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O jornalismo permite que nós, profissio-
nais de imprensa, sejamos testemunhas 
da história, para o bem e para o mal.  

Estamos em dezembro, e a história que 
o ano de 2020 nos contou foi uma das 
mais turbulentas dos últimos tempos. 

Vimos o mundo perecer diante de uma 
doença até então desconhecida, que 
ceifou milhares de vidas em nosso País, 
sem contar nos diversos prejuízos para 
as famílias das vítimas, para empresas, 
enfim, não há que não tenha sofrido al-
guma consequência da pandemia de 
Covid-19.

Permanecer juntos, ainda que mais 
distantes foi fundamental para que pu-
déssemos seguir batalhando em nosso 
ofício diário de oferecer informação de 
qualidade, esta que é uma das princi-
pais armas no combate a doença e para 
o exercício pleno da cidadania.

Foi, está e ainda será duro por mais al-
gum tempo, até que pelo menos uma va-
cina esteja disponível para a população.

Precisamos seguir firmes, cuidando uns 
dos outros, e principalmente pensando 
na prevenção. Manter o distanciamento 
social, higienizar as mãos, usar alcool 
em gel. 

A história registrará que sairemos vito-
riosos na luta contra esta doença. Que 
2021 seja melhor. 

DIREÇÃO
Presidente: Delise Guarienti Almeida  

Diretor Geral: André Guarienti Almeida
Gerente Geral: Edegar L. Del Sent

REDaÇÃO
Edição e reportagem: Nelson da Luz Junior

aRTE
Juliano Simões Pereti

cOmERcIal
Gerente comercial: Marlene Raiher Charavara

Consultoras de venda: Cleiri Kirsten / 
Roselia Almeida / Tania Marcia Zamboni

Edição  nº 36

caPa
Marlene Modesti Petrikovski 

Foto: Rita Colla

REvIsTa vanIlla
Propriedade da Editora Juriti Ltda.

CNPJ 80.192.081/0001-08
Rua Caramuru, 1267 – CEP 85.501-356

Contato: vanilla@grupodiario.com.br
Fone: (46) 3220-2066

Pato Branco - PR

Impressão: Coan Indústria Gráfica Ltda.
CNPJ: 86.444.791/0001-64



48

CovID -19: AINDA Não ACABou

uM ouTRo Céu

PINTuRA E AS PAREDES

FERNANDo DE NoRoNhA

ALICIA MILANI08
20

42
32
48
60
28

32
MARLENE MoDESTI PETRIKovSKI 

10 FILMES NACIoNAIS









VANILLA | 09

Mesmo não sendo atriz, Alícia Mila-
ni já interpretou vários personagens 
da cultura pop. harry Potter, Pan-
tera Negra, hellboy, Buzz Lightyear 
e  Pinhead, protagonista do filme de 
terror hellraizer foram alguns deles. 
Para, digamos, dar vida a tantas fi-
guras a jovem de 24 anos usa tintas, 
pincéis e outros materiais aplicados 
em seu próprio rosto.

Natural do Sudoeste, a maquiado-
ra vem conquistando seguidores no 
Instagram através da maquiagem 
artística – até o fechamento desta 
reportagem eram cerca de 15 mil (@
aliciamilani).

Além de personagens, Alícia tam-
bém cria outras composições que 
transformam um rosto literalmente e 
uma obra de arte. Ela já atua no ramo 
da beleza há cinco anos, mas foi há 
cerca de três que a vertente mais ar-
tística de seu trabalho começou a se 
destacar.

Fã das festas de halloween, Alicia 
percebeu que suas maquiagens de 
caveira geravam muito engajamento 
nas redes sociais. De lá pra cá, são 
várias as fotos e vídeos que mostram 
o passo a passo e o resultado final de 
um processo que pode exigir até seis 
horas de dedicação.

A MESTRA
DAS MAKES

UMa ConVErsa CoM alíCia Milani, a MaQUiadora QUE 
transforMa rostos EM VErdadEiras obras dE artE

POR nElsOn Da luz JunIOR

| EntrEVista |



vanilla conversou com a maquiadora 
sobre o seu trabalho.

vanIlla - alícIa, POR favOR 
cOnTa um POucO quEm 
vOcê é, qual sua IDaDE, 
é naTuRal DE OnDE?
alícia milani – Eu sou natural de Man-
gueirinha, vim para Pato Branco aos sete 
anos, então me considero pato-bran-
quense mesmo. Tenho 24 anos de idade, 
sou formada em administração e atuo 
como maquiadora profissional a basica-
mente uns cinco anos.

vanIlla – E cOmO vOcê 
EnTROu na áREa Da 
maquIagEm PROfIssIOnal?
alícia milani – Então, no ensino médio 
eu queria cursar medicina, meu sonho 
de infância era ser médica. Na época eu 
era totalmente indiferente a área de esté-
tica, apesar de gostar de maquiagem.

Desde pequena eu era muito vaidosa. 
Minha mãe contava que eu passava ba-
tom pra ir no colégio, entre outras coi-
sas. Esse gosto pela maquiagem, pelo 
atendimento, começou a aflorar ainda lá 
no ensino médio.

Minhas amigas sempre pediam para eu 
maquiar elas, minha família, e eu come-
cei a me interessar mais. visto isto eu 
queria fazer um curso, para me aprofun-
dar mais, e saber mais sobre o assunto.

vanIlla – vOcê fala 
sObRE maquIagEm PaRa 
EvEnTOs, fEsTas E 
OcasIõEs assIm, cERTO?
alícia milani  – Isso, maquiagem social, 
não maquiagem artística. E aí começou 
a aflorar esse lado. Nesse período eu co-
mecei a fazer vestibulares para medicina, 
e a perceber que não era realmente o que 
eu queria, não era o mundo que eu que-
ria pra mim.

Então decidi fazer administração, para 
ter o meu próprio negócio, abrir uma 
empresa, e ao longo da faculdade eu co-
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mecei a trilhar também esse caminho da 
maquiagem. E a minha carreira como 
maquiadora foi crescendo.

vanIlla – E vOcê mOnTOu um 
EsTúDIO, um EsPaÇO PRóPRIO?
alícia – Nos cinco primeiros meses eu 
comecei atendendo a domicílio. Foi bem 
difícil esse início, inclusive, ninguém me 
conhecia, a gente usava mais o Facebook 
na época, não era tanto o Instagram. Em 
domicílio toma mais tempo, é bem mais 
cansativo.

Mas esse início foi muito importante, 
bom pra mim, foi um período que eu 
precisei passar para aprender muita coi-
sa. Depois desse período minha cunha-
da me convidou para trabalhar com ela, 
em um salão. Acho que fiquei um ano, 
um ano e meio.

Na época, a Maira Pazinato, que é super 
conhecida na cidade, me convidou pra 
atender no espaço dela. Passei um ano lá 
também, atendendo e dando cursos.

E aí eu tive um clique de fazer um pro-
jetinho do meu próprio estúdio, aqui 
em casa. A construção durou quase dois 
anos, e dentro desses dois anos eu atendi 
no espaço MK, que é um salão também 
bem conhecido na cidade.

vanIlla – E cOmO vOcê 
EnTROu nO munDO 
Da maquIagEm aRTísTIca?
alícia – Todo ano, no halloween, eu fa-
zia pelo menos uma maquiagem artísti-
ca, que é a caveira, sempre fazia um tipo 
de caveira. Sempre gostei de ousar nas 
maquiagens e em 2018 eu quis fazer algo 
diferente.

Na semana do halloween eu quis fazer 
umas quatro maquiagens artísticas, e 
elas começaram a tomar uma propor-
ção muito grande, o feedback era muito 
positivo, e isso começou a me impulsio-
nar cada vez mais. Foi uma bola de neve 
sabe, que me aflorou muito mais do que 
a maquiagem social mesmo.



Não fiz nenhum curso na área de ma-
quiagem artística, tudo que eu sei hoje é 
porque eu fui buscar, pesquisei sozinha, 
estudei sozinha. Se eu não estou traba-
lhando, estou estudando.

vanIlla – vOcê cRIa 
maquIagEns aRTísTIcas PaRa 
chamaR a aTEnÇÃO PaRa as 
suas REDEs sOcIaIs, Ou há 
clIEnTEs quE PROcuRam EssE 
TIPO DE sERvIÇO?
alícia – Desde que eu comecei a fazer 
esse trabalho eu também comecei a rece-
ber clientes interessados na maquiagem 
artística. Para o halloween, carnaval, 
sempre tem gente que procura.

Também atendo para editoriais de moda, 
empresas de marketing, campanhas de 
publicidade, é bem legal, abre um campo 
novo no mercado de trabalho.

vanIlla – E EssEs EDITORIaIs, 
camPanhas, sÃO PaRa 
EmPREsas DaquI, DE fORa?
alicia – Eu fiz recentemente um para 
o Bodeguero, por exemplo. o trabalho 
ainda não chamou a atenção de fora, 
ainda não fui vista, mas aguardamos que 
sim (risos).

vanIlla – vOcê Já fEz 
maquIagEns DE PERsOnagEns 
cOmO haRRy POTTER, 
PanTERa nEgRa, E váRIOs 
OuTROs. cOmO vOcê EscOlhE 
Os TEmas DOs TRabalhOs?
alícia – o processo de criação é bem legal, 
pois eu sigo muitas pessoas que estão nes-
se entorno, da maquiagem artística. Mui-
tas pessoas de fora do Brasil, desenhistas, 
enfim, muitas referências, e isso aflora a 
criatividade.

A gente fica ligada na moda, e sempre pro-
cura ficar dentro desses trends.

vanIlla – vOcê Já fEz alguma 
maquIagEm a PEDIDO DOs 
sEus sEguIDOREs?
alícia – Essa do harry Potter eu fiz meio 
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que na dúvida se daria certo, e virali-
zou muito bem, ficou muito bacana. E o 
pedido veio de fora, sempre que abro a 
caixinha de perguntas me pedem sobre 
sugestões de maquiagem. Sempre recebo 
no direct vídeos de outros profissionais, 
como sugestão. é muito bacana essa in-
teração.

