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Informação de qualidade sempre 
foi fundamental para a formação 
do senso crítico e exercício da ci-
dadania. Além disso, é um direito 
fundamental. 
O advento das redes sociais re-
presenta um certo avanço para a 
democratização da informação. 
Mas como quase tudo criado pela 
humanidade, também é usada 
para razões menos nobres.

Poucas vezes em nossa história 
recente, o jornalismo de quali-
dade foi tão fundamental, pois a 
informação é uma das ferramen-
tas mais poderosas no combate 
a Covid-19. No entanto, boatos, 
notícias falsas e informações des-
contextualizadas correm soltas 
pelo whatsApp, Facebook e outras 
redes sociais.

Conteúdos criados e dissemina-
dos de propósito, que se apro-
veitam do medo e das graves 
consequências da pandemia para 
perpetuar projetos políticos e ide-
ológicos.

O Grupo Diário sempre prezou 
pela comunidade de Pato Branco 
e do Sudoeste, terra onde a em-
presa crescer, se desenvolveu 
e da qual tem muito orgulho de 
pertencer e de defender. E por 
conta disso, está trabalhando há 
mais de um ano na buscar pelas 

informações mais qualificadas so-
bre essa crise, com o objetivo de 
manter seus leitores atualizados e 
sobretudo protegidos.

Esta, aliás, foi a postura do Grupo 
em seus 35 anos de existência, 
completos em março de 2021. Ao 
longo de mais de três décadas, o 
Diário se dedicou a registrar os 
principais fatos de sua comuni-
dade, contribuindo com seu de-
senvolvimento e preservando sua 
história. 

Foram tempos de construção e 
aperfeiçoamento, buscando pro-
fissionalizar cada vez mais seus 
quadros de colaboradores, desde 
a redação até as equipes de en-
trega, em um projeto que segue 
colhendo bons frutos. 

O Diário não condena as redes so-
ciais, muito pelo contrário. O jornal 
acredita que as ferramentas digi-
tais são importantes vetores de 
democratização do acesso ao co-
nhecimento e a informação, e por 
isso segue aperfeiçoando cada 
vez mais seus projetos digitais.

A empresa sabe também que, 
apesar de sua maturidade, a evo-
lução é um caminho contínuo para 
que consigamos ser uma publica-
ção relevante por ainda muitos e 
muitos anos.
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vinte de janeiro de 2021, uma quar-
ta-feira, entrou para a história de 
Pato Branco por ter sido o dia em 
que a vacina contra a covid-19 co-
meçou a ser aplicada no município. 
Nessa primeira remessa chegaram 
1.500 doses da vacina.

No Largo da Liberdade, diante dos 
holofotes da imprensa e de lide-
ranças e autoridades locais, assim 
como a data, a enfermeira Nice tam-
bém fez história, pois foi a primei-
ra a ser imunizada contra o novo                              
coronavírus. 

Além dela, mais três profissionais da 
saúde também foram símbolo dessa 
grande conquista da ciência em de-
fesa da vida: Clarice Maria Bernardo 
de Almeida, técnica de enfermagem, 
de 58 anos; o médico Roberto Rivas, 
de 68 anos; e William holderied, 41 
anos, médico regulador e interven-
cionista do Samu 192.

mas quEm é nIcE? 
Eunícia de Souza Lourenço, 61 anos, 
conhecida por todos como Nice, é 
enfermeira e atua na Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) desde a 
sua implantação no município, em 
2015. 

Unidade sentinela da covid-19, a 
UPA recebe diariamente dezenas de 
pacientes com sintomas respirató-
rios, muitos contaminados pelo novo 
coronavírus, alguns em situação gra-
ve, além de pacientes com traumas e 
outras doenças que exigem interven-
ção de urgência e emergência.

Pós-graduada em Educação Per-
manente em Saúde (UFRGS) e em 
Ginecologia e obstetrícia (CENSU-
PEG), Nice graduou-se em Enfer-
magem em 2010, pela Faculdade de 
Pato Branco (Fadep).

Ela conta que chegou no município 
em 1986, trabalhou como babá e cui-
dadora ao mesmo tempo que iniciou 
atividade no hospital Policlínica, 
onde trabalhou por 20 anos. Antes 
disso, em 1984, trabalhou no hospi-
tal Santo Antônio, em Chapecó.  

“Já na Secretaria Municipal de Saú-
de ingressei em 1990, no antigo Pron 

QUEM é NICE, A 
PRIMEIRA A RECEBER 

A vACINA CoNTRA 
A CovID-19 EM 
PATo BRANCo?

| ENTREVISTA |

POR: cRIsTIna vaRgas | FOTOs: RODInEI sanTOs/assEssORIa PmPB
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Eunícia de Souza Lou-
renço,  a Nice, 61 anos é 

enfermeira e atua na UPA 
de Pato Branco
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to Atendimento Municipal (PAM), 
onde permaneço até hoje, atuando 
por sete anos como gerente de enfer-
magem e atualmente como chefe do 
setor UPA”, revelou.

Para saber mais, a revista vanilla 
conversou com a enfermeira Nice, 
que revelou detalhes sobre como foi 
receber a vacina, o que mudou na ro-
tina da UPA com o início da pande-
mia, o motivo da sua escolha profis-
sional, entre outros fatos e situações 
cotidianas.

OnDE nascEu EunícIa 
DE sOuza lOuREnÇO 
E O quE sOnhava 
sER quanDO cREscEssE?
Sou natural de Colatina, no Espírito 
Santo, e resido em Pato Branco há 
35 anos. Quando criança pensei em 
ser professora, dentista. Mas, foi em 
1983, aos 23 anos, que despretensio-
samente decidi fazer um curso gra-
tuito de Atendente de Enfermagem, 
pelo Senac, em Quilombo (SC). 

Acredito que a Enfermagem me es-
colheu! Essa formação inicial abriu 
oportunidades de trabalho e de cres-
cimento pessoal e profissional. Já em 
Pato Branco, continuei me aperfeiço-
ando e fiz o Auxiliar e o Técnico em 
Enfermagem, também pelo Senac. 

aTua na uPa 
há quanTO TEmPO? 
A UPA foi inaugurada em Pato 
Branco em 2015, dando sequência e 
ampliando o trabalho da urgência e 
emergência que já era realizado em 
Pato Branco através do PAM - Pron-
to Atendimento Municipal, desde 
1990, data de nascimento do PAM e 
de meu ingresso na Secretaria Muni-
cipal de Saúde. 

quaIs OuTROs 
lOcaIs já TRaBalhOu?
Quando trabalhava na Policlínica e 
no PAM já cheguei a fazer 60 horas 
ininterruptas de plantão, quando 
conciliava o trabalho nas duas insti-
tuições que trabalhava na época. 

cOmO cOsTumava sER 
a ROTIna na uPa 
anTEs Da PanDEmIa?
Antes da pandemia nossa rotina de 
trabalho se baseava em atendimentos 
de urgência e emergência relaciona-
dos a diferentes condições de saúde, 
cardiovascular, psiquiatria, pediatria, 
clínica médica, acidentes/traumas.

E agORa?
Em março de 2020, com a chegada 
da pandemia no Brasil, tivemos que 
nos adaptar a uma situação desco-
nhecida, ainda não vivenciada por 

“Com a chegada da pandemia, tivemos que nos adaptar 
a uma situação desconhecida”, contou Nice
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nenhum de nós. Alguns funcionários 
foram afastados por comorbidades, 
trabalhando em home-office. A UPA 
passou por adaptação aos novos pro-
tocolos, reestruturação de layout, 
ampliação de setores, treinamento da 
equipe, para podermos lidar com as 
novas demandas e oferecer um aten-
dimento seguro para colaboradores e 
pacientes. A minha rotina se tornou 
trabalho-casa, casa-trabalho. Rarís-
simas vezes saí para outros motivos, 
como mercado. 

cOmO FORam Os PRImEIROs 
DIas DE PanDEmIa?
No primeiro lockdown eu e mais 
alguns colegas do grupo de risco 
fomos afastados, para trabalho em 
home-office ou para outros setores. 
Sentia necessidade de estar junto, 
dando o suporte para minha equi-
pe. Após esse breve período traba-
lhando remotamente retornei ao 
trabalho presencial e demos conti-
nuidade aos trabalhos na UPA. 

os primeiros meses foram de 
adaptação, medo, insegurança, de 
pensar em meus colegas, expostos 
diariamente, na dedicação ao tra-
balho e aos pacientes, e em meus 
familiares. 

Em algum mOmEnTO 
ImagInOu vIvER uma 
sITuaÇÃO DE saúDE TÃO 
gRavE E InTEnsa?
Foram também meses de aprendiza-
do, esperança, crescimento pessoal 
e profissional e confiança em nosso 
trabalho, uns nos outros da equipe, 
sempre nos apoiando, nos fortale-
cendo para o enfrentamento dessa 
situação tão singular, a qual jamais 
imaginávamos vivenciar em nossa 
geração. 

quaIs Os PRIncIPaIs mEDOs?
o medo de levar contaminação para 
a família, colegas, ficar longe da fa-
mília, foi algo que espantou muito, 

assim como o distanciamento das 
pessoas que mais amamos. 

qual FOI a PIOR sITuaÇÃO 
PEla qual PassOu?
Quando comecei a ver os primeiros 
casos entre os colegas, porque sa-
bíamos que para alguns a evolução 
poderia ser crítica. víamos as notí-
cias do que estava acontecendo fora 
do país, como por exemplo na Itá-
lia, e aqui no nosso país os núme-
ros aumentando a cada dia, então 
por alguns momentos fiquei muito 
preocupada. Ligava ou mandava 
mensagem para todos para saber 
como estavam, aliviando um pouco 
a tensão psicológica. o número de 
funcionários adoecendo com a Co-
vid chegou próximo a 20 funcioná-
rios num mesmo período. Graças a 
Deus todos evoluíram bem, e não 
tivemos nenhum caso de funcioná-
rios da UPA com complicações da 
doença. Em 2009/2010 passamos 
pela pandemia da gripe h1N1, mas 
nem se compara com essa pande-
mia da Covid-19 que estamos en-
frentando. 

Em algum mOmEnTO 
chEgOu a PERDER 
as EsPERanÇas?
Em nenhum momento perdi as espe-
ranças pois confiava e confio muito 
em Deus e na equipe que está pres-
tando os serviços a nossa população. 

vIvEncIOu algum 
casO quE maRcOu muITO?
Durante todo esse período que ain-
da estamos vivenciando da pande-
mia de Covid-19 buscamos sempre 
olhar de forma positiva, cada vida 
que passa por nós e que se recupera é 
comemorado por toda a equipe. No 
entanto, quando sabemos que perde-
mos uma vida, a tristeza toma conta 
de todos. Nesses dois últimos meses 
isso tem se tornado mais frequente, 
infelizmente, devido ao aumento e à 
gravidade dos casos. 
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acREDITava quE a vacIna 
PuDEssE sER DEscOBERTa 
Em TÃO POucO TEmPO?
Quanto à vacina, sempre acreditei que 
seria descoberta em tempo recorde, 
pois a comunidade científica já co-
nhecia e estudava outros coronavírus 
e contou com grande investimento de 
governos e entidades privadas para 
custear o trabalho dos cientistas. E 
isso cumprindo todas as etapas de ve-
rificação de segurança e eficácia, para 
chegar a uma solução efetiva que pos-
sa tirar o mundo dessa crise sanitária.

cOmO PROFIssIOnal 
Da saúDE, cOmO vOcê 
vê a FalTa DE aPOIO à 
cOmunIDaDE cIEnTíFIca?
Apesar de a ciência brasileira ter se 
elevado muito nas últimas décadas, o 
Brasil ainda investe e fomenta pouco 
na Pesquisa e no Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. Isso im-
pacta diretamente em toda a socie-
dade. Um dos impactos é ampliando 
a desigualdade social, que estamos 
assistindo tomar proporções cada 
vez maiores em nossa nação. outro 
impacto muito sentido por todos 
nós é o atraso no desenvolvimento e 
na produção de imunizantes para a 
Covid-19. Neste momento, estamos 
muito dependentes de outros países, 
mas teríamos total condições de es-
tarmos a frente nessa etapa de imu-
nização, tendo em vista a capilarida-
de do nosso Sistema Único de Saúde 
e a competência do nosso Programa 
Nacional de Imunização, que sempre 
foram exemplos para o mundo.   

