


Contato

E-mail: informativo@translovato.com.br

Expediente: Publicação interna 

dirigida aos profissionais, clientes e

parceiros da Transportes Translovato Ltda.

e à comunidade em geral.

Elaboração: Equipe Informativo Translovato

Coordenação: Claudemir Groff

Jornalista: Bernardete Chiesa - Mtb 10.187

Tiragem: 3000 exemplares

Editoração: Marketing Translovato

Impressão: Gráfica Murialdo

Site: www.translovato.com.br

Annelise Demori Boppsin

Bruna Grillo Lovato

Caroline Tomazzoni Adami 

Mariana Scalabrin 

Maura Castro Dorigatti

Priscila Damasceno

Rosmeri Magnabosco

Samanta Cristina Costa Silveira

Equipe Informativo Translovato

fundamental, mas não deve ser a única preocupação. Espero que o 

entorno destes belos estádios estejam igualmente prontos de fato: 

estacionamentos, transportes para chegar aos estádios, infraestrutura 

interna de banheiros decentes, pontos de alimentação adequados e 

justos, informações de circulação com placas indicativas, externas e 

internas, bem como, pessoal adequado para atendimento dos inúmeros 

turistas, que são bem acostumados com este tipo de situação de 

atendimento em seus países. 

Ser anfitrião de um evento desta magnitude, traz muitas responsa-

bilidades que todos devem estar bem cientes, pois, não basta ganhar-

mos a copa, temos que deixar uma bela imagem. Não somos um País 

rico, de primeiro mundo, não vamos nos enganar, mas podemos e 

devemos atender muito bem o mundo todo que vai nos visitar, e 

deixarmos uma bela imagem de nosso Brasil, que ainda tem muito para 

realizar. A Copa somente deve acelerar um pouco mais estas inúmeras 

melhorias que necessitamos como cidadãos brasileiros. 

Uma boa leitura e os votos de que tudo esteja pronto no devido 

tempo, temos que fazer bonito!

Claudemir Groff - Diretor Comercial

stamos praticamente em Econtagem regressiva 

para copa das copas, como vem 

sendo dito. Nesta edição do 

Informativo, estamos mostrando a 

situação dos estádios, suas 

belezas, seus números, os proble-

mas com os atrasos nas obras, etc. 

Entendo que, para sediar um 

evento deste nível, desta enverga-

dura, aprontar estádios seja 

a busca da melhoria contínua dos Nprocedimentos e do atendimento aos 

clientes, a Translovato realiza, periodicamente, 

treinamentos com a equipe comercial.

Sabemos que proporcionar um serviço de 

qualidade aos clientes é mais do que zelar pelas 

suas necessidades. Superar suas expectativas e 

encantá-lo requer preparação e treinamento.

Durante os meses de outubro e novembro de 

2013, foi realizado treinamento comercial em todas 

as centralizadoras. Na ocasião, foram revisados 

procedimentos comerciais e atendimento aos 

clientes.

“Os treinamentos são fundamentais para reforçar os 

procedimentos de atendimento ao cliente, registro no sistema, 

cadastro de tabela, entre outros. É muito importante receber-

mos estes treinamentos com frequência, pois acabamos 

caindo na rotina e deixamos passar coisas importantes que 

nos auxiliam no bom atendimento ao nosso cliente e na 

agilidade de nosso trabalho. Este treinamento me ajudou 

bastante na rotina do meu trabalho, esclareci algumas 

dúvidas e aprendi algumas outras coisas novas. Pelo pouco 

tempo que estou na empresa, observo que se preocupam e se 

empenham no treinamento e no bem estar do funcionário.”

Darlene Ferreira - Assistente Comercial

Centralizadora Translovato Porto Alegre - RS

“Acho muito importante a realização de treinamentos, 

este em específico reforçou a necessidade da realização das 

rotinas e a interação entre a equipe, sendo muito positivo para 

o atendimento do cliente externo.”

Rosimeiry Evaristo - Consultora Comercial 

Centralizadora Translovato Belo Horizonte - MG



empresa Coopershoes - Cooperativa de ACalçados e Componentes Joanetense Ltda. 

- foi fundada em 3 de setembro de 1998, sob a forma de 

sociedade cooperativa, regida pela Lei 5.764/71. 