Teve uma outra que não veio de seguido-
res, mas foi sugestão do meu namorado, 
que foi a do Avatar. Que foi uma ma-
quiagem que eu adorei fazer, e demorou 
bastante pra ficar pronta.

vanIlla – quanTO TEmPO Em 
méDIa DEmORa PaRa fazER 
uma maquIagEm assIm?
alícia – Desde a preparação, da ma-
quiagem em si, das fotos, da edição e da 
postagem, umas cinco ou seis horas. A 
maquiagem em si leva umas três, quatro 
horas pra fazer.

A que eu mais demorei pra fazer foi no 
halloween deste ano, do hellraiser, que 
levou seis horas pra ficar pronta.

vanIlla – é fEITO algum 
EsbOÇO anTEs DE cOmEÇaR 
a maquIagEm PROPRIamEnTE 
DITa, Ou vOcê Já vaI 
cRIanDO nO ROsTO?
alícia – Algumas maquiagens eu faço 
um croqui, que é o rosto de uma mulher 
em uma folha, onde eu desenho algumas 
partes pra me nortear. Mas, 70% a 80% 
das vezes eu faço free hand, na mão.

vanIlla – ExIsTEm 
maTERIaIs EsPEcífIcOs 
PaRa a maquIagEm aRTísTIca? 
E OnDE vOcê EncOnTRa 
EssEs maTERIaIs?
alícia – Existem sim. Alguns materiais 
específicos para a maquiagem artística 
que tem uma durabilidade maior, que 
é a base de óleo. Até pra tirar essa ma-
quiagem é um pouco mais difícil. Não 
sai com água, tem um trabalho maior 
até pra tirar ela. Tem pastas, tem próte-
ses, látex, tintas líquidas, tem uma gama 



muito grande de material para maquia-
gem artística.

Esses materiais vem de fora da região. 
Tenho uma parceira, a Colormake, de 
São Paulo, que sempre me manda pro-
dutos.

vanIlla – qual fOI O 
TRabalhO quE vOcê maIs 
gOsTOu DE fazER?
alícia – A que eu mais gostei? Bah (ri-
sos)...

Então, este último (hellraiser, de outu-
bro de 2020), foi bastante desafiador. Eu 
diria que foi o que eu mais gostei pois foi 
o que eu mais me desafiei. Como eu não 
tenho curso, não tenho muito essa par-
te técnica, acaba sendo difícil algumas 
coisas pois eu aprendo errando,  preciso 
lidar com o erro e improvisar na hora.

Naquele dia eu tinha fotógrafo e video-
maker marcados, então eu tinha que fa-
zer a maquiagem naquela data. Se algo 
desse errado, eu precisaria improvisar 
pra dar certo. Foi difícil, mas graças a 
Deus deu tudo certo.

vanIlla – cOmO vOcê PEnsa 
a sua caRREIRa DaquI PRa 
fREnTE? vOcê Já TEm PlanOs?
alícia – Eu pretendo crescer nesse ramo 
sim, pois é um ramo bem diferenciado 
dentro da maquiagem. Pretendo mandar 
portfólio para empresas, até para fora do 
Brasil. Meu grande sonho é a indústria 
do cinema.
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STARTuPS GANhAM 
DESTAQuE Ao 

ENGAJAR MuLhERES 
No MERCADo DE 

TRABALho

| PlUral |

Aumentar a presença das mulheres 
no mercado de trabalho e em car-
gos de liderança é o foco de duas 
startups que começam a despon-
tar no cenário nacional. vencedora 
do Startup Awards (premiação da 
Associação Brasileira de Startups 
entregue no fim de outubro) na ca-
tegoria impacto social, a Se Candi-
date, Mulher tem apenas sete meses 
e surgiu como um projeto de men-
toria e conteúdos gratuitos organi-
zado por Jhenyffer Coutinho. A Wo-
men Leadership, criada por Isabella 
Quartarolli, também nasceu de um 
programa de educação e mentoria 
para mulheres, tornando-se startup 
há pouco mais de um ano.

o cenário nacional para a carreira 
feminina respalda a pivotagem feita 
pelas criadoras desses negócios. A 
participação feminina no mercado 
de trabalho (indicador que consi-
dera mulheres com mais de 14 anos 
que trabalham ou estão procurando 
emprego) ficou em 46,3% no segun-
do trimestre deste ano. Desde 1990, 
o índice não atingia valor tão baixo, 
quando ficou em 44,2%, segundo 

o IBGE. Além disso, no início da 
pandemia, 7 milhões de mulheres 
deixaram o mercado de trabalho na 
segunda quinzena de março, segun-
do Pnad.

o conhecimento sobre os dados e a 
vivência no mercado de tecnologia 
impulsionaram Jhenyffer Coutinho 
a criar o Se Candidate, Mulher em 
abril. A administradora de empresas 
tinha acabado de se mudar para os 
Estados unidos em um ano sabá-
tico, mas decidiu ajudar na recolo-
cação de mulheres no mercado de 
trabalho compartilhando os conhe-
cimentos que adquiriu em sua for-
mação e na carreira.

“Por mais que eu desenhasse uma 
vaga pensando no público feminino, 
porque a quantidade de mulheres no 
setor de tecnologia é muito baixa, 
sempre se candidatavam homens”, 
diz. outro dado que a motivou foi 
descobrir em um workshop que 
grande parte das mulheres se candi-
datam apenas se tivessem 100% dos 
pré-requisitos para a vaga, enquan-
to os homens fazem isso com 60% 

VANILLA | 17

POR lETícIa gInak | EsTaDÃO cOnTEúDO



VANILLA | 18

das competências exigidas (segundo 
dados compilados por uma pesquisa  
da hP).

De forma orgânica e com a ajuda das 
redes sociais, ela diz que o projeto 
cresceu vertiginosamente e, em me-
ados de julho, entendeu que poderia 
se posicionar como um negócio.

“Tenho essa bagagem de startups e 
percebi que sai da parte da ideação 
e tinha validado o problema. Então 
trouxe um time para trabalhar comi-
go”, conta. De acordo com a funda-
dora, até agora a startup contribuiu 
para a recolocação de 97 mulheres 
no mercado de trabalho e já mento-
rou mais de 150 profissionais femini-
nas. São 3 mil membros na comuni-
dade que criou nas redes LinkedIn, 
WhatsApp e Telegram, nas quais 
troca conhecimentos e dá mentorias.

Ganhar o Startup Awards em outu-
bro foi uma surpresa para ela, se-
gundo quem a premiação abriu es-
paço para a startup ser notada pelo 
ecossistema. “Recebemos convite 
de aceleradoras, investidores-anjo 
nos procuraram para entender o 
modelo, empresas nos procuraram 
para acessar nosso banco de dados 
e também para receber consultorias. 
os holofotes se viraram para nós.”

o primeiro produto lançado no 
mercado foi uma aula sobre como 
construir o perfil no LinkedIn, o 
currículo e dicas para se sair bem na 
entrevista. A aula aconteceu em ou-
tubro, com 150 participantes. Jheny-
ffer e o time da startup, composto 
por 19 mulheres, planejam lançar 
mais produtos ainda neste ano. 

TREInamEnTO PaRa 
caRgOs DE lIDERanÇa
há pouco mais de um ano no mer-
cado, a Women Leadership também 
surgiu como um projeto antes de pi-
votar o modelo e se tornar uma star-

tup. A ideia foi criada por Isabella 
Quartarolli, que trabalhava no hub de 
inovação curitibano how Education.

“Tive muito contato com o ecos-
sistema de startups e percebi que 
havia poucas mulheres em cargos 
de liderança ou mesmo fundadoras 
de startups. Propus então criar esse 
projeto na área de educação para fa-
lar de liderança feminina”, conta.

Antes atuando por meio de eventos 
e bootcamps presenciais, toda a me-
todologia teve de ser adaptada para 
o online com a pandemia. Agora, 
com um curso de 20 horas divididas 
em quatro módulos, a CEo conta 
que já está na terceira edição e vê 
vantagens no novo modelo. “o onli-
ne deu a possibilidade de eu aumen-
tar o alcance e conseguir escalar. Já 
tive na turma uma mulher da Ar-
gentina e na próxima teremos uma 
da França e outra em Portugal”, diz.

“Ser uma edtech também foi positi-
vo, é uma área que se desenvolveu 
bastante na pandemia porque as 
pessoas começaram a querer estudar 
e se capacitar. é um mercado que 
vai crescer muito daqui para frente 
e quem se consolidou na pandemia 
vai colher mais frutos”, completa. 

A metodologia conta com técnicas 
para desenvolver soft skills, mento-
rias com grandes nomes femininos 
à frente de empresas e startups no 
País e um módulo prático.

Atualmente atendendo nos forma-
tos B2C e B2B, está nos planos de 
Isabella criar um modelo específico 
para o B2B para 2021. “As empresas 
já estão olhando para isso (diversi-
dade de gênero), viram o quanto é 
importante e vão investir na capa-
citação do time”, acredita. As ins-
crições para a próxima turma, que 
acontecerá ainda este ano, estão 
abertas.







MuLhER 
DE vANGuARDA

| CaPa |

Se contarmos, hoje, a história de 
uma mulher que sempre tomou a 
dianteira da casa, pode ser que ain-
da haja estranhamento por parte de 
alguns poucos. Contudo, a maioria 
das pessoas já se habituou a ouvir 
falar de mulheres ocupando luga-
res que até então eram tidos como 
masculinos; mulheres provedoras 
da casa, que oferecem a chance de o 
companheiro se descobrir profissio-
nalmente enquanto elas garantem 
o sustento; garotas que dirigem por 
aí, sem medo da estrada, levando os 
filhos para acampar ou para a praia; 
mulheres vaidosas, que posam para 
lentes fotográficas com toda sua 
sensualidade natural; mulheres in-
dependentes, autônomas, donas do 
próprio nariz. hoje, com o chamado 
para o empoderamento feminino, es-
sas histórias de coragem, superação 
e amor próprio são até comuns. Mas 
há sete décadas a realidade era outra.

é por isso que lhes convido a conhe-
cer a história de Marlene Modesti  
Petrikovski, nome conhecido na ci-
dade por aparecer milhares de vezes 
nas colunas sociais. Muito mais do 
que uma mulher bonita, bem vestida 
e bem relacionada, Marlene carrega 
consigo a vanguarda de conquistas 
que ela nem enxerga como tal. “Para 
mim era o que tinha que ser feito. 
Então simplesmente fui lá e fiz”, diz.