PaTO BRancO vIvE 
aTualmEnTE O PIOR 
mOmEnTO Da PanDEmIa, 
O quE a uPa EsTá FazEnDO 
PaRa DaR cOnTa Da 
DEmanDa DIáRIa?
Para atender o aumento da deman-
da por atendimento Covid estamos 
sempre revisando protocolos, em di-
álogo com a equipe e com os órgãos 

e gestores competentes, aumentando 
recursos humanos e estruturais para 
nos adequarmos à demanda. 

vOcê TEmE quE EssE 
cEnáRIO sE agRavE?
Certamente existe o temor de que o 
atual cenário, que já é assustador, ve-
nha a piorar. Contudo, se houver uma 
conscientização da população, uma 
união de esforços de todas as esferas 
da sociedade, poderemos e vamos 
vencer essa terrível e temível doença. 

cOmO REvERTER Essa 
sITuaÇÃO TÃO cRíTIca?
Com a ação de todos. você, eu, cada 
um de nós, precisamos fazer a nos-
sa parte: usar máscara, higienizar as 
mãos, distanciamento social e infor-
mação correta. 

TEm ORgulhO Da 
sua PROFIssÃO?
Tenho e muito! Tenho muito orgulho 
de ser Enfermeira, do cuidado que 
pude proporcionar às pessoas, bem 
como das conquistas pessoais que 
minha profissão e meu trabalho me 
proporcionaram.
 
FOI DIFícIl chEgaR 
OnDE chEgOu?
Dizer que foi difícil? Fácil não foi, 
mas quando paro e olho para trás, 
penso: será que passei por tudo isso? 
Dedicar-me à criação e educação 
de duas filhas gêmeas, trabalhar e 
estudar, cuidar da casa. Lembrando 
que sempre tive o apoio das minhas 
irmãs, Tia Alva e Tia Lange, ambas 
profissionais da saúde também. 

Na época a gente conseguia revezar 
os horários e assim se passaram 35 
anos. Tenho duas filhas maravilho-
sas, construímos juntas nossas histó-
rias, uma segurando a mão da outra 
em todos os momentos. 

Então, trilhei um longo caminho, 
com vários obstáculos, mas que fo-
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ram vencidos, com dedicação, per-
severança, fé em Deus. Acreditando 
em mim e com o apoio constante das 
minhas coordenações e da minha fa-
mília consegui vencer!

quE cOnsElhOs DaRIa 
PaRa Os jOvEns quE 
sOnham Em TRaBalhaR 
na áREa Da saúDE?
o conselho que eu deixo aos que 
estão pensando em ingressar nesta 
área é que, primeiro, temos que ter 
empatia, assim como amor ao pró-
ximo, ética, saber ouvir e trabalhar 
em equipe, ser responsável. Saber se 
é realmente isso que almeja, pois não 
é nada fácil. Não temos horário, não 
temos final de semana, não temos 
natal, ano novo, Dia das Mães! é de-
dicação e comprometimento. Quan-
do ingressamos nessa profissão, é 
necessário ter vocação, pois exige 
abdicar de estar com a nossa família 
para cuidar do familiar de alguém. 

qual sua avalIaÇÃO 
sOBRE O TRaBalhO quE Os 
PROFIssIOnaIs DE saúDE 
vEm REalIzanDO nO País, 
na PanDEmIa?
Nota 10 para todos os profissionais 
de saúde. Em muitos lugares, pro-
fissionais da saúde estão morando 
nos hospitais, longe dos filhos, pais, 
familiares. Mesmo cansados, após 

quase um ano dessa luta, continuam 
firmes trabalhando diuturnamente, 
muitas vezes sem se alimentar ou se 
hidratar adequadamente.

E a EsTRuTuRa Em quE 
ElEs TRaBalham, quaIs 
Os PRIncIPaIs PROBlEmas 
EnFREnTaDOs?
é muito relativo. Em algumas regi-
ões falta recursos humanos, mate-
riais, estrutura, até mesmo hospital. 
Enquanto em outros centros, a rea-
lidade é outra, muito mais avançada, 
desenvolvida. E esse é o nosso Brasil 
de extensões continentais e de gran-
de desigualdade, inclusive na área da 
saúde. os profissionais que trabalham 
em áreas remotas e com escassez de 
recursos, são verdadeiros heróis, as-
sim como todos os demais que estão 
na linha de frente da pandemia. To-
dos temos nossas lutas diárias. 

cOmO FOI sER a PRImEIRa 
PEssOa vacInaDa Em 
PaTO BRancO E FIcaR na 
hIsTóRIa POR cOnTa DIssO?
Foi um misto de emoções. Uma gran-
de felicidade pelo reconhecimento por 
ser escolhida por ser uma das funcio-
nárias ativas mais antigas da Secretaria 
Municipal de Saúde, assim como mi-
nha colega Clarice, Dr. Roberto Rivas 
e Dr. William, do Samu, que estavam 
comigo neste grande dia. 

“Nota 10 para todos os profissionais de saúde. Em muitos lugares, profissionais da saúde estão morando nos hospitais. Mesmo cansados, após quase 
um ano dessa luta, continuam firmes trabalhando diuturnamente, muitas vezes sem se alimentar ou se hidratar adequadamente”, relatou a enfermeira



O quE sEnTIu 
na hORa quE 
EsTava REcEBEnDO 
a vacIna?
Me senti alegre por estar recebendo 
a vacina e poder ficar mais protegida 
contra esse vírus. Porém, preocupa-
da por minha família ainda não ter 
recebido e não ter perspectiva de 
quando irá receber.

Pinga-fogo

 família 
Sou solteira, tenho duas filhas 
gêmeas, Alice e Alessandra; 
uma neta, Alicia; dois genros 
muito queridos, Marcos e Már-
cio. Tenho seis irmãos e meus 
pais já são falecidos. 

 lazer 
Nas horas de lazer gosto de 
ficar em casa, assistir um bom 
filme ou uma boa série.

 Hobby 
Meu hobby é cuidar de plan-
tas. Gosto muito de cuidar do 
meu jardim e da minha horta. 
Também amo estar com a mi-
nha neta, algo que infelizmen-
te reduziu bastante nesse perí-
odo de pandemia. 

 SonHoS 
Viver a minha vida da melhor 
maneira possível, curtir minha 
família, viajar com a minha fa-
mília quando essa pandemia 
passar. 

 Daqui Há Dez anoS 
Gostaria de estar no sossego 
da minha casa, se Deus quiser!

 uma fraSe 
“É fácil derrubar e destruir. Os 
heróis são aqueles que fazem 
a paz e constroem”, de Nelson 
Mandela.

 “Uma grande felicidade pelo reconhecimento por ser es-
colhida, por ser uma das funcionárias ativas mais antigas 
da Secretaria Municipal de Saúde”, Nice, sobre ser a pri-
meira vacinada em Pato Branco
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APRENDA A 
FAZER UM JARDIM 

vERTICAL

| MORAR |

o home office fez com que muitos 
investissem em plantas para a casa, 
numa tentativa de aproximação 
com a natureza. Além de melhorar 
a qualidade do ar, reduzir o estresse, 
ajudar na concentração e alegrar o 
espaço, o contato com a vegetação 
também pode servir como barreira 
sonora contra ruídos de baixa fre-
quência, especialmente quando po-
sicionada como jardim vertical.

A técnica pode ser aplicada em qual-
quer parede da casa, incluindo espa-
ços pequenos. Aliás, é exatamente o 
local escolhido que determinará o 
melhor sistema a ser utilizado. Para 
ambientes fechados, sem incidência 
de luz solar e com ar condicionado, 
por exemplo, são recomendados 
os jardins permanentes, feitos com 
plantas artificiais, ou os preserva-
dos, feitos com folhas naturais desi-
dratadas e pigmentadas.

Ambos os sistemas não precisam de 
nenhuma manutenção e têm fácil 
instalação, com placas prontas que 
devem ser fixadas na parede com 
pregos. Ao instalar, certifique-se 
de que todas as folhas estejam bem 
abertas para um ar mais realista.

Antes de mais nada, observe o lo-
cal da casa que será destinado ao 

jardim. A partir da luz solar e ven-
tilação, escolha os tipos de plantas 
a serem comprados. Para espaços 
com exposição direta ao sol, o en-
genheiro agrônomo João Manuel 
Feijó, da Ecotelhados, recomenda 
aspargos, lambari roxo e dólar. Já 
para a sombra, jiboia, peperomia e 
samambaias.

“é interessante também conhecer 
o ciclo de vida da planta para não 
achar que tem algo de errado com 
ela, mas entender que ela está dor-
mente durante o inverno e vai voltar 
a crescer de novo na primavera, por 
exemplo”, diz João.

As sacadas e varandas são os locais 
ideais pela facilidade de escoamento 
da água. Pensando nisso, a arquiteta 
Mona Singal, da Rua 141, criou um 
sistema para o seu projeto de 180 m² 
em Moema, São Paulo, em parceria 
com o escritório de paisagismo Sei-
va. “Fizemos calhas em cima do deck 
para conseguir escoar a água até o 
ralo do terraço. Com a vegetação ela 
fica bem escondida”, conta Mona, 
que optou por realçar as característi-
cas do espaço para os clientes.

“o casal de moradores tinha uma 
varanda bem subutilizada, mas não 
queriam integrar os ambientes. Por 
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isso, a ideia foi valorizar as caracte-
rísticas da área externa, com o deck, 
o jardim vertical e os bancos que 
acompanham a curvatura do pré-
dio”, explica ela.

Depois de escolhido o local, é pre-
ciso optar pelo tipo de sistema: 
mantas ou grades. Para ambas reco-
menda-se a impermeabilização da 
parede, especialmente se existir um 
sistema de irrigação automatizado. 
“As plantas vão ficar juntinhas uma 
das outras, então às vezes você pode 
molhar o vaso e esquecer do outro, 
ou colocar mais água do que o ne-
cessário. As que mais sofrem são 
as plantas que estão acima do seu 
olhar, que exigem uma escada para 
serem cuidadas”, alerta a paisagista 
Nãna Guimarães.

Um jardim vertical pode chegar a 
ter mais de cem vasos, a depender 
do tamanho da parede. Para se ter 
uma ideia, em um metro quadrado, 
costumam ser utilizados nove vasos. 
Assim, o sistema automatizado pode 
facilitar a rega e manter as plantas 
em bom estado durante uma viagem, 
por exemplo. Para regas manuais, 
prefira horários matinais. “As plan-
tas também adormecem Regando de 
manhã ela tem o dia inteiro para usar 
essa água, evaporar e dormir com as 
raízes secas”, explica Nãna.

mOnTagEm
A instalação é parecida nos dois sis-
temas, basta adquirir o tipo de sus-
tentação da sua preferência - manta, 
treliça de madeira ou painel de ferro 
- e instalar na parede com a ajuda 
de parafusos e furadeira. Na inter-
net, os preços variam entre R$ 50 
e R$ 200. Para as duas últimas op-
ções, é necessário também adquirir 
vasinhos de plástico para sustentar 
as plantas, que custam em média R$ 

3 cada um. A quantidade de vasos 
usados deve ser definida pelos mo-
radores. Certifique-se de que eles 
tenham furos na parte de baixo para 
o escoamento da água.