Os sócios fundadores, um grupo de ex-

empregados de uma empresa calçadista que encerrou 

suas atividades em meados daquele mesmo ano, 

unindo seus esforços, deram início ao empreendimen-

to por eles idealizado.

O início das atividades da empresa foi marcado 

por muitas dificuldades financeiras, mas, ao mesmo 

tempo, por muita vontade dos sócios, que tinham 

apenas um pensamento: abrir seu negócio próprio e 

vencer na vida. 

Todos já haviam trabalhado em fábricas de 

calçados e, aproveitando as experiências de cada um, 

em uma das instalações de uma antiga empresa 

calçadista, iniciaram suas atividades.

Desde sua fundação, a empresa vem crescendo, 

superando barreiras e dificuldades e, com isto, con-

quistando cada vez mais o mercado calçadista nacio-

Heitor  Michaelsen
Gerente de Logística da Coopershoes

Sobre a parceria: 

“Com um mercado cada dia mais competitivo, é necessário que o transporte seja ágil, seguro e eficiente. Estas qualidades 

encontramos na Translovato. Motivo pelo qual já temos uma parceria há vários anos e a mesma encontra-se bem fortalecida. 

Somos sabedores da infraestrutura de frota e terminais que possuem, a fim de oferecer um serviço de alta qualidade no 

transporte. Já quando falamos das pessoas que trabalham na Translovato, encontramos uma equipe dedicada e muito 

qualificada."

www.converseallstar.com.br

nal e internacional. 

Hoje, conta com um respeitável complexo 

industrial constituído de várias unidades: Matriz na 

cidade de Picada Café/RS (foto ao lado) e filiais nas 

c idades  de  São Paulo/SP,  Gar ibaldi /RS,  

Veranópolis/RS, Las Flores/AR e Morada Nova/CE, 

com aproximadamente quatro mil colaboradores(as) 

no total.

Produz diariamente uma média de 45.000 pares 

de calçados (tênis), desde a elaboração do modelo, 

processamento da matéria prima, procedimentos de 

montagem e acabamento do calçado, culminando com 

o encaixotamento para que o produto seja encaminha-

do ao seu público alvo, ou seja, o mercado consumidor 

nacional e estrangeiro.

Com a preocupação cada vez maior em atender as 

necessidades de seus clientes, a Coopershoes vem 

implementando seu desenvolvimento tecnológico 

para obter aperfeiçoamento no seu processo produtivo 

no intuito de, cada vez mais, proporcionar ao mercado 

qualidade, eficiência e satisfação. 

Matriz Coopershoes - Picada Café/RS

“A Coopershoes é cliente da Translovato há 10 anos. 

É com enorme satisfação e senso de responsabilidade que 

atendemos a distribuição dos produtos desta renomada 

empresa do segmento calçadista nos estados do RS, SC, PR 

e SP. Agradecemos a confiança depositada em nossos 

serviços e esperamos continuar merecedores da sua 

preferência.”

Vilson Scherer - Consultor Comercial 

Centralizadora Translovato Porto Alegre - RS

A Coopershoes é uma empresa licenciada para 

produzir e comercializar os produtos da marca 

Converse All Star no Brasil. 

É uma empresa caracterizada por produzir 

conceito, com produtos inovadores e de vanguarda, 

proporcionando satisfação para todos os públicos que 

são admiradores desta tão conceituada e idolatrada 

marca mundial, sendo benchmarking e em seu seg-

mento de atuação.

Coleta da Translovato na Coopershoes

Coleta da Translovato na Coopershoes Coleta da Translovato na Coopershoes



REFERÊNCIA

Estilo retrô

Trabalhos retrô são atuais, mas com a aparência 

antiga. O retrô implica um olhar nostálgico ao passa-

do, usado num sentido positivo e criativo de recriar 

coisas de uma época ou de um estilo marcante que não 

estão mais disponíveis.

AS CORES

Cor violeta

Transmite a sensação de prosperidade, nobreza e 

respeito. 

A escolha dessa cor tem como objetivo homena-

gear a terra natal da Matriz Translovato, que é Caxias 

do Sul - RS, na Serra Gaúcha, terra do vinho e da uva.  

Palavras-chave do violeta: sabedoria, criativida-

de, independência, serenidade, mudança.