Gaúcha de Sarandi – RS, mas criada 
em Passo Fundo, Marlene é a terceira 
filha mais nova de 11 irmãos. Des-
centes de italianos, nasceu em uma 
colônia no Mendes Alto, de onde seu 
pai tirava o sustento de todos os fi-
lhos. “o pai sempre foi muito capri-
choso. Construiu uma casa de ma-
deira inteira pintada a óleo, e naquele 
tempo pintar a casa era um luxo. o 
quarto das meninas era cor-de-rosa e 
dos meninos de azul”, relembra.

os homens mais velhos foram mo-
rar em Passo Fundo. No decorrer 
do tempo, eles influenciaram o pai a 
mudar também para a cidade maior. 
“Lembro que fui em cima da carro-
ceria de um caminhão com a mu-
dança. Eu não entendia muito bem o 
que estava acontecendo”.

Em Passo Fundo, seu pai comprou 
um terreno de esquina com duas ca-
sas de madeira. Era um lote bastante 
grande, que depois foi desmembrado 

MarlEnE ModEsti  PEtrikoVski sEMPrE tEVE os Pés no 
PrEsEntE, os olhos no fUtUro E oUsadia Para sEr Ela MEsMa

POR maRIana sallEs  |  InfORmE PublIcITáRIO  |  fOTOs:  RITa cOlla
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Quando Marlene chegou a 
Pato branco, ela usava cal-
ça comprida, e nenhuma 
mulher da cidade usava. foi 
ela quem lançou a moda por 
aqui. “sempre fui diferente”.
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e vendido aos poucos. Foi onde ele 
montou um armazém, que vendia 
produtos alimentícios.

A prosperidade do seu negócio per-
mitiu que ele colocasse as três filhas 
mais jovens em um colégio de freiras 
da Congregação Irmãs de Nossa Se-
nhora, com sede em Roma. Esse colé-
gio ficava há uma quadra da casa, ao 
lado da Igreja Santa Terezinha, hoje 
Centro de Passo Fundo. “Meu sonho 
de infância era aprender a dançar bal-
let e tocar piano, mas as condições fi-
nanceiras não permitiram”.

Quando Marlene acabou o que hoje 
é o Ensino Fundamental, ela foi es-
tudar no Colégio Notre Dame, que 
era considerado um dos melhores 
do Sul. “Estudavam lá somente 1.200 
alunas, todas mulheres. Era uma es-
cola muito rígida. o uniforme tinha 
que ser impecável: não podia faltar a 
gravata, meia branca, sapato preto, 
saia plissada. Se a gente não chegasse 
de acordo com o padrão, tinha que 
voltar para casa. Graças a Deus e ao 
capricho da minha mãe, nem eu, 
nem as minhas irmãs, nunca fomos 
para casa”, rememora.

Foi lá que Marlene aprendeu valiosas 
lições, como a importância da disci-
plina e pontualidade, lições que con-
serva até hoje.

Recatada e muito vaidosa, ela costu-
rava suas próprias roupas. “Eu, que 
cursava inglês e dominava italiano, 
lecionava para minhas vizinhas para 

ganhar um dinheiro. Então ia na loja 
de tecido, comprava os melhores cor-
tes e fazia os modelos que eu queria”.  

Também tomou gosto pela matemá-
tica, e aprendeu a fazer todo tipo de 
contas de cabeça estudando contabili-
dade. “Com o tempo, a matemática se 
desenvolveu dentro de mim. Naquela 
hora não gostava muito”. E foi justa-
mente a matemática que, depois, abriu 
as portas para sua vida profissional.

PaTO bRancO
Em 1963, uma de suas irmãs iria se 
casar e se mudaria para Pato Bran-
co. Como a cidade era, naquela épo-
ca, muito erma, sua mãe escolheu 
Marlene para lhe fazer companhia. 
“Naquela hora, coloquei uma loteria 
no bolso. Iria iniciar uma nova vida, 
me desvincular do meu pai e da mi-
nha mãe, algo que queria muito. Tive 
uma infância e uma adolescência bo-
nita, mas queria mais”, relembra.

Por outro lado, Marlene cursava in-
glês e contabilidade em Passo Fun-
do, e na Pato Branco da década de 
60, essas coisas ainda não existiam. 
“Demorou a chegar. Aqui não tinha 
nada além de poeira, e quando não 
era poeira era barro. Mas consegui 
terminar meu curso de contabilida-
de no Colégio Augustinho Pereira, 
no turno da noite. A volta para casa 
era uma escuridão só. Minha irmã 
ficava me esperando na varanda e 
meus colegas me acompanhavam até 
em casa. Aconteceu de, por estar tão 
escuro, eu perder a entrada”, conta.

Depois de sua formação como con-
tadora, não demorou muito para ela 
conseguir ingressar no Banco do Es-
tado do Paraná, onde trabalhou por 
30 anos. Naquele ambiente predo-
minantemente masculino, tanto no 
cumprimento de funções profissio-
nais quanto de clientes, Marlene foi 
a primeira mulher caixa de banco da 
cidade, uma função muito respeitada.

Muito bem informada, Mar-
lene gosta muito de rádio, 
televisão, jornais e revistas, 
mas é avessa à internet por-
que cansou dos teclados nos 
30 anos em que foi caixa de 
banco.



Compôs o corpo de jurados 
do fórum de Pato branco 
por quatro décadas. “Como 
bancária, eles avaliavam um 
caráter idôneo. As vezes es-
tava com as malas prontas 
para viajar e eles me convo-
cavam”, lembra.
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“éramos poucas mulheres perdidas 
no meio dos homens. Mas, com o 
tempo, as professoras passaram a 
frequentar o local”, diz.

casamEnTO
Nesse meio tempo, Marlene se casou 
com Bruno Nilo Petrikovski, com 
quem teve dois filhos, Bruno Nilo 
Junior e Julcimara. “Conheci o meu 
marido na frente do cinema. De vez 
em quando a gente também gazeava 
aula. Aquele moço, que tinha che-
gado do exército de uma missão no 
oriente Médio, no Canal de Suez, es-
tava me paquerando. Eu não vi, mas 
uma amiga me avisou. Disse a ela, 
brincando: ‘Fique pra você’”, diverte-
se. o ‘moço’ sentou atrás das amigas 
e ficou o tempo todo olhando Marle-
ne. Através de sua prima, marcaram 
um encontro na matinê do cinema e 
nunca mais ficaram longe.

o casal passou a Lua de Mel em 
Caiobá. “Lá era tudo mato. Para a 
gente ir para a praia, precisava pular 
os arbustos”, ri.

Bruno ainda não era formado, e com o 
decorrer do tempo, Marlene incentivou 
que ele estudasse. “Ele só tinha o 3º ano 
primário, e fez supletivo em Xanxerê, 
onde concluiu o ginásio [o equivalente 
ao Ensino Fundamental]”, relembra. 
“Ele também queria fazer supletivo 
para o científico [Ensino Médio], mas 
eu queria que ele passasse no vestibular. 
Então ele decidiu fazer os três anos re-
gulares no Colégio La Salle”.

Em uma folga, quando eles estavam 
viajando para a praia, o carro estragou 
no caminho, perto de Ponta Grossa. 
Na oficina mecânica em que o carro 
estava sendo consertado, Bruno des-
cobriu que, na cidade, havia o curso 
de Engenharia Civil. “Ele fez o vesti-
bular e passou de primeira”, conta, sa-
tisfeita, Marlene. Em 1976, Bruno in-
gressou na universidade, e foram seis 
anos de graduação, com ele morando 
em Ponta Grossa e Marlene e as crian-
ças em Pato Branco, trabalhando para 
manter o marido na faculdade. Essa 
era uma época em que era impensável 
marido e esposa morarem separados 
-- ainda mais com o homem sendo 
bancado pela mulher. “ouvi muitas 
coisas, mas nunca liguei. Eu sabia que 
estava fazendo o certo para a minha 
família”.

Depois que se formou, em pouco 
tempo Bruno assumiu a regional da 
Sanepar, ficando responsável pelos 
42 municípios do Sudoeste, cargo 
pelo qual ele é lembrado até hoje. 
Mas isso só foi possível porque Mar-
lene possibilitou que o marido estu-
dasse, é importante dizer. “Fui arri-
mo da família até ele ter o primeiro 
salário da Sanepar”.

Pé na EsTRaDa
Marlene, junto com sua família, sem-
pre gostou muito de viajar. Por anos 
a fio iam todos acampar na prainha 
de Abelardo Luz, no tempo em que 
só tinham uma lona para se abrigar. 
“vinham aqueles temporais e levava 
todo nosso acampamento embora”, ri. 
“Depois compramos uma barraca fe-
chada e, com o tempo, foram constru-
ídos chalés, e aí ficávamos neles. Era 
muito divertido. Mas também íamos 
para a praia, campo, diversos lugares”.

Em todas as férias fazia questão de 
visitar seus pais em Passo Fundo. “Era 
estrada de chão. A viagem era muito 
longa, precisávamos atravessar o Rio 
uruguai à balsa, a ponte ainda não 

Marlene tem três netos ma-
ravilhosos: uma que já é 
dentista, o segundo está na 
graduação e a mais nova tem 
apenas 6 anos. Quando quer 
conversar em inglês, fala 
com sua netinha.  “Eu amo 
ser vó!”.



Em 1964 foi escolhida 
“a Elegante da Cidade”.



existia. Aprendi a dirigir em um jipe, 
que era o que conseguia andar no bar-
ro naquela época. o teste para tirar 
carteira era desenhar uma árvore, res-
ponder algumas perguntas, não tinha 
teste de volante. E, olha, dirijo muito 
bem! São anos de volante, e nunca se-
quer esfolei o carro”.

Na companhia do marido, conheceu 
toda a América Latina, onde voltou 
também depois de viúva.

Durante 20 anos, após a morte do 
marido, Marlene repartia seu tempo 
entre Pato Branco e Balneário Cam-
boriú, onde tinha um apartamen-
to. “Matei minha vontade de mo-
rar na praia”, diz. “Foram viagens e 
mais viagens, indo e voltando. Curti 
muito Balneário, tudo que se possa 
imaginar”, revela. No entanto, nos 
últimos anos que manteve moradia 
no litoral catarinense, ela deixou de 
ir para a praia, foi parando de sair, 
e perdeu o sentido continuar com o 
apartamento por lá.