Em sistemas com madeira, fixe os 
vasos com pregos. Já nas grades de 
ferro, isso pode ser feito com a ajuda 
de amarradeiras de nylon ou gan-
chos. Para isso, é preciso, na maio-
ria das vezes, fazer furos nos lados 
direito e esquerdo da parte traseira 
do vaso para permitir a passagem 
dos sustentadores. Um segredo para 
a beleza dos jardins verticais é a ca-
muflagem de seus elementos, por 
isso, opte por todos da mesma cor 
ou pinte-os.

Com a base pronta, chega a hora 
de decorar. Antes de posicionar os 
vasos, no entanto, prepare-os com 
uma camada de argila expandida, 
uma manta de drenagem e outra de 
terra adubada. Deixe dois dedos en-
tre a borda e a superfície. Comece 
colocando-os de cima para baixo, 
em uma sequência ziguezague para 
que as folhas de uma espécie “escon-
dam” o vaso da outra. é indicado 
que entre elas tenha um espaçamen-
to de 10 cm.

Na última fileira, deixe os vasos en-
tre 20 a 30 centímetros acima do 
piso. “Boas plantas para essa fileira 
são samambaias, polypodium, fi-
lodendros e cistus. Plantas que são 
menos sensíveis e com folhas mais 
largas”, indica Nãna.

A manutenção é essencial, pois com 
o tempo as folhas crescem e podem 
fazer sombras nas que estão abaixo. 
“o jardim bonito é o que tem ma-
nutenção todo mês”, resume a pai-
sagista citando poda, adubação e 
fertilização. 
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UM MUNDo DE 
oPoRTUNIDADES

| CAPA |

Nos últimos anos, o mundo corporativo 
passou por grandes transformações, es-
pecialmente no quesito relacionamento 
com as pessoas. Mais do que simples-
mente vender produtos e serviços, as 
empresas passaram a priorizar os valo-
res. Em resumo, estamos em um mundo 
onde, cada vez mais, o desejo de conexão 
com um propósito é o que nos move.

há cerca de quatro anos, Pato Branco 
passou a contar com o suporte de uma 
empresa cujo propósito é fazer com que 
pessoas, famílias e empresas tenham 
condições de realizar seus sonhos, cres-
cer de maneira saudável e assegurar um 
futuro tranquilo. E Isso tudo por meio da 
oferta de ferramentas para o equilíbrio 
da vida financeira, ativo valiosíssimo em 
um mundo com cada vez mais alternati-
vas ao sistema bancário tradicional.

A Nippur Finance é uma empresa de in-
vestimentos e soluções financeiras fun-
dada em Santa Catarina, e que percebeu 
em Pato Branco um mercado de muitas 
oportunidades, com pessoas e empresas 
dispostas a alçar voos altos, e que tam-
bém acreditam no poder transformador 
da construção sustentável de patrimônio.

“Pato Branco é uma cidade que possui 
uma riqueza per capita muito grande, 
que se diferencia da média. E a essência 
do nosso trabalho é ajudar as pessoas a 

investir melhor, a gerir e rentabilizar me-
lhor seus recursos e poder preservar o 
seu poder de compra ao longo dos anos”, 
detalha Marcos Berwanger, assessor de 
investimentos e gestor da filial da empre-
sa no município e região.

A empresa atua como um agente autô-
nomo de investimentos da XP, uma das 
maiores instituições financeiras da Amé-
rica Latina. Assim, os clientes da Nippur 
têm acesso a todos os produtos e serviços 
da XP Investimentos, o que possibilita 
atender desde o perfil mais conservador, 
até o mais arrojado, oferecendo soluções 
adequadas a cada um deles. Seja renda 
fixa ou variável, investimentos nacionais 
ou internacionais, por meio da Nippur, o 
investidor encontra um universo de pos-
sibilidades.

Além disso, o público tem acesso a di-
versos outros produtos e serviços como 
seguros, câmbio, crédito e previdência 
privada. Marcos explica que a aborda-
gem é bastante personalizada. o objetivo 
é oferecer as melhores soluções a partir 
de uma análise profunda do patrimônio, 
das fontes de renda, do comportamen-
to e sobretudo das metas financeiras de 
cada cliente, ou seja, quanto dinheiro ele 
quer ter, em quanto tempo e para qual 
objetivo.

“é um trabalho desafiador, pois busca 

CONhEçA A NIPPUR FINANCE, EMPRESA DE INVESTIMENTOS 
qUE TEM COMO META PROMOVER A PROSPERIDADE POR MEIO 

DAS FERRAMENTAS DO MERCADO FINANCEIRO
InFORmE PuBlIcITáRIO | FOTOs: KlEBER DE aBREu
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mos entender a expectativa do nosso 
cliente, do nosso investidor, para real-
mente apresentar uma realidade viável 
para o seu capital. Tradicionalmente ele 
tem um investimento que está em pou-
pança, em uma aplicação que muitas 
vezes está até perdendo para a inflação, 
por exemplo. E conosco ele vai encontrar 
uma diversificação de investimentos, 
para que no longo prazo ele tenha um 
retorno melhor”, detalha Marcos.

Diante disso é seguro dizer que o diag-
nóstico é um elemento fundamental do 
trabalho da Nippur Finance. Segundo 
Marcos, a primeira etapa é realizar uma 
leitura do patrimônio do cliente, para 
entender a sua posição financeira, onde 
estão alocados os seus recursos, conhe-
cer o perfil de investidor e sua percepção 
de riscos, bem como seus objetivos de 
curto, médio e longo prazo.

A próxima etapa é oferecer soluções de 
investimentos que correspondam o má-
ximo possível aos seus objetivos. “Apre-
sentado o estudo, nós vamos moldar isso 
para que seja um terno sob medida para 
esse cliente”, completa.

Simplificar a linguagem do mercado 
financeiro é uma prática cotidiana no 
atendimento da Nippur. Por isso, figuras 
de linguagem e exemplos práticos estão 
no vocabulário de seus profissionais, 
por entender que as ferramentas desse 
universo podem e devem ser acessíveis 
a todos.

hoje em dia, os serviços de instituições 
financeiras como a XP são acessíveis de 
forma prática por meio de aplicativos de 
dispositivos móveis. Porém, o CEo da 
Nippur Finance, Marcelo Caleffi, explica 
a importância da intermediação de um 
agente autônomo de investimentos.

“Em uma academia de ginástica, o clien-
te tem à disposição toda a estrutura de 
aparelhos e equipamentos para utilizar 
à vontade. Porém, a orientação de um 
personal trainer pode garantir resultados 

mais eficientes num espaço de tempo 
menor, e com menos riscos. o merca-
do financeiro é como a academia, e a           
Nippur é como um personal trainer.”

Importante destacar: a Nippur não cobra 
taxas de serviço adicionais para interme-
diar o relacionamento com a XP Investi-
mentos, ou mesmo por suas assessorias.

“Num terceiro momento nós realizamos 
de fato esses investimentos, ou seja, co-
meçamos a executar esse plano cons-
truído em conjunto com o cliente, e ao 
longo do tempo nós vamos monitorar o 
desempenho desses investimentos”, ex-
plica Marcos.

o acompanhamento dos investimentos e 
da vida do investidor também é algo fun-
damental, pois não é só o mercado que se 
transforma, as pessoas passam por mu-

danças ao longo da vida, que impactam 
diretamente em seus objetivos, como o 
nascimento de um filho ou um casamen-
to, por exemplo.

A Nippur Finance não possui limita-
ção geográfica e atende a clientes com 
os mais variados tipos de patrimônio. 
Possui uma mesa digital, gerida por um 
assessor especializado para atender de 
forma ágil os clientes com investimen-
tos de até R$ 300 mil reais, priorizando 

“A GENTE ACREDITA 
MUITo NoS BENEFíCIoS 
DA EDUCAção E 
Do PLANEJAMENTo 
FINANCEIRo. 
NóS Só vAMoS TER 
UM PAíS FoRTE, 
CoMPETITIvo, CoM 
oPoRTUNIDADES PARA 
ToDoS, SE NóS TIvERMoS 
UMA PoPULAção 
FINANCEIRAMENTE 
ESTávEL”, MARCELo 
CALEFFI
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um acompanhamento sob demanda que 
ofereça a este investidor informações 
de qualidade e maior autonomia para 
investir. Para carteiras mais robustas, o 
atendimento é feito de forma mais in-
dividualizada, por meio do trabalho dos 
assessores.

PROPósITO
A Nippur Finance é uma empresa com 
grandes ambições, e sua história serve 
como exemplo de como o trabalho cen-
trado em valores resulta em sucesso e 
reconhecimento.

Seu fundador, Marcelo Caleffi, poderia 
ter concentrado sua carreira na segu-
rança de um concurso público em um 
grande banco nacional. é possível dizer 
que lá havia praticamente tudo que uma 
pessoa precisa para prosperar: renda, es-
tabilidade, plano de carreira, benefícios.

Mas Caleffi percebeu que como agente 
autônomo de investimentos poderia mo-
bilizar o que de fato faz o mundo girar: 
sonhos. Através do mercado financeiro 
o empresário vislumbrou a possibilidade 
de poder realizar tanto os seus sonhos 
como os de muitas outras pessoas.

“Depois de formado eu fui estudar o 
mercado financeiro em São Paulo. E lá 
eu descobri que era isso que eu queria 
fazer para o resto da minha vida”, lembra 
Caleffi.

Em 2015, ele deixou o funcionalismo 
público e fundou a Nippur Finance, 
Agente Autônomo de Investimentos, na 
cidade de herval d´oeste, Santa Catari-
na. “Eu estava voltando de uma viagem, 
parei em São Paulo para tomar um café 
com representantes da XP Investimen-
tos, e assim surgiu a parceria. Eu queria 
empreender e também impactar a vida 
das pessoas”, completa.

“A gente acredita muito nos benefícios 
da educação e do planejamento financei-
ro. Nós só vamos ter um país forte, com-
petitivo, com oportunidades para todos, 

Equipe da Nippur em evento da XP Investimentos

A Nippur é agente autônomo de investimentos da XP, uma das maiores corretoras do Brasil

Equipe de consultores de Pato Branco, na companhia 
de Marcelo Caleffi e Schaila Bucco, diretores da empresa
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se nós tivermos uma população financei-
ramente estável”, continua o empresário, 
sobre um dos princípios mais significati-
vos da empresa, e que contribuíram para 
o seu nascimento.

“Nós temos convicção de que podemos 
transformar a vida financeira das pesso-
as. vivemos isso no cotidiano, e sabemos 
que nosso método funciona. o merca-
do financeiro passa por mudanças sem 
precedentes, e nós estamos conseguindo 
inserir nossos clientes nesse ambiente. E 
estamos só no começo. Ainda existe um 
oceano de pessoas que precisam conhe-
cer este mercado, que precisam se intei-
rar das suas finanças. E a Nippur, por 
meio da XP Investimentos, quer partici-
par dessa transformação”, complementa 
Schaila Bucco, head da área Private da 
Nippur Finance.