Cor azul escuro

Azul é cor profunda. Demonstra maturidade. É a 

cor do bem estar e do raciocínio lógico. Simboliza a 

lealdade, a fidelidade, a personalidade e a sutileza. 

O objetivo de utilizar essa cor foi para homenage-

ar a própria Translovato, que tem na sua marca o azul.

 Palavras-chave da cor azul: estabilidade, profun-

didade, lealdade, confiança, sabedoria, inteligência, 

verdade, eternidade.

Cor branca

O branco remete a paz, sinceridade, pureza, 

verdade e calma. 

Essa cor foi utilizada porque, além de estar 

presente no logotipo da empresa, traz uma sensação de 

otimismo.

Palavras-chave da cor branca: luz, bondade, 

pureza, otimismo, perfeição.

Em 17 de julho de 2014, a Translovato celebra 35 anos de estrada. 

Dentro das ações para o aniversário, a empresa desenvolveu um selo comemorativo.



m Caxias do Sul/RS, na matriz da  ETranslovato, encontra-se a Central 

Nacional de Operações – CNO. Este setor é responsá-

vel pela elaboração e gerenciamento de todos os 

processos operacionais que ocorrem nos mais de 100 

pontos de distribuição da empresa. 

O CNO conta com uma estrutura de 14 profissio-

nais, que abrange o diretor operacional, Sr. Carlos 

Albuquerque, os gerentes, coordenadores e assistentes 

corporativos alocados na matriz, bem como, os 

gerentes regionais localizados nos estados de atuação, 

trabalhando in loco, focados na melhoria contínua.

Entre a diversidade de tarefas de sua responsabi-

lidade, o CNO atua diretamente na elaboração e 

revisão dos procedimentos operacionais, buscando 

soluções para agilizar as rotinas diárias de movimenta-

ção de cargas. A partir destas análises são desenvolvi-

dos os treinamentos e aplicação para as equipes 

envolvidas, abrangendo trabalhos como o TOP 

(Treinamento Operacional Padrão), realizado nas 

filiais, e o Roda Show, rodada de treinamentos realiza-

da nas bases operacionais da empresa. Estes treina-

mentos  visam reforçar sobre o perfil e o manuseio de 

carga, clientes Translovato, sistema, atendimento, 

entre outras rotinas de trabalho diário.

Outra área de atuação do CNO é a de processos de 

indenização, quando ocorrem extravios ou avarias no 

transporte. Os processos são analisados quanto a sua 

procedência e são tomadas as ações corretivas neces-

sárias para evitar as reincidências das falhas. Ainda 

referente a estes processos, são realizadas as valida-

ções e programações de pagamento. 

O CNO também é responsável pela construção, 

alimentação e divulgação dos indicadores da área, que 

buscam medir a eficiência de toda operação, como por 

exemplo, eficiência de entrega e eficiência de trans-

bordo.

O gerenciamento das 83 bases operacionais, 

também é realizado pelo CNO, incluindo todo o 

processo de contratação, avaliação, cálculo e paga-

mento de comissões e suporte. Os processos adminis-

trativos como pagamentos e suporte são realizados 

pela equipe da matriz e as contratações e visitas 

frequentes para manutenção da parceria são realizadas 

pelos gerentes regionais, buscando manter o compro-

metimento destas bases operacionais com a missão da 

Translovato. 

O suporte concedido às bases operacionais 

também é direcionado para as 18 centralizadoras da 

empresa. Não somente ao setor operacional, mas 

também ao setor comercial, no que se refere a opera-

ções especiais, contratação de veículos extras, entre 

outras necessidades diferenciadas dos clientes.

Outra atividade, de grande atuação da Central 

Nacional de Operações é a de monitoramento das 

operações, na qual são acompanhados, diariamente, 

todos os processos de movimentações que ocorrem na 

Translovato. São monitorados: coleta, coleta reversa, 

leitura de volumes, carregamento, transferência, 

transbordo, descarga, entrega, baixa de ct-e, envio de 

comprovantes de entrega para origem, arquivamento 

de comprovantes de entrega. Este monitoramento 

completo das operações visa, além de melhoria nos 

prazos de entrega, identificar e corrigir as dificuldades 

existentes para a realização das operações. 

A estrutura operacional corporativa que existe 

hoje na Translovato é um diferencial de mercado, que 

torna a empresa ainda mais competitiva e atuante no 

segmento. 

O CNO e todos os demais setores da empresa 

estão comprometidos com a missão de proporcionar 

inteligência em movimentação e também, em fortale-

cer a credibilidade perante nossos clientes.

o mês de janeiro de 2014, a Translovato Ndeu início ao Programa de Avaliação de 

Desempenho. Este programa é destinado às bases 

operacionais, responsáveis pela distribuição das 

cargas em oitenta e três pontos, estrategicamente 

localizados, nos cinco estados de atuação da empresa. 

Visando a melhoria contínua dos processos, esta 

avaliação mede o desempenho operacional em nove 

requisitos, que abordam a eficiência nas entregas, a 

confiabilidade e a rapidez na comunicação, entre 

outros itens essenciais para a constante busca da 

qualidade e satisfação total dos clientes.

As oitenta e três bases operacionais 

foram divididas em três grupos, baseados 

no volume de entregas realizadas no ano 

de 2013. 

A apuração e a divulgação serão 

realizadas mensalmente. E, no 

final de 2014, os três melhores 

colocados de cada grupo 

receberão premiações que 

deverão ser revertidas 

em melhorias para as 

unidades.



Estádio Mineirão - Belo Horizonte

Um dos templos do futebol brasileiro, 

casa dos multicampeões nacionais Atlético 

Mineiro e Cruzeiro, a arena, com capacidade 

para 57.483 espectadores, está completamente 

reformada para receber seis jogos da Copa do 

Mundo, incluindo um confronto de semifinal. 

Estádio Nacional - Brasília

O antigo estádio Mané Garrincha, pratica-

mente demolido, deu lugar a uma arena que conta 

com uma nova fachada, com cobertura em estrutura 

metálica, novas arquibancadas e um gramado 

rebaixado para permitir uma visão completa do 

jogo. O Estádio Nacional de Brasília é um dos mais 

imponentes e o segundo maior, com capacidade para 

68.009 espectadores.

Arena Pantanal - Cuiabá

Especialmente construída para o torneio, a Arena Pantanal terá 

capacidade para 44.003 espectadores, ocupando o terreno em que antes 

estava o Estádio José Fagelli, e vai acolher quatro partidas do Brasil 2014. 

Arena da Baixada - Curitiba

Para receber o evento, o estádio está passando por obras, 

durante as quais receberá uma série de adaptações e em que será 

construído mais um lance de arquibancadas paralelas ao campo. 

A capacidade será aumentada assim para 40 mil pessoas, para que 

o estádio possa abrigar quatro jogos do Mundial de 2014. 

Estádio Castelão - Fortaleza

Construído em 1973, o Estádio 

Governador Plácido Castelo, conhecido 

popularmente como Castelão, foi inteiramente 

reformado para acolher confortavelmente 

públicos de até 58.704 pessoas. A arena ganhou 

um estacionamento coberto com 1.900 vagas e 

conta com estrutura de camarotes, área VIP, 

setor de imprensa, zona mista e vestiários 

totalmente renovados. Todos os assentos são 

protegidos por uma cobertura, mesmo aqueles 

situados no anel inferior, mais próximo ao 

gramado.

Arena Amazônia - Manaus

O projeto do estádio prevê a construção de 

uma estrutura metálica similar à de um cesto de 

palha típico da região, que protegerá a parte externa 

das arquibancadas. A Arena Amazônia terá 42.377 

lugares, restaurantes, estacionamento subterrâneo e 

um acesso por meio de um corredor de ônibus e 

monotrilho. Todo o processo se encaixará nas 

normas de sustentabilidade, que devem deixar um 

importante legado à região e ainda preservar a 

diversidade da Floresta Amazônica. 

Arena das Dunas - Natal

Para que a capital potiguar se tornasse uma das 12 sedes da 

Copa do Mundo era necessária uma estrutura maior e mais moderna. 

A solução encontrada foi demolir tanto o Machadão quanto o ginásio 

anexo Humberto Nesi, conhecido como Machadinho. O resultado é o 

projeto do Estádio das Dunas, com a ousada construção ondulada que 

imita dunas de areia. Com capacidade para 42.000 espectadores.

Arena Pernambuco - Recife

A arena, cercada por outros empreendimen-

tos, fica localizada em São Lourenço da Mata, na 

zona metropolitana da cidade, a 19 km do Aeroporto 

Internacional dos Guararapes. O projeto é visto 

como uma alavanca econômica para a expansão da 

Grande Recife, em uma região considerada carente. 

Estima-se que o local se desenvolva em um bairro 

com cerca de cinco mil unidades residenciais. Com 

capacidade para 42.849 pessoas, foi construída por 

meio de uma parceria público-privada.

Copa do Mundo 2014 será realizada em 12 cidades brasileiras. Sendo elas: Belo Horizonte/MG, Brasília/DF, Cuiabá/MT, Curitiba/PR,   AFortaleza/CE, Manaus/AM, Natal/RN, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA e São Paulo/SP.

Confira a seguir as informações* sobre os estádios que sediarão os jogos.

VEJA A TABELA DOS JOGOS NA CONTRA-CAPA DESTE INFORMATIVO.

* As informações foram obtidas até o dia 20/02/2014.

Fontes: http://pt.fifa.com; http://globoesporte.globo.com/; http://esportes.terra.com.br/; 
http://arenadaamazonia.com.br/; http://scinternacional.net/; 

http://www.odebrechtarenas.com.br/; http://www.arenapantanalobras.com.br/

Estádio do Maracanã - Rio de Janeiro

Construído para a Copa do Mundo da FIFA 1950 e imortalizado 

como palco da inesquecível final entre Brasil e Uruguai, um dos capítulos 

mais marcantes da história do torneio, o Estádio Jornalista Mário Filho, no 

Rio de Janeiro, reassume a condição de protagonista no Brasil 2014. Estádio 

que abrigará o maior número de partidas da competição, sete confrontos no 

total, o Maracanã receberá a grande decisão no dia 13 de julho.

De cara nova para o Mundial, o estádio que ficou conhecido como 

“Maior do Mundo” – chegou a receber 200 mil torcedores e detém vários dos 

maiores recordes de público da história do futebol – tem agora capacidade 

para 73.531 espectadores e continua sendo o maior do país. Respeitando sua 

concepção original, o projeto de reforma incluiu a demolição total do anel 

inferior para a construção de uma nova arquibancada com melhor visibilida-

de, a maximização das rampas monumentais e a substituição de todos os 

assentos, além da instalação de uma nova cobertura, que captará água da 

chuva para reuso. A fachada, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional, permanecerá intacta.

Arena Corinthians - São Paulo

Com capacidade para 48 mil lugares (na Copa 

serão 68 mil, graças à colocação de mais 20 mil 

assentos removíveis), o estádio próprio é a concreti-

zação de um sonho antigo do Clube. Ela foi a 

escolhida para receber a partida de abertura da Copa 

do Mundo no dia 12/06. Na abertura da Copa está 

prevista a participação de Chefes de Estado, 

representando os 32 países que irão disputar a Copa. 

Outro destaque será a presença de cerca de 4.500 

jornalistas de todo o mundo.

PARTIDA DA FINALPARTIDA DE ABERTURA

Jogos: 

12/06: BRASIL - Croácia

19/06: Uruguai - Inglaterra

23/06: Holanda - Chile

26/06: Coreia do Sul - Bélgica

01/07: 1F - 2E

09/07: Semifinal

Jogos:

15/06: Suíça - Equador

19/06: Colômbia - Costa Marfim

23/06: Camarões - BRASIL

26/06: Portugal - Gana

30/06: 1E - 2F

05/07: Quartas-de-final

12/07: Terceiro lugar

Jogos:

13/06: Chile - Austrália

17/06: Rússia - Coreia do Sul

21/06: Nigéria - Bósnia e Herzegovina

24/06: Japão - Colômbia

Jogos:

14/06: Colômbia - Grécia

17/06: Bélgica - Argélia

21/06: Argentina - Irã

24/06: Costa Rica - Inglaterra

28/06: 1A - 2B

08/07: Semifinal

Jogos:

14/06: Uruguai - Costa Rica

17/06: BRASIL - México

21/06: Alemanha - Gana

Jogos:

15/06: Argentina - Bósnia e Herzegovina

18/06: Espanha - Chile

22/06: Bélgica - Rússia

25/06: Equador - França

28/06: 1C - 2D

04/07: Quartas-de-final

13/07: FINAL

Jogos:

13/06: México - Camarões

16/06: Gana - EUA

19/06: Japão - Grécia

24/06: Itália - Uruguai

Jogos:

14 /06: Inglaterra - Itália

18/06: Camarões - Croácia

22/06: EUA - Portugal

25/06: Honduras  - Suíça.

Jogos:

14/06: Costa Marfim - Japão

20/06: Itália - Costa Rica

23/06: Croácia - México

26/06: EUA - Alemanha

29/06: 1D - 2C

Jogos:

16/06: Irã - Nigéria

20/06: Honduras - Equador

23/06: Austrália - Espanha

26/06: Argélia - Rússia

Andamento das obras: 97% (dados de janeiro 2014)

Previsão de finalização: segunda quinzena de março de 2014

Andamento das obras: 100%

Entrega das obras: 18 de maio de 2013

Andamento das obras: 95%

Previsão de finalização: março de 2014

24/06: Grécia - Costa Marfim

29/06: 1B - 2A

04/07: Quartas-de-final

Andamento das obras: 100%

Entrega das obras: 16 de dezembro de 2012

Andamento das obras: 100%

Entrega das obras: 02 de junho de 2013

Andamento das obras: 100%

Entrega das obras: janeiro de 2014

Andamento das obras: 97%

Previsão de inauguração: 9 de março de 2014

Estádio Beira-Rio - Porto Alegre

O projeto de modernização do Beira-Rio, 

custeado pelo próprio Internacional através do 

programa “Gigante para Sempre”, tem como ponto 

alto a instalação de uma inovadora cobertura 

metálica em forma de "folhas", que protegerá os 

assentos, as rampas e o acesso aos portões. O Beira-

Rio passou a contar com capacidade para 50.287 

espectadores.

Jogos:

15/06: França - Honduras

18/06: Austrália - Holanda

22/06: Coreia do Sul - Argélia

25/06: Nigéria - Argentina

30/06: 1G - 2H

Andamento das obras: 100%

Entrega das obras: 20 de fevereiro de 2014

Andamento das obras: 90%

Previsão de finalização: maio de 2014. 

Andamento das obras: 100%

Entrega das obras: 20 de maio de 2013

Arena Fonte Nova - Salvador

Primeira capital do Brasil, Salvador receberá 

a Copa do Mundo em casa nova: palco de grandes 

confrontos do futebol baiano como o clássico Ba-Vi, 

a Fonte Nova, oficialmente Estádio Octávio 

Mangabeira, foi implodida para dar lugar a uma 

moderna arena com capacidade para 52.048 

espectadores, que sediará quatro confrontos da 

primeira fase do torneio.

Jogos:

13/06: Espanha - Holanda

16/06: Alemanha - Portugal

20/06: Suíça - França

25/06: Bósnia e Herzegovina - Irã

01/07: 1H - 2G

05/07: Quartas-de-final

Andamento das obras: 100%

Entrega das obras: 05 de abril de 2013

Andamento das obras: 100%

Entrega das obras: 21 de dezembro de 2012
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Infelizmente os casos de dependência química 

vêm crescendo velozmente, acarretando grande 

preocupação à nossa sociedade. Ela vem sendo 

considerada uma das doenças mais frequentes na 

atualidade, precisando desta forma ser entendida e 

tratada com maior brevidade.

Qualquer forma de consumo de substâncias 

químicas pode trazer riscos aos usuários e quanto mais 

intenso for o uso, maiores as chances de problemas 

relacionados.

Crianças que crescem em um ambiente de 

circulação e uso de drogas, mesmo que eventualmen-

te, que enxergam seus pais e familiares alterando seu 

comportamento, destruindo-se, incorrem num maior 

risco de desenvolver um vício, futuramente, por 

motivos tanto ambientais como genéticos.

O tratamento para a dependência química 

começa com o reconhecimento do problema. Embora 

a “negação” seja considerada um sintoma do vício, 

pesquisas mostram que pessoas dependentes tratadas 

com compreensão, amor e respeito aceitam melhor 

ajuda quando oferecido tratamento.

Geralmente, o dependente se apresenta para o 

tratamento não por acreditar que o seu consumo é 

excessivo, mas sim por ter enfrentado situações de 

crise no trabalho, na vida conjugal, familiar, financei-

ra, social, por acreditar que não há outra solução senão 

aceitar ajuda. Nesta fase a pessoa geralmente já está 

descuidada com a higiene pessoal. Seu comportamen-

to, na maioria das vezes é alterado, têm atitudes 

agressivas, ansiedade, transtornos compulsivos, 

delírios, alucinações, irritabilidade, humor depressi-

vo, perda da memória, disfunções sexuais dentre 

outros.

Com o passar dos anos a sociedade passou a 

preocupar-se mais com esta doença, passou a oferecer 

programas de prevenção e tratamento aos dependentes 

e seus familiares orientando e ajudando-os na busca de 

uma vida melhor. Hoje, existem diversos programas e 

grupos de apoio que ajudam aos dependentes e famili-

ares a terem força de superar esta doença.

O vício em drogas é uma condição complicada e 

grave que exige tratamento, apoio físico e psicológico. 

Para manter-se abstinente é necessário promover 

uma mudança de vida, mudança de hábitos, de compa-

nhias, de lugares que antes frequentavam. Fazer 

tratamento psicoterápico, farmacológico e, principal-

mente, aceitar o apoio familiar, pois a família é muito 

importante neste momento. O usuário precisa ter a 

quem confiar, ter alguém que acredite e lute pela 

mudança.

Quem se informa não se droga. Vamos juntos 

trabalhar contra esta doença, pois prevenir é o melhor 

remédio. Mude o que estiver ao seu alcance e se sentir 

dificuldade não tenha medo de buscar e aceitar ajuda.

ampla diversidade de definições e concep-Ações existentes de tratamento das dependên-

cias químicas revela que, não há uma caracterização 

única, capaz de capturar ou explicar a dependência 

química. 

Ela pode ser conceituada como uma doença 

progressiva, incurável, controlável, física, psicológica 

e potencialmente fatal. Uma doença que atinge não 

somente o dependente, mas, sim, toda a família, fazen-

do com que os familiares adoeçam emocionalmente, 

necessitando tratamento em conjunto ao dependente. 

Os familiares, na maioria das vezes, não sabem 

lidar com o dependente e com seus sentimentos, pois 

não entendem a doença e não possuem conhecimento 

suficiente para ajudar.

A dependência química é considerada uma doença 
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de múltiplas aparências e atinge o ser humano em 

todas as suas áreas: FÍSICA, PSÍQUICA e SOCIAL. 

A dependência química é definida também como 

paralela a outras doenças físicas; é considerada 

crônica e leva o dependente a uma progressiva mudan-

ça de comportamento devido à ingestão de substâncias 

que alteram suas funções e seu comportamento. 

Estas substâncias atuam sobre o sistema nervoso 

central alterando humor, percepção e consciência. É 

um transtorno em que o indivíduo perde o controle da 

substância e sua vida psíquica, emocional, espiritual, 

física vão sendo prejudicadas gravemente, necessitan-

do, desta forma, de ajuda competente e adequada. 

Esta doença tem evolução própria, pode levar o 

usuário à depressão, a insanidade, a prisão ou até 

mesmo a morte se não entendida e/ou tratada a tempo. 

Esta doença pode ser diagnosticada em qualquer fase 

da vida, em qualquer pessoa, independentemente de 

idade ou classe social, atingindo os usuários direta-

mente e ao seu meio prejudicando, na maioria das 

vezes, o trabalho, os relacionamentos pessoais e, 

principalmente, a família.

Pessoas com transtornos bipolares, depressivas, 

de baixa estima, com estilo de vida estressante, que 

vivem em cultura onde há aceitação social do uso de 

drogas ou que possuem acesso fácil às drogas tem 

maior probabilidade de se tornarem dependentes.
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VOCÊ SABIA?
EXPRESSÃO POPULAR

Fonte: http://www.vocesabia.net

Em 1346, ela se refugiou em Avignon, na França. 

Aos 21 anos, Joana regulamentou os bordéis da cidade  

onde estava refugiada. Uma das normas dizia: “o 

lugar terá uma porta por onde todos possam entrar.” 

Transposta para Portugal, a expressão “paço-da-mãe-

joana” virou sinônimo de prostíbulo. Trazida para o 

Brasil, a palavra “paço”, por não fazer parte da 

linguagem popular, foi substituído por “casa”. Assim, 

“casa-da-mãe-joana” passou a servir para indicar um 

lugar ou situação em que cada um faz o que quer, onde 

impera a desordem e a desorganização.

CASA DA MÃE JOANA

expressão se deve a Joana, rainha de ANápoles e condessa de Provença, que viveu 

na Idade Média entre 1326 e 1382. 

e você não controla o seu dinheiro, passará a Sser controlado por ele. O sucesso financeiro 

depende mais da forma que administramos o dinheiro 

do que da quantia que ganhamos. Para uma gestão 

eficaz das finanças são necessários três requisitos 

básicos: disciplina, perseverança e atitude.

O equilíbrio financeiro só acontece a partir do 

controle dos pequenos gastos. Anotando todos os 

gastos, se pode ter a visão do que cada gasto representa 

no montante das despesas. A partir desta conscientiza-

ção se começa a pensar duas vezes antes de gastar, 

passando a gastar com mais sabedoria, controlando as 

compras por impulso, tornando o consumo mais 

racional. A partir daí fica-se mais atento ao que se 

compra, quando se compra, como se compra e por quê 

se compra.

Dicas para evitar as compras por impulso:

1. Não compre se não tiver certeza de que real-

mente necessita e que o bem adquirido irá agregar valor 

à sua vida.

2. Resista ao impulso de consumir. Na dúvida, 

deixe a compra para outro dia – se realmente for 

necessária, retorne no dia seguinte para efetivar a 

compra.

3. Se possível, teste. Experimente o bem desejado 

antes de comprar, para ter certeza de que ele é o ideal.

4. De preferência deixe o dinheiro e o cartão de 

crédito em casa, levando apenas o necessário para os 

gastos normais do dia-a-dia.

5. Evite comprar a prazo. Faça todo o possível 

para juntar o dinheiro para depois gastar.

No mundo financeiro não existem milagres. Para 
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um ganhar, outro tem que perder. Você já observou o 

lucro exorbitante anunciado orgulhosamente pelos 

bancos e financeiras? Eletrodomésticos como geladei-

ras, pagos em 12 suaves prestações, seriam pagos à 

vista se fosse juntado antecipadamente as primeiras 9 

prestações. Por que custa mais comprar em prestações? 

Porque ao comprar financiado, além de pagar o bem, 

paga-se também o aluguel do dinheiro emprestado – os 

juros.

O que é bom para o seu gerente de banco, seu 

vizinho ou seu amigo, não é necessariamente bom para 

você. O “complexo de manada” ou comportamento 

“Maria vai com as outras” tem tornado a vida financeira 

e, consequentemente, o casamento de milhões de 

pessoas ao redor do mundo, um verdadeiro desastre.

Para crescer, progredir e prosperar precisamos 

seguir o exemplo dos verdadeiros ricos, comprando o 

que realmente é necessário e não o que a moda e a mídia 

ditam. A maioria dos milionários não são exibicionis-

tas, ao contrário, costumam ser discretos e levam uma 

vida simples, com exceção das celebridades que 

dependem dos holofotes para se manter faturando.

Não confie cegamente na futura aposentadoria 

administrada pela previdência social. Planeje seus 

gastos e investimentos de curto, médio e longo prazo, 

de maneira a não gastar tudo o que ganha. Não caia na 

armadilha de poupar só se sobrar.

Não pense só na refeição do dia de hoje, mas 

também no último prato de comida que vai comer na 

vida. Se ganha pouco, gaste pouco e economize outro 

pouco. Poupar é tão ou mais importante do que gastar. 

Quando receber pague-se primeiro a si mesmo. Antes 

de qualquer outro compromisso invista pelo menos 

10% do que ganha. Quem fizer isso desde quando 

começar a trabalhar, garantirá após 30 anos de ativida-

de, um rendimento médio equivalente a média dos 

salários auferidos durante a vida produtiva.

Saber ganhar, gastar, poupar e aplicar o dinheiro é 

uma questão de hábito. Com atitude, disciplina e 

perseverança qualquer pessoa comum pode acumular 

dinheiro suficiente, se não para liberdade, pelo menos 

para ter segurança financeira quando chegar a hora de 

parar de trabalhar.



Dobre aqui Dobre aqui