Nesse tempo, Pato Branco já tinha se 
transformado, e tudo que Marlene 
desejava encontrar já havia por aqui. 
“Amo a minha cidade, e a transfor-
mação foi tão grande que pretendo 
viver mais alguns anos para curtir 
esse lugar maravilhoso. Sou pato
-branquense de coração e gaúcha de 
tradição. Acredito que me sinto bem 
aqui porque é uma região de gaú-
chos, então me sinto em casa”.

hOmEnagEns, 
JORnaIs E REvIsTas
Quando casal, Marlene tinha uma 

vida social agitada: eles eram muito 
bem relacionados. Iam a festas, casa-
mentos, jantares. As roupas de Mar-
lene sempre chamavam a atenção, e 
lá iam os colunistas sociais fotogra-
fá-los. São mais de 1.200 aparições, 
fotografias e citações sobre ela nos 
jornais e revistas, todas devidamente 
catalogadas e guardadas.

Depois do falecimento de Bruno, 
Marlene continuou aparecendo na 
mídia, inclusive com matérias e re-
portagens traçando seu perfil inova-
dor e autoconfiante.

Não por menos. Afinal, a bancária 
viveu uma vida de salto alto, sem re-
petir roupa, nem no trabalho, nem 
nos compromissos sociais. “Sem-
pre gostei de estar em forma, bem 
vestida. Sou a mais vaidosa das ir-
mãs”. Inclusive, ela própria gosta de 
cuidar das unhas, do cabelo e da                    
maquiagem.

Mas não é apenas a vaidade que mo-
tivou Marlene. “Ajudei várias famí-
lias, umas se destacaram, outras não 
progrediram. Quem me vê pensa 
que tenho um guarda-roupas lotado, 
mas não. Eu sempre compartilhei as 
minhas coisas”, fala.

E hoje ela compartilha sua história de 
ousadia conosco, para nos inspirar a 
exercermos quem somos de corpo, 
alma e coração, como ela sempre fez.

Gremista, Marlene acom-
panha o futebol brasileiro. 
“Minha irmã, arquiteta, aju-
dou a construir a arena do 
Grêmio”. Ela diz, inclusive, 
gostar mais de conversar 
com homens do que com 
mulheres porque consegue 
falar sobre futebol, política e 
contemporaneidades.

Os dois filhos moram em 
santa Catarina. Jucimara é 
médica em florianópolis, e 
Junior trabalha na aurora, 
em aberlardo luz.
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os dias de isolamento têm suscita-
do em muitos o desejo de promover 
mudanças rápidas no visual da casa. 
Entre elas, a ideia de substituir as 
paredes brancas ou beges, comuns 
à maioria dos lares brasileiros, por 
superfícies pintadas em cores mais 
vibrantes, capazes de produzir con-
trastes mais intensos com os móveis 
e objetos, imprimindo uma dose ex-
tra de energia ao período passado 
em quarentena. Mas, justamente por 
oferecer muitas possibilidades, a es-
colha da paleta de cores que vai com-
por a decoração deve ser feita com 
todo critério.

Se sua intenção for, por exemplo, 
pintar todo, ou a maior parte de um 
ambiente, é conveniente ficar atento 
para a sensação geral que cada to-
nalidade pode causar. Já se a ideia 
for destacar apenas uma parede, é 
fundamental atentar para as cores 
presentes em seu entorno. o tom 
escolhido tanto pode se harmonizar 
como estabelecer um forte contraste 
com tudo o que estiver ao seu redor. 
As duas alternativas são possíveis. 
Tudo vai depender do efeito que você 
pretende produzir.

“Nunca entendi o receio que as pes-
soas têm de investir em cores. Dizem 

que pode cansar, quando o que ocor-
re, em geral, é justamente o contrá-
rio”, afirma o arquiteto carioca Chicô 
Gouvêa, entusiasta do uso de cores 
em projetos de interiores.

Ao contrário de profissionais como 
Chicô, que possuem um conheci-
mento quase intuitivo do assunto, 
quem pretende se exercitar pela pri-
meira vez na escolha dos tons mais 
indicados para as paredes de sua 
casa, deve ficar atento a algumas re-
gras e princípios básicos.

“Se estiver na dúvida de como com-
binar os tons, comece por brincar 
com cores adjacentes (azul e verde, 
amarelo e laranja, rosa e roxo) ou 
complementares, tais como azul e 
laranja, lilás e amarelo, vermelho e 
verde. Sempre funciona”, aconselha a 
arquiteta Guta Louro. Antes da esco-
lha definitiva, porém, ela adverte que 
o gosto pessoal de cada um deve vir 
em primeiro lugar. “Pense que sua 
parede vai conviver com você por 
um bom tempo”, diz.

uma vez selecionadas as tonalidades 
desejadas, é sempre possível arrega-
çar as mangas e executar o serviço 
por conta própria. Porém, antes mes-
mo de adquirir o material necessário,  

CoM QuE 
CoR Eu vou

| Morar |

saiba CoMo a PintUra PodE rEnoVar as ParEdEs 
E MElhorar a aParênCia do sEU lar

POR maRcElO lIma | EsTaDÃO cOnTEúDO
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é aconselhável que você tenha uma 
visão do efeito final. hoje, as prin-
cipais marcas de tintas já oferecem 
aplicativos na internet que permitem 
simular a aplicação nas paredes e aju-
dam a montar paletas  personalizadas.

“o efeito produzido pelas tintas varia 
muito depois que o produto seca e em 
função das condições de luminosida-
de de cada local”, adverte Anderson 
Greco, Gerente de Serviços ao Mer-
cado da Suvinil (suvinil.com.br), que 
sugere um roteiro prático, dividido 
em cinco etapas, para quem quiser se 
aventurar na tarefa. Acompanhe:

Preparação da superfície. Para alcançar 
um bom resultado, a superfície deve es-
tar firme, coesa, limpa, seca, sem brilho, 
sem poeira, sem gordura ou mofo. Por 
isso, lixe e remova toda a poeira.

funDO
Para preparar a parede que receberá 
a pintura é necessário selá-la antes, 
com produtos que proporcionem 
uniformidade. Seladores específicos 
para cada superfície podem ser en-
contrados nas lojas de materiais de 
construção online.

Nivelamento. Após preparar o fun-

do, é imprescindível proceder ao ni-
velamento, de acordo com o tipo de 
superfície. A massa corrida conven-
cional é indicada para uso em áreas 
internas e não molháveis - para as 
demais, opte por massa acrílica.

Preparação da tinta. observe a es-
pecificação da tinta na embalagem e 
siga as proporções e diluentes indi-
cados. Depois, procure homogenei-
zar o produto, garantindo que todo 
o conteúdo da lata esteja uniforme.

PInTuRa
use uma bandeja de pintura para 
despejar a tinta e abastecer o rolo de 
maneira uniforme, retirando o exces-
so. Quanto à aplicação, é importante 
que sejam utilizadas ferramentas 
(rolos, pincéis ou trinchas) indicados 
para cada tipo de superfície. Com o 
rolo abastecido, aplique a tinta na pa-
rede inicialmente em forma de ‘M’ e 
ou ‘W’, em movimentos verticais, de 
baixo pra cima. Para os cantos, use 
trinchas específicas.

fInalIzaÇÃO
Aguarde a secagem da primeira de-
mão por quatro horas. Só depois 
aplique a segunda demão de tinta, 
para deixar a pintura mais uniforme.





uM ouTRo Céu

| PlUral |

o céu sempre encantou a huma-
nidade. olhar para as estrelas, 
contemplar sua beleza e imaginar 
suas origens é algo que não só nos 
acompanha como também ajudou 
a moldar a nossa história. 

Se hoje estamos planejando ir a 
Marte, no passado já olhamos para 
as estrelas associando o firmamen-
to à natureza, ao mundo que nos 

cerca na Terra. 

Assim surgiram lendas, histórias, 
interpretações do mundo que es-
tão por aí até hoje. Porém, estamos 
acostumados com apenas um ponto 
de vista sobre o céu. Constelações 
como orion, cruzeiro do sul, ursa 
maior e menor estão integradas a 
cultura ocidental, que determina 
também o modo como significamos 

GrUPo dE EstUdantEs da UtfPr EstUda CoMo as 
CUltUras indíGEnas brasilEiras EnxErGaM as EstrElas

POR nElsOn Da luz JunIOR | fOTOs: RODInEI sanTOs
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vários outros aspectos do nosso co-
tidiano. 

Boa parte do mundo de hoje é vis-
to a partir de heranças da cultura 
grega e romana. Mas outras civi-
lizações também olharam para as 
estrelas e criaram seus próprios 
mitos e significados.

um grupo de estudos na uTFPR, 
Câmpus Pato Branco tem se dedi-
cado a investigar como culturas in-
dígenas brasileiras enxergam o céu. 
São alunos que integram o GEAs-
tro, coletivo de alunos da universi-
dade que realiza vários projetos e 
atividades ligados a diferentes áre-
as da astronomia.

Entre os temas de interesse estão 
as constelações. “Surgiu a proposta 
de fazer um estudo sobre as conste-
lações indígenas para comparar, o 
que nós vemos, como são as lendas 
para nós e como são as lendas para 

eles”, explica Andreyna Beatriz 
Moreski Artuzo, acadêmica do cur-
so de Licenciatura em Matemática 
e uma das integrantes do GEAstro. 

Ainda que o grupo também inves-
tigue a perspectiva de outras cul-
turas, como a oriental, o foco está 
nos grupos indígenas brasileiros. 
Andreyna explica que o objetivo é 
desenvolver atividades para crian-
ças a partir do conhecimento cole-
tado. As atividades estão disponí-
veis para download gratuitamente 
no site do grupo (www.pb.utfpr.
edu.br/geastro).

um dos pontos de partida foi traçar 
um paralelo entre as constelações 
ditas ocidentais com as indígenas, 
analisando o mesmo espaço no céu 
a partir dessas diferentes perspec-
tivas, segundo explicou Luiza Dalla 
Costa Perusso, integrante do GE-
Astro e também estudante do curso 
de Licenciatura em Matemática.
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Antigamente o céu servia como 
um guia, e para melhor memori-
zar as constelações os povos anti-
gos criaram histórias baseadas em 
seus panteões, contou a estudante, 
explicando de modo geral como 
algumas constelações foram, diga-
mos, criadas. 

Também era comum buscar rela-
cionar animais, plantas, e outros 
elementos da natureza com as es-
trelas. Foi assim com os gregos, e 
foi assim com os Guaranis e outras 
culturas, cada uma com suas par-
ticularidades, ambientes e crenças. 

Luiza usa como exemplo a cons-
telação de escorpião. os indígenas 
enxergavam uma ema no mesmo 
espaço do céu onde os gregos dese-
nharam uma aracnídeo com linhas 
imaginárias ligando as estrelas. 
Inclusive algumas das estrelas uti-
lizadas para formar a pata da cons-
telação da ema formam a cauda da 
constelação de escorpião.

“Para os chineses essa porção do 
céu é representada pelo chama-
do dragão verde”, continua Luiza, 
acrescentando outro ponto de vista 
sobre o mesmo espaço.

Andreyna conta que o grupo está 
estudando o assunto de forma mais 
geral, e não uma etnia específica. 
Até porque as fontes científicas de 
informação não são tão abundantes. 

Tanto ela como Luiza citaram como 
referência os trabalhos do profes-
sor doutor Germano Afonso, que 
foi ligado à universidade Federal 
do Paraná (uFPR), e possivelmen-
te um dos intelectuais brasileiros 
mais dedicados a astronomia indí 
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gena. As estudantes dizem ter uti-
lizado material atribuído ao doutor 
Afonso sobre a cultura tupi – gua-
rani, por exemplo.

o céu não servia apenas para orien-
tação espacial. Interpretar a posição 
das estrelas também é uma forma 
de entender o clima, e consequente-
mente saber quais são as épocas mais 
adequadas para o cultivo de algumas 
culturas, se era tempo de seca, se era 
tempo de chuvas. ou seja, as estrelas 
também servem como um calendário.

Luiza conta que a constelação da 
ema, por exemplo, é mais visível no 
inverno. Então quando a ema apare-
cia no céu, a colheita era mais difícil. 
Além desta, as constelações da onça
-pintada e do homem velho também 
representavam períodos específicos 
de plantio e colheita. 

As constelações indígenas também 
fazem parte de uma mitologia. Se-
gundo Andreyna, a constelação do 
homem velho nasceu da história de 
um casal, formado por uma mulher 
e um homem, sendo ele muito mais 
velho do que ela.

Ela se apaixonou pelo cunhado 
mais jovem. Para ficarem juntos, 
ambos decidem assassinar o ho-
mem velho, e antes de executar o 
plano cortam uma de suas pernas 
na altura do joelho. Por piedade, os 
deuses transformaram a vítima em 
uma constelação.

Andreyna conta sobre um artigo de 
Germano que fala em mais de 100 
constelações identificadas. Porém, 
o número pode ser bem maior, pois 
os indígenas costumavam crer que 
tudo que há no céu também existe 
na terra.

EDucaÇÃO
A partir dos estudos, o grupo de-
senvolveu várias atividades esco-
lares. um dos exercícios instiga a 
criar uma bandeira do Brasil a par-
tir das constelações indígenas. 

há também jogos que relacionam 
as constelações com imagens, e 
também sobre os mitos que envol-
vem suas criações. Estes e outros 
materiais estão disponíveis gratui-
tamente no site do grupo: www.
pb.utfpr.edu.br/geastro.
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PAINéIS SoLARES EM 
CoNDoMíNIoS ATRAEM 

CoM ECoNoMIA 
NA CoNTA

| PlUral |

uma pesquisa realizada no final do 
primeiro trimestre de 2020 pelo Ibo-
pe a pedido da Abraceel (Associação 
Brasileira dos Comercializadores de 
Energia) apontou que 90% dos brasi-
leiros gostariam de substituir o con-
sumo de energia elétrica por energia 
solar, eólica ou outra fonte renovável. 
o resultado do levantamento con-

firma uma tendência ainda tímida, 
considerado o potencial do País para 
captação e geração de energia solar, 
mas que vem ganhando força em nú-
meros relativos. Segundo dados da 
Aneel (Agência Nacional de Energia 
Elétrica), a adesão ao sistema cresceu 
mais de 212% em 2019, totalizando 
110.997 novas instalações.

POR bIanca zanaTTa | EsTaDÃO cOnTEúDO
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Como as vantagens vão desde eco-
nomia na conta de luz e autonomia 
energética até impacto zero para o 
ambiente, não só indústrias e em-
presas estão apostando na mudança, 
como também condomínios residen-
ciais. “os condomínios têm procura-
do cada vez mais a solução porque a 
conta fecha”, afirma Maria Claudia 
Buarraj, gerente do departamento de 
sustentabilidade do Grupo Graiche.

Com a demanda crescente, a admi-
nistradora passou a orientar os sín-
dicos sobre o processo de instalação 
do sistema, que deve contemplar 
passos como avaliação técnica das 
áreas que podem receber os painéis 
solares e aprovação do orçamento 
em assembleia.

um exemplo de implantação da 
alternativa renovável é um condo-
mínio localizado na vila Andrade, 
zona sul de São Paulo, que possui 
duas torres e 298 unidades. Segun-
do o síndico Carlos Azevedo, de 57 
anos, a piscina climatizada era man-
tida por aquecedores a gás e o valor 
vinha à parte, discriminado no bole-
to. o gasto girava em torno de R$ 60 
mensais por apartamento

“A ideia de mudar para o sistema de 
energia solar veio da demanda dos 
próprios moradores. o custo estava 
muito alto e a gente não conseguia 
negociar uma redução.”

Após um estudo de viabilidade téc-
nica, negociações e aprovação em 
assembleia, foram instaladas 60 pla-
cas no topo de uma das torres, com 
capacidade de fornecer 2 mil kvA. o 
investimento total foi de cerca de R$ 
151 mil, entre equipamentos, adap-
tações elétrica e hidráulica e serviços 
de instalação.

“Como 1,6 mil kvA já eram suficien-
tes para manter a piscina aquecida o 
ano todo, mesmo nos dias mais frios 

e nublados, conseguimos economi-
zar 400 kvA para as áreas comuns 
do prédio”, comemora o síndico, que 
estima uma redução de custos de R$ 
110 mil em 10 anos graças ao novo 
sistema. Depois disso, a economia só 
aumenta, já que a vida útil média das 
placas é de 25 anos. 

EnERgIa sOlaR nO Dna
uma das pioneiras no retorno do 
mercado de imóveis no centro de 
São Paulo, a construtora TPA optou 
por entregar o sistema de painéis 
solares pronto quando a Prefeitura 
passou a exigir que novos empreen-
dimentos previssem áreas para essa 
alternativa de fornecimento energé-
tico (lei aprovada em 2008 durante 
gestão de Gilberto Kassab).

Ao todo, já são quatro empreendi-
mentos com o sistema incorporado: 
home Bikers e Griffe, que ficam no 
bairro da Bela vista, e AMPM e Sky, 
localizados na Santa Ifigênia.

“é a tendência e os clientes, princi-
palmente essa nova geração, cobram 
muito projetos sustentáveis”, conta 
Luciana Santos, gerente de projetos 
da construtora, que optou por fazer 
a implantação completa na laje de 
cobertura dos prédios. 

outro empreendimento que já deve 
nascer com tecnologia solar é o 
Grand habitarte, da incorporadora 
Yuny, com previsão de entrega para 
2022. o sistema vai aquecer as três 
piscinas e todos os chuveiros das 
unidades autônomas. Já no caso da 
MAC, a solução foi preparar a área 
para receber o sistema de painéis e 
deixar que o condomínio decida so-
bre a instalação. “A MAC entrega a 
infraestrutura e espaços para que o 
condomínio possa instalar as placas 
solares para integrar o sistema de 
aquecimento de água dos aparta-
mentos”, diz a diretora de incorpora-
ção Andrea Possi.
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AINDA 
Não ACABou

| bEM ViVEr |

No contexto da pandemia e Co-
vid-19, tudo pode mudar muito rá-
pido. Em março, carros de som cir-
culavam pelas ruas de Pato Branco 
com mensagens que estimulavam as 
pessoas a ficarem em casa. o comér-
cio local ficou fechado por alguns 
dias, os horários de funcionamento 
e permanência foram restritos. As 
aulas presenciais nas escolas foram 
interrompidas, e até o momento 
em que essas linhas são escritas, se-
guiam assim.

Cada novo caso confirmado gerava 
tensão e repercussão, e a medida 
que novas confirmações iam apa-
recendo pelos municípios vizinhos 
e pelo Sudoeste como um todo, a 
preocupação da comunidade au-
mentava.

Naqueles primeiros meses, os casos 
cresciam na média de um a dois por 
dia. o boletim divulgado diaria-
mente pela prefeitura com o acom-
panhamento dos casos não costu 

o ano dE 2020 fiCará MarCado Por Conta da PandEMia dE 
CoVid-19. MEsMo QUE UMa VaCina Possa Estar 

Cada VEz Mais PróxiMa, a PrEVEnção ainda é a MElhor 
EstratéGia no CoMbatE a doEnça

POR nElsOn Da luz JunIOR



mava trazer mais do que cinco casos 
novos em um intervalo de 24 horas. 
Quando ultrapassou a primeira de-
zena em um único dia a repercussão 
nas redes sociais foi grande.

Naqueles primeiros meses, a pre-
venção era um assunto que não saia 
da pauta. vídeos, peças publicitá-
rias, cartazes na entrada de lojas, 
reportagens na imprensa, e vários 
outros tipos de materiais circulavam 
com muita frequência nas mais va-
riadas mídias.

A informação de que máscaras de 
tecido eram bastante eficazes na 
prevenção da doença foi se espa-
lhando, e pouco a pouco passamos a 
enxergar as pessoas por outro pon-
to de vista: com boa parte do rosto    
coberto.  

Ainda que discussões fossem levan-
tadas sobre a necessidade de reabrir  
o comércio, a importância das ações 
preventivas sempre foram consen-
so, e é possível dizer, de acordo com 
os dados oficiais divulgados pelos 
governos municipal e estadual, que 
a situação foi sendo relativamen-
te controlada. mas nOvEmbRO 
chEgOu.

casOs
Em entrevista após uma reunião 
extraordinária do comitê de enfren-
tamento da Covid-19, o prefeito 
Augustinho Zucchi afirmou, repe-
tindo as palavras que ouviu de um 
médico: “Parece que o cansaço está 
vencendo o medo”.

Ele tinha subsídios pra afirmar isso. 
A frase foi dita após pelo menos três 
dias de aumentos substanciais no nú-
mero de casos. De no máximo poucas 
dezenas ao dia, os boletins diários di-
vulgados pela prefeitura começaram 
a trazer números que ultrapassavam 
os 100 novos casos diários.

ao longo do ano, leitos para 
atendimento de pacientes com 
Covid-19, foram sendo estruturados 
em todo o Paraná
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Reunião extraordinária do 
comitê local de enfrentamento 

da doença

Reino Unido já possui plano de 
vacinação. no brasil, governo 
lançou plano preliminar
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No dia 1 de dezembro, Pato Branco 
registrou 105 novos casos da doença 
em cerca de 24 horas. Era o recorde 
de casos, desde o início do monito-
ramento, lá em março.

o número de mortes, o mais triste 
desta tragédia sanitária nacional, 
também cresceu. Até o dia 2 de de-
zembro, o município tinha contabi-
lizado 23 óbitos. o número de casos 
totais era de 2123.

Em Francisco Beltrão, até a mesma 
data, o número total de casos era 
3645 e o de óbitos, 36.

Junto com o número de casos, uma 
outra preocupação rondava as auto-
ridades de saúde e os gestores muni-
cipais: a possibilidade de um colap-
so do sistema de saúde.

Ao longo do ano, a região estruturou 
seus hospitais, mobilizou equipes 
e garantiu insumos para o atendi-
mento exclusivo de pacientes de Co-
vid-19. No início de dezembro, essa 
estrutura quase chegou ao limite. 
Francisco Beltrão chegou a ter 90% 
dos leitos de uTI exclusivos para o 
tratamento da doença ocupados.

Naquele período, o diretor da 7ª Re-
gional de Saúde, Anderson Nesello, 
manifestou a preocupação com nú-
mero de casos, e os riscos para o sis-
tema de saúde, e dava pistas sobre o 
que poderia estar contribuindo para 
o crescimento.

Ele relatou vários casos de positiva-
dos na mesma família, o que pode-
ria indicar que as confraternizações 
em domicílio estavam acontecendo. 
Casos entre pessoas de 20 a 40 anos 

também estavam crescendo.

Esses públicos provavelmente eram 
os que mais estavam negligenciando 
o fundamental: a prevenção. o dire-
tor disse na ocasião que não se deve 
esquecer das medidas preventivas, e 
listou: o distanciamento social, higie-
nização das mãos, uso de álcool em 
gel, e sobretudo o uso de máscaras.

Como tentativa de conter o avan-
ço da doença a Associação dos 
Municípios do Sudoeste do Para-
ná (AMSoP), lançou uma carta de 
recomendações com sugestões de 
medidas que poderiam ser tomadas 
pelos municípios.

Algumas delas são: Revisão de de-
cretos que flexibilizam festas, bailes, 
casas de shows, clubes e eventos es-
portivos; Prefeituras devem evitar a 
realização de eventos de fim de ano, 
como abertura do Natal, visita ao 
Papai Noel e réveillon; a Solicitação 
de apoio da Polícia Militar na fisca-
lização das medidas; intensificação 
do rastreamento e monitoramento 
dos contatos de casos suspeitos; ela-
boração de plano de comunicação 
pelos Municípios para reforçar me-
didas de prevenção junto à popula-
ção, entre várias outras.

Muitas destas medidas já estavam 
sendo aplicadas pelo poder público 
municipal. Ainda assim, em Pato 
Branco foi publicado um novo de-
creto que restringia confraterniza-
ções a atividades esportivas em es-
paços públicos.

Em consonância com o Governo 
Estadual, Pato Branco também vol-
tou a adotar o toque de recolher, 
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que na prática restringe a circulação 
em vias públicas entre às 23h e 5h.

vacInas
o início de dezembro, porém, tam-
bém reservou algumas notícias pro-
missoras. Essa revista deve estar 
circulando no mesmo período em 
que a população do Reino unido 
começou a ser imunizada contra a 
Covid-19.

o Reino aprovou a aplicação das va-
cinas fabricadas pela Pfizer e BioN-
Tech, que deve começar pelos pro-
fissionais de saúde, idosos e pessoas 
em casa de repouso. Até o fim de 
dezembro, a Pfizer receberá, ou não, 
a autorização para distribuir suas 
vacinas por toda a Europa.

o presidente da Rússia, vladimir 
Putin, também anunciou um plano 
para o início da vacinação no país 
ainda em dezembro, que envolverá 
tanto profissionais de saúde quanto 
a população em geral.

No Brasil, o Ministério da Saúde 
chegou a divulgar um plano estraté-
gico para a vacinação, ainda que de 
forma preliminar, pois até o fecha-
mento desta edição não haviam sido 
divulgadas datas.

o plano, segundo o ministério, con-
tará com quatro fases. Trabalhado-
res de saúde, idosos com mais de 75 
anos, pessoas com 60 anos ou mais 
que vivem em asilos e instituições 
psiquiátricas e população indígena 
integram a 1ª fase.

A 2ªa fase engloba pessoas de 60 a 
74 anos.

Pessoas com comorbidades que 
apresentam maior chance para 
agravamento da doença, como do-
enças cardiovasculares, integram a 
3ª fase. E segundo o Ministério, a 
4ª e última fase inclui professores 
forças de segurança e salvamento, 
funcionários do sistema prisional e 
detentos.
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a vacina da Moderna, 
uma das várias que 

estão sendo testadas 
pelo mundo

Estadão Conteúdo



FILMES 
BRASILEIRoS: 

10 DICAS 
IMPERDívEIS

| CinEMa |

Para quem curte cinema 
nacional, esta lista vai cair 
como uma luva. A Netflix 

reúne diversos títulos brasi-
leiros. Tem filme para todos 

os gostos e muitos longas 
de prestígio internacional. 

Confira a seguir algumas 
dicas imperdíveis.

EsTaDÃO cOnTEúDO
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ANIMAÇÃO

 HIstOrIetAs 
 AssOMbrAdAs - O FIlMe 
historietas assombradas - o filme 
acompanha a saga de Pepe, um 
garoto de 12 anos, que descobre 
que foi adotado. Em meio à sua 
busca pelos pais biológicos, a sua 
avó, uma bruxa-empresária, é rap-
tada. a animação é uma coprodu-
ção entre a Glaz, produtora que fez 
sucessos como tô rica e loucas 
Pra Casar, e do Copa studio, da 
série de animação irmão do Jorel.

 PeIxONAutA - O FIlMe 
outra animação nacional é Pei-
xonauta - o filme. no longa, Pei-
xonauta, Marina e zico se veem 
envolvidos em um grande mistério: 
aparentemente, todos os habitan-
tes sumiram da cidade. após uma 
divertida investigação, eles desco-
brem que, na verdade, o problema 
é ainda mais curioso, as pessoas 
encolheram.

FIlMes Que CONtAM 
A NOssA HIstÓrIA

 CHAtô - O reI dO brAsIl 
É fato que, por questões de financiamento, o cinema brasileiro 
costuma demorar para entregar seus filmes. Mas Chatô - O Rei 
do brasil foi um marco: o longa, que narra a história de assis 
Chateaubriand, demorou 20 anos para ser finalizado. É que du-
rante a sua produção, o diretor Guilherme fontes respondeu a 
um processo sobre possível superfaturamento da obra, que teve 
cenas rodadas até na Europa. é por isso que, apesar de ter es-
treado em 2015, o filme apresenta Leandra Leal (Zuzu Angel), no 
papel de lola, ainda com 15 anos de idade! apesar dos percal-
ços, o longa é muito bem produzido e certamente se tornou um 
ícone do período da retomada do Cinema nacional.

 deMOCrACIA eM VertIgeM 
Filme de Petra Costa (Elena), Democracia em Vertigem é um 
documentário sobre a derrubada do governo Dilma Rousseff em 
2016. o longa é orientado não só pelos acontecimentos históri-
cos da formação política brasileira e dos fatos que antecederam 
a retirada de dilma do Planalto, em paralelo a diretora conta a 
história de sua família e como ela se insere dentro desse contex-
to social. O filme concorreu ao Oscar de melhor documentário e 
foi selecionado para o festival de sundance.

32
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destAQues 
eM FestIVAIs de 
PrestÍgIO

 AQuArIus 
selecionado para o festival de 
Cannes de 2016, aquarius foi um 
dos candidatos à Palma de ouro 
daquele ano. dirigido por kleber 
Mendonça Filho (Bacurau), o lon-
ga tem como fio condutor a ques-
tão da especulação imobiliária nas 
metrópoles brasileiras. o elenco 
é encabeçado por Sônia Braga (A 
Dama da Lotação) e conta com ou-
tros nomes como Maeve Jinkings 
(O Som Ao Redor), Irandhir Santos 
(Tatuagem) e Humberto Carrão 
(Paraíso Perdido).

 COMO NOssOs PAIs 
Centrado em rosa, personagem 
que vive com dilemas sobre o seu 
papel de mãe, filha e mulher adul-
ta, Como nossos Pais é assinado 
por Laís Bodanzky (Bicho de Sete 
Cabeças). A protagonista é inter-
pretada por Maria ribeiro, que foi 
destacada não só pela crítica na-
cional, mas também fora do brasil. 
o longa foi exibido no festival de 
berlim e foi agraciado com seis tro-
féus kikito, no festival de Grama-
do, em 2017. o elenco ainda traz 
nomes como Jorge Mautner (O 
Demiurgo) e Paulo Vilhena (Entre 
Nós).

 HOje eu QuerO 
 VOltAr sOzINHO 
também selecionado para o festi-
val de berlim, hoje Eu Quero Voltar 
sozinho levou para casa o prêmio 
Teddy, uma categoria para filmes 
com temática LGBT+. A história 
é centrada em dois meninos, que 
vivem a adolescência e estão des-
cobrindo a sexualidade, e se apai-
xonam um pelo outro. o desenvol-
vimento do roteiro é muito sensível 
e leve. os protagonistas são in-
terpretados por Ghilherme lobo, 
que esteve na minissérie ligações 
Perigosas, e Fabio Audi (Vou Na-
dar Até Você). Selma Egrei (Nosso 
Lar) também compõe o elenco.

5
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 CINeMA, AsPIrINAs 
 e urubus 
Cinema, aspirinas e Urubus é 
ambientado na década de 1940 
e é centrado no encontro de um 
imigrante alemão e ranulpho, um 
homem que vive no sertão nordes-
tino. o último passa a trabalhar 
para o primeiro e esse é o ponto 
de partida para o surgimento de 
uma amizade. o roteiro se desen-
rola em torno das viagens da dupla 
que, além de vender medicamen-
tos, exibia filmes sobre o “remé-
dio milagroso” em regiões onde o 
cinema ainda não havia chegado. 
O filme foi selecionado para o Fes-
tival de Cannes em 2004 e marca 
a estreia de Marcelo Gomes (Joa-
quim) na direção de longas. Quem 
dá vida a Ranulpho é o ator João 
Miguel (Estômago).

 CAsA grANde 
Casa Grande é outro clássico re-
cente de nosso cinema. a trama é 
centrada em uma família de clas-
se média alta do rio, que vive a 
decadência financeira. O longa, 
que é dirigido por fellipe barbosa 
(Gabriel e A Montanha), foi sele-
cionado para o festival de roterdã 
em 2014. no elenco estão suzana 
Pires (Loucas Pra Casar), Marcello 
novaes e thales Cavalcanti.

8
9
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COMÉdIA

 AtÉ Que A sOrte 
 NOs sePAre 
sobre um pai de família que ganha 
na loteria, mas perde tudo após 15 
anos de gastos desenfreados, até 
Que a sorte nos separe é prota-
gonizado por Leandro Hassum (O 
Candidato Honesto). O filme é uma 
típica dobradinha do diretor rober-
to Santucci (Os Farofeiros) com o 
roteirista Paulo Cursino (De Pernas 
Pro Ar), que costuma cair no gosto 
dos espectadores. Em 2012, ano 
de seu lançamento, o longa foi um 
dos 10 títulos mais assistidos nos 
cinemas com público de 3,4 mi-
lhões de pessoas, segundo dados 
do filme b.
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DEFENDER 2020 
Não ESCoLhE 

CAMINho

| aUto |

o Defender 2020 já está à venda no 
Brasil e, além de manter o DNA of-
f-road do anterior, ficou confortável, 
requintado e muito bom para rodar 
também no asfalto. Fabricado em 
Nitra, na Eslováquia, o Suv é ofere-
cido no País na versão 110, com três 
configurações e por preços entre R$ 
400.750, para a “S”, de entrada, e R$ 
461.150 para a “hSE”, de topo. Por 
ora, só há motor 2.0 turbo a gasolina 

de 300 cv de potência - o câmbio é 
automático de oito marchas.

Em breve, a marca deve lançar no 
País novas versões a diesel e híbri-
da. Graças aos 300 cv, o Defender 
110 acelera de 0 a 100 km/h em 8,1 
s e chega a 191 km/h. os dados, di-
vulgados pela fabricante, são muito 
bons, sobretudo porque o carro pesa 
cerca de 2.300 kg.

POR TIÃO OlIvEIRa | EsTaDÃO cOnTEúDO
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Esta é a quinta geração do Defen-
der. Em relação ao anterior, além, 
obviamente, do desenho e do trem 
de força, o Land Rover traz muita 
eletrônica e itens inéditos. é o caso, 
por exemplo, da suspensão a ar e 
do Adaptive Dynamics, sistema ele-
trônico que monitora os movimen-
tos do carro 500 vezes por segundo. 
Com isso, faz ajustes de forma auto-
mática a partir da leitura de variáveis 
como as condições do piso, a veloci-
dade e a carga transportada.

Além disso, há uma moderna cen-
tral multimídia, com tela flutuante 
sensível ao toque de 12,3 polegadas 
no meio do painel. Bancos de couro 
com regulagem elétrica, câmeras de 
360° e sensores de obstáculos, além 
de monitor de tráfego traseiro, con-
trole de velocidade de cruzeiro adap-
tativo e ar-condicionado de três zo-
nas com saída para a terceira fila de 
bancos são outros destaques.

Tudo isso faz do novo Land Rover um 
carro muito bom de asfalto. o que não 
quer dizer que a fabricante britânica 
tenha aberto mão da vocação off-ro-
ad. A tração 4x4, marca registrada do 
Defender, continua disponível, mas 
agora o sistema de gerenciamento é 
eletrônico. há ainda bloqueio (tam-
bém eletrônico) do diferencial. outro 
destaque é a capacidade de atravessar 
alagados com até 90 cm.

Nesses casos, há vários ajustes au-
tomáticos, que regulam o funciona-
mento da ventilação e da circulação 
do ar na cabine, reduzem a atuação 
do acelerador e aumentam a distân-
cia livre do solo em até 75 mm. é 
possível verificar o nível da água na 
tela central durante a travessia. Após 
passar pelo alagado, as pastilhas de 
freio são acionadas automaticamente 
de modo a secar e limpar os discos.

A nova plataforma, batizada de D7x, 
é, segundo informações da marca, 
projetada para encarar situações se-
veras. é feita de alumínio e dez vezes 
mais rígida que a anterior, também 
conforme a fabricante. Isso permitiu 
a instalação de suspensões totalmen-
te independentes.

o Defender 110 tem 5,02 metros de 
comprimento (contando o estepe na 
traseira). São 2,10 m de largura (in-
cluindo os espelhos), 3,02 m de dis-
tância entre os eixos e opção de cin-
co, seis ou sete lugares. A capacidade 
do porta-malas varia de 231 litros, 
na versão para sete, com a terceira 
fila em uso, a 1.075 l na versão de 
cinco lugares com todos os assentos 
ocupados.

Tanto no uso urbano quanto na es-
trada, o Land Rover mostrou valen-
tia nas acelerações e muito conforto, 
sobretudo graças à suspensão a ar. 



Apesar do 1,97 m de altura, a carro-
ceria quase não oscila, mesmo em 
curvas fechadas feitas em velocidade 
mais alta e em mudanças bruscas de 
trajetória.

As respostas da direção com assistên-
cia elétrica são diretas. E os pneus, 
largos. Dependendo da configura-
ção, as rodas de liga leve podem ser 
de 18, 19, 20 ou 22 polegadas. As me-
didas dos pneus vão de 255/70 R18 
a 275/45 R22. os freios, com discos 
de 349 mm de diâmetro na dianteira 
e 325 mm na traseira, dão conta do 
recado sem sustos.

outra novidade é a linha de acessó-
rios. A unidade avaliada tinha caixa 
de transporte na lateral, vendida por 
R$ 4.547, escada (R$ 3.638), um fun-
cional snorkel (R$ 3.994) e capa de 
estepe rígida (R$ 1.091). Esses quatro 
itens somam R$ 13.270 ao preço do 
veículo.

E, embora deem um baita charme ao 
visual, a caixa plástica e a escada fo-
ram responsáveis pelo único aspecto 
inconveniente observado no Defen-
der. Acima de 80 km/h, o vento que 
bate nesses “apêndices” gera um ruí-
do desagradável. São úteis apenas no 
uso off-road.

mODElO nascEu Em 1948 
PaRa O TRabalhO
o Land Rover Defender é um dos 
modelos mais importantes para a 
marca inglesa. Criado em 1948 para 
ser utilizado em fazendas e indús-
trias, o primeiro carro da série foi 
feito até 1985. As versões, batizadas 
de 90 e 110, eram uma referência à 
distância entre os eixos do carro, em 
polegadas (respectivamente 2,29 m e 
2,79 m).

A nomenclatura Defender apare-
ceu apenas em 1990. o nome surgiu 
para evitar confusão com o então re-
cém-lançado Discovery. Foi quando 
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FICHA tÉCNICA

lr deFeNder 
110 P300

 PreÇO sugerIdO 
r$ 400.750

 MOtOr 
2.0, 4 cil., 16V, turbo, gas.

 POtêNCIA (CV) 
300 a 5.500 rpm

 tOrQue (MkgF) 
40,8 a 1.500 rpm

 CâMbIO 
Automático, 8 m.
 
 COMPrIMeNtO 
5,02 metros

 PesO 
2.261 kg

 *FONte 
land rover



o modelo passou a ser chamado de 
Defender 90 ou Defender 110.

Embora bem mais modernos que os 
antigos Land Rover Series, os De-
fender se mantiveram fiéis às ori-
gens utilitárias da marca. Robustos 
e muito capazes, eram o oposto dos 
jipões mais luxuosos da montadora, 
caso dos Range Rover, e até dos Dis-
covery, que ganharam muito luxo e 
sofisticação com o passar dos anos.

Em meados dos anos 80, o modelo 
ainda usava os mesmos motores de 
2,25 litros a diesel e gasolina dos Land 
Rover Series. Com apenas 75 cavalos, 
estavam longe de garantir um desem-
penho razoável. um v8 de 3,5 litros a 
gasolina da Rover ainda estava dispo-
nível, mas seus números também não 
eram muito convincentes

Nos anos 1990, o utilitário ganhou 
um 2.5 turbodiesel de 110 cv herda-
do do Discovery. Mais moderno, deu 
ao modelo o desempenho desejado. 
o v8 chegou a ter 4 litros e o jipão 
recebeu câmbio automático em al-
guns mercados, como parte da estra-
tégia para deixá-lo um pouco menos 
rústico.

bmW
A filial da Land Rover na África do 
Sul criou uma combinação bem exó-
tica para o Defender. Entre 1997 e 
2001, os 90 e 110 eram oferecidos 
com um seis-cilindros em linha de 
2,8 litros da BMW. Essa associação 
foi possível porque o grupo alemão 
foi dono da empresa britânica entre 
1994 e 2000.

Em 1998, o utilitário ganhou um 
2.5 de cinco cilindros turbodiesel 
com 125 cv. o Defender chegou a 
ser montado em São Bernardo do 
Campo, no ABC paulista, entre 1998 
e 2005.

Ao longo dos anos 2000, o Defender 

recebeu melhorias para se adequar 
às regras mais severas de emissões de 
poluentes na Europa. Em 2007, o 2.5 
deu lugar a um novo 2.4 a diesel de 
quatro cilindros fornecido pela Ford. 
o grupo norte-americano foi dono 
da Land Rover entre 2000 e 2008, 
quando passou o controle para a in-
diana Tata Motors.

Nos anos 2000 o Defender também 
ganhou luxos como ar-condicionado 
e controles eletrônicos de estabilida-
de e tração, além de freios ABS.

A última atualização da quarta ge-
ração ocorreu em 2012. o motor 2.4 
foi substituído por um 2.2 a diesel, 
com os mesmos 125 cv. o último 
Defender da geração anterior saiu da 
fábrica de Solihull, na Inglaterra, em 
29 de janeiro de 2016.

PrÓs 
eletrôNICA
o ótimo multimídia e recursos 
que facilitam a condução dei-
xaram o carro bom também no 
asfalto.

CONtrAs
ruÍdOs
a passagem do vento por 
acessórios como escada e 
caixa nas laterais gera muito 
barulho.
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NoRoNhA REABRE 
PARA o TuRISMo

| GPs |

viajar e ajudar a preservar Fernando 
de Noronha. Se você acreditava que 
estava fazendo isso ao pagar a taxa 
ambiental do destino pernambuca-
no, saiba que a retomada, que come-
çou nesta semana, chega com mais 
propostas e mudanças. Para comba-
ter o turismo de massa, serão menos 
voos e, consequentemente, menos 
viajantes. Para controlar a propaga-
ção do novo coronavírus, visitantes 
terão de apresentar teste PCR na che-
gada e fazer outro na saída ou após 
cinco dias de permanência.

“Já que a pandemia passou uma ré-
gua no turismo, não podíamos per-
der a chance de arrumar a casa e 
fazer de fato um turismo sustentá-
vel”, afirma Guilherme Rocha, admi-
nistrador de Fernando de Noronha, 
cargo ligado à Secretaria de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade de Per-
nambuco, que ele ocupa desde julho 
de 2018. “Fernando de Noronha só 
é o que é hoje por causa da preser-
vação. Para cuidar desse patrimônio 
natural de todos, como foi declarado 
pela unesco (em 2001), é preciso que 
a gente respeite as regras”, diz.

Baseado no estudo de capacidade da 
ilha, o plano de manejo da Área de 
Proteção Ambiental (APA) de Fer-
nando de Noronha, elaborado em 
2017, estabelece o máximo de 89 

mil visitantes anuais. Mas, segundo 
Rocha, há “brechas de interpretação 
que esticam para mais de 100 mil”. 
Ele diz que o fechamento da ilha por 
causa da pandemia trouxe problemas 
financeiros e sociais para a popu-
lação, mas é preciso aproveitar esse 
momento de retomada para conter 
o excesso de visitantes. “A gente tem 
de fazer da crise uma oportunidade 
para regularizar o turismo, que es-
tava descontrolado antes. Noronha 
não precisa de 150 mil turistas por 
ano. Com 89 mil, a gente já vai dar a 
resposta econômica necessária para 
a ilha.”

Depois de receber viajantes que já 
haviam tido o novo coronavírus, au-
torizados a entrar em Noronha des-
de setembro, vem a etapa de abertura 
para todos. Inicialmente com sete 
voos semanais - em 2019, o destino 
chegou a registrar isso por dia na 
alta temporada -, o total de frequên-
cias aumenta a cada mês. “Todas as 
flexibilizações são gradativas para a 
gente ir avaliando dia a dia como a 
circulação do vírus vai se comportar 
na ilha. Por isso, o aumento tem de 
ser gradual”, explica o administrador.
o planejamento do retorno das ativi-
dades turísticas levou em conta dois 
aspectos: epidemiológico e ambien-
tal. uma série de protocolos já foi 
estabelecida para o funcionamento 

PoréM, rEGras Para Visitar a ilha Estão Mais ríGidas. 
dEstino é UM dos Mais dEsEJados do nordEstE do brasil
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dos serviços da ilha, com o objetivo 
de preservar a saúde de turistas, tra-
balhadores e moradores.

Portaria publicada no Diário oficial 
do Estado de Pernambuco, no início 
de outubro, regulamenta a quantida-
de de voos com destino ao arquipé-
lago. Em 10 de novembro, o limite 
sobe para 17 chegadas semanais; um 
mês depois, alcança o total máximo 
de 24. o texto também especifica que 
“haverá a possibilidade de realização 
de voos extras a partir do mês de no-
vembro, respeitando o limite anual 
de entrada de visitantes estabelecido 
no Plano de Manejo da APA Fernan-
do de Noronha de 2017”.

Segundo Rocha, ao longo do ano 
todo, as empresas podem ter 100 
voos a mais no total. “Fica a cargo da 
companhia aérea solicitar à adminis-
tração da ilha. Mas não pode botar 
os 100 voos extras em um mês só”, 
afirma o administrador. Segundo ele, 
tem de ser respeitado o limite mensal 
de 7,4 mil turistas, para ficar dentro 

do total anual permitido. “o turismo 
descontrolado fortalece a informa-
lidade, que é um dos problemas so-
ciais hoje. A ilha impõe uma rígida 
lista de regras para que se abra um 
restaurante, uma pousada. Se você 
vai perdendo o controle, acontece o 
que a gente vê nos grandes centros 
urbanos do Brasil “

Para você desfrutar de Noronha e co-
laborar com a preservação desse pa-
trimônio natural, seguem sete dicas 
de como se planejar e se comportar 
durante a viagem nessa retomada:

1 Programe-se. “A temporada lá é 
alta ou altíssima. Não tem bai-
xa”, afirma o administrador de 

Noronha. os meses mais movimen-
tados do ano vão de novembro a ja-
neiro, mas julho também é forte para 
o turismo local. Quando Noronha 
atingir os 24 voos semanais, o limite 
por dia ficará assim: segunda, terça, 
quarta e sábado, até três frequências; 
quinta, sexta e domingo, quatro voos 
no máximo. Com menos lugares 

Chris Karrer (CC BY-NC-ND 2.0) Amom Mandel Lins (CC BY-NC 2.0)
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disponíveis para embarque, é funda-
mental planejar sua viagem o quanto 
antes, para garantir um assento e um 
preço, digamos, menos caro.

2 Pague a taxa ambiental onli-
ne. Nada mudou em relação à 
cobrança da taxa de preserva-

ção ambiental por tempo de perma-
nência do viajante em Noronha. Por 
exemplo, custa R$ 75,93 para um dia 
e R$ 373,59 para cinco. No site no-
ronha.pe.gov.br, há o link para o for-
mulário de pagamento.

3 Será preciso fazer o teste antes 
da chegada e na saída. A partir 
de agora, quem ainda não teve 

sintomas de coronavírus tem de fazer 
o teste PCR na véspera do embarque 
e apresentá-lo na chegada à ilha - se 
o resultado não estiver disponível, 
uma pulseira é colocada no viajante, 
que espera pela confirmação em iso-
lamento no lugar de hospedagem. Se 
o turista for ficar em Noronha por até 
cinco dias, antes de deixar o destino 
faz novo PCR em uma área especial 

do aeroporto. Essa segunda testagem 
é paga pelo governo de Pernambuco.

visitantes que permanecerem por 
mais tempo na ilha devem procurar a 
unidade da Saúde da Família (uSF) 
para coletar seu exame no quinto 
dia de viagem. Turistas que já foram 
contaminados com covid-19 preci-
sam apresentar teste que comprove 
que tiveram a doença: PCR com re-
sultado obtido pelo menos 20 dias 
antes do embarque ou o teste soro-
lógico feito no máximo 90 dias antes.

4 Faça download do aplicativo de 
controle da covid-19. o turista deve 
baixar o aplicativo Dycovid, que aju-
da no controle e rastreamento da 
covid-19 em Fernando de Noronha. 
os moradores também usam o app. 
Basta levar com você o celular com o 
bluetooth ligado que o sistema iden-
tifica os lugares automaticamente. 
No teste após cinco dias no destino, 
se o visitante tiver um resultado po-
sitivo todas as pessoas com que ele 
teve contato nos dias anteriores se-



rão avisadas para que possam ficar 
em quarentena também.

5 Respeite os protocolos da ilha. 
o uso de máscara é obrigatório; 
o turista só pode tirar na praia 

para entrar no mar outra regra é 
manter o distanciamento de 1,5 me-
tro entre pessoas - lembre-se disso 
quando estiver em filas, por exemplo, 
esperando o embarque para o pas-
seio de barco. hotéis, embarcações, 
locadoras de veículos e restaurantes 
precisam seguir recomendações para 
evitar a contaminação de visitantes e 
funcionários. Alguns requisitos ser-
vem para todos os segmentos, como 
garantir de preferência a ventilação 
natural dos ambientes, fornecer água 
e sabão nos banheiros, deixar à dis-
posição álcool 70% e higienizar de 
maneira intensiva objetos e superfí-
cies de uso contínuo.

6 Dê preferência a quartos afas-
tados uns dos outros. os proto-
colos para hotéis e pousadas in-

cluem controlar o número de pessoas 

por acomodação, para evitar aglo-
merações de hóspedes. Propriedades 
com chalés, bangalôs ou apartamen-
tos independentes podem funcionar 
com sua capacidade total, desde que 
não promovam concentração de pes-
soas no empreendimento. A limpeza 
e a assepsia dos quartos devem ser 
intensificadas. Na chegada, toda ba-
gagem tem de ser sanitizada.

7 Reserve seu passeio de barco 
ainda no planejamento. Como 
os barcos só podem funcionar 

com 50% da sua capacidade, vale o 
mesmo raciocínio dos voos. Se você 
quer muito fazer um passeio ou mer-
gulhar, faça contato com a operadora 
local durante o planejamento da via-
gem. No caso de mergulho, os pro-
tocolos obrigam as empresas a higie-
nizar equipamentos como snorkel, 
máscaras e reguladores após o uso, 
com solução de hipoclorito de sódio 
0,5% pelo período de 5 a 10 minu-
tos. A embarcação tem de passar por 
limpeza ao fim de cada saída e todos 
a bordo devem entrar sem calçados.
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