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Festejamos no mês de 

outubro mais uma edição de 

nossas comemorações por 

tempo de empresa. A cada 

edição, aumenta a quantida-

de de profissionais que 

comemoram 10, 15, 20, 25 e 

30 anos de empresa. Este ano 

tivemos 31 colegas, que 

completaram 10 e 15 anos.

Nesta edição, como não poderia deixar de ser, foi uma 

emoção muito grande. Primeiro, pela quantidade de 

colegas, amigos e amigas que tivemos o privilégio de 

parabenizar e  confraternizar; segundo, pela criatividade e 

beleza do evento, promovido pelos colegas da equipe 

encarregada da organização, a qual surpreende a cada ano.

Para mim, particularmente, e tenho certeza que para 

toda nossa diretoria, é sempre uma satisfação e um prazer 

participarmos. Uma história passa em nossas cabeças, com 

recordações de episódios inesquecíveis, que relembramos 
Claudemir Groff - Diretor Comercial

junto aos homenageados. Esses momentos fazem nossos 

corações transbordarem de alegria.

Quero, mais uma vez, parabenizar a todos e agradecer 

os deliciosos momentos que vivemos com nossa diretoria, 

gerências e demais colegas, além dos familiares dos home-

nageados, que certamente puderam conhecer um pouco 

mais de parte de nossa maravilhosa equipe.

Quanto aos colegas que, no próximo ano, serão os 

homenageados por tempo de empresa, deixo aqui minha 

expectativa antecipada de vivenciarmos grandes emoções.

Aos colegas que falta um pouco mais de tempo e aos 

que são novos na empresa, meu desejo é que façam uma 

excelente carreira e cresçam profissionalmente conosco, 

com dedicação, empenho, prazer e alegria em suas ativida-

des, ingredientes que são fundamentais para que não 

vejamos o tempo passar. Assim, em breve estaremos juntos 

nesta comemoração tradicional, que encanta a cada ano.

Forte abraço a todos.
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CRIATIVIDADE, FUNDAMENTAL PARA TODOS

Informativo Translovato: O que podemos entender 

por criatividade?

Carla: Criatividade é o processo de conceber, gerar, 

formar, desenvolver e materializar ideias. Requer o 

aprimoramento das habilidades mentais: atenção (absor-

ver e aplicar), memória (memorizar e lembrar), cognição 

(analisar e julgar), por fim, idealizar. 

Informativo Translovato: O estímulo e a capacita-

ção dos profissionais na busca de soluções criativas e 

alternativas inovadoras são extremamente necessárias 

nas organizações. Portanto, de que forma se pode aplicar 

a criatividade no ambiente de trabalho?

Carla: O processo da criatividade é intrínseco ao 

indivíduo, portanto, todas as esferas de sua vida podem 

ser beneficiadas por novas ideias, inclusive a profissão. 

Esse atributo é inerente a todos nós, basta despertá-lo e 

fomentá-lo. Abaixo vão algumas dicas:

- Postura de abertismo. Esteja aberto a novas 

oportunidades, experiências. Tire as “algemas” do seu 

pensamento.

- Escute os outros com atenção. Muitas ideias 

complementares podem surgir de uma simples conversa 

informal.

- Observe os detalhes. Esteja atento às mudanças e 

aos pequenos detalhes. Estimule sua memória.

- Informe-se. Mantenha-se informado sobre sua 

área de atuação e áreas afins. Livros, vídeos, periódicos, 

documentários, entre outros.

- Faça brainstorm. Reúna pessoas para debater 

sobre o problema. Nesse momento vale registrar 

tudo, até o que parece mais absurdo. Muitas cabeças 

pensam mais do que uma.

- Tire um tempo para pensar. Dificilmente novas 

ideias surgem em ritmo frenético operacional. Tenha um 

tempo apenas para pensar. Apenas você e um papel em 

branco para registrar suas ideias.

- Durma bem. O descanso é um fator fundamental 

para o desenvolvimento da criatividade. Pesquisas da 

Universidade da Califórnia (EUA) apontam que a fase REM, 

quando acontecem os sonhos durante os sonos, estimula a 

criatividade mais do que outro período do sono ou quando 

você está acordado. Durante os estudos, as pessoas que 

chegaram a essa fase do sono, tiveram um rendimento 

40% melhor em testes de criatividade após o sono do que 

antes do período.

 - Papel e caneta. Uma inovação raramente surge de 

uma hora para outra. Em geral, o processo é lento, com-

posto pela agregação e alteração de diversas outras ideias. 

Ande sempre com um bloco de anotações e caneta. Você 

pode ver ou experienciar qualquer coisa que pode lhe 

render uma boa ideia. Isso pode ocorrer a qualquer 

momento, inclusive fora do período de trabalho.

Informativo Translovato: De que maneira a criativi-

dade afeta o rendimento no trabalho?

Carla: A criatividade pode trazer soluções para 

facilitar processos, encurtar caminhos e facilitar a vida 

profissional. 

A entrevistada desta 

edição é Carla Thomasi,

bacharel em Comunicação 

Social – Publicidade e 

Propaganda pela UCS -

Universidade de Caxias 

do Sul e diretora da 

Alacarte Comunicação, 

há 5 anos.
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A Bracol atua há mais de 15 anos no mercado 

de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). 

Com o objetivo de preservar vidas, a marca 

fabrica produtos para trabalhadores dos mais 

variados segmentos. Ao longo de sua história, a 

Bracol mantém-se como uma das principais e mais 

importantes marcas do setor de segurança e saúde 

no trabalho.

Profissionais especializados trabalham diaria-

mente para buscar tecnologias inovadoras que 

garantam eficácia em proteção e segurança no dia a 

dia do trabalhador. 

Máquinas com tecnologia de última geração e 

laboratórios modernos são usados no desenvolvi-

mento, produção e análise de todos os itens, 

Sobre a parceria: 

“A parceria entre a Bracol e a Translovato teve início em 

2007, com o objetivo de melhorar o atendimento aos 

clientes e obter maior rapidez nas entregas dos calçados 

de segurança da marca, com confiança e qualidade. 

Diariamente, uma equipe da Translovato coleta as 

mercadorias na fábrica da Bracol em Lins, no interior do 

estado de São Paulo. Em seguida, a distribuição é 

realizada na região sul do país, além de municípios do 

interior paulista."

oferecendo ao mercado produtos de altíssima 

qualidade.

O cuidado com o meio ambiente é outra 

preocupação da marca Bracol. Certificada com a ISO 

14001, a empresa prima por fornecedores, clientes 

e parceiros que compartilham a missão de preservar 

os recursos naturais de maneira sustentável.

BRACOL

14:00
Coleta
na BRACOL, em LINS - SP

É com  grande satisfação que a Translovato apresenta 

a BSB-Bracol, uma das maiores parceiras da 

Centralizadora Bauru - SP. 

Mantém-se, ao longo dos anos, como uma das  

principais e mais importantes marcas no setor de seguran-

ça e saúde  do trabalho.

A parceria com a Translovato é resultado do trabalho 

realizado com muita seriedade, comprometimento e alto 

nível de atendimento ao cliente. 

Acompanhe as etapas de nossa prestação de serviço, 

desde o momento da coleta do produto até a entrega final, 

efetuada com muita dedicação e cuidados especiais.

Fonte: Bracol

Da esq. p/ dir.: Paulo Sergio Souza - consultor coml. Translovato, 
Fernando dos Santos - assistente de supervisão Bracol e
Sergio Bertasol - assistente de embarques Bracol.

16:001º DIA ÚTIL

Horários de saída da 
Translovato Bauru - SP

Curitiba e Florianópolis - 04:00

Chegada na Translovato 
Curitiba - PR

Curitiba é a capital do estado do Paraná e 

considerada a oitava cidade mais populosa do Brasil e 

a maior do sul do país. A Translovato possui embar-

ques diários de Bauru/SP para Curitiba/PR, atendendo 

as demandas de entregas com prazos de 48 à 72 horas.

10:00
Entrega final, recebida 
por Daiane, na Zaipo

2º DIA ÚTIL

02:302º DIA ÚTIL

Chegada na Translovato 
Florianópolis - SC

09:30
Entrega final, recebida 
por Luiz Henrique, na Corsul

2º DIA ÚTIL

Grande parte de Florianópolis (97,23%) está 

situada na Ilha de SC. A Translovato atende as deman-

das de entregas com prazos de 72 horas, por meio de 

embarques diários partindo de Bauru/SP com destino 

a Florianópolis/SC.



MARKETING

JANTAR DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA 
TRANSLOVATO CAMPINAS - SP

Entre os dias 15, 16 e 17 de agosto de 2012, a nova sede da 

Translovato Campinas/SP foi apresentada oficialmente há mais de 100 

clientes e representantes comerciais. Eles nos prestigiaram e conhece-

ram grande parte da equipe local da empresa, as belas instalações do 

novo prédio e um pouco mais de nosso dia a dia, além de terem aprecia-

do um excelente churrasco.

Confira algumas fotos dos eventos:

DIA DO CLIENTE 2012
Uma empresa cresce e alcança o sucesso somente quando valoriza aquele 

que é o motivo de todo o trabalho desenvolvido e o empenho do dia a dia, ou 

seja, o seu cliente.

A Translovato sabe disso e sempre busca inovar em tecnologias, implantar 

o desenvolvimento através da modernização de sua infraestrutura e treinar 

constantemente seus profissionais. Tudo feito para melhorar o atendimento aos 

seus clientes.

Por isso, o Dia do Cliente possui grande importância para a empresa, que 

lembra da data a cada ano.

O Dia do Cliente 2012 foi lembrado na Translovato através de ações 

especiais como: anúncios em revistas, envio de e-mail marketing comemorati-

vo, parabenização na página oficial da empresa no Facebook. Além disso, os 

clientes que receberam a visita dos consultores comerciais, foram parabeniza-

dos pessoalmente pelo seu dia.
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PROGRAMA DE INVESTIMENTOS EM LOGÍSTICA
No dia 15 de agosto deste ano, o governo federal 

lançou, em Brasília, a primeira etapa de um novo pacote de 

concessões para incentivar investimentos na infraestrutu-

ra do país. Essa primeira fase do chamado Programa de 

Investimentos em Logística prevê a aplicação de R$ 133 

bilhões na reforma e construção de rodovias federais e 

ferrovias.

O programa prevê investir essa quantia em até 25 

anos com a finalidade de ampliar e modernizar parte da 

infraestrutura de transportes do país. De acordo com o 

ministro dos transportes, Paulo Passos, do valor total R$ 

42,5 bilhões devem ser aplicados na duplicação de cerca 

de 5,7 mil quilômetros de rodovias até o final de 2018, 

incluindo, segundo ele, os principais eixos rodoviários do 

país. 

O governo federal vai conceder nove trechos de 

rodovias, que compreendem 7,5 mil quilômetros. Nestas 

rodovias, segundo o ministro, não haverá cobrança 

de pedágio nas áreas urbanas e os concessionários que se 

responsabilizarem por cada um desses trechos só poderão 

começar a cobrar pedágio quando, pelo menos, 10% das 

obras previstas estiverem concluídas.

Segundo informações do governo federal o progra-

ma prevê que tais investimentos estejam diretamente 

ligados a competitividade do Brasil no sentido de diminuir 

os custos de quem produz, levando em conta as dificulda-

des particulares do setor e as características do país.

Os investimentos anunciados são recebidos de 

forma positiva pela Translovato. Melhores condições nas 

estradas e ampliação das mesmas refletem direta e 

positivamente na qualidade dos serviços prestados. Vem 

de encontro com nossa missão de proporcionar inteligên-

cia em movimentação com tecnologia e eficácia, superan-

do as expectativas de nossos clientes.

Fonte: g1.com.br



O TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS

No Brasil, o modal rodoviário é o 

mais utilizado para o transporte de cargas, 

sendo responsável por mais de 60% da 

movimentação interna.

Isto acontece devido ao fato de o país 

possuir um território continental extenso. 

Assim, o transporte rodoviário facilita a 

acessibilidade aos mais diferentes pontos, 

conseguindo chegar até em localidades 

mais remotas no interior dos estados.

Com a implantação de tecnologias 

atuais, a prestação deste serviço se torna cada 

vez mais dinâmica e ágil. 

Como exemplo, temos o leitor ótico de 

código de barras, que sistematiza um trabalho 

antes manual; também pode ser considerado 

como um avanço a implantação do CT-e, o 

conhecimento eletrônico que, além da agilida-

de, mostra preocupação com o meio ambiente 

quando diminui a impressão em papel.

Ainda dentro deste tema houve 

avanço quanto aos veículos com a nova 

tecnologia de motores Euro 5 movidos 

com um diesel mais limpo (50 ppm de 

exofre, parte por milhão), que polui 

menos.

Algumas das vantagens do 

transporte rodoviário de cargas em 

relação a outros modais são: o menor 

manuseio da carga, o que oferece mais 

segurança; o caminhão é lacrado no 

local de carregamento e aberto no 

local de entrega; a rapidez na entrega 

da carga em curta distância; a coleta da 

carga na própria empresa produtora, 

assim, o cliente não precisa levar a 

carga até o transportador; a entrega da 

carga diretamente no destino, levando 

comodidade ao destinatário final; a 

possibilidade de utilização de embala-

gens mais simples e de menor custo - peça funda-

mental da multimodalidade e da intermodalidade, 

entre outras.

Almejando alcançar o sucesso e a satisfação 

dos seus clientes, a Translovato está focada na 

qualidade, agilidade e segurança do serviço presta-

do. Para que isso seja uma realidade, a empresa se 

preocupa tanto com a infraestrutura e a implanta-

ção das novas tecnologias como com o público 

interno, ou seja, os seus profissionais ao oportuni-

zar crescimento profissional e oferecer constantes 

treinamentos de atualização.

Fontes: www.ilos.com.br, www.dgabc.com.br
www.jus.com.br, www.cursosnocd.com.br
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PLANO DE TREINAMENTO 2012
O Plano de Treinamento 2012, elaborado de acordo 

com as necessidades e sugestões das unidades, ocorre 

conforme o previsto, totalizando 39 mil horas até o 

momento. De acordo com o planejamento anual, é 

possível afirmar que as metas traçadas pelas unidades 

serão atingidas em sua totalidade. Destacamos nessa 

edição os Treinamentos Operacionais – foco do nosso 

negócio. 

TPF - Treinamento Prático na Função

Nesta fase o profissional recebe treinamento no 

próprio local de trabalho após passar pela Ambientação. 

Esse momento é fundamental para aperfeiçoar suas 

habilidades e experimentar, com orientação, as atividades 

sob sua responsabilidade. 

TOP - Treinamento Operacional Padrão

Ao ingressar na empresa todo profissional, indepen-

dente do setor onde irá trabalhar, realiza o TOP. Divide-se 

em 4 módulos perfazendo total de 8hs/aula.

Qualificação de Conferentes

Destinado aos conferentes e interessados pelo 

assunto, este treinamento é composto por 11 módulos, 

totalizando aproximadamente 24h/aula. A equipe de 

instrutores é formada por profissionais dos diversos 

setores da empresa. 

Formação de Arrumadores 

Pensando em qualificar os atuais e desenvolver 

novos profissionais, foram elaboradas 8h/aula, para os 

Arrumadores de Carga. 

Com exceção do TPF – Treinamento Prático na 

Função, os demais possuem versões avançadas e recicla-

gem, permitindo aos profissionais a constante atualização 

e melhor desempenho para o negócio.

Confira ao lado imagens de alguns treinamentos 

realizados no último bimestre:

- Capacitação para Expedições;

- Capacitação Operacional;

- Manuseio e Atendimento ao Cliente;

- Leitor Óptico;

- Manuseio Correto de Paleteiras;

- Procedimentos Operacionais;

- Encontro da Central de Relacionamento.

QUALIDADE DE VIDA
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A FELICIDADE ESTÁ AO SEU ALCANCE

Conheça mais sobre as terapias naturais

Quando não estamos em harmonia com o nosso 

‘’eu’’, ou com o meio em que vivemos, os desconfortos 

aparecerem como um aviso. É a nossa alma sinalizando 

para ficarmos atentos com os nossos hábitos, relaciona-

mentos, comportamentos, estilo de vida. Quando ignora-

mos esses alertas, os desconfortos podem aumentar e os 

sintomas aparecem, gerando dores no corpo físico.

Na filosofia do Dr. Bach, a doença, os sintomas de 

desconforto e as dificuldades não são algo ruim, são 

chances para o autoconhecimento, em abrir a mente e 

refletir sobre as atitudes, relacionamentos e visão que 

temos sobre o mundo.

Dr. Edward Bach foi médico imunologista, bacteriolo-

gista e homeopata. Ele descobriu as essências florais nos 

anos 30. Desenvolveu um sistema de 38 essências florais 

subdivididos em 7 grupos, preparadas de flores e plantas 

silvestres, as quais são indicadas a emoções específicas.

O efeito ao tomar as essências Florais de Bach não é 

de suprimir as atitudes negativas e sim de transformá-las 

em positivas, estimulando o próprio potencial de auto-

cura da pessoa.

O objetivo da terapia floral é o equilíbrio das emo-

ções, buscando a consciência plena do seu mundo interior 

e exterior. Atuam especificamente na condição emocional 

da pessoa em tratamento. Deste modo, duas pessoas com 

a mesma queixa podem estar utilizando diferentes 

essências.

As essências Florais de Bach são extratos líquidos 

naturais e podem ser utilizados sozinhos ou acompanhan-

do outros remédios ou tratamentos, tendo em vista que 

não interagem com medicamentos. Sua ação é suave, 

podendo ser usado por pessoas de todas as idades. 

Se você quiser saber mais sobre os florais de Bach, 

seguem algumas dicas de leitura:

BACH, Dr. Edward. Os remédios florais do Dr. Bach. 

Incluindo "Cura-te a ti mesmo". Uma explicação sobe a 

causa real e a cura das doenças e os doze remédios. São 

Paulo: Editora Pensamento, 1990.

CHANCELLOR, Philip. Manual ilustrado dos 

remédios florais do Dr. Bach. São Paulo: Editora 

Pensamento.

HOWARD, Judy. Remédios florais do Dr. Bach passo 

a passo: Guia completo. São Paulo: Editora Pensamento.

PARONI, Mara e Celso. Aprenda a ser feliz com os 

florais de Bach. 2ª edição. São Paulo: Edir Paroni , 2003 . 

SCHEFFER, Mechthild. Terapia Floral do Dr. Bach: 

teoria e prática. São Paulo: Editora Pensamento, 1991.

STERN, C. Tudo o que você precisa saber sobre os 

remédios florais de Dr. Bach: tratado completo para seu 

uso e prescrição. São Paulo: Editora Pensamento, 1999.

VLAMIS, Gregory. Rescue – Florais de Bach para 

alivio imediato. São Paulo: Editora Roca, 1992.

"A saúde é uma 
herança nossa, nosso 

direito. É a completa e 
total união entre alma, 

mente e corpo e isso 
não é um ideal 

longínquo e difícil de 
alcançar, mas tão 

simples e natural que 
muitos de nós o 
neglienciamos."

Dr. Bach



AUDITORIAS INTERNAS NAS CENTRALIZADORAS
A área da qualidade realizou um projeto com o 

objetivo principal de reciclar os profissionais no sistema de 

gestão da qualidade e implantar o programa 5S’s em todas 

as centralizadoras.

O que foi visto:

- Apresentação aos profissionais: o que é a qualida-

de, valores, princípios, política e objetivos da qualidade da 

Translovato;

- O papel de cada profissional na qualidade;

- Disseminação das normas técnicas corporativas de 

QUALIDADE
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cada área;

- Programa 5S’s;

- Definição do responsável pela qualidade nas 

centralizadoras.

Foi treinado um total de 1.295 funcionários em toda 

a rede Translovato.

Desta forma, para dar seguimento ao projeto, são 

realizadas visitas nas centralizadoras para auditorias 

internas quanto aos processos de trabalho.

As auditorias são realizadas para ajudar os gerentes a 

manterem o processo sob controle. É uma ferramenta 

para a melhoria do sistema. Todas as pessoas envolvidas 

devem estar cientes deste fato e encorajadas a mostrar ou 

relatar os problemas e dificuldades, bem como, a sugerir 

melhorias para a sua área.

Objetivos principais:

- Manter estruturado um sistema de gestão da 

qualidade em todas as centralizadoras, inclusive as que 

não fazem parte do escopo das auditorias externas 

realizadas por órgão certificador reconhecido;

- Incentivar a gestão pela qualidade e melhoria 

Mapeamento dos processos da Translovato

contínua em toda a Translovato;

- Integrar e padronizar o sistema de gestão das 

centralizadoras com a matriz;

- Promover o controle e medição dos processos;

- Melhorar a qualidade do atendimento e dos 

serviços prestados.

Neste último bimestre de 2012, já percebemos 

melhorias nos processos, fruto deste trabalho que foi 

realizado. 

No próximo ano, a área de qualidade estará com 

nova proposta e projetos de melhorias, visando a continui-

dade deste trabalho.

Ocorreu no dia 19 de outubro uma homenagem aos profissionais da Translovato que completaram, neste ano, 10 e 15 

anos de empresa. A Translovato teve o prazer de reunir e festejar, em um evento especial realizado em Caxias do Sul onde 

está situada a Matriz da empresa. A noite foi marcada por muita alegria, descontração e recordações.

Os colegas homenageados das centralizadoras de Blumenau, Caxias do Sul, Curitiba, Matriz, Porto Alegre e São Paulo 

puderam brindar este momento tão especial. O brilho destes profissionais foi o ingrediente principal da festa e o desejo da 

Translovato é a continuidade desta parceria de grande sucesso!

EVENTO HOMENAGEADOS POR 
TEMPO DE EMPRESA 2012

GESTÃO DE PESSOAS
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NOSSA GENTE
Sou Débora Fernanda Carneval, natural de Campinas, São Paulo. 

Estou na Translovato desde março de 2012 como membro integrante 

do setor comercial, especificamente com atuação na central de relaciona-

mento. A minha principal atribuição é propiciar suporte ao cliente, na busca 

constante de um atendimento eficaz, com predominância na solução e 

retorno desejados, tornando-nos uma empresa cada vez mais competitiva.

Portanto, sinto-me feliz por fazer parte do corpo de funcionários da 

Translovato Campinas. Embora recém integrante na empresa, sou perseve-

rante na busca incessante do meu desenvolvimento pessoal e profissional 

com a perspectiva de que todo o processo de crescimento transcorre pela 

integração, interação das experiências adquiridas no dia a dia e aprimoradas 

na execução do trabalho em equipe.



Receita Especial de Natal

BISCOITOS NATALINOS

INGREDIENTES

Massa
 500 gramas de farinha de trigo
200 gramas de açúcar
75 gramas de manteiga em temperatura ambiente
4 ovos
½ colher de sopa (rasa) de bicarbonato de amônio

Cobertura
1 clara de ovo
1 e 1/4 xícara de glaçúcar ou de açúcar refinado
gotas de limão

MODO DE FAZER

Massa
Misture todos os ingredientes, abra com rolo de massa, corte com cortador de 

biscoito. Leve para assar em forno médio, preaquecido. Unte a forma e deixe um 

espaço entre os biscoitos, porque eles crescem bastante. Deixe no forno até dourar, 

aproximadamente de 10 a 15 minutos para assar, vai depender de cada forno.

Cobertura
Misture bem todos os ingredientes, espalhe sobre os biscoitos já assados, decore 

com confeitos ou granulados coloridos. Leve novamente para o forno baixo, por cerca 

de 5 minutos, ou até que a cobertura seque. É bem rápido, o biscoito não deve 

continuar assando. Pode cobrir o fundo da forma com papel alumínio, para garantir 

que o biscoito não queime. Retire do forno e desenforme. Acondicione em potes bem 

fechados. Deixe os biscoitos esfriarem antes de fechar o pote.

SEÇÃO PIPOCA

BELO CLICK
GUARDA DO EMBAÚ - PALHOÇA - SC

Este espaço é destinado para clicks feitos por funcionários da Translovato. Para 
participar, envie uma foto tirada por você para informativo@translovato.com.br, com a 

legenda da foto, o seu nome completo e filial. Obs.: Fotos posadas não serão consideradas.

Jackson Alexandre Peixer
Centralizadora Florianópolis - SC

UM OLHAR DO PARAÍSO

Na volta para casa Susie (Saoirse Ronan) é 

abordada por George (Stanley Tucci), um vizinho que 

mora sozinho. George a convence a entrar em um retiro, 

por ele construído. Lá dentro, Susie é assassinada. Os 

pais de Susie, Jack (Mark Wahlberg) e Abigail (Rachel 

Weisz), inicialmente se recusam a acreditar na morte da 

filha, mas precisam aceitar a situação. Com o tempo Jack 

e Lindsey (Rose McIver), a irmã de Susie, passam a 

desconfiar de George. Toda esta situação é observada 

por Susie, que agora está em um local entre o paraíso e o 

inferno. Lá, ela precisa lidar com o sentimento de 

vingança que nutre em relação a George e a vontade de 

ajudar sua família a superar o trauma de sua morte.

Gênero: Drama/Suspense

Direção: Peter Jackson

Sugestão: 

Karina Vessozi da Paixão 

Matriz Caxias do Sul – RS

“Um drama que mostra como é funda-

mental aproveitarmos a vida. Como se 

cada momento fosse o último, como é 

importante a união e o amor na busca da 

superação das maiores dificuldades, e de 

como temos que sempre aprender a 

conviver com os fatos e criar coragem de 

seguir em frente. Lindo pelo visual, pelas 

mensagens, pela lição de vida e oportuni-

dade de reflexão que proporciona.“

LENDO UM BOM LIVRO

Best-seller desde sua publicação original, em 1995. 

Neste clássico, lúcido e lírico, o pensamento da escritora 

se desenvolve a partir de impressões colhidas à beira-

mar, em uma ilha, longe de pessoas, coisas, deveres e 

obrigações. 

Na solitude de seu retiro, Anne reflete sobre a 

essência humana e demonstra imensa sensibilidade ao 

tratar de temas profundos e ainda hoje atuais, como 

envelhecimento, amor, casamento, paz, solidão, 

despojamento e felicidade.

PRESENTE DO MAR

Autora: Anne Morrow Lindbergh

Sugestão: 

 Silvia Regina Lino Antunes Brandt

Centralizadora Curitiba– PR

"

tornou meu livro de cabeceira. Ele me fez ver o ser 

humano de uma maneira diferente, focando nas coisas 

que realmente são importantes na vida."

Este livro foi indicado pela minha médica em 2003 e se 