Como já adiantado, a Nippur Finance 
oferece soluções do mercado financeiro 
para que seus clientes possam construir 
e perpetuar o seu patrimônio de forma 
mais eficaz, de acordo com sua situação 
e projetos de vida. “Tudo que existir no 
mercado financeiro, e nós entendermos 
que faz sentido para o nosso investidor, 
nós vamos apresentar, seja uma pessoa, 
uma família ou uma empresa”, diz Caleffi.

Isto para o hoje, pois a Nippur já enxer-
ga onde quer estar no futuro. Muito em 
breve, funcionalidades como conta cor-
rente e cartão de crédito também estarão 
disponíveis.

A empresa vem apresentando um cres-
cimento exponencial, com clientes em 
todo o Brasil e também no exterior. 
Além de Pato Branco, a Nippur também 
conta com escritórios, em Curitiba, e nos 
municípios catarinenses de herval d´o-
este, Chapecó, Rio do Sul e Jaraguá do 
Sul. Possui, ainda, profissionais atuando 
nas cidades de São Sebastião do Caí (RS), 
Lages, videira e Concórdia, sendo que 
nestas duas últimas localidades, as estru-
turas físicas estão prestes a inaugurar.

Caleffi explica que a empresa acredita em 
Pato Branco, e por isso está direcionando 
esforços para a cidade. “é uma cidade re-
ferência, com um ambiente perfeito para 
o desenvolvimento. Nós acreditamos 
que por meio do nosso trabalho pode-
mos contribuir para esse crescimento”, 
completa.

Ao todo, são mais de 60 profissionais 
atuando em benefício dos investidores, 
administrando um capital de mais de 
R$ 2,5 bilhões em ativos, e consequen-
temente colaborando para o desenvolvi-
mento das localidades onde atua.

Esses números fazem da Nippur Finan-
ce um dos 20 maiores escritórios de in-
vestimentos do Brasil, figurando entre 
aqueles com o maior crescimento expo-
nencial da XP.

E a empresa quer ser ainda maior, para 
um dia abrir capital na bolsa de valores. 
Esta será uma consequência, pois o ob-
jetivo principal é oferecer, de maneira 
crescente, soluções, produtos e serviços 
de qualidade, contribuindo, assim, para 
a realização dos sonhos de cada vez mais 
pessoas.

 ProDutoS e ServiçoS 
 Da  niPPur finance 
• Investimentos
• Mesa especializada 
  em renda variável
• Previdência
• Câmbio
• Crédito
• Gestão de Riscos
• Área Private
• Fundos de investimentos
• Operações estruturadas

 Pato branco - Pr 
Contato: 46 3040-0101 
Avenida Brasil, 534, 
Sala 603 | Ed. João Gava
Centro | 85501-071
www.nippur.com.br/
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LAçoS 
FAMILIARES

| BEM VIVER |

há cerca de dois anos, a paulistana 
Kelly já havia ouvido falar o suficien-
te sobre constelação familiar para 
querer matar a curiosidade. 

Ela participou de uma sessão mesmo 
sem entender muito bem do que se 
tratava. 

Nesse primeiro contato ela partici-

pou como coadjuvante no processo 
de constelação de um rapaz, que es-
tava esmiuçando sua relação com o 
pai. Kelly representou esse pai. 

A jovem voltaria a ter contato com a 
constelação familiar em mais algu-
mas ocasiões, desta vez se submeten-
do ao processo. Em uma sessão espe-
cífica, ela participou de um exercício 

SAIBA MAIS SOBRE A CONSTELAçãO FAMILIAR, 
UMA TERAPIA qUE INVESTIGA NAS RAízES FAMILIARES AS 

RESPOSTAS PARA DIVERSAS SITUAçõES
POR nElsOn Da luz junIOR
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de desapego. Na semana seguinte, 
Kelly foi demitida.

Por conta da demissão, a constelado-
ra propôs um exercício relacionado 
com ancestrais, e na ocasião Kelly 
pensou no pai, que ainda não sabia 
do acontecido. No mesmo dia, ele 
telefonou. 

Familiarizado com as culturas po-
pulares, ele sugeriu algumas práti-
cas que aprendeu com benzedeiras 
para que o ambiente de trabalho               
melhorasse. 

o pai não sabia da demissão, mas sa-
bia que as coisas não andavam bem 
para a filha no âmbito profissional. 

Kelly não acredita que tenha sido 
demitida por ter feito constelação 
familiar, e para ela o telefonema do 
pai exatamente no dia da sessão foi 
coincidência. 

Mas foi desse modo que ela contou 
a história sobre sua relação com o 
assunto, para ilustrar que a terapia 
contribuiu para que ela refletisse so-
bre algo que estava latente naquele 
momento da sua vida. Ela acrescenta 
que o processo foi positivo pois tam-
bém a fez pensar a respeito de uma 
questão familiar importante.

“Foi num momento que me fez bem, 
e eu achei que talvez foi uma forma 
de exercer algum tipo de cuidado 
com a espiritualidade”, disse a jovem, 
apesar de saber que a constelação 
não é uma prática religiosa, mística 
ou sobrenatural.

Fernando vendrusculo procurou a 
constelação familiar para buscar re-
solver uma questão pessoal: o equi-
líbrio financeiro. Mesmo estudando 
suas finanças, trabalhando o tema 
na psicoterapia, enfim, buscando al-
ternativas para a questão, a sua vida 

financeira “não fluía”, como ele mes-
mo descreve. 

Uma conhecida o colocou em con-
tato com a constelação familiar, e ele 
foi até Florianópolis ter contato com 
o tema.

As terapias familiares já estavam em 
seu radar por interesse profissional. 
Fernando é psicólogo, e ao longo de 
sua carreira foi buscando especiali-
zações de acordo com as demandas 
que percebia no consultório.

Segundo ele, a experiência foi trans-
formadora. “Eu fui vendo o quanto o 
meu movimento interior não estava 
olhando para a prosperidade pes-
soal. A minha prosperidade olhava 
para a dor do meu sistema familiar, a 
falência de um avô”, conta ele, sobre 
seu processo de constelação.

Em resumo, prosperar financei-
ramente seria trair um sistema de 
crenças, construído pelas relações 
e discursos familiares que vinham 
desde a infância. Fernando lembra 
de ouvir que dinheiro era efêmero, 
que um dia você tem e no outro ele 
vai embora. 

Ele usa o próprio exemplo para ilus-
trar como as relações familiares ex-
plicam muito do comportamento 
humano, além de onde e de que for-
ma a constelação familiar atua. 

Por conta da sua vivência, ele decidiu 
se especializar no assunto e se tornar 
um constelador. “Eu só sou constela-
dor familiar pois eu fui beneficiado 
pelas constelações. Minha vida pro-
fissional e pessoal mudou por conta 
da constelação familiar”, conta.

Através da constelação, Fernando 
descobriu que poderia honrar o avô 
por meio da prosperidade. “Quando 
estamos no trauma, só olhamos para 



o sofrimento. Eu passei a olhar para 
a prosperidade dele, e não para o que 
ele perdeu”, explicou.

A partir de então, as coisas começa-
ram a fluir. 

Motivado pelo que chama de rigor 
teórico, Fernando diz se concentrar 
em aplicar a constelação nos princí-
pios do criador da terapia, o alemão 
Bert hellinger. 

Segundo o psicólogo, o processo 
começa quando alguém decide que 
quer constelar, e o constelado pode 
trazer qualquer tipo de questão para 
a terapia. ou seja, apesar do nome, 
a terapia não é feita exclusivamente 
para abordar problemas familiares.

A partir da definição da queixa, co-
meça o diálogo e o trabalho de inves-
tigação do profissional. “Toda cons-
telação começa olhando para o início 
da vida: pai e mãe. Como que eu aco-
lho a vida que eu ganhei desse pai e 
dessa mãe? A forma como eu lido 
com a vida que eu ganho vai prede-
terminar a forma como eu vou me 
conduzir na vida”, explica Fernando.

Às vezes a conversa é suficiente para 
que o constelado comece a perceber 
algumas coisas. Às vezes é necessá-
rio uma representação, que pode 
ser feita por meio de bonecos ou de 
outras pessoas. “Com as âncoras, os 
bonecos, a pessoa configura um de-
senho, e ela mesma pode visualizar 
o movimento da alma dela”, justifica 
o psicólogo.

Fernando não chama a constelação 
familiar de abordagem. Ele prefere 
usar a definição de hellinger: filoso-
fia prática. 

Tampouco considera um  método, 

pois segundo ele cada pessoa é úni-
ca. As coisas reveladas no processo 
são particulares, mesmo para irmãos 
nascidos da mesma mãe e do mesmo 
pai. “Eu gosto de chamar de percurso 
de vida. Porque a partir do momento 
que eu compreendo as leis que regem 
a nossa alma, não tem mais como eu 
me posicionar na vida, nas relações 
da mesma maneira”, completa.

E aqui, “alma” não significa uma re-
presentação espiritual como para o 
cristianismo, por exemplo. Trata-se 
de um termo para ilustrar a psiquê 
humana, diz o psicólogo.

Para detalhar um pouco mais o olhar 
da constelação familiar, Fernando 
recorre novamente a hellinger. Ele 
explica que o “eu”, não existe, é uma 
construção social. os nomes e sobre-
nomes ajudam a ilustrar que os in-
divíduos são formados por sistemas 
familiares diferentes. 
 
“Eu não vim do nada. Sou 50% meu 
pai e 50% minha mãe, isso dá 25% 
dos avós, e assim vamos fracionan-
do. Então sou um pouco daquilo que 
todos eles foram e viveram, pensa-
ram e sentiram”, detalha.

Apesar de sua formação acadêmica, 
Fernando explica que a constela-
ção familiar não está vinculada ao 
Conselho Federal de Psicologia. ou 
seja, não é necessário ser um psicó-
logo para se tornar um constelador           
familiar.

o profissional considera a hellin-
ger Schule a principal referência em 
educação para o tema no mundo. 

Para quem tem interesse no assunto, 
o psicólogo recomenda pesquisar o 
histórico do profissional a que pre-
tende se submeter. 
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Novo conceito de 
entretenimento no principal 
corredor turístico do 
Paraná
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UM PASSEIo PELo 
IMAGINáRIo 
Do CINEMA

| GPS |

Um filme é capaz de proporcionar 
uma gama de emoções e sensações, 
que levam o espectador a vivenciar 
outras perspectivas da realidade. 
Essa experiência é tão intensa que o 
cinema vem marcando gerações ao 
longo dos anos.

os veículos utilizados nesses filmes 
geralmente são emblemáticos. Quem 
não lembra do carro do Batman ou 
do DeLorean, de “De volta para o fu-
turo”, filme clássico de 1985 onde o 
veículo fez com que os personagens 
Marty McFly e Dr. Brown viajassem 
no tempo?

Com a ideia de criar momentos nos-
tálgicos especiais, unindo a magia do 
cinema aos veículos que marcaram 
épocas, foi inaugurado em janei-
ro deste ano, em Foz do Iguaçu, no 
oeste do Paraná, o Parque Temático 
Movie Cars.

o empreendimento é capaz de pro-
porcionar aos visitantes momentos 
mágicos, com trilhas sonoras, intera-
ções e cenários “hollywoodianos” só 
encontrados nos maiores centros de 
entretenimento de países de primei-
ro mundo.

De acordo com Jin Bruno da Rosa 

Petrycoski, diretor do Movie Cars 
Entertainment, e filho do empreen-
dedor Cláudio Petrycoski, a ideia 
de construir um parque temático 
que reunisse momentos do cinema 
e seus veículos emblemáticos come-
çou através de Cláudio, um amante 
dos mais diversos tipos de coleções.

Ao longo dos anos, a paixão que ele 
tinha por carros cresceu e seu acer-
vo chegou a ter mais de 250 veículos. 
Em parceria com Jin, o espetáculo de 
apresentar esses veículos ao mundo 
seria revitalizado para algo inédito 
no setor do entretenimento.

aTRaTIvO TuRísTIcO
os primeiros passos da coleção foram 
dados em Pato Branco, onde mora o 
empreendedor Cláudio Petrycoski, e 
município pelo qual ele tem grande 
apresso. Porém o parque temático foi 
construído em Foz do Iguaçu, impor-
tante cidade paranaense.

A escolha do local, segundo Jin, foi 
estratégica. “Queríamos um destino 
onde era possível reunir belezas na-
turais com o trade turístico em alta. 
Assim, Foz do Iguaçu entra como 
sede e berço do novo empreendi-
mento. Além de ser um local belís-
simo e ter uma demanda reprimida 

UM LUGAR ONDE OS FãS DE CARROS E DO CINEMA PODEM SE 
DIVERTIR COMO SE ESTIVESSE EM UM FILME 

POR cRIsTIna vaRga | FOTOs: assEssORIa
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por atrativos turísticos, o Cláudio 
Petrycoski, investidor único, por ser 
muito pato-branquense e paranaen-
se, escolheu Foz do Iguaçu entre as 
opções de locais de atrativos turísti-
cos, como Rio de Janeiro, São Paulo, 
Florianópolis”, explicou.

Foz do Iguaçu é conhecida interna-
cionalmente pelas Cataratas do Igua-
çu, uma das vencedoras do concurso 
que escolheu as 7 Maravilhas da Na-
tureza, e pela Usina hidrelétrica de 
Itaipu, a segunda maior do mundo 
em tamanho e primeira em geração 
de energia, que em 1996 foi conside-
rada uma das 7 Maravilhas do Mun-
do Moderno, pela Sociedade Ameri-
cana de Engenheiros Civis.

EsTímulO EcOnômIcO
No projeto Movies Cars Entreteni-
mento só há um investidor, que é o 
empreendedor Cláudio Petrycoski. 
“Ele sozinho apostou todos os recur-
sos para o investimento desse atrati-
vo. o custo avaliado do projeto é cer-
ca de R$ 60 milhões, sendo que 80% 
foi decorrente de recursos próprios”, 
enfatizou.

Certamente um empreendimento 
desse porte vai gerar um impacto 
econômico positivo para a região de 
Foz do Iguaçu. Jin destacou que o in-
vestimento priorizou a contratação 
de empresas da região, para a execu-
ção dos serviços.

“Assim impactamos na geração de 
receita de diversas empresas, de di-
versos setores, desde a execução da 
obra até mesmo na contratação de 
mão de obra local. A nossa ideia é 
que esse empreendimento propor-
cione, além de uma opção de turis-
mo, que consiga manter o turista 
no mínimo meio-dia a mais em Foz 
do Iguaçu. o sonho da cidade é que 
com os atrativos de alto valor agrega-
do, possa manter o visitante um dia 
a mais na cidade. Acreditamos que 
no futuro, com outros investimentos, 
conseguiremos isso”, frisou.

cEnáRIOs DE cInEma
o Parque Temático Movie Cars pos-
sui 45 veículos caracterizados em 
24 cenários, na mais alta fidelidade 
com o original. Ao longo dos meses, 
alguns veículos foram revelados ao 

Os cenários hollywoodianos permitem uma imersão cinematográfica nos ambientes



VANILLA | 33

público, como o famoso Eclipse e até 
mesmo a Brasília Amarela utilizada 
pela banda Mamonas Assassinas no 
clipe de “Pelados em Santos”.

Jin explicou como o acervo foi reu-
nido. “Como amante de coleções, 
Cláudio adquiriu diversos veículos. 
A partir do momento que foi esta-
belecido o conceito do Movie Cars, 
identificamos que dentro do acervo 
haviam veículos com alto apelo co-
mercial. Assim, cerca de 30 veículos 
já era da coleção dele, e outros foram 
veículos pontuais que vimos que po-
deríamos adquirir somente para a 
exibição do produto Movie Cars”.

ExPERIêncIa cOmPlETa
o empreendimento oferece aos vi-
sitantes uma experiência completa, 
e essa proposta, conforme Jin, é um 
dos diferenciais do parque temático.
“o Movie Cars tem um concei-
to único, reunindo os veículos que 
marcaram a história do cinema, em 
cenários que transportam o público 
para dentro dos filmes. Para a am-
bientação levou-se em consideração 
o que há de melhor em cenografia, 

integrando com sonoplastia e ilu-
minação, transformando os espaços 
em cenários dignamente hollywoo-
dianos. Apenas um carro é protótipo 
em fibra. Todos os demais carros e 
motos que marcaram filmes, séries, 
desenhos e clipes musicais são fun-
cionais, restaurados e customizados 
conforme o original”, enfatizou.

Jin contou que além de viver em cada 
cenário uma experiência diferente, o 
público também pode registrar com 
fotos e vídeos todas as atrações, sem 
restrições.

“Para ir além, acompanhado de al-
gum integrante da equipe Movie 
Cars, o visitante pode entrar em 
alguns carros e viver experiências 
ainda mais singulares. Namora-
dos compartilham uma Limousine, 
amigos fazem foto na Ford Explorer 
adaptada para ver dinossauros, fa-
mílias registram todos a bordo do 
Calhambeque da Família Buscapé 
e muitos se emocionam ao verem 
o capacete e o carro de Airton Sen-
na. Estas são algumas das possíveis 
interações, entre tantas promovi- 



das no Movie Cars Entertainment”,            
destacou.

TREInamEnTO
o parque conta com 60 profissionais, 
treinados para repassarem os valores 
da empresa. “A gente tem uma mis-
são muito grande. Além do respeito, 
o comprometimento com a experi-
ência imersiva do cliente é funda-
mental. Então todos os clientes terão 
mesmo padrão de atendimento, em 
todos os setores, independente de 
quem seja. Isso foi muito focado e 
estamos desenvolvendo um padrão 
de treinamento internacional para o 
setor do turismo, para proporcionar 
esse tipo de ambientação e imersão 
total aos visitantes”, comentou.

sOuvEnIREs
Se somente as experiências e as emo-
ções vividas não forem suficientes, 
os visitantes também podem levar 
as lembranças para a casa. o parque 
conta com uma loja de souvenires, 
cheia de novidades.

“Como abordamos muitos filmes, se-
riados e grupos musicais, o visitante 

pode comprar souvenires de diversos 
temas. Temos desde miniaturas ofi-
ciais dos veículos, até canecas, cami-
setas, chaveiros, canetas, placas, gar-
rafas térmicas, entre outros itens, que 
formam uma gama de produtos para 
todos os públicos”, revelou.

gasTROnOmIa DE cInEma
o parque conta ainda com um res-
taurante temático. A escolha do tema 
homenageia um dos períodos ame-
ricanos mais prósperos, aos anos 50. 
“Como o cinema de forma geral foi 
enfatizado em hollywood e os par-
ques temáticos foram desenvolvi-
mentos nos Estados Unidos, escolhe-
mos um designer de interior baseado 
nesse conceito. é quando se encontra 
um padrão histórico muito bem de-
limitado. Assim, quando as pessoas 
entram no local se sentem realmente 
dentro de um restaurante temático, 
desde os pratos como milkshake, 
hambúrguer clássico, banana split. 
Mas o visitante também encontra 
outros pratos no cardápio, como a 
parmegiana, bife chouriço, carioca. 
há uma gama de refeições para to-
dos os paladares”, salientou Jin. 
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A magia do cinema está em Foz do Iguaçu
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funcionamento
Funcionamento do parque: 
todos os dias, das 9h às 19h

Bilheteria do parque: 
das 9h às 17h

Visitação dos cenários: 
das 9h às 17h

Restaurante, loja e fotografia: 
das 9h às 19h

Loja de souvenires e o res-
taurante anos 50 funcionam 
independentes do acesso ao 
parque e não tem custo para 
entrar.

 ingreSSoS Para 
 turiStaS e viSitanteS 
 De foz Do iguaçu 
• Adultos: R$ 80
• Crianças de 5 a 11 anos: 
R$ 40*
• Brasileiros acima de 60 anos, 
estudantes, professores, doa-
dores regulares de sangue e 
PcD: R$ 40*
• Crianças de 0 a 4 anos: 
gratuito

 moraDoreS 
 De  foz Do iguaçu 
Adultos: R$ 32*
Crianças de 5 a 11 anos: R$ 16

*Para garantir o desconto é 
necessária a apresentação 
do respectivo comprovan-
te. Para comprar o ingresso 
basta acessar o site www.
moviecars.com.br ou adqui-
rir diretamente na bilheteria 
do parque.

Um passeio 
em grande 
estilo
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No parque também há 
restaurante temático e loja 
de souvenires
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localização
O Parque temático Movie Cars 
está localizado próximo à en-
trada do Parque Nacional do 
Iguaçu, após a rotatória de 
acesso ao Aeroporto de Foz. 
É preciso pegar o acesso da 
via marginal do hotel Colonial 
e logo encontra-se o cenário 
do Movie Cars Entertainment.

Visitantes se divertem em um dos carros da exposição

É possível ver de perto os 
veículos antigos que fazem parte 
da história do cinema
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o AvANço DoS 
CARRoS ChINESES

| AUTO |

A chegada ao Brasil da Coronavac, 
vacina contra a covid-19 que é fruto 
da parceria entre o laboratório Sino-
vac Biotech, com sede em Pequim, e 
o Instituto Butantan, de São Paulo, 
reavivou um infundado preconceito 
contra produtos oriundos da China. 
E, se no caso de medicamentos isso 
não tem validação, em relação a au-
tomóveis faz ainda menos sentido.

Essa visão surgiu em passado recen-
te, quando muitos produtos “made in 
China” que chegavam ao País eram 

cópias de mercadorias de marcas 
consagradas e/ou tinham baixa qua-
lidade. “No começo dos anos 1980, a 
indústria manufatureira predomina-
va na China com produtos baratos e 
de baixo valor”, diz o CEo da Caoa 
Chery, Marcio Alfonso. Por isso, 
muitos brasileiros ficaram céticos 
com relação a tudo que vinha de lá.

Nesses 30 anos, muita coisa mudou. 
os Chevrolet onix e Tracker, por 
exemplo, foram desenvolvidos no 
país asiático. o Ford Territory vem 

POR EmIly nERy | EsTaDÃO cOnTEúDO

Tiggo 8
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de lá, assim como os volvo XC60 e 
XC90.

A própria Caoa Chery comprova 
essa mudança. De marca inexpres-
siva quando atuava sozinha no Bra-
sil, a Chery passou a ter carros de-
sejados após evoluir em seu país de 
origem e, sobretudo, ter a operação 
brasileira adquirida pela Caoa.

Agora, a marca oferece carros para lá 
de modernos. Como por exemplo o 
sedã elétrico Arrizo 5e e o Tiggo 8, 
único SUv médio com sete lugares 
feito no Brasil.

Trata-se de uma mudança e tanto. 
o Effa M100, primeiro carro chinês 
à venda no País, chegou em 2007 e 
chamava a atenção pelo motor fraco 
(1.0 de 47 cv) e a baixa qualidade. Já 
o Lifan 320, cópia descarada do in-
glês Mini Cooper, não ajudou a me-
lhorar a imagem dos carros importa-
dos da China.

Em 2011, a JAC Motors mudou esse 
paradigma. o forte investimento em 
marketing incluiu o apresentador 
Fausto Silva como garoto propaganda. 
o J3 (hatch e sedã) tinha desenho assi-
nado pelo estúdio italiano Pininfarina, 
responsável pelas linhas de modelos 
de marcas como Ferrari, Maserati, Ca-
dillac e Peugeot, entre outros.

Mas a situação se complicou quando, 
no mesmo ano, o governo aumentou 
em 30 pontos porcentuais o impos-
to sobre carros importados. Foi um 
duro golpe para as marcas em geral e 
quase mortal para as chinesas.

Para piorar, em 2013 um estudo da 
consultoria JD Power apontou que a 
média de defeitos em carros chineses 
vendidos no Brasil era maior do que 
a de outras marcas. Como resultado, 
dispararam o preço do seguro e tam-
bém a desvalorização.

REvIRavOlTa
Nesse meio tempo, a China investiu 
em ciência e capacitação profissional. 
Também ofereceu parceria a marcas 
consagradas, que compartilharam 
suas tecnologias em troca do ingres-
so no gigantesco mercado chinês. 
“o governo criou infraestrutura e 
estimulou parcerias de empresas chi-
nesas e internacionais. Assim, elas 
chegaram ao patamar de criar seus 
próprios projetos”, diz Sergio habbib, 
presidente da JAC Motors do Brasil o 
desenvolvimento de uma gigantes es-
cala produtiva se traduziu na redução 
de preços dos produtos.

A união da já consolidada indústria 
manufatureira com o aprimoramento 
de novas tecnologias levou a China a 
outro patamar A potência mundial 

O Effa M100, primeiro carro chinês à venda no País



foi responsável por exportar peças de 
automóveis para a maioria das mar-
cas. “Praticamente todo componente 
eletrônico vem da China. Eles têm ní-
vel de qualidade e tecnologia para ex-
portar para o mundo inteiro” afirma 
Paulo Garbossa, consultor da ADK 
Automotive.

Diretor de conteúdo do Conselho 
Empresarial Brasil-China (CEBC), 
Tulio Cariello diz que a importação 
de peças e acessórios automotivos 
movimentou cerca de US$ 700 mi-
lhões (algo como R$ 3,8 bilhões) en-
tre janeiro e outubro de 2020.

o SUv Taos, que a volkswagen lança-
rá neste semestre no Brasil, é “irmão” 
do sino-alemão Tharu. Na China, a 
GM desenvolveu a GEM, plataforma 
para mercados emergentes que deu 
origem aos atuais Chevrolet onix e 
Tracker, por exemplo. Embora vários 
componentes tenham sido desenvol-
vidos no Brasil, várias tecnologia e 
peças desses carros vêm da China.

REInvEnÇÃO
A JAC (que passa por recuperação 
judicial) e a Chery, adquirida pela 
Caoa em 2017, definiram estratégias 
próprias para crescer. A Caoa Chery 
passou a produzir no Brasil modelos 
como os SUvs Tiggo 2, 5, 7 e 8, além 
dos sedãs Arrizo 5 e 6. As fábricas fi-

cam em Jacareí (SP) e Anápolis (Go).

“o mercado chinês começou a cres-
cer muito rápido, assim como o poder 
de compra dos chineses. Com isso, as 
fabricantes conseguiram agregar mais 
tecnologias e valor aos automóveis”, 
diz Alfonso.

Com essa mudança, os carros da Caoa 
Chery mantiveram a ampla oferta de 
equipamentos, algo comum nos car-
ros chineses, na mesma faixa de preço 
de rivais mais simples. “A Caoa en-
tendeu que o consumidor exige um 
carro completo. Assim, essa mudança 
obrigou as montadoras a seguirem na 
mesma direção”, reforça Garbossa.

o próximo passo da Caoa será lan-
çar a marca Exeed no Brasil. A divi-
são de luxo da Chery foca mercados    
ocidentais.

EléTRIcOs
A JAC, que já havia mudado o foco 
para os SUvs, vem dando outra im-
portante guinada nos negócios. Ago-
ra, a marca mira os carros elétricos e 
já tem cinco modelos do tipo no País. 
o destaque é a T8, primeira picape do 
gênero no mundo.

A iniciativa aponta para uma ten-
dência que deve se consolidar nos 
próximos anos. Embora o número de 
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O SUV Taos é “irmão” do sino-alemão Tharu



VANILLA | 41

emplacamentos ainda seja reduzido - 
em 2020 foram vendidos apenas 857 
modelos elétricos no Brasil -, pela pri-
meira vez o segmento conquistou 1% 
de participação de mercado. E só vai 
crescer. Para habbib, ainda há vários 
desafios à frente, como o dólar alto e a 
falta de incentivos fiscais.

Em 2019, a Caoa Chery registrou 
seu melhor ano de vendas no País, 
com 20.182 unidades e o equivalen-
te a 0,89% do mercado. Em 2021, 
a empresa pretende vender 34 mil            
veículos.   

A JAC Motors também teve em 2011 
seu melhor ano no Brasil. Foram 
23.747 unidades emplacadas, segun-
do dados da Fenabrave, que reúne as 
associações de concessionárias.

há outras 20 marcas chinesas do setor 
de veículos catalogadas pela CEBC. 
Dessas, Cariello destaca a BYD, que 
opera no segmento de eletrificação 
e produz de painéis solares a carros, 

vans e até ônibus elétricos.
Para Garbossa, novos investimentos 
só virão se o Brasil oferecer estabili-
dade. “A indústria automotiva não 
precisa de subsídio para trabalhar, 
e sim de segurança.” Segundo o es-
pecialista, empresários chineses têm 
visão de longo prazo. Ele lembra que 
não dá para investir em uma fábrica 
de elétricos, por exemplo, se não há 
infraestrutura de carregamento.

habbib aposta na rapidez da inovação 
chinesa dos elétricos. o país é líder na 
fabricação de baterias e investe para 
tornar o produto mais barato.

Alfonso diz que, em cinco anos, have-
rá ao menos uma chinesa entre as sete 
maiores fabricantes do setor no mun-
do. Para ele, cada vez mais o consu-
midor terá contato com modelos chi-
neses, seja direta ou indiretamente. A 
tendência é que, com a consolidação 
das parcerias vão consolidar a oferta 
de veículos e peças feitos na China. “é 
questão de tempo”, afirma. 

JAC Motors
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São 7h40 da primeira manhã de 2021 
e estaciono meu carro no Parque Na-
cional do Iguaçu, no Paraná. Pratica-
mente todas as vagas estão liberadas 
e, 20 minutos depois, estou no topo 
do ônibus de dois andares que leva 
ao principal ponto das Cataratas do 
Iguaçu. Passo a passo, vou à plata-
forma de acesso a um dos lugares 
mais lindos do mundo. No cenário 
estamos eu e a imensidão das águas. 
Por sorte, quando cheguei, havia ain-
da um lindo arco-íris abraçando a       
natureza.

Minha visita às cataratas, durante a 
pandemia, foi poética e intensa. Po-
rém, foi preciso organizar o passeio: 
dias antes, eu havia encontrado o 
parque cheio. o aumento no número 
de visitantes é compreensível. Con-
siderado um dos principais destinos 
turísticos do Brasil, Foz do Iguaçu 
retoma aos poucos as atividades de 
turismo. Por conta disso, os viajan-
tes estão redescobrindo o destino na 
pandemia, o que é positivo para a re-
tomada, mas exige paciência e orga-
nização, tanto dos empreendimentos 
quanto dos visitantes.

Boa parte dos atrativos da cidade - 
além do Parque Nacional - tem ati-
vidades ao ar livre e mantém proto-
colos de segurança. é preciso passar 
por aferição de temperatura corpo-

ral e por tapetes sanitizantes, e usar 
máscara. Totens e recipientes de ál-
cool em gel aparecem em trilhas, res-
taurantes e banheiros.

“No final de agosto começamos a vei-
cular a campanha vem pra Foz, para 
incentivar o turismo regional, num 
raio de até 600 quilômetros. Desde 
então, deu-se início a uma retomada 
do turismo na cidade. Mesmo com a 
retomada, o movimento ainda está 
aquém do esperado”, explica Felipe 
Gonzalez, presidente do visit Iguas-
su. Para atender à demanda, mas 
evitar aglomerações, a maioria das 
atrações exige compra de ingressos 
online e agendamento de horários.

nOvO cEnáRIO
De acordo com o Sindicato de ho-
téis, Restaurantes, Bares e Similares 
(Sindhotéis), a rede hoteleira tem 
cerca de 180 estabelecimentos, que 
oferecem 30 mil leitos. Alguns, no 
entanto, não suportaram a pandemia 
e fecharam as portas. Para a hotela-
ria, é um desafio lidar com ocupação 
abaixo do normal. Para os turistas, é 
um luxo tomar café da manhã com 
menos gente e não ter de disputar es-
paços na piscina.

outra mudança para o viajante é o 
fechamento da fronteira com a Ar-
gentina. A barreira significa que não 

 CoMo ESTá A 
vISITAção 

A FoZ
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Parque das Aves   



é mais possível fazer roteiros no 
país vizinho e ter a visão das ca-
taratas do lado de lá da fronteira - 
nem visitar os free shops de Puerto 
Iguazú. Aqueles que querem fazer 
compras podem encarar a ida até 
o Paraguai, que é indicada apenas 
a pé ou com agências privadas. 
Está prevista para Foz a abertura 
de lojas Duty Free; ainda sem data        
definida.

“A Argentina é o país que mais en-
via visitantes para nossa cidade, 
ficando atrás apenas do Brasil, ou 
seja, o impacto do fechamento da 
fronteira é imensurável tanto para 
Foz do Iguaçu quanto para Puerto 
Iguazú, que é a cidade vizinha ar-
gentina”, lamenta Gonzales.

Neste período de adaptações, Foz 
do Iguaçu se prepara para novida-
des. A segunda ponte com o Para-
guai está em obras e deve ampliar 
o desenvolvimento do destino nos 
próximos anos. No centro da ci-
dade, está prevista a abertura de 
uma loja Duty Free Americas, que 
promete trazer bons descontos, e 
também devem surgir pelo menos 
outras três lojas nesse segmento. 
Na Rodovia das Cataratas, o parque 
temático Movie Cars, focado em 
veículos usados em filmes, abriu as 
portas em meados de janeiro.

a vIsITa aO PaRquE
Reaberto desde 4 de agosto, o Parque 
Nacional do Iguaçu exige agenda-
mento de dia e horário. Com o in-
gresso digital, o turista embarca em 
um ônibus que sai da área de visitan-
tes e vai até as trilhas.

Prefira o primeiro ou o último ho-
rário: tem menos gente e dá aquela 
sensação de parque exclusivo. Em 
nossa primeira visita, no final de de-
zembro de 2020, chegamos às 10h30 
e não foi uma boa escolha: embora os 
ingressos sejam agendados, as pesso- 

As cataratas do Iguaçu
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PaSSeioS

 Parque Da aveS 
Nos 16 hectares de Mata Atlântica do Parque das Aves, os visi-
tantes fazem uma imersão no mundo das aves - são 1,3 mil ani-
mais de 130 espécies - e ficam pertinho dos poleiros. A grande 
área abriga 104 pássaros, com diferentes espécies de araras, 
cujo viveiro foi reformulado. Máscara é obrigatória o tempo todo - 
os fiscais ficam atentos a turistas que tentam tirá-la “rapidinho, só 
para a foto”. Mais da metade dos animais foi resgatada de apre-
ensões. há barreira sanitária na entrada, com tapete sanitizante 
e estações de álcool em gel. Ingresso: R$ 60 (adulto); crianças 
de até 8 anos não pagam. Todos os dias, das 9 às 17 horas. Site: 
parquedasaves.com.br.

 marco DaS 3 fronteiraS 
Embora a fronteira argentina esteja fechada para os brasileiros, 
é possível espiar nossos vizinhos no Marco das 3 Fronteiras. A 
atração simboliza o encontro entre Brasil, Argentina e Paraguai 
e está localizada entre os rios Paraná e Iguaçu. Logo na entra-
da, uma grande construção relembra as missões jesuíticas na 
região. Um dos lugares mais disputados pelos turistas é a placa 
que indica o nome dos três países fronteiriços - dependendo do 
horário, tem até fila para foto.

Abre diariamente, das 15 às 21 horas, e tem capacidade de aten-
der 1,5 mil pessoas simultaneamente. Todos os dias, a partir das 
18h30 há apresentações culturais ao ar livre. Pontos demarca-
dos no chão garantem o distanciamento. Ingresso: R$ 35 (adul-
to); R$ 18,50 (idosos e crianças de 6 a 11 anos); até 5 anos, grá-
tis. Não é preciso agendar horário. Site: marcodastresfronteiras.
com.br.[

 itaiPu binacional 
Os atrativos do Complexo Turístico Itaipu, na margem brasileira, 
estão abertos para os turistas e podem ser uma grande desco-
berta para quem os visita pela primeira vez. há três passeios: 
visita panorâmica, Refúgio Biológico e Ecomuseu. Para o Refú-
gio Biológico, o trajeto é feito em veículo aberto. Segundo nossa 
guia, todos os passeios têm capacidade limitada a até 22 pesso-
as, o que indica que em qualquer horário você não sofrerá com 
aglomerações (na nossa visita havia 17 passageiros).

O agendamento é obrigatório. O Refúgio abriga animais que ge-
ralmente sofreram maus-tratos. No início da visita, recebemos 
explicações sobre a fauna e a flora local e fomos incentivados a 
plantar algumas sementes. Depois, percorremos cerca de 2 km 
a pé por uma trilha na mata. O passeio dura 2h15 e, ao longo do 
trajeto, conhecemos jaguatiricas, corujas, furão, lontras e até uma 
dupla de panteras negras. Ingresso: para adulto, R$ 42 (visita pa-
norâmica), R$ 30 (Refúgio Biológico) e R$ 18 (Ecomuseu); meia
-entrada para idosos, estudantes e crianças de 6 a 11 anos; até 5 
anos, grátis. A partir das 8h30. Site: turismoitaipu.com.br.

Itaipu Binacional



as ficam bastante tempo no parque, o 
que aumenta a possibilidade de en-
contrar aglomeração nas principais 
áreas.

De acordo com a administração do 
Parque Nacional do Iguaçu, são li-
beradas 525 entradas por hora. Por 
isso, no meio da manhã, havia fila 
para entrar na plataforma que leva às 
cataratas. havia também controle so-
bre o número de pessoas que circu-
lavam por lá (para garantir o distan-
ciamento) e era grande o movimento 
no elevador, o que deixou o passeio 
mais moroso.

Tivemos uma experiência totalmen-
te diferente e mais positiva quando 
voltamos ao parque no primeiro dia 
de 2021, no horário das 8h10. Muito 
organizado para fazer o embarque 
dos visitantes, o parque costuma li-
berar o ônibus para as áreas internas 
até dez minutos antes. Por isso, na 
nossa segunda visita, fomos às cata-
ratas de forma supertranquila e com 
pouquíssimos visitantes

Quem opta pela trilha percorre um 
caminho de cerca de 1,5 quilôme-
tro. o trajeto é pavimentado e tem 
vários pontos para contemplação, o 
que permite conhecer as cataratas 
de diferentes ângulos. Muitos quatis 
podem surgir pelo caminho, o que 
torna a atração ainda mais especial.

Entre os protocolos adotados, há 
barreiras para medir temperatura no 
Centro de visitantes e pontos com 
álcool em gel em várias áreas.

InFORmaÇõEs
Ingresso online com agendamen-
to obrigatório: R$ 50 (adulto); para 
crianças de 2 a 11 anos e idosos (a 
partir de 60 anos), R$ 14. há preço 
especial para visitantes do Mercosul 
e moradores da região. De terça a do-
mingo, das 9 às 16 horas. Site: catara-
tasdoiguacu.com.br. 

Parque das Aves

Marco das 
três fronteiras
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Era uma quarta-feira, dia de futebol. 
o Corinthians vencia o Paulista por 
3 a 0, o Flamengo o olaria por 2 a 0 e 
o Santo André empatava com o Pal-
meiras por 2 a 2, enquanto a música 
Eduardo e Mônica, da Legião Urba-
na, tocava várias vezes nas rádios.
 
o Brasil vivia um período de espe-
rança. o Regime Militar estava com 
os dias contados e as pessoas já vi-
venciavam o renascimento de um 
estado democrático. Depois de um 
ano em que a inflação chegou a bater 
242%, o Plano Cruzado havia sido 
lançado há 20 dias pelo presidente 
José Sarney, parecia ser a ferramenta 
correta para estabilizar a economia 
– hoje sabemos que, ao invés disso, 
acabou esvaziando as prateleiras dos 
supermercados.

Mas foi nesse contexto da constante 
busca por dias melhores que, há 35 
anos, nasceu a Gazeta do Sudoeste, o 
semanário que deu origem ao Diário 
do Sudoeste como conhecemos hoje.
 
No entanto, não era possível nos comu-
nicarmos com os nossos leitores com a 
liberdade como fazemos nos dias atu-
ais. Ainda estava em vigor a chamada 
Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/1967), 
que tinha como objetivo cercear ao 
máximo a liberdade de expressão.
 
o fim do período do autoritarismo no 
Brasil é um dos momentos mais em-
blemáticos na demonstração do pro-
tagonismo da imprensa na construção 
de uma sociedade capaz exercer juízo 
para identificar e enfrentar com cons-
ciência erros e abusos.

POR maRcIlEI ROssI | maRIana sallEs



VANILLA | 50

Prevalecendo-se da sua importância, 
no dia 19 de março de 1986, mesmo 
dia da estreia das páginas da Gazeta do 
Sudoeste, a Associação Nacional dos 
Jornais (ANJ) circulou um anúncio 
fazendo uma alusão a crise econômica 
da época e mostrando seu valor.
   

Foi por ter acesso aos acontecimen-
tos do mundo através de fontes con-
fiáveis que nasceu a certeza sobre os 
valores e princípios fundamentais 
abrigados na Constituição de 1988, 
incluindo a liberdade de informação 

jornalística, inserida no rol de direi-
tos fundamentais.
 
Assim, é garantido pela Constituição 
que nenhuma lei pode constituir em-
baraço à plena liberdade de informa-
ção jornalística; é vedada qualquer 
forma de censura de natureza políti-
ca, ideológica ou artística; e a publi-
cação em forma impressa ou digital 
independe de licença de autoridade.
 
No entanto, a Lei de Imprensa só foi 
revogada totalmente no dia 30 de 
abril de 2009 pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF).

REgIsTRO hIsTóRIcO 
DO suDOEsTE
Apesar da importância de todo o 
contexto nacional da época, foi a 
regionalização que possibilitou ao 
Diário do Sudoeste fazer o caminho 
oposto dos jornais que fecharam as 
portas nos últimos anos, sem conseguir 
se adaptar aos meios digitais.
 
Desde o seu nascimento, como Gaze-
ta do Sudoeste, e depois como Diário 
do Povo e, por fim, Diário do Sudo-
este, o foco principal sempre foi a in-
formação regional. 
 
Essa cobertura é feita por profissio-
nais extremamente capacitados, que 
entendem sobretudo da realidade do 
Sudoeste e que sabem da relevância 
que a região tem para o Paraná. Acima 
de tudo, são profissionais que estão 
inseridos na comunidade, ouvindo a 
população e criando uma relação di-
reta e de confiança com o leitor.

é assim que os últimos 35 anos da 
nossa região, desde o dia 19 de março 
de 1986 até a manhã da data em que 
você está lendo esse texto, estão re-
gistrados em nossas páginas, sempre 
sob a ótica de quem protagonizou a 
história. Esses registros estão dispo-
níveis, na íntegra, na Biblioteca Mu-
nicipal de Pato Branco.



Nos últimos anos, além do jornal im-
presso, as notícias, reportagens, entre-
vistas, artigos de opinião, entre outros 
materiais produzidos pelo Diário do 
Sudoeste, estão disponíveis também 
na internet, em nosso site e redes so-
ciais, que ganham ainda material ex-
clusivo, como vídeos e lives. Todos os 
meses, acumulamos mais de 1 milhão 
de visualizações de página, com cerca 
de 300 mil usuários únicos, mais que 
o triplo da população de Pato Branco. 
é gente daqui e de todos os lados que 
busca informação sobre nossa cidade 
e região.

a POPulaÇÃO 
TEm DIREITO 
DE sER InFORmaDa
Registrar a história, principalmente 
a local, significa preservar, difundir e 
valorizar as realizações e tradições da-
queles que nos fizeram chegar até onde 
estamos. é uma forma de compreen-
der, entre tantas outras possibilidades, 
o motivo de sermos o que somos, ou 
seja, a nossa identidade, que é o que 
temos de mais nosso, de mais forte e 
pujante.

E, já que estamos falando de história, 
desta vez resgatamos a mundial para 
chamar a atenção para o fato que ante-
cede os períodos autoritários, a descre-
dibilização da imprensa para descons-
trução dessa autonomia identitária. 
Steven Levitsky diz em seu best-seller 
“Como as democracias morrem”, que 
um dos primeiros sintomas de falên-
cia democrática é o desprezo aos veí-
culos de comunicação e à liberdade de 
imprensa, colocando-a como inimiga 
pública, sobretudo quando os jorna-
listas passam a divulgar resultados                  
insatisfatórios.

Informar é um dever dos agentes de 
comunicação. E, muito acima da liber-
dade de informação, está o direito de 
o povo ser informado. E é assim que, 
há 35 anos, o Diário do Sudoeste segue 
forte na sua missão: informar!

Fachada atual do Diário do Sudoeste

Arquivo Diário

Fachada quando o jornal ainda se chamava Diário do Povo

Arquivo Diário
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arquivo ano a ano, 
reproduzindo 
as notícias mais 
importantes 
registradas pelos 
nossos repórteres
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 1986 
Em 19 de março de 1986 iniciou 
a circulação da gazeta do Sudo-
este, um semanário impresso que 
trazia notícias de Pato Branco e 
13 outras cidades da região em 
suas páginas. Sua primeira capa 
falava sobre o ousado projeto de 
fazer jornalismo de bairro.

 1987 
Um dos assuntos mais comentados na região Sudoeste em 1987 foi a 
situação financeira da Cooperativa Agropecuária Guarany (Capeg). Celso 
hilgert, que presidiu por anos a entidade, disse, na oportunidade, que a 
cooperativa havia recebido a maior safra de trigo da história e que não se 
preocupava com seu acúmulo de dívidas. Em 2018, o prédio da Capeg foi 
a leilão devido a uma execução da Justiça Federal.

 1988 
No dia 29 de outubro de 1988, uma tempestade 
com granizo devastou Pato Branco, Mariópolis, Vi-
torino, Clevelândia e Itapejara D´Oeste. Algumas 
pedras de gelo chegaram a ser maiores que um 
ovo de galinha, causando prejuízos financeiros 
incalculáveis para empresários, agricultores e mo-
radores em geral. A cidade permaneceu sem luz 
por alguns dias, e a solidariedade da população 
foi fundamental para o trabalho da Polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros.
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 1989 
Fernando Collor de Mello ganhou as eleições, mas 
não com a ajuda do Sudoeste. E a população fez 
questão de deixar isso bem claro, mesmo antes 
mesmo da denúncia de envolvimento em corrup-
ção e fraudes financeiras, feita pelo próprio irmão, 
que culminou no assassinato de Paulo César 
Farias. Foi assim que nasceu o “movimento cara 
pintada”, que levou ao impeachment de Collor em 
1992.

 1990 
Ventos de mais de 200 quilômetros por hora varreram Pato Branco em 
15 de novembro de 1990, dois anos após a grande chuva de granizo que 
destruiu parte do Sudoeste. Diversos prédios foram ao chão, as aulas 
foram paralisadas e novamente a cidade se reergueu contando com a 
solidariedade de sua população.

 1991 
Foi esse ano que Pato Branco registrou seus três primei-

ros casos de Aids. A doença, que causava um arrastão 

de mortes pelo mundo afora, ainda era tratada como 

tabu, já que ninguém sabia ao certo do que se tratava. 

hoje a realidade é outra, e é possível que pessoas po-

sitivadas pelo vírus hIV vivam normalmente, desde que 

façam o tratamento correto. No entanto, a campanha de 

conscientização mais famosa daquela época deve ser 

reforçada até hoje: Camisinha, tem que usar! 



VANILLA | 55

 1992 
Em 25 de janeiro de 1992, Alceni 
Guerra deixou o cargo de minis-
tro da Saúde do governo Collor 
diante de pressões sofridas pelas 
inúmeras irregularidades levanta-
das no seu ministério. Diante da 
sua renúncia, foi avaliado que ele 
admitia as acusações de atos de 
corrupção durante a sua gestão.

 1993 
Bom Sucesso do Sul se tornou Município, e o primeiro prefeito foi eleito. 
Elson Munaretto tomou posse em 1º de janeiro de 1993, com a presença 
de diversas autoridades.

 1994 
Em 27 de janeiro de 1994, Pato Branco 
ganhou a Casa Familiar Rural de Pato 
Branco. Em fevereiro chegaram os mó-
veis das salas de aula e alojamentos. Em 
março, os monitores passaram por capa-
citação e, em abril, foi aberta aos alunos, 
quando as atividades tiveram início.
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 1995 
Neste ano, as obras estavam a 
todo o vapor em Pato Branco. 
Terminal rodoviário, Caic e o com-
plexo cultural, incluindo o Teatro 
Municipal, ganhavam forma. No 
entanto, a população cobrava a 
reurbanização da avenida Tupi, 
o viaduto do Patinho e o contor-
no Leste, que permaneciam sem 
verba. 

 1996 
A Reserva Indígena de Mangueirinha foi inaugurada pelo Governo Es-
tadual em 7 de junho de 1996, com a presença do governador Jaime 
Lerner. A obra fazia parte de um plano de ação ambiental inovador, que 
tinha como objetivo preservar a maior área de floresta nativa de Araucária 
Angustifolia do mundo.

 1997 
Foi em 19 de março de 1997 que a Ga-
zeta do Sudoeste passou a se chamar 
Diário do Povo, com reformulação edi-
torial e gráfica. Foi nessa edição que 
Carlos Almeida estreou a coluna “Mural”, 
sempre muito pertinente aos aconteci-
mentos do Sudoeste.
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 1998 
Pato Branco teve seu “Natal de 
Luz”, com as ruas ganhando mui-
ta luz em ornamentos natalinos e 
a Casinha do Papai Noel sendo 
uma das principais atrações. As 
entidades e empresários da cida-
de avaliaram com bons olhos a 
iniciativa da prefeitura. 

 1999 
A Expopato ganhou sua sétima edição com a realização de grandes show 
nacionais, como Rick e Renner, Rio Negro e Solimões, Jota quest e Ka-
rametade. A expectativa era recorde de público.

 2000 
No fim de junho de 2000, o taxista Sidney Carneiro, de Chopinzinho foi chamado 
para uma corrida, e levou junto sua filha, Suelen, de 5 anos. Eles foram rendidos 
em assalto e obrigados a pular da ponte sobre o rio Iguaçu, na BR 373, entre Man-
gueirinha e Candói. Os dois criminosos foram identificados pela polícia e presos. 
Cerca de 250 pessoas foram até a porta do 5º SDP e tentaram linchar um dos 
assaltantes, que foi conduzido a Pato Branco -- o outro ficou detido em Laranjeiras 
do Sul, mas foram impedidos pela própria polícia. Pelo crime de latrocínio, ambos 
ficaram detidos em Cascavel. Também em 2000, no mês de julho, Alceni Guerra 
entregou sua cadeira na Prefeitura de Pato Branco para ser secretário da Casa 
Civil, no governo de Jaime Lerner. Assumiu a prefeitura Astério Rigon, seu vice. 
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 2001 
Em 6 de maio de 2001, foi anunciado 
que Pato Branco receberia voos da 
empresa de Taxi Aéreo Cruiser, de 
Curitiba, com voos a R$ 187. A linha 
aérea também atuava em Francisco 
Beltrão e Guarapuava. O aeroporto 
recebeu melhorias para que a linha 
aérea pudesse operar, e os empre-
sários comemoravam a facilidade do 
deslocamento.

 2002 
A Unidade Oncológica de Pato Branco foi credenciada para atender pa-
cientes com câncer. Na época, eles estimavam que, de cada 10 pacien-
tes, sete casos poderiam ser resolvidos no Município. Entre as ofertas 
de tratamentos estavam quimioterapia, cirurgia oncológica, psicologia, 
nutrição, além de um consultório odontológico para tratar câncer bucal. 

 2003 
A edição de 11 de junho de 2003 trouxe, na 
sua capa, um grave problema social que 
Pato Branco apresentou naquele período: 
o vício em álcool transformou trabalhadores 
em moradores de rua. A Assistência Social já 
trabalhava para descobrir a família da pes-
soa e mandá-la de volta para casa ou para 
conseguir trabalho em instituições. Também 
ofertava o albergue e encaminhavam para 
reuniões do Alcoólicos Anônimos (AA).
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 2004 
Roberto Viganó foi eleito prefeito 
de Pato Branco pela primeira vez, 
tendo Astério Rigon como vice e o 
apoio do então deputado Augus-
tinho zucchi. Ele concorreu nas 
eleições municipais contra Nereu 
Ceni e Valmir Dala Costa.

 2005 
Em 2005, ano em que o  Centro Federal de Educação Tecnológica (Ce-
fet) Pato Branco se tornou câmpus da Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná (UTFPR), em 6 de dezembro o Diário do Povo passou a se 
chamar Diário do Sudoeste, fortalecendo seu compromisso com a co-
munidade regional.

 2006 
No dia 5 de janeiro de 2006, a Prefeitura 
anunciou que construiria o banheiro pú-
blico da Praça Presidente Vargas, assim 
como uma nova estrutura para o Café da 
Praça. A intenção inicial era um banheiro 
subterrâneo com a lanchonete em cima, 
mas o projeto foi modificado para como o 
conhecemos hoje. 
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 2007 
Naquele ano, entrou em vigor o Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb), um conjunto de fundos con-
tábeis formado por recursos dos três níveis da 
administração pública do Brasil para promover 
o financiamento da educação básica pública. 
houve uma grande preocupação regional que 
o sistema educacional fosse onerado, uma vez 
que a abrangência junto ao quadro escolar foi 
aumentada, mas os repasses de recurso não.

 2008 
O mercado europeu embargou a exportação de carne da região devido à 
febre aftosa. Com a super oferta interna de carne, os pecuaristas tenta-
vam evitar um declínio de preço, que variava de R$ 4 a R$ 11 o quilo para 
o consumidor final.

 2009 
As rodovias que cortam o Sudoeste sempre 
foram assunto de pauta no Diário do Sudo-
este. Intransitável, a rodovia PRT-493, que 
liga Pato Branco a Dois Vizinhos, foi matéria 
de várias capas de 2009. Em 4 de setembro, 
a gerência do DER anunciou um investimen-
to de R$ 9 milhões para sua recuperação. 
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 2010 
No fim de agosto de 2010, dois policiais militares fo-
ram assassinados na porta de uma festa de interior, 
em honório Serpa. O crime chocou toda a região. O 
soldado Nelson Predibianca e o sargento Flávio Padi-
lha, que faziam patrulhamento na festa de aniversário 
da comunidade Nova Teba, interferiram em uma briga 
que ocorreu no salão, levando os irmãos Julio Cezar e 
Nelson Ramos para fora do pavilhão. O pai dos rapa-
zes baleou os policiais, que foram socorridos e colo-
cados em viatura, que acabou capotando no caminho 
de casa hospitalar. 

 2011 
Um balanço apontou um prognostico nada bom para a saúde pública do 
Sudoeste. Em 20 anos, 23 hospitais públicos haviam sido fechados em 
nossa região ou transformados em unidades de saúde. O SUS atrasava 
o pagamento de procedimentos, que recaiam sobre convênios com mu-
nicípios.

 2012 
Em 2010, um terremoto devastou o haiti e obrigou 
milhares de haitianos a buscarem um outro lugar 
para viver. No início de 2012, algumas dezenas de-
les chegaram a Pato Branco, trazidos pela iniciativa 
privada para atuarem como mão de obra principal-
mente em avícolas e construtoras. Vários deles 
trabalharam na construção do Parque Tecnológico, 
por exemplo.
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 2013 
Em 2013, o Município estava nas 
fases finais de conclusão para fazer 
o tratamento adequado do lixo, que 
ainda era despejado no lixão. Em 21 
de fevereiro, as obras do aterro sani-
tário estavam 99% concluídas.

 2014 
A Justiça condenou o réu confesso de seis homicídios, Gilmar Reolon, a 
150 anos de prisão. Ele assassinou cinco  pessoas de sua família e uma 
adolescente entre 2009 e 2012, na comunidade de Lajeado Bonito, em 
Enéas Marques. Reolon ficou escondido por 3 anos em um matagal antes 
de ser preso, em 11 de janeiro de 2013. Isso gerou um evento no Face-
book intitulado “brincar de esconde-esconde com Reolon”. 

 2015 
Entre 2013 e 2014, o Conselho Tutelar de 
Pato Branco estimou um aumento de 20% 
nos casos de violência sexual em Pato Bran-
co, sendo a maioria dos agressores da pró-
pria família da vítima. Contra isso, em 19 de 
maio foi organizada uma manifestação para 
conscientizar sobre o problema.
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 2016 
Em 29 de novembro de 2016, o avião que levava a 
delegação da Chapecoense, incluindo os jogadores, 
para disputar a final da Copa Sul-Americana caiu em 
Medellín, na Colômbia, por uma pane seca, e deixou 
71 mortos. O mundo todo acompanhou com comoção 
a tragédia, mas Pato Branco ficou especialmente aba-
lada, já que alguns integrantes da delegação eram da 
cidade. A reportagem do Diário do Sudoeste esteve 
presente em Chapecó durante as homenagens pós-
tumas aos mortos. 

 2017 
Em 19 de setembro de 2017, Pato Branco acordou com a Polícia Civil 
batendo à porta em uma operