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grandes desafios para a hu-
manidade. A pandemia de 
covid-19 transformou o modo 
como nos relacionamos, afe-
tou desde o cotidiano até as 
relações comerciais, além de 
ter ceifado centenas de milha-
res de vidas ao longo de quase 
dois anos. 

Ainda estamos nos recuperan-
do das consequências desta 
pandemia, que ainda não aca-
bou. Com o avanço da vacina-
ção, já é possível vislumbrar 
uma luz no fim do túnel, onde 
não só diremos como vivere-
mos uma frase dita com muita 
frequência nesse período: vai 
ficar tudo bem.

Poucas vezes na história re-
cente a informação de quali-
dade foi tão fundamental. En-
quanto empresa, o grupo Diário 
precisou se adaptar aos novos 
tempos, ampliando seu com-
promisso de manter a comuni-
dade local bem informada.

Ampliamos nossa presença na 
internet, com mais conteúdo 
online, vídeos, podcasts e no-

vos produtos que já estavam 
em nosso radar, mas que cujos 
projetos foram acelerados dian-
te dos novos tempos, sem es-
quecer de nossas raízes: os 
materiais impressos. 

Após uma breve pausa, a re-
vista Vanilla volta a circular, 
também com novas propostas. 
Além da nova marca, impressa 
pela primeira vez nesta edição, 
a revista conta agora com uma 
integração maior com uma pá-
gina digital, que já está dispo-
nível para acesso no endereço: 
revistavanilla.com.br.

O objetivo é transformar a pu-
blicação em uma plataforma de 
conteúdo multimídia, somando 
reportagens produzidas pela 
redação do Diário com publie-
ditoriais que agregam valor as 
marcas de nossos anunciantes, 
oferecendo conteúdos de quali-
dade em ambas as frentes.

Seguimos com nosso com-
promisso de informar, sempre 
pensando em novos formatos e 
plataformas para melhor aten-
der a nosso bem mais precioso: 
os leitores. 
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GENUINAMENTE 
BRASILEIRO

Chorinho, samba, forró, MPB e outros ritmos que carregam 
a essência do Brasil estão no repertório do Trio Fascinação

POR maRIana sallEs

Para começar essa conversa, 
é necessário fazer duas con-
siderações sobre a música 
brasileira. A primeira delas é 
em relação a sua sonoridade. 
Extremamente rica e comple-
xa, é preciso ser um ótimo 
músico para reproduzir o nos-
so cancioneiro. A segunda é 
que, mesmo que você não 
ouça chorinho, samba, forró, 
MPb ou bossa Nova todos os 
dias, certamente você conhe-
ce grande parte desse riquís-
simo repertório.

Dito isso, vamos à história 
de Isabella Dias, que tem 

a fl auta transversal como 
seu instrumento preferido. 
Ela começou a estudar mú-
sica com 9 anos na Escola 
Municipal de Artes de Pato 
branco. Primeiro foi o violão, 
depois fl auta doce, então 
chegou à fl auta transversal 
-- com maior dedicação. Até 
que virou professora.

Inspirada em grupos de cho-
ro formados por mulheres, 
sua maior referência musi-
cal, não há de se estranhar 
que, ao receber o convite 
para participar do uTFPR In 
Concert, ela não teve dúvi-

das quanto ao tipo de mú-
sica que gostaria de tocar. 
Mas precisaria de bons mú-
sicos para acompanhá-la.

Convidou, então, Jean Ve-
nâncio e Guilherme An-
dreatta, que também são 
professores de música da 
Escola Fascinação, onde 
ela trabalha. Foi assim que 
surgiu o “Trio Fascinação”, 
que encanta o público por 
onde passa.

“Sou muito apaixonada por 
choro e sempre senti muita 
falta disso na nossa região, 

de chegar em algum bar ou 
restaurante e escutar um 
choro, como é possível em 
Curitiba e em outros esta-
dos”, comenta bella. “Enxer-
gamos esse nicho e incorpo-
ramos ao nosso repertório 
também outros gêneros bra-
sileiros”.

Essa foi a forma como a mu-
sicista encontrou de  ajudar 
a fomentar o gênero que 
tanto gosta no Sul do país, 
principalmente no sudoeste 
do Paraná. “Realmente não 
temos muitos grupos que to-
cam isso por aqui”, diz.

CULTURA



VANILLA • 09

JAZZ BRASUCA
Guilherme Andreatta é um dos 
músicos mais versáteis de 
Pato branco, e é ele quem faz 
a percussão do trio. quando 
foi estudar música, ainda ado-
lescente, gostava mesmo era 
de rock e metal, mas confor-
me foi ganhando maturidade 
musical começou a valorizar 
sons mais brasileiros, como 
a Tropicália, e artistas como 
Chico buarque.  

Ele reforça que foi bella que 
trouxe o choro, “mas, depois 
que rolou a apresentação, 
percebemos que tinha espaço 
para ir colocando outros ritmos. 
Parece que uma coisa puxou a 
outra”, diz. Para Guilherme, a 
melhor parte do choro é que, 
por ter um som bonito, mesmo 
quem não conhece acaba gos-
tando, além de que boa parte 
das músicas as pessoas já es-
cutaram e sempre sabem um 
trechinho. “A gente traz uma 
música que está na voz da ga-
lera. Seja do rock, de outros 
gêneros, todo mundo conhece 
o samba, os forrós mais popu-
lares”, diz. “há momentos em 
que a gente gosta de tocar as 
músicas mais melancólicas, 
mas queremos mesmo é colo-
car pra cima porque essa mú-
sica é pra cima”. 

A próxima renovação do re-
pertório deve ganhar também 
marchinhas de carnaval. “O 
brasileiro gosta disso. Pode 
ser até que não escute com 
frequência, mas é um som 
brasileiro, que está no nosso 
sangue”, observa Guilherme.

Mesmo que o choro não seja 

algo muito comercial, deixa fe-
liz a todos que estão ouvindo. 
“É uma das músicas mais ri-
cas. É como um jazz brasuca, 
bem brasileiro. Me sinto rea-
lizado de tocar nesse estilo. 
Trazer isso para Pato branco 
é muito especial”

VALORIZAÇÃO 
DA NOSSA CULTURA
Jean Venâncio, ou profe Jean, 
é bastante conhecido por ser 
um entusiasta da cultura re-
gional. É dele a Escola Fasci-
nação, que deu nome ao trio. 
“Faz muito tempo que levo a 
bandeira da música, do ensi-
no da arte e da propagação da 
cultura paranaense”, defi ne. 
E quando se fala em choro, 
samba e outros ritmos nacio-
nalmente mais abrangente, 
mesmo vindo de outros luga-
res, ele se sente na obrigação 
de formar plateia, de trazer 
essa riqueza para as pessoas.

Violonista do trio, Jean acredi-
ta que o público tem o hábito 
de consumir músicas de ou-
tros lugares e deixa relegada 
a sua própria. “Como educa-
dor, quero fazer com que as 
pessoas, no mínimo, conhe-
çam a nossa sonoridade, que 
tenham acesso a nossa mú-
sica e que isso desperte o in-
teresse em consumir a nossa 
própria cultura”.

Para Jean, a tecnologia que 
torna a música mais eletrônica 
faz com que ela não só perca 
sua complexidade, mas tam-
bém seu aspecto de coletivo. 
“A tecnologia torna a manipu-
lação musical mais acessível 
a todos, porém de uma forma 

individual. queremos justa-
mente resgatar sambas de 
roda, choro, ritmos coletivos, 
que fazem parte de movimen-
tos de pessoas”, fala. 

Formar plateia para esses es-
tilos é resgatar a apreciação 
musical de maneira que ela 
volte a ser escutada. “A gente 
percebe que hoje as pessoas 
consomem a música assistin-
do, não ouvindo. Todo mundo 
com o seu celular, vendo no 
youtube, nas redes sociais. 
há um lado meio saudosis-
ta em querer que as pessoas 
ouçam música, mas também 
é importante para aguçar as 
percepções. Embora você 
possa apreciar uma música 
vendo, o principal é que você 
a escute”, acredita Jean.

Quem quiser conhecer mais 
sobre o trabalho do Trio 

Fascinação pode segui-los em 
instagram.com/triofascinação.







DauRI KlEIn acREDITa
quE TODO munDO TEm um
DOm DIvInO; O DElE é cOnsERTaR 
gRanDEs EngREnagEns
DE RElógIOs



EnTREvIsTa MARCILEI ROSSI
TExTO MARIANA SALLES

O BLIM-BLOM DAS 
BADALADAS SÃO O SOM 

DO TEMPO DE DEUS
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No ano de 1964, Pato branco, 
ainda sem asfalto ou mesmo 
calçamento, via em sua área 
central a singular arquitetura 
da Matriz São Pedro Apósto-
lo se destacar da paisagem 
interiorana. Naquele tempo, 
as pessoas não tinham aces-
so a qualquer dispositivo mó-
vel que marcasse as horas, 
por isso Frei Policarpo berri 
decidiu que a torre da igreja 
deveria ganhar um relógio 
tão grande quanto merecia. 
Contratou, então, a empresa 
Schwertner, de Estrela – RS, 
que fabricava 14 modelos de 
mecanismos. O escolhido foi 
um dos maiores, algo neces-
sário devido ao tamanho do 
sino que preencheria a torre 
– era preciso uma máquina 
forte o suficiente para que o 

martelo o soasse.

Os modelos mais populares 
da marca, ou seja, os mais 
instalados, eram os meno-
res. As cidades do interior do 
brasil têm mais igrejas com 
sinos pequenos. Mas, em 
Pato branco, a história foi di-
ferente.  

A Matriz recebeu, então, o re-
lógio de número 124, padrão 
blim-blom, que soava vinte e 
quatro horas por dia, quatro 
vezes a cada hora. Assim, 
nos primeiros 15 minutos da 
hora, ele batia uma vez; na 
meia hora, duas; no terceiro 
quarto da hora, três badala-
das; e, na hora cheia, quatro 
badaladas mais a quantidade 
da hora certa.

HISTÓRIA
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O SENHOR 
DOS RELÓGIOS
Os relógios precisam de manu-
tenção preventiva. Assim como 
qualquer carro ou equipamento 
com maquinário, suas engrena-
gens precisam de lubrificação, 
serem limpas e reguladas, para 
funcionarem bem. É neste mo-

mento que Dauri Klein passa a 
fazer parte dessa história.

Agricultor até os 17 anos, Dauri 
não teve oportunidade de pas-
sar por uma graduação. “Fiz a 
faculdade da vida, e tenho uma 
profissão que me traz muita sa-
tisfação. Consigo fazer coisas 

que gente que tem diploma não 
consegue”, diz. Ele é um dos 
poucos técnicos do Sul brasilei-
ro que ainda fazem manutenção 
dessas engrenagens gigantes, 
por vezes com mais de 500 pe-
ças quando desmontado. “há 
outras pessoas que ainda se 
arriscam a consertar, mas qua-

CURIOSIDADE: 
no relógio da 

Matriz São 
Pedro Apóstolo, 

o martelo toca 
dois trilhos 

de trem, que 
ressoam um 

timbre único. 
Ou seja, o sino, 

protagonista, 
não tem voz: 

ele é dublado.



se sempre não conseguem. Em 
muitos lugares, entre tentativas 
de fazer com que os relógios 
funcionem, acabam estragando 
ainda mais, principalmente por 
falta de conhecimento”, avalia.

quando iniciou nesse trabalho, 
em 1998, a empresa Schwert-
ner já não funcionava mais. 
Nessa época, um dos sócios 
ainda fabricava os sinos arte-
sanalmente em casa, mas ele 
já tinha 80 anos. Infelizmente 
ele adoeceu e parou no meio de 
uma última peça, que Dauri foi 
incumbido a concluir. “Isso é um 
dom divino que a gente recebe, 
todo mundo tem o seu. Sou tão 
feliz que, mesmo aposentado, 
continuo trabalhando porque 
gosto, não porque preciso”.

O primeiro contato com Pato 
branco foi através do Frei Nel-
son Rabelo. “Lembro dele com 
muita saudade”, diz. O serviço 
contratado foi o trivial: uma re-
visão geral no mecanismo. “Até 
hoje a gente acha poeira da ci-
dade de quando o sino foi ins-
talado, quando ainda não tinha 
calçamento. O relógio da torre 
era a principal referência de ho-
rário para toda a população, mas 
o tempo passou e isso mudou”.

O FIM DO BLIM-BLOM  
há alguns anos, a população 
reclamou de tanto badalar, en-
tão o técnico foi chamado para 
desligar o relógio. Ele não gos-
tou nada da ideia, já que, para 
ele, o mais bonito de todos os 

O RElógIO OcuPa TRês 
anDaREs Da TORRE E, 

DEsmOnTaDO, TEm maIs DE 
500 PEÇas.



relógios são as badaladas de hora em hora. “O pontei-
ro virando a hora não é tão importante quanto a batida 
do sino”, garante.

Dauri inventou, então, um mecanismo para que o re-
lógio só tocasse durante o dia, e não a noite. E assim 
se fez até o início da pandemia, quando o relógio teve 
de ser parado para não estragar. O problema, nada 
muito sério, apresentou-se por vários pontos de des-
gaste devido ao tempo de uso.

“Nosso relógio já é um senhor, com alguma idade, e 
apresenta alguns desgastes pelo tempo de sua exis-
tência, por isso a necessidade de uma manutenção 
ordinária. Com a chegada da pandemia, nosso téc-
nico ficou impedido de viajar, então permanecemos 
dois anos sem a manutenção”, contou Frei Alex San-
dro Ciarnoski. Chegou um momento em que a com-
plicação de algumas peças não possibilitou que essa 
manutenção fosse solucionada por aqui. Tão logo o 
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avanço da vacina possibilitou 
que Dauri pudesse vir fazer o 
conserto, e ele se sentindo mais 
seguro, a paróquia agendou a 
manutenção. “Não foi nada tão 
complicado, apenas algumas 
peças que precisavam passar 
por ajustes para que o relógio 
voltasse a funcionar”, explica o 
religioso.

Nesses tempos em que ele este-
ve quebrado -- na verdade, des-
ligado para que não comprome-
ter ainda mais as engrenagens 
–, muitas pessoas sentiram falta 
do seu funcionamento, do bada-
lar, do marcar das horas.

Agora, depois de vários meses, 
os pato-branquenses voltaram 

nÃO é O baDalaR 
DO sInO quE 

REssOa, E 
sIm O TImbRE 
REsulTanTE 
DO maRTElO 

aTIngInDO DOIs 
TRIlhOs DE TREm

Placa marca o relógio de 
número 124 da fabricante 

schwertner, de Estrela – Rs
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a ouvir (ao menos uma parte) o 
blim-blom que há 57 anos mar-
cam as horas no município, e 
não é só isso. A paróquia está fa-
zendo o estudo de um projeto de 
iluminação que, apesar de estar 
nas primeiras fases, já mostra a 
perspectiva de um desenho que 
vai valorizar toda a Igreja Matriz 
São Pedro Apóstolo. Alguns as-
pectos serão destacados, como 
a arquitetura da igreja, os vitrais, 

a torre e o relógio.

O TEMPO É DE DEUS
Para o Frei, é significativo que o 
relógio esteja na torre da igreja. 
“É claro que hoje temos vários 
dispositivos que nos indicam a 
hora, mas o relógio da torre da 
igreja nos lembra que o tempo é 
de Deus. que o dom da vida foi 
concedido por Ele, e todo tempo 
é de estar com Deus. Por isso, 

passar pela praça, olhar para o 
relógio ou escutar o badalar do 
sino nos lembra que constante-
mente devemos agradecer pelo 
dom da vida e pelo tempo que 
Deus nos concede para parti-
lhar o dom da existência”, re-
flete. “Nosso relógio era o xodó 
do Frei Policarpo, que tinha um 
carinho especial por ele. Nosso 
relógio mantém viva sua memó-
ria”, finaliza. 

Frei Alex Sandro Ciarnoski: 
Olhar para o relógio na torre da Matriz nos 

faz lembrar que o tempo é de Deus
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que as cores são capazes 
de dar personalidade aos 
ambientes, isso é um fato. 
há muito tempo designers 
de interiores e aficionados 
por decoração já utilizam 
esse recurso para desper-
tar sensações, como ale-
grar, suavizar, tranquilizar, 
em quem estiver naquele 
local. 

Todo ano, as grandes mar-
cas de tinta escolhem as 
cores que são tendência. 
Em linhas gerais, cada uma 
tem seu método de pesqui-
sa para chegar a uma con-
clusão, mas todas utilizam 
uma análise sobre os movi-
mentos sociais, levando em 
conta itens como o cenário 
político, a economia, o de-
senvolvimento tecnológico, 
condições climáticas e pro-
duções artísticas a fim de 
fazer um diagnóstico sob os 
sentimentos e expectativas 
dos consumidores. Ou seja, 
tudo o que é tendência em 
um determinado período 
carrega a história daquele 
tempo. 

No caso das cores, elas 
refletem o comportamento 
cotidiano das pessoas em 
resposta ao que está acon-
tecendo no mundo. Assim, 
para ser um bom pesquisa-
dor de tendências é neces-
sário ter um olhar atento ao 
presente, ler e interpretar 
os sinais de mudança para 

tentar adivinhar o que vai 
ser necessário no futuro. 

No ano de 2022, um dos es-
tudos sobre cores feito pela 
AkzoNobel, O Colour Futu-
res, mapeou tendências de 
comportamento e escolheu 
o tema “Novos Ares e Re-
descobertas”. heleen Van 
Gent, diretora de criação 
do Centro de Estética Glo-
bal da AkzoNobel, acredita 
que os efeitos da pandemia 
realçaram todos os campos 
da nossa vida – social, eco-
nômico, ambiental – e nos 
fizeram reavaliar o que real-
mente importa, “ou seja, fa-
mília, amigos, nossa casa, 
o mundo que nos cerca. 
Depois de um tempo isola-
dos, desejamos nos encon-
trar, seja na natureza ou em 
espaços abertos, com um 
novo jeito de perceber o 
mundo e começar de novo”, 
avalia. 

Não é difícil entender, en-
tão, o motivo de as cores 
mais indicadas como ten-
dência serem o verde e o 
azul. Confira quais as to-
nalidades escolhidas pelas 
marcas e porquê elas foram 
as indicadas. 

Cores do ano para 2022

CASA & 
INTERIORES: Foto: Freepick

PANTONE SPUN SUGAR 
O azul clarinho foi escolhido por refletir o desejo 

do equilíbrio à medida em que avançamos por um 
cenário de mudanças. De acordo com especialistas 

da Pantone, evidencia nossa necessidade de 
conforto, clareza e segurança, que satisfazem 

nosso desejo de ficar com o que é familiar.

SHERWIN-WILLIAMS 
NEBLINA PERENE
Patrícia Fecci, gerente de marketing para serviços de 
Cor & Design da Sherwin-William, fala, sobre a escolha 
desse verde-acinzentado como cor do ano de 2022, 
que a marca decidiu manter o equilíbrio e ritmo dessa 
transição para um tempo de quietude. Para ela, abraçar 
a ideia de MODO (Maneira, Original, Dreamland e 
Ocasional) no design inspira um novo jeito de ser à 
medida que se explora além do que era familiar.

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

POR maRIana sallEs
CASA



Fo
to

: A
nd

ré
 K

lo
tz

/D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

EUCATEX
CREME DE PAPAIA

Inspirado no nascer e no pôr-do-sol, a cor 
2022 da Eucatex é um laranja claro escolhido 

para agradar principalmente a geração Z, 
que chega à ponta do mercado consumidor 

brasileiro. Ao contrários das outras cores, 
que são opacas, o Creme de Papaia faz 

parte das cores-bright, ou cor-luz, nas quais 
predominam energia e vigor. 

TINTAS RENNER
OLIVE SPRING

O verde acinzentado bem 
clarinho apresentado pelas Tintas 
Renner, em parceria com a PPG, 

como cor do ano, representa 
cura, regeneração e resiliência. 
Chamado pelos seus criadores 

de “verde relaxado”, eles indicam 
que ela seja combinada com 

materiais naturais em ambientes 
internos e externo, ficando 

especialmente linda quando 
combinada com móveis de forma 

arredondada. 

CORAL
MELODIA SUAVE
Azul claro que dá aos ambientes um 
clima de “arejado”, a cor foi escolhida 
pela Coral através do conceito que 
transmite o desejo universal de 
reinvenção de todos os aspectos da 
vida a partir do ano que vem.

SUVINIL ECLIPSE
Eclipse é um tom de 
verde fresco como 
a grama nova que, 
conforme Michell 
Lott, consultor de 
cores da Suvinil, 
foca nos sentimentos 
individuais e coletivos, 
fazendo um convite 
para o recomeço. “Se 
perguntassem para 
qualquer pessoa qual 
o sentimento mais 
forte pelo qual ela está 
passando agora, talvez 
a resposta fosse difícil. 
Porque neste momento 
a gente está sendo 

atravessado por tantas 
emoções que às vezes 
a sensação final é que 
a gente está no vazio, 
sem sentir nada. E é 
nesse momento que 
lembramos o tanto que 
é importante sentir as 
coisas. queremos sentir 
nossos amigos, as 
pessoas que amamos, o 
pelo do nosso cachorro, 
sentir nostalgia, 
felicidade, euforia, a 
gente quer sentir tudo, 
até tristeza e revolta”, 
disse, ao apresentar a 
cor do ano. 
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POR nElsOn Da luz JunIOR
FOTOS maRcEl almEIDa

TRABALHO 

Aliando tradição e 
inovação, o Instituto 

Mussi alcança um 
novo patamar. Com 
mais pro�ssionais e 

estrutura reformulada, 
a clínica passa a 

oferecer atendimento 
e tratamento 

em diversas 
subespecialidades 

da ortopedia e 
traumatologia.

(Responsável técnico 
Dr. Fábio Araújo 

Fernandes CRM-PR: 
32004/ RQE: 17696)
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Renomada clínica de ortopedia 
e traumatologia do Paraná vive 
um novo momento. O Instituto 
Mussi, que conta com o respaldo 
dos mais de 40 anos de trabalho 
do Dr. Paulo Roberto Mussi ago-
ra é sinônimo de um coletivo.
 
A partir da aliança de seis (6) 
profissionais altamente qualifi-
cados, o Instituto passa a ofere-
cer um refinamento ainda maior, 
dentro das várias subespeciali-
dades da ortopedia, tanto para 
os tratamentos cirúrgicos, pre-
ventivos e os chamados conser-
vadores, que são aqueles que 
não necessitam cirurgias.
 
Esta era uma proposta que já 
vinha sendo construída ao lon-
go do tempo. Além da expertise 
do Dr. Mussi, há alguns anos o 
Instituto conta com os serviços 
dos doutores henrique Motizuki 
e Fábio Fernandes. Agora tam-
bém fazem parte da equipe os 
médicos ortopedistas Eduardo 
Dias de Souza, Saulo Fouani 
de Miranda e Ricardo Augusto 
Skroch, todos membros titu-
lares da Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia 
(SbOT).

Mais do que proporcionar maior 
fluxo de atendimento, a amplia-
ção do time tem um objetivo 
principal: oferecer soluções mais 

especializadas através de um 
trabalho conjunto e consequen-
temente mais completo, pois une 
novas técnicas, aliadas à expe-
riência do que foi bom, continua 
sendo, ou precisa mudar.

Diariamente, o grupo de profis-
sionais que integram o corpo clí-
nico do Instituto Mussi se reúne 
para analisar os casos dos pa-
cientes atendidos pela clínica, 
debater tratamentos, soluções 
e trocar experiências, porque 
cada paciente é um caso espe-
cial. Nem sempre o tratamento 
feito para um é adequado para 
o outro, mesmo que seja a mes-
ma doença.

Esse encontro representa mui-
to bem o momento vivido pela 
clínica e a medicina, ilustrando 
um conceito de vanguarda em 
Pato Branco.

Mesmo que sejam todos mé-
dicos ortopedistas, cada pro-
fissional exerce uma subes-
pecialidade mais específica. 
Na mesa de reuniões estão 
especialistas em cirurgias da 
coluna; joelho; quadril; ombro, 
cotovelo; pé, tornozelo, recons-
trução e alongamento ósseo, 
todos graduados e aperfeiço-
ados nas principais universi-
dades, hospitais e centros de 
ensino de suas especialidades, 

EM EQUIPE

CAPA
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no brasil e no exterior.

O próprio Dr. Mussi justifica 
a multiplicidade da equipe. 
Segundo ele, a medicina 
avança a passos largos e 
é praticamente impossível 
acompanhar de forma qua-
lificada todas as inovações 
disponíveis. “quando me for-
mei, éramos treinados para 
uma formação geral, ou seja, 
abrangíamos todas as cha-
madas subespecialidades, 
inclusive bucomaxilofacial. 
Aliás, tratei muitos afunda-
mentos de malares e fratu-
ras de mandíbula. hoje, isso 
não é mais aceitável, pois há 
uma infinidade de novas téc-
nicas e novos materiais que 
são indicados caso a caso”, 
conta o médico.

É um trabalho coletivo que 

vai além do diálogo. Várias 
cirurgias, por exemplo, são 
acompanhadas por mais 
de um profissional, contri-
buindo assim para um olhar 
mais apurado e completo a 
respeito da situação. 

Este patamar é a realização 
de um sonho do Dr. Mussi, 
que atua em Pato branco 
desde 1979, e é reconheci-
do pelo seu compromisso de 
oferecer um atendimento hu-
manizado e de alta qualidade 
que de fato atenda as neces-
sidades de seus pacientes.

Com esse princípio em men-
te ele construiu uma carreira 
sólida pautada em espe-
cializações constantes, na 
busca por novas técnicas e 
tratamentos. Viagens, con-
gressos, cursos, mestrado, 

o aperfeiçoamento é quase 
que uma característica do 
médico, que foi homenage-
ado com as honrarias bicho 
do Paraná e Cidadão hono-
rário de Pato branco.

Mas a cidade era muito di-
ferente quando o Dr. Mus-
si desembarcou por aqui. 
Naqueles tempos, médicos 
especialistas eram poucos, 
ele precisava atuar de forma 
geral na área de ortopedia e 
traumatologia. 

havia também outra ques-
tão; nem todos os tratamen-
tos estavam disponíveis no 
interior do estado, o que 
exigia que pacientes preci-
sassem viajar para grandes 
centros em busca de solu-
ções ortopédicas, e isso ele 
não aceitava. Daí a neces-

sidade de sair tanto para 
buscar qualificação, como 
nos grandes centros. E isso 
ocorreu, raramente alguém 
saia para outro lugar.

O Dr. Mussi queria oferecer 
acesso ao maior número 
possível de atendimentos e 
tratamentos, mas para isso 
precisaria de parceiros e no-
vas estruturas.

“O Dr. Mussi é o nosso con-
trole de qualidade. Tudo 
que a gente faz passa pe-
los olhos dele. Cada um 
realiza seus atendimentos, 
mas a gente discute juntos 
as melhores alternativas, 
vantagens e desvantagens”, 
explica o Dr. Fábio Araújo 
Fernandes, especialista em 
cirurgia do ombro e cirurgia 
da coluna.
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Graduado pela Faculdade de Medicina da uMC, em São Paulo, 
realizou residência médica em: Ortopedia e Traumatologia na Pontifícia 
universidade Católica de São Paulo (PuC-SP), e Cirurgia do Ombro e da 
Coluna, ambas pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (SP). 

Dr. Fábio foi o segundo profi ssional a integrar a equipe e já conta com, 
pelo menos, sete anos de Instituto. 

Ele também é membro titular das sociedades brasileiras de Artroscopia e 
Traumatologia do Esporte (SbRATE), de Coluna Minimamente Invasiva 
(MISS) e de Trauma Ortopédico (SbTO), o que ilustra outro diferencial da 
clínica: os seus profi ssionais fazem parte das sociedades representativas 
da sua especialidade, o que contribui para o intercâmbio de experiências.

DR. HENRIQUE
Dr. henrique Motizuki é mais um profi ssional com longa 

caminhada no Instituto. Com cerca de 10 anos de casa, foi 
o primeiro a integrar a equipe. Graduado e com residência 

pela universidade Federal do Paraná (uFPR), Dr. henrique é 
membro titular da Sociedade brasileira de Coluna (SbC).

Ele acredita que o trabalho conjunto também representa uma 
garantia aos pacientes de que seu caso estará sendo melhor 
assistido. “Na maioria das nossas cirurgias é frequente estar 

mais de um especialista. Isso é uma segurança para nós e 
para o paciente”, analisa.

DR. MUSSI
O Dr. Mussi é graduado em Medicina pela Pontifícia universidade Católica 
do Paraná (PuC-PR) – Centro de Ciências biomédicas de Curitiba – PR. 
Mestre em Ortopedia e Traumatologia pela universidade Federal de São 
Paulo (unifesp) – Escola Paulista de Medicina. 

Especialista em cirurgia do joelho, nos Estados unidos com o Dr. James 
Andrews; em coluna vertebral, na França com o Dr. Jacques Senegas; 
em micro-cirurgia para hérnias Discais, na França com o Dr. Destandeau; 
alongamento e Reparação Óssea, na Rússia; quadril com o Dr. Ritter em 
Indianápolis, Estados unidos, entre outras especialidades.

Graduado pela Faculdade de Medicina da uMC, em São Paulo, 
realizou residência médica em: Ortopedia e Traumatologia na Pontifícia 
universidade Católica de São Paulo (PuC-SP), e Cirurgia do Ombro e da 
Coluna, ambas pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (SP). 

Dr. Fábio foi o segundo profi ssional a integrar a equipe e já conta com, 
pelo menos, sete anos de Instituto. 

Ele também é membro titular das sociedades brasileiras de Artroscopia e 
Traumatologia do Esporte (SbRATE), de Coluna Minimamente Invasiva 
(MISS) e de Trauma Ortopédico (SbTO), o que ilustra outro diferencial da 
clínica: os seus profi ssionais fazem parte das sociedades representativas 
da sua especialidade, o que contribui para o intercâmbio de experiências.
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DR. SAULO
Dr. Saulo Fouani de Miranda destaca a importância da proposta do Instituto 

para um polo de saúde como Pato branco. Não é de hoje que pacientes 
de todo o brasil buscam solução para seus problemas nas mãos do Dr. 
Mussi, o que pôde ser ampliado e melhorado com a adesão dos novos 

profi ssionais. “Com as tecnologias e opções de tratamento, a comunidade 
encontra aqui o atendimento que se tem em qualquer capital”, comenta.

Dr. Saulo é graduado pela universidade Positivo com residência pelo 
hospital universitário Cajuru, e subespecialização em cirurgia do joelho 
pela mesma instituição. Ele também é membro da Sociedade brasileira 

de Cirurgia do Joelho (SbCJ) e da Sociedade brasileira de Artroscopia e 
Traumatologia do Esporte (SbRATE).

DR. RICARDO
Completa o time o Dr. Ricardo Augusto Skroch, médico pela universida-

de Positivo, com residência médica em ortopedia e traumatologia pelo 
hospital universitário Evangélico de Curitiba. Dr. Ricardo é especialista 

em cirurgia do quadril pela Santa Casa de São Paulo, membro titular da 
Sociedade brasileira de quadril (Sbq), além de membro da Sociedade 

Médica brasileira de Terapia por Ondas de Choque (SMbTOC).

Com experiência em diversos centros, Dr. Ricardo destaca o espírito de 
cooperação entre a equipe. “uma coesão nesse nível é algo notável. 
Aqui você tem um ambiente de trabalho onde é possível debater um 

caso que chegou pra mim com outro colega sem nenhum tipo de vai-
dade. Isso agrega um benefício enorme para a equipe e principalmente 

para os pacientes”.

DR. EDUARDO
A equipe conta ainda com o trabalho do Dr. Eduardo Dias de Souza, 
graduado pela Pontifícia universidade Católica do Paraná (PuC-PR) 
com residência médica pelo hospital universitário Evangélico de 
Curitiba. Ele possui ainda as subespecializações em trauma ortopédico, 
reconstrução e alongamento ósseo, pelo hospital universitário Cajuru; 
em cirurgia do pé e tornozelo, pelo hospital de Clínicas de Curitiba e 
hospital do Trabalhador de Curitiba.

“Na medicina você ganha experiência no dia a dia, então você agrega 
a bagagem de 40 anos do Dr. Mussi, que já operou e atendeu milhares 
de pacientes, com a dos demais colegas, e consegue ter maior 
discernimento, principalmente nos casos mais difíceis”, diz o médico.



ESTRUTURA
Para os profi ssionais do Instituto 
Mussi, a excelência técnica só é 
efetiva se aliada ao atendimen-
to humanizado. Esta sempre 
foi uma das preocupações do 
corpo clínico, por entender que 
o respeito ao paciente e seus 
familiares é um direito básico, 
sobretudo em situações de fra-
gilidade por conta de um trata-
mento ou de uma recuperação.

O Instituto Mussi fi ca no me-
zanino do Edifício Max Saúde, 
com instalações remodeladas. 
Reformado e ampliado, o espa-
ço possui maior capacidade de 
atendimento, com duas salas 
de espera, novos consultórios, 
salas de reunião, recepção, sa-
las para gesso e curativos e ou-
tras estruturas pensadas para 
garantir maior conforto e como-
didade para pacientes, familia-
res e colaboradores. 

A equipe de técnicos e atenden-
tes também é altamente capa-
citada para atender ao público 
em geral com agilidade e con-
fi abilidade.

Outro diferencial oferecido pelo 
Instituto Mussi aos seus pacientes 
é a escala de sobreaviso para 
emergências ortopédicas, através 
de um número de whatsApp.
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INSTITUTO MUSSI
Avenida brasil, 450 – Mezanino do Edifício Max Saúde
Centro – Pato branco (PR) – CEP: 85.501-071

E-mail: institutomussi@hotmail.com  |  Fone/WhatsApp: (46) 9.9106-7087  
Fone: (46) 3220-2848 | (46) 3220-2850  |  Emergência: (46) 9.9918-3916
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ENTRE ‘NÃOS’ E
POR maRIana sallEs 

Se dissessem, há 15 anos, que Carina Pelegrini se-
ria uma colecionadora de prêmios, ela certamente 
duvidaria. Mesmo com muita curiosidade e vontade 
de aprender, uma das fotógrafas mais talentosas e 
respeitadas do Sul ainda era muito insegura. 

“Estava tentando entrar em um mercado em que 
várias pessoas literalmente fecharam suas portas 
para mim e algumas poucas depositavam seu voto 
de confiança. Com tantos ‘nãos’ a gente se sente in-
capaz, né?”, relembra. Mas, mesmo que o caminho 
das pedras não tenha sido moleza, desistir nunca 
passou pela sua “cabeça teimosa”, como ela defi-
ne. “O tempo foi passando e uma coisa eu entendia 
cada vez mais: eu gostava mesmo de fotografar”.  
Carina percebeu que, com a fotografia, fazia muita 
diferença nas histórias das pessoas. “Aprendi a con-
fiar no que eu faço e transmitir essa confiança para 
quem conheço’. Mas uma coisa que nunca mudou foi 
sua inquietação. “Nunca vou achar que já está bom. 
Se eu não evoluir, não faz sentido”, diz.

PRÊMIOS
Essa insistência em aprender e fotografar fez com 
que a Carina se destacasse, e isso se comprova com 
quase 70 prêmios ao longo do tempo. “hoje, vendo 
tudo isso, eu me emociono. Os prêmios me fazem 
lembrar das vezes que precisei passar por cima de 
frases como: ‘fotografia nem é trabalho’, ‘pra que 
se importar com tudo isso’, ‘faça apenas o que seu 
cliente quer e pronto’. Mas isso eu nunca faria! quero 
sempre entregar o meu melhor, dar o meu máximo 
para quem confia em mim”, celebra.

Para Carina, o que de melhor o tempo trouxe foi ex-
periência. “Trabalho com os momentos mais íntimos, 
mais sensíveis das pessoas. Elas entregam para 
mim o que elas estão sentindo, e é meu papel saber 
traduzir esses sentimentos, algo que não se aprende 
na teoria”, conclui.

PERFIL
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ENTRE ‘NÃOS’ E
Em 15 anos de 
carreira, fotógrafa 
Carina Pelegrini soma 
quase sete dezenas 
de fotos premiadas

Acompanhe o
trabalho da
fotógrafa em
instagram.com/
carinapelegrini.
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Presentes são um afago na alma de quem os 
recebe! E os mais especiais são aqueles que 
demonstram que você realmente tirou um tem-
po da sua rotina para analisar o que o arranca-
ria um sorriso sincero do presenteado.

quanto mais afeto, carinho e cuidado, mais va-
lioso se torna o presente. Acrescenta-se aí de-
talhes como a embalagem, cartão, momento da 
entrega: e tem-se o presente perfeito!

A KMA Things for home separou cinco dicas 
imbatíveis para acertar em cheio no presente. 
Confi ra:

PARA 
PRESENTEAR 

COM BOM 
GOSTO

5 DICAS

CONSIDERE AS REFERÊNCIAS
Antes de sair comprando qualquer 
coisa de última hora, dedique um 
tempo para pensar na pessoa, 
analisando sua personalidade, seus 
gostos, hobbies e o que a torna 
especial para você.

Sabendo do que ele gosta, as chances 
de acertar na escolha vão ser bem 
maiores e, caso vocês sejam mais 
íntimos, fi ca um pouco mais fácil 

escolher algo que seja a cara dela. 
Neste caso, você pode optar por 
alguma coisa que faça parte da história 
de vocês.

Se for alguém que você não vê faz 
tempo ou que está longe, olhe as redes 
sociais e tende entender o momento 
pelo qual ela está passando. uma 
mudança de casa, de emprego, a 
chegada de um fi lho, todas essas são 
dicas valiosas na hora de presentear.

1

2
3

PENSE EM PRESENTES QUE 
ESTIMULEM O AFETO

Objetos que possam ser utilizados 
em grupo, que deixem o ambiente 
mais receptivo, que colabore para 

compartilhar momentos felizes são 
presentes que estimular o afeto. Algo 

que tenha um signifi cado especial 
entre vocês também reforçam 

os vínculos e difi cilmente fi carão 
guardados no fundo de um armário.

Presentes são um afago na alma de quem os 
recebe! E os mais especiais são aqueles que 
demonstram que você realmente tirou um tem-
po da sua rotina para analisar o que o arranca-

quanto mais afeto, carinho e cuidado, mais va-
lioso se torna o presente. Acrescenta-se aí de-

FAÇA ESCOLHAS BASEADAS EM ITENS QUE CRIEM MEMÓRIA AFETIVA
Sabe aquelas heranças de avós, como taças, talheres, jogo de jantar, baixelas, decoração? 
Alguns objetos que ela ganhou de presente de casamento há décadas, mas que família 
utiliza até hoje? Eles se tornam uma espécie de tradição familiar, que vai passando de 
geração para geração. quando você vai presentear alguém especial, é legal pensar se esse 
objeto vai permanecer na sua vida por tempo indeterminado. Esses presentes, que criam 
memórias afetivas, quando escolhidos com o coração, são realmente muito especiais e 
carregam um amor imensurável que cresce ainda mais com o passar do tempo.



Então venha nos visitar a conhecer as inúmeras op-
ções de presentes que disponibilizamos. Aqui, na 
KMA, apostamos na qualidade, beleza e durabilidade 
dos produtos. Trabalhamos com marcas clássicas, 
atemporais, para que o presente escolhido seja vitalí-
cio, passando de geração para geração.

Porque, pra gente, presente precisa 
ser eterno e criar memória afetiva.

VANILLA • 35

4 5
PEÇAS COM QUALIDADE 
E DURABILIDADE SÃO
INFALÍVEIS
Se os presentes devem ser 
escolhidos para passar de 
geração para geração, fi ca 
entendido que eles precisam 
ser duráveis. Por isso, escolha 
sempre os melhores produtos, 
com maior qualidade, mesmo que 
pareçam ser mais “humildes”. 
Também, é mais indicado optar 
por itens clássicos, que nunca 
saem de moda e não são 
descartáveis.

CAPRICHE 
NO CARTÃO
Nada de dar o presente sem 
um cartão, hein? Palavras 
de carinho, recordações 
entre vocês, dizer quais 
características da pessoa você 
admira e o porquê é grato por 
ela sempre vão deixar marcas 
positivas!

CHÁ DE PANELA 
/ CHÁ BAR
Essa lista é criada para 
presentear noivos e noivas, 
em festejos que antecedem 
o casamento. Em geral, são 
inseridas utilidades domésticas 
em geral que vão equipar a casa 
do futuro casal.

LISTA DE CASAMENTO
Nas listas de casamento entram 

os presentes mais valiosos, em 
geral o que os noivos gostam 
muito, mas não teriam – ao menos 
não no início da vida conjugal – se 
não fosse presente.

CHÁ DE CASA NOVA
Mudou de endereço ou vai visitar 
alguém para conhecer seu novo 
endereço? Presentes são muito 
bem-vindos nessas situações. 
A lista de casa nova é mais 

descontraída, e geralmente são 
adicionados à ela itens de utilidade 
doméstica e objetos de decoração.

LISTA DE AMIGO-SECRETO
A partir de um valor pré-defi nido 
pelos participantes da brincadeira, 
construir uma lista de amigo-
secreto ajuda com que amigos ou 
colegas de trabalho escolham sem 
medo de errar o presente, sendo a 
opção mais prática para todos.

É DELICADO 
PEDIR O 

PRESENTE QUE 
EU QUERO?

Não é todo mundo que tem 
o dom de presentear, não é 
mesmo? Todo mundo já rece-
beu um presente que não tinha 
nada a ver com a sua perso-
nalidade. Por isso, nas opor-
tunidades em que faz parte 
do protocolo oferecer/receber 
presentes, deixar uma lista de 

produtos que te agradam em 
uma loja especializada é algo 
que facilita tanto para quem 
vai presentear como quem vai 
ser presenteado.

Confi ra em quais situações 
a lista de presentes pode 
ser criada:

GOSTOU 
DAS DICAS?
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A alegria da festa, momentos que 
se transformam em memórias 
felizes, pratos deliciosos para 
compartilhar e, claro, a troca de 
presentes: o Natal está próximo! 

É nesta época festiva que 
celebramos o amor, a família, as 
grandes amizades, e com isso as 
memórias se renovam. 

Se mesmo com todas as dicas 

você ainda tem dúvida sobre qual 
presente escolher, separamos, 
com a ajuda da KMA Things For 
home, algumas sugestões para 
você se inspirar e presentear 
com elegância.

Celebre o Natal com presentes 
que criam memória afetiva com 
o seu presenteado. Todas essas 
sugestões você encontra na 
KMA.

SUGESTÕES 
DE PRESENTES

CENTRO DE MESA 
CLÁSSICO COM 
CORDÃO CROISÉ 
PRATA E PRÉSENTOIR 
COM MADEIRA 
ST. JAMES 
Essa é uma peça 
imprescindível no seu 
plano de decoração. É 
ideal para montar lindos 
arranjos fl orais e deixar o 
ambiente sempre admirável 
e colorido.

ZWILLING TWINSHARP
AFIADOR DE FACAS 

2 MÓDULOS AÇO INOX
Oferece 2 módulos, um em aço para 

desbastar o fi o e outro em cerâmica para 
nivelar o fi o (acabamento).

COLEÇÃO 
DEL GARDA RIVA

Para celebrar a vida em 
grande estilo! A coleção 

Del Garda Riva, criada por 
Rubens Simões, conta com 
champanheira e balde para 
gelo com pinça. A linha, em 

vidro e aço inox 18/10, é 
vencedora do RedDot Award 
e tem o desenho limpo, sem 

excessos, como se pede uma 
peça de design à mesa.

GARRAFA TÉRMICA RIVA
As garrafas térmicas Riva têm um 
design exclusivo e capacidade 
de 0.5L, além de ampola de vidro 
duplo com isolamento a vácuo e 
substituível. Seu bico-guia oferece 
um fl uxo mais fi no para a saída 
do líquido, se adequando aos 
recipientes com menor diâmetro. 
A rosca de vedação com anel de 
silicone atóxico e lavável ajuda a 
manter a temperatura por muito 
mais tempo.
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MOEDORES SAL E PIMENTA LE CREUSET
Os moedores sal e pimenta Le Creuset combinam a forma clássica 

e a tecnologia moderna com cores icônicas. Além de elegantes, eles 
são fabricados em Plástico AbS, material ultra resistente. O ajuste 

de moagem é feito por meio de um pino localizado no topo da peça 
onde é possível determinar a espessura do condimento. uma peça 

que todo mundo adora!

PANELA LE CREUSET 
REDONDA SIGNATURE
A panela Le Creuset Redonda Signature é 
um clássico da marca e indispensável para 
qualquer casa. Reconhecida por sua resistência 
e durabilidade, o ferro fundido é o material 
ideal para um cozimento lento graças a sua 
habilidade em manter o calor e de forma 
homogênea. Exterior e Interior esmaltado 
resistente é vitrifi cado, e por esta razão não 
absorve odores e sabores de alimentos.

PORCELANA SCHMIDT
Reconhecida como a mais tradicional do país, a 

Porcelana Schimidt está no mercado desde 1945 e é 
sinônimo de qualidade, bem como ícone do setor de 

mesa posta. A KMA oferece jogos completos e também 
venda unitária de toda linha de produtos, sempre 

pensando nas necessidades do consumidor. 

CAÇAROLA PARA 
COZIMENTO A VAPOR 

BALLARINI
Em vidro e alumínio 

antiaderente Cortan, livre 
de PFOA, níquel e metais 

pesados. Fabricadas na Itália, 
aliam tradição e modernidade.

46 3235 0460 • 46 9 9115 0652
Rua Tapajós, 61 • Sala 3
Centro  • Pato branco/PR

@kmathingsforhome
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DIFERENÇA ENTRE 
TRATAMENTO 
MEDICAMENTOSO 
E COM CÉLULAS TRONCO
Diferente dos medicamentos, que 
agem especificamente de acordo 
com a doença, as células tronco 
são atraídas pelo processo inflama-
tório, liberando biofatores de acordo 
com a inflamação. “É por isso que 
elas tratam tantos problemas, sem-
pre com resultados super positivos. 
Essas células são capazes de se 
reproduzir e gerar células novas, fa-
zendo com que tecidos e órgãos se 
regenerem”, explica a veterinária.

No hospital Veterinários com Amor, 
o tratamento é utilizado mais roti-
neiramente em pacientes com 
problema medular, por discopatia, 
problemas na coluna; para animais 
com doenças imunomediadas; ga-
tos com FelV; pacientes renais; 
animais idosos, em cuidado palia-
tivo, sem energia, sem disposição; 
animais atópicos; olho seco; e úl-
cera de córnea.

“A gente ama principalmente a agi-
lidade que a terapia dá para a re-
cuperação dos nossos pacientes, 
devolvendo qualidade de vida e 
oferecendo muito bem-estar. De-
pois do tratamento, eles voltam a 
correr sorridentes por aí, e essa é 
a nossa maior alegria”, fala Karine.

CÉLULAS 
TRONCO + 
ACUPUNTURA
Integrativo e especializado em or-
topedia, reabilitação e acupuntura, 
o Vet com Amor costuma aliar mais 
de uma terapia para que a recupe-
ração dos pacientes seja mais rá-
pida e efetiva. Karine diz, no caso 
de pacientes em tratamento com 
células tronco, que a acupuntura 
é uma forte aliada. “A acupuntura 
é altamente benéfica para os pa-
cientes que estão sendo tratados 
com células tronco. Isso porque as 
agulhas são capazes de aumentar 
a resposta de reparação do trata-
mento, ativando o movimento de 
células do sistema imunológico, 
células anti-inflamatórias e os nu-
trientes importantes para a cica-
trização, acelerando ainda mais a 
recuperação do paciente”, conta. 
“A aplicação das células tronco em 
pontos de acupuntura específicos 
transformam-se em células nervo-
sas vivas, fazendo com que o cé-
rebro consiga se comunicar nova-
mente com certos locais do corpo. 
Junto com a fisioterapia e o estímu-
lo fisiológico, vemos a recuperação 
de casos super difíceis de serem 
reabilitados”, celebra.

ciência, quando é feita 
com amor, muda tudo. 
E muda mesmo!

TRATAMENTO 
COM CÉLULAS TRONCO: 

parece milagre, 
mas é ciência 
e muita dedicação

Primeiro hospital veterinário de Pato 
branco, o hospital Veterinários com 
Amor está mudando a realidade da me-
dicina veterinária da região Sudoeste 
do Paraná com o tratamento de célu-
las tronco. uma parceria com a bioCell, 
empresa com sede em brasília, possi-
bilitou que o Vet com Amor instalasse 
uma unidade avançada, com laboratório 

especializado para a manipulação e ar-
mazenamento de células tronco, equi-
pe treinada e capacitada e uma alegria 
imensa pelos resultados que obtém com 
os seus pacientes.

“A terapia com células tronco é uma es-
perança do retorno da qualidade de vida 
dos animais. Sua aplicação é muito efi-

ciente quando utilizada para diversos tra-
tamentos, das reabilitações ortopédicas 
até sequelas neurológicas, problemas 
renais, doenças autoimunes, de pele, 
intestinais, para melhorar as condições 
de pacientes em tratamentos paliativos, 
entre tantas outras”, comenta Karine Pa-
checo, médica veterinária e gestora do 
hospital Veterinários com Amor.



veterinários com amor
hospital veterinário integrativo, especializado em ortopedia, acupuntura, reabilitação e amor.
atendimento 24 horas
Rua Paraná, 588

/vetcomamor         

/veterinarioscomamor

DE ONDE SAEM AS CÉLULAS TRONCO?
Muita gente ainda tem dúvida de onde vêm as células tronco. 
De cordão umbilical? Embriões? Nada disso! Elas vêm da do-
ação de animais adultos.

No brasil, apenas células tronco adultas são autorizadas a 
serem utilizadas em tratamentos e precisam ser registradas 
no MAPA (Ministério da Agricultura). A bioCell, parceira do 
hospital Veterinários com Amor, é a única empresa veteriná-
ria brasileira que possui esse registro.

No caso dos animais, as doações vêm do tecido adiposo, da 
medula óssea e da polpa dentária, que são os tecidos em 
que as células podem ser cultivadas de forma comercial. Os 
doadores são selecionados através de uma avaliação clínica, 
com uma bateria de exames. Depois, as células tronco pas-
sam por um controle de qualidade para saber se estão livres 
de fungos, bactérias e micoplasmas. Só aí são distribuídas 
para o tratamento de diversos problemas.

agende seu horário pelo whatsapp: 46 99972-6438
Parceiros do garupa:  se precisar de carona, liga pra gente que a corrida até o hospital é por nossa conta!



VANILLA • 00

ENTREVISTA PRIscIla cORTEzE
POR maRIana sallEs

Tendência 
para o verão 21/22

Nos últimos anos, a pele do 
rosto entrou no foco dos tra-
tamentos estéticos. Dicas de 
rotinas de skincare, ou sim-
plesmente cuidados com a 
pele, encheram as redes so-
ciais e uma imensa variedade 
de produtos tomaram as pra-
teleiras de farmácias e lojas 
especializadas, além do e-
commerce. Os protocolos de 
saúde para conter a pande-
mia de covid-19 reforçaram 
ainda mais essa tendência. 
Com o distanciamento e re-
comendação de permanecer 
em casa, muitas mulheres (e 
marcas de cosméticos) dei-
xaram a maquiagem de lado 
e trocaram a base por másca-
ras de tratamento. Esse fato 
explica um pouco sobre a ten-
dência de maquiagem para 
2022, que vem mais leve, com 
uma pele mais natural. 

Conforme Patricia Miglia-
vaca, sócia-proprietária da 
Amora, loja especializada 
em beleza e maquiagem, os 
cuidados com a pele seguem 
ainda mais fortes no próximo 
ano. “As marcas investiram 
em novos produtos e os clien-
tes aceitaram esse movimen-
to. Em nossa loja, a gente 
incentiva os cuidados, ensina 
cada passo. quem consegue 
colocar uma rotina de skinca-
re no seu cotidiano não deixa 
mais de fazer porque sente o 
resultado”, acredita. 

PELE
Cuidar da pele, diz Patrícia, é o primeiro passo para uma boa maquiagem. 
“No lugar da pele glow entra a chamada make fresh, com uma pele bem 
iluminada, mas leve”, explica. A diferença é que o efeito glow pode ser feito 
tanto com uma base mais pesada quanto com as mais leves em cobertura, 
então não precisa ser uma make super levíssima. Já na make fresh, a pele é 
muito leve, com bases extremamente fluídas ou com uma menor cobertura, 
que pode ser substituída por muito protetor solar com cor, que também 
tem cobertura leve. “Isso vai valorizar os contornos e traços naturais. Por 
exemplo, quem tem sardinha, vai manter, só vai dar uma uniformizada na 
pele. A pele fresh é uma pele super leve”, diz Patricia. 

BLUSH
Outra tendência apontada por 
Patrícia é o blush anos 80, que 
é mais marcado. “Várias marcas 
estão lançando o blush líquido, 
que você usa com a pele molhada 
para ficar com aspecto mais 
corado. Não é tão discreto quanto 
o blush compacto, mas tem 
essa pegada de não usar muito 
contorno e usar mais o blush, 
aplicando na bochecha e trazendo 
para as têmporas no lugar do 
contorno”, explica. 

OLHOS
Make para os olhos continua com 
cores bem fortes, com destaque 
para os delineadores coloridos 
que chegam com uma proposta 
com outras variações além do 
gatinho.  “Vamos ver delineado 
na parte inferior dos olhos, o 
invertido, o gráfico, todos usando 
cores que podem ser aplicadas 
com sombra ou com o próprio 
delineador. A ideia é construir esse 
olho mais alegre, mais vibrante e 
diferente”. 

SOBRANCELHAS
As sobrancelhas continuam com 
a tendência mais natural, com os 
pelos mais bagunçados. “Vamos 
usar bastante máscara incolor 
ou colorida, mas com pincéis 
que penteiem as sobrancelhas”, 
indica.  O desenho natural será 
valorizado além da maquiagem, 
por isso as sobrancelhas serão 
recuperadas. “A micropigmentação 
ficará um pouco esquecida. A 
gente sente que cada vez mais 
clientes procuram por protocolos 
para crescer os pelos e aumentar o 
volume”, observa Patrícia.

LÁBIOS
Para os lábios, a aposta fica 
com batons mais vibrantes, com 
cintilância e gloss. “Voltaremos a 
evidenciar os lábios, mas não fica 
de lado quem gosta daquele lábio 
coradinhos. O lip tint continua 
em alta, agora com a opção do 
lip oil que fica com o efeito gloss 
também”, fala.
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BELEZA



Para quem acredita que maquia-
gem, atenção com a pele, corpo e 
cabelo são futilidades, é importante 
reforçar que cuidados pessoais não 
estão apenas ligados a fatores esté-
ticos, mas tem relação direta com a 
nossa saúde, autoestima e bem-es-
tar. É com esse pensamento que a 
Amora recebe todo mundo que pro-
cura por seus produtos e serviços.

A primeira vista, o espaço já en-
canta quem adora maquiagem 
e artigos de beleza. Suas pra-
teleiras são forradas com uma 
enorme variedade de produtos e 
marcas que fazem suas clientes 
se perderem entre cores, chei-
ros e texturas. Como se isso não 
bastasse, a Amora ainda oferece 
diversos serviços e um surpreen-
dente atendimento personalizado. 
“Não trabalhamos apenas com a 
venda, também fornecemos uma 
consultoria na hora da compra. 
buscamos entender a necessida-
de da cliente, qual seu tipo de pele, 
sua rotina, para oferecer os produ-
tos certos e orientar sobre a melhor 
forma para usá-los”, explica Patri-
cia Migliavaca, sócia-proprietária 
da Amora.

E para atender a necessidade das 
clientes e em busca de oferecer o 
melhor, a Amora criou sua própria 
marca de cosméticos, a Amora be-
auty. “Criamos nossa marca para 
oferecer produtos com formula-
ções específi cas, como é o caso 
dos nossos pós soltos, que além de 
fi xar e fazer com que a make dure 
por muitas horas, controla a oleosi-
dade por mais tempo”, afi rma. Além 
dos pós soltos, mais três produtos 
incríveis estão em desenvolvimen-
to e irão estar disponíveis a partir 
do início do ano que vem na loja. 

amora é um espaço 
de autoestima e bem-estar

muito além de 
produtos de beleza, 

produtos e 
serviços

A Amora conta com produtos 
para skin care, linha completa 

de maquigem e acessórios 
para make, produtos para 

cabelo, corpo e fragrâncias. 

ofereCe Cursos de 
auto maquiagem:

• Infanto juvenil, voltado para 
meninas de 9 a 14 anos; 

• Auto make express, um 
curso que ensina uma make 

prática, para usar no dia a dia;
• Maquiagem completa 

para iniciante.

também Conta Com 
os serviços de:

• Maquiagem profi ssional 
para todas as ocasiões;

• Design de sobrancelhas, 
com aplicação de 
henna ou tintura;
• Botox capilar.

“Nosso diferencial é que 80% 
do valor pago pelo curso 
de auto make é revertido 

em produtos, que a cliente 
escolhe para poder usar 

depois. Lembrando também 
que esses cursos são 100% 

práticos e apresentam 
a maquiagem para as 

clientes de uma forma real e 
descomplicada”, diz Patrícia.

Atendimento e agendamentos: 46 9 9907.1547

Rua Itabira, 1166 . Pato branco/PR

     @amorapatobranco         @amorabeautypatobranco
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TOMATE E BASÍLICO
Corte o tomate, retire as 

sementes e pique em cubos 
pequenos, tempere com sal, 
pimenta do reino, folhas de 

basilico e regue com azeite de 
oliva e aceto balsâmico.

montagem: Esfregar um dente 
de alho cru, nas fatias a serem 

montadas, com cuidado, escorra 
levemente o tomate temperado e 

disponha sobre a torrada. Finalize 
com parmesão ralado finamente, 

gotas de aceto balsâmico 
reduzido e uma folha de basílico.

O fim do ano se aproxima e, para 
muitos, é a melhor época do ano, 
sendo momento de reflexão e 
espiritualidade, mas também de 
confraternização, seja com a fa-
mília, amigos ou colegas de tra-
balho.

Sejamos sinceros: por mais pra-
zeroso que seja preparar um jan-
tar ou aperitivos para uma con-
fraternização, a grande maioria 
das vezes precisamos despren-
der de muito tempo e trabalho 
para que tudo saia como o plane-
jado e que consigamos agradar a 
maioria – sim, a maioria, pois já 
desisti de agradar a todos (risos).
Pensando nisso, nada mais jus-
to do que elaborar um cardápio 
versátil, prático e que possa ser 
preparado com certa antece-
dência. Principalmente, que não 
seja preciso ficar horas na cozi-
nha, ou seja, super indicado para 
quem tem uma rotina carregada 
de afazeres. Por que complicar, 
não é mesmo?

Para fugirmos do óbvio, das car-
nes assadas, mesas trabalhadas 
e toda a pompa, pensei em suge-
rir opções que muitas vezes não 
são tão familiares, mas que vão 
dar um ar bem refinado e que, 
com certeza, vai impressionar 
seus convidados.

BRUSCHETTAS
Minha primeira sugestão é o pre-
paro de bruschettas, que são ori-
ginarias de Lazio, na Itália, vem da 
palavra buscato, que significa tos-
tado. De maneira simples, se tra-
ta de uma base tostada no formo, 
sendo ou não regado com azeite 
de oliva. Essa base pode ser pão 
italiano, pão de fermentação natu-
ral, crostini ou o que for mais aces-
sível em sua cidade. Em últimos 
casos pode-se utilizar pão francês 
ou pão caseiro. Lembrando que as 
primeiras sugestões, são mais indi-
cadas, pois são massas mais den-
sas e que suportam diversos tipos 
de coberturas. Dessa forma segui-
remos o passo a passo a seguir:

1º Passo: Cortar o pão italiano em 
fatias não tão grossas, dispor em 
uma forma, regar levemente com 
azeite de oliva e levar ao forno pré
-aquecido a 100°C, por aproxima-
damente 12 minutos ou até que es-
teja crocante. O legal é que depois 
de torrado e frio, guardo em pote 
hermético, essa “torrada” tem uma 
durabilidade de 60 dias.

2º Passo: Agora é a hora de usar-
mos toda a nossa criatividade 
para brincarmos com os sabores 
e fazermos combinações diversas, 
para agradar gregos e troianos. 
Sugiro alguns sabores interessan-
tes:

POR ODIRlEI mITRuT

MESA FARTA E 

VAMOS AO 
QUE INTERESSA? 

SEM MUITO TRABALHO 



GORGONZOLA, 
NOZES E MEL

Pegue um pedaço de 
gorgonzola, esmague 

com o auxilio de um garfo, 
acrescente nozes picadas 
grosseiramente e adicione 

mel. Misture muito bem até 
homogeneizar.

montagem: Nesse 
preparo, não precisa 

saborizar a torrada, basta 
colocar o preparo e regar 

suavemente com um 
pouquinho mais de mel. 

CREME DE RICOTA, 
PROSCIUTTO 
DI PARMA E FIGO
Corte o figo fresco em 
pequenas fatias, tempere 
o creme de ricota com 
uma colher de sopa 
de geleia de figo.

montagem: Sobre a 
torrada, disponha o creme 
de ricota temperado com 
geleia de figo, em seguida 
adicione uma fatia generosa 
de Prosciutto di Parma, 
cuidadosamente disposto 
sobre a torrada e finalize com 
fatias de figo fresco.
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FRIOS
Rapidamente já temos seis óti-
mas opções de canapés para 
surpreender os convidados. O 
melhor de tudo é que isso pode 
ser servido apenas em pratos ou 
travessas baixas, mas também 
podem compor deliciosas tábuas 
de frios.

NA HORA DE 
MONTAR, LEVE 
EM CONSIDERAÇÃO:

• queijos fortes combinam com 
preparos mais intensos; queijos 
suaves, com acompanhamen-
tos menos intensos de sabor. 

• Podemos utilizar geleias diver-
sas, como frutas vermelhas, da-
masco e pimenta, acompanhan-
do frutas como uvas, morangos 
e phisallys.

• Acrescentar itens de charcutaria, 
como salames, copas, tenders ou 
o que mais tiver ao seu alcance. 

    
Não poupe sua criatividade na 
hora de montar sua tábua de 
frios, você não vai se arrepender. 
    
Espero ter ajudar de alguma for-
ma a facilitar o preparo das suas 
confraternizações. Desejo um 
fim de ano abençoado a todos. 
boas festas!

*Odirlei mitrut 
é chef de cozinha

Para complementar esses 
preparos, vou sugerir mais algumas 
opções. Isso tudo para você não ter 

desculpas de fazer isso em casa.

Damasco, gorgonzola e nozes: 
corte o damasco ao meio, mas 

sem separar por completo. E 
coloque no meio uma pequena 

quantidade de gorgonzola, 
amassado e misturado com 

pedaços grosseiros de nozes. 
Simples assim.

Tâmaras e morangos: 
Simples de fazer e muito 
saboroso, basta cortar 
a tâmara ao meio, mas 
sem separar as partes por 
completo, e acrescentar ao 
meio um pedaço generoso 
de morango bem maduro. 
Esse preparo é comumente 
chamado de bombom 
de Dubai. Ele vai te 
surpreender positivamente.

Prosciutto di Parma e 
melone: Com o auxílio 

de um boleador (utilizado 
para fazer pequenas 

bolinhas), ou cortando 
o melão em pequenos 

cubos, disponha os 
pedaços sobre uma 

pequena trouxinha de 
Prosciutto di parma. Se 

preferir, pode até enrolar 
o melão com uma fatia. 
Fixe com um palito para 

aperitivo.

APERITIVOS
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EnTREvIsTa MARCILEI ROSSI
TExTO MARIANA SALLES

road trip 
de respeito

Em agosto de 2020, enquanto o 
mundo estava de ponta-cabeça, 
o engenheiro civil  e ex-motoci-
clista Julio botto estava em uma 
zona de conforto muito grande: 
aposentado, estudando a bolsa 
de valores, já estava fazendo 
robôs para não precisar fi car pa-
jeando o mercado todo dia. um 
dia, debruçado sobre esse mer-
cado de capitais e trocando fi -
gurinhas com sua esposa, Silvia 
Regina Soberay, teve um estalo: 
“Vamos dar a volta ao mundo?”. 
“Vamos!”.

Mas como se faz para dar uma 
volta ao mundo? Compra uma 
passagem até Paris? De lá vai 

pra Londres, depois pra Madri, 
depois Estambul? Convenha-
mos que isso não é dar a volta 
ao mundo, e sim conhecer al-
gumas cidades turísticas impor-
tantes. 

Julio queria mesmo é passar pe-
los lugares menores, fi car imer-
so em cultura e costumes, saber 
como as pessoas de outros lu-
gares vivem. quando percebeu, 
estava embarcando na escolha 
da empresa que iria montar a 
casa onde vai viver nos próxi-
mos anos, mas ela está sobre 
rodas. 

“Eu não fazia ideia do que um 

motorhome precisava ter: um, 
dois ou três quartos, ou mesmo 
nenhum; se precisava ter fogão, 
forno, pia; se tinha que ter água 
quente; quanto eu tinha que ter 
de água; nada”, comenta. 

Para dar formato a ideia, o ca-
sal começou seguir, nas redes 
sociais, pessoas que fi zeram 
viagens parecidas, normalmen-
te casais mais jovens e mochi-
leiros, até chegarem ao formato 
ideal do projeto que chamaram 
de “Vivendo 5 Continentes”, 
onde vão viajar nos próximos 
cinco anos por mais de uma 
centena de países a bordo de 
um motorhome.



TURISMO
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ROTEIRO
Julio e Silvia colocaram o pé na 
estrada no dia 5 de dezembro e 
vão passar por cerca de 120 paí-
ses. A aventura começou em Curi-
tiba, onde eles moram, e de lá se-
guem até ushuaia, na Argentina. 
Vão percorrer a costa Oeste da 
América do Sul, América Central 
e América do Norte, até chegar 
ao Alasca, nos EuA, em Prudhoe 
Bay, considerada a última cidade 
do hemisfério Norte. De lá, vão de 
costa a costa do Canadá, saindo 
do Oceano Pacífi co até o Oceano 
Atlântico. Fazem o mesmo nos 
Estados unidos: primeiro na re-
gião Norte, começando de Nova 
York, e depois no Sul, descendo 
até Keywest, na Flórida. 

Em Miami o casal embarca seu 
motorhome em um navio e se-
gue até Portugal, onde exploram 
o país. Passam por um pedacinho 
da Espanha, desçendo no Estreito 
de Gibraltar, onde uma balsa os 
levará até o Marrocos. Após visitar 
o país, passam por uma cidade da 
África, voltam para a Espanha, de-
pois seguem pela França, Reino 
unido, Irlanda, bélgica e seguem 
até os Países Nórdicos, São Pe-
tersburgo e alguma coisa da Rús-
sia. De lá, visitarão o Oriente Mé-
dio, Jordânia, Israel e depois para 
o Egito. Voltam ao Oriente Médio, 
seguem pelo Sudoeste Asiático e, 
dependendo da condição política 
do momento, passam por Miamar, 
Vietnã, Camboja e Laos. Entram 
na Malásia, Indonésia e brunei.
 
“Nosso projeto inicial era entrar na 
China, Japão e Coreia do Sul com 
o motorhome, mas com a minha 
carteira de habilitação não consi-
go. Por isso, deixo nossa casa em 
brunei. Faço uma excursão nes-
ses países de trem e ônibus, volto 
para brunei, passo novamente na 

Malásia, vou pra Austrália, Nova 
Zelândia, novamente para a Áfri-
ca, atravesso o Atlântico Sul, des-
ço no uruguai e subo de volta até 
Curitiba”, diz Julio. 

O viajante explica que alguns pa-
íses fi caram de fora porque tem 
culturas que vão absolutamente 
contra a sua educação. “Esses 
nós vamos contornar”. 

MOTORHOME
Roteiro defi nido, Julio teve que pensar no veículo que será sua 
casa pelos próximos cinco anos. Espaçoso, ele conta que gos-
ta de banhos agradáveis, então uma das prioridades era um 
box grande e que ele fosse separado de sanitário e pia. A cama 
grande também foi uma prioridade, para que o casal pudesse 
dormir bem, sem aperto. 

Como gosta de estar conectado, ter sinal de internet no meio do 
nada era outro desejo, algo que Julio espera que seja realizado 
em breve. Por enquanto, ele utiliza a internet de serviços de 
telefonia móvel, através de chips que pretende trocar em cada 
país que entrar. “De onde estiver, poderei fazer chamada de ví-
deo para enxergar meus netos, fi lhos, amigos e as pessoas que 
eu gosto”, acredita. 

Além disso, todas as torneiras têm água quente e fria e a cozi-
nha é muito bem equipada. “Mas nós precisamos ser minimalis-
tas. Só não abro mão de ter uma cafeteira”, comenta. 
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NO CAMINHO
A motivação para encarar tan-
tos quilômetros é, sem dúvida, 
a aventura, algo que sempre fez 
parte do seu dia a dia. Mas não 
é só isso. Julio e Silvia também 
querem fazer alguma coisa em 
prol das pessoas que precisam. 
“Não necessariamente uma ca-
ridade com recursos, mas de 
carinho, de estar mais próximos. 
um exemplo muito bacana é 
quando você está com a criança 
e ela pede pra tirar uma fotogra-
fi a e depois ela pede pra ver e 
fi ca louca de feliz. Ato contínuo, 

você vai embora e ela nunca 
mais vê a foto. O que pretendo 
fazer? Comprei uma Polaroid, 
aquela câmera que ele produz 
a foto na hora. quando a crian-
ça me pedir a fotografi a, eu vou 
conseguir entregar um produto, 
ela vai ter a lembrança de uma 
passagem do ‘Vivendo 5 Con-
tinentes’ para o resto da vida”, 
explica.

Julio acredita que trocar um 
pouco dos recursos que ganhou 
na minha vida por conforto para 
pessoas que não têm nada é 

oferecer seu trabalho em troca 
da alegria e bem-estar. “A gen-
te sabe que tem muita gente no 
mundo inteiro que vive em um 
desconforto danado. quando 
digo desconforto, é desconforto 
alimentar, de vestuário, de habi-
tação. São pessoas que gostam 
de ouvir a sua história, de se 
sentirem importantes, de trocar 
ideia com você. E a gente con-
segue fazer isso de alguma for-
ma: trocar ideias, propor novas 
experiências. Todo mundo tem 
chance, todo mundo pode ser 
alguém”, defi ne.

SEM PRESSA
A ideia de Julio é dirigir pouco 
por dia, diferente de quando 
tinha moto, que chegou a ro-
dar 1.600 quilômetros de uma 
só vez. “O que a gente vê são 
pessoas que fazem essas via-
gens com dia e hora marcada. 
Isso me assusta porque acredi-
to que eu não tenha que ir em-
bora, mas tenho que fi car até 
o dia que achar que já conheci 
as pessoas, a cultura, a forma 

que aquela população vive. Não 
quero que se torne uma obriga-
ção ter que ir embora porque 
está na hora, não. Eu não tenho 
hora. Todos os lugares que a 
gente colocou no roteiro são os 
nossos lugares prediletos. São 
muitas vantagens que a gente 
tem quando diz que não tem 
obrigação nenhuma”, avalia. 

Na Itália, por exemplo, Julio 
quer passar por águas termais 

que defi ne como “inacreditá-
veis”. quer passar pela Grécia 
sem pressa, visitar os pequenos 
vilarejos na França. “É difícil di-
zer que a gente não tenha vá-
rias curiosidades em um mesmo 
país que justifi que que a gente 
fi que mais de um dia, até uma 
semana”.



FAMÍLIA
A parte mais difícil dessa super 
road trip é deixar a família. O 
casal tem dois fi lhos, um mo-
rando em Manaus e o outro em 
Porto Alegre. Tem também dois 
netos, um de 11 anos e outro 
de 2. “A gente não pode estar 
preso à vontade dos fi lhos e 
dos netos. O que deixa a gente 
pensativo é que vamos fi car um 
tempo muito grande longe, e a 
gente deixa de acompanhar, 
não a vida dos fi lhos, mas o 
crescimento dos netos. quan-
do a gente voltar, um vai ter 7 e 
outro 16”, lamenta. 

Para fi nalizar, Julio diz que “a 
vida está passando, e ela corre, 
por muitas vezes, numa veloci-
dade superior ao que é permi-
tido na estrada. É muito veloz, 
e a gente não percebe até que 
seja a hora de pendurar defi ni-
tivamente as chuteiras porque 
você não consegue fazer mais 
nada. Eu quis reverter isso tudo 
e investir em um projeto em que 
eu pudesse conhecer o mundo 
inteiro”. 

ACOMPANHE O 
PROJETO “VIVENDO 
5 CONTINeNTeS”
Ao acessar o site www.viven-
do5continentes.com.br, as pes-
soas terão acesso às redes 
sociais (Youtube, Instagram e 
Facebook) em que o casal vai 
publicar sua rotina. No site ain-
da terá um diário de bordo onde 
tudo que merece lembrança es-
tará registrado com fotografi as 
e textos pequenos. “Não quere-
mos virar um escravo das redes 
sociais, esse não é o nosso ob-
jetivo”, fi naliza Julio.















Publicitário, DJ e agora compositor. 
Como Mazinho Bertazo passou 
a escrever letras para artistas 
e grupos tradicionalistas
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Iomar bertazo, muito mais co-
nhecido como Mazinho berta-
zo, é um artista respeitado por 
vários talentos. um deles é a 
arte gráfica e digital para a pu-
blicidade com uma coleção de 
trabalhos relevantes desenvol-
vidos ao longo de mais de 20 
anos de trajetória profissional. 
Entre anúncios e logotipos, 
alguns de seus projetos mais 
conhecidos foram feitos para o 
Município de Pato branco.

Mais recentemente Mazinho 
tem se destacado em outra 
área, ainda que não necessa-
riamente nova na sua carreira: 
a música. Muito provavelmente 
você já ouviu falar do “DJ Mazi-
nho”, que animou festas e con-
fraternizações por intermédio 
da empresa do irmão Everaldo, 
a EV Som e Luz Profissional.

Esta função Mazinho aposen-
tou há cerca de dez anos. hoje, 
seu trabalho vai além de mixar 
e criar remixes, pois o DJ virou 
compositor.

Natural de Ponta Grossa e 
criado em Mariópolis, Mazinho 
aprendeu a apreciar música 
através dos pais. O pai, Vilson 
bertazo, era hábil em criar ver-
sos de improviso, as trovas, a 
arte da cultura gaúcha de criar 
versos imediatos, geralmente 
acompanhadas da cordeona. 
Ainda que fosse praticante de 
forma amadora, seu bertasso 
conquistou troféus em even-
tos e rodeios. O pai de Mazi-
nho também teve um salão de 
bailes em Mariópolis, o que o 

aproximou da realidade e do 
cotidiano dos grupos tradicio-
nalistas gaúchos.

Vilson faleceu em 2005, o que 
de certo modo despertou a von-
tade de Mazinho em compor. 
Na noite do funeral do pai, ele 
teve a inspiração de escrever 
uma poesia em sua homena-
gem, declamada por um amigo 
na cerimônia de despedida.

Por vários anos Mazinho guar-
dou algumas poesias e textos 
que criava na brincadeira, as-
sim como algumas trovas que 
fazia em encontros de famí-
lia, também por diversão. Em 
2018, uma matéria de jornal 
foi lida como oportunidade. Em 
Francisco beltrão aconteceria 
um concurso de trovadores tra-
dicionalistas amadores durante 
a Semana Farroupilha, e o mul-
tiartista resolveu se arriscar.

Era um concurso de tema livre, 
e Mazinho, estreante, foi ven-
cendo etapas e gradativamen-
te superando vários dos cerca 
de 40 inscritos na competição. 
Terminou em quinto lugar.

um dos jurados, José Alexan-
dre, conhecido do grande Gildo 
de Freitas, elogiou o trabalho 
de Mazinho e incentivou que 
continuasse trovando. “Ele me 
disse que eu tinha jeito pra coi-
sa, e estimulou que eu escre-
vesse, colocasse as rimas no 
papel”, conta o compositor.

Foi o que ele fez. Mazinho com-
pôs algumas músicas e uma 

poesia, em homenagem a Gil-
do de Freitas, considerado o rei 
dos trovadores, que completa-
ria 100 anos de idade em 2019.

A família e os amigos elogia-
ram o trabalho, mas ele queria 
a opinião de algum observador 
externo e que entendesse do 
assunto. Enviou a letra para 
Odilon Ramos, referência em 
poesia tradicionalista gaúcha. 
Odilon não só gostou como o 
declamou em seu programa 
transmitido pelo Facebook, 
grande sinal de que o trabalho 
estava aprovado.

Mas Mazinho queria mais, e 
conseguiu que Odilon gravas-
se a obra, que já está nas pla-
taformas de streaming. 

Esta foi a primeira composição 
que saiu do papel, ganhou o 
mundo, e acabou servindo de 
cartão de visitas para outras 
gravações. Depois desta vie-
ram outras 11 músicas regis-
tradas. uma delas, “Campean-
do Wi-Fi”, gravada por Sandro 
Oliveira & Grupo Fole Solto, 
rendeu até um videoclipe fil-
mado em Francisco beltrão. A 
faixa  “Cordeona no Corona” foi 
gravada por vários artistas de 
forma remota, no contexto da 
pandemia de covid-19.

Mazinho já colhe alguns frutos 
de seu trabalho como compo-
sitor, e pensa nos próximos 
passos. Além do tradicionalis-
mo gaúcho, o compositor quer 
também entrar no mundo da 
música sertaneja.
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impressão digital



É lógico que, depois de um ano 
como 2020, as expectativas para 
o ano seguinte estavam altíssi-
mas. Imagina só, o ano em que 
a frase mais ouvida foi “aí veio 
a pandemia e parou tudo”. Em 
2020 muita gente perdeu empre-
go, vimos a economia do país 
rolar ladeira abaixo, muita gente 
morreu. Mas nada como um dia 
depois do outro, nada como um 
ano depois do outro. 2021 tinha 
tudo para vir apaziguador, tra-
zendo esperança. E começou 
bem, pra falar a verdade.

Logo no dia 1º de janeiro, as 
obras do escritor inglês George 
Orwell, como 1984 e A Revolu-
ção dos bichos, passaram a ser 
domínio público. Isso significa 
que elas agora podem ser livre-
mente publicadas e por preços 
mais acessíveis. Mais gente vai 
poder ler, conhecer e refletir 
bastante sobre elas. 

Dias depois, 17 de janeiro, a AN-
VISA (Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária) aprovou o uso 
emergencial das vacinas Coro-
navac e AstraZeneca. No mesmo 
dia, tivemos a primeira pessoa 
vacinada no Brasil, a enfermeira 
Mônica Calazans. Conhecimen-
to, pensamento crítico e vacina! 
que mês, meus amigos e ami-
gas! Esse ano promete!

Fevereiro veio sem Carnaval. 
Também, pudera, né? Mas 
este samba do criolo doido que 
é o brasil começou a botar as 
asinhas pra fora. Arthur Lira, 
deputado pelo PP de Alagoas, 
é eleito presidente da Câmara 
dos Deputados, enquanto o de-
putado carioca Daniel Silveira 
postou nas redes sociais um 
vídeo ameaçando os ministros 
do STF. uma prática criminosa, 
vale lembrar, mas que encontra 
eco. uma loucura. Mas, enfim, 
pelo menos o tal deputado foi 
preso. 

Olha, não foi só na política que 
teve gente indo em cana, não. 
As coisas ficaram feias pro 
belo, aquele cantor de pagode, 
que foi preso em fevereiro por 
suspeita de envolvimento com 
tráfico de drogas, mas saiu logo 
com habeas corpus.

Aliás, termos em juridiquês se 
tornaram populares ao longo 
de 2021. Afinal, logo no co-
meço de março, o ministro do 
STF, Edson Fachin, anulou as 
condenações do ex-presidente 
Luís Inácio Lula da Silva. Em 
seguida, o colegiado do STF 
considerou parcial a conduta 
do juiz Sérgio Moro na con-
denação de Lula no caso do 
triplex do Guarujá. Esse circo 
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todo começava a exalar cada 
vez mais cheiro de gasolina, 
preparadíssimo pra pegar fogo. 
Afinal, agora Lula estava apto 
e ser candidato e Sérgio Moro 
não era mais ministro e nem 
mais juiz. 

O mês de abril começou mal. O 
cantor Agnaldo Timóteo, que pas-
seava bem pelo samba e bolero 
e era uma figura pública singular,  
faleceu aos 85 anos de idade por 
complicações da covid-19. Além 
de ser cantor, ele fez parte de re-
ality show de sub celebridades e 
se enveredou pela política de ma-
neira histriônica. 

Neste mesmo mês, o governa-
dor do Rio de Janeiro, Wilson 
Witzel, foi derrubado por um 
impeachment sob as acusações 
de irregularidades na contrata-
ção de hospitais de campanha. 

Neste cenário caótico de morte, 
instabilidade política e jurídica, 
surge o evento mais marcante 
do ano, que veio desbancando 
qualquer série da Netflix, novela 
da Globo ou programa do Rati-
nho: a CPI da Covid! Essa co-
missão Parlamentar de Inquéri-
to da Pandemia durou de 13 de 
abril a 26 de outubro de 2021. 
Se prestou a investigar irregula-
ridades e omissões do governo 
federal no combate à pandemia 
de covid-19 no país. A audiên-
cia das sessões da CPI foram 
espantosas. As pessoas acom-
panharam pela televisão e tam-
bém por transmissões online  
todas as coisas que ela trouxe à 
tona, e que foram assustadoras. 
O que começou parecendo a in-
vestigação do descaso e incom-
petência por parte do Ministério 
da Saúde e das falas descabi-
das e desprezíveis do governo 
acabaram por revelar casos 
graves de corrupção e negocia-
ção de propinas na compra de 

vacinas, a insistência pelo trata-
mento precoce e uma situação 
comparável a forma como os ju-
deus eram tratados pelos nazis-
tas por parte da Prevent Sênior, 
plano de saúde que usou seres 
humanos como cobaias, frau-
dou estudos e laudos médicos... 

O lado midiático da CPI real-
mente impressionou. Além do 
tema virar assunto de mesa de 
bar (apesar de não ser boa ideia 
ir pro bar em plena pandemia), 
gerou memes e virais delicio-
sos. O destaque, sem sombra 
de dúvidas, vai para o youtuber 
Esse Menino, que fez o vídeo 
dos e-mails enviados ao go-
verno federal por ela mesma, a 
Pfáizer. Tá passada?

Passado estou eu. Ainda esta-
mos em abril e este texto já está 
enorme. Vamos ter que dar uma 
celerada. Em maio, a Covid-19 
levou mais um grande artista. 
Paulo Gustavo faleceu aos 42 
anos de idade no dia 4. A como-
ção foi geral, ainda mais com a 
informação de que poderíamos 
estar vacinando a população 
ainda em 2020, poupando mui-
tas vidas. A frase “Rir é um ato 
de resistência” virou ditado po-
pular e filosofia de vida. E Pau-
lo Gustavo virou nome de rua e 
ganhou a eternidade da qual só 
os grandes artistas desfrutam. 

Ainda em maio, o funkeiro MC 
Kevin, aparentemente tentando 
fugir de um flagrante da esposa, 
acabou caindo da sacada de um 
quarto de hotel no Rio de Janei-
ro e morrendo. Como desgraça 
pouca é bobagem, depois de 
dois países negarem sediar a 
Copa América, campeonato sul
-americano que deveria ter sido 
cancelado pelo simples fato de 
o mundo estar vivendo uma 
pandemia, o governo brasileiro 
decide sediar o campeonato.

Paulo gustavo

cPI da covid

agnaldo Timóteo

1984, livro de george Orwell
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Tivemos ainda a busca por 
Lázaro barbosa, o serial killer 
do cerrado, que fez a polícia 
de gato e sapato por 20 dias, 
até acabar capturado e morto 
em confronto. Surpreendente 
também foi o anúncio de que 
Fausto Silva estava deixando 
a Globo depois de 32 anos de 
casa. 

O inverno veio rigoroso, em 
especial para as regiões sul 
e sudeste, e o tempo mui-
to seco causou estragos. O 
clima ficou ainda mais frio 
e cinza com o falecimen-
to de gênios como Orlando 
Drummond e Tarcísio Meira, 
mas logo veio o fogo fatal do 
descaso pela arte, que fez 
queimar o acervo da Cine-
mateca brasileira, em São 
Paulo, fazendo do brasil um 
verdadeiro expert em quei-
madas, não só de florestas, 
mas também de museus e 
centros culturais. 

quente também foi a noite de 
30 de agosto na cidade de 
Araçatuba-SP, quando mais 
de 20 bandidos fortemente 
armados realizaram saques 
e roubos a bancos na cidade, 
em uma ação violenta, rápi-
da e muito bem coordenada. 
Pelo menos mostrou que em 
alguma coisa o brasil conse-
gue ser bem organizado.

Falando em organização, no 
feriado de 7 de setembro rola-
ram várias manifestações em 
favor do presidente da repú-
blica espontaneamente orga-
nizadas e conclamadas pelo 
próprio presidente e seus alia-
dos políticos, em especial em 
brasília e em São Paulo. De-
pois disso, ainda tem o Moro 
e o Dallagnol se filiando a par-
tidos e anunciando candidatu-
ras e outras patuscadas. 

Por fim, ainda aconteceu o 
trágico acidente aéreo que vi-

timou a cantora Marília Men-
donça no dia 5 de novembro.

Olha, pra quem esperava um 
ano melhor que 2020, 2021 
se mostrou um ano confuso, 
cheio de surpresas, em boa 
parte bem desagradáveis. A 
parte boa é que a vacinação no 
brasil decolou bem, os núme-
ros de mortos e hospitalizados 
pelo vírus caem vertiginosa-
mente enquanto o número de 
imunizados aumenta e a vida 
começa a seguir em frente.

Para mim, 2021 foi um ano 
muito bom: casei, evolui pro-
fissionalmente, descobri no-
vas possibilidades e reforcei 
alguns laços de amor e famí-
lia. Mas vamos com calma, 
afinal, hoje, enquanto escre-
vo este texto, ainda é 16 de 
novembro, ainda temos um 
mês e meio pela frente de um 
ano que parece não se can-
sar de nos surpreender. 

Manifestações de 7 de setembro
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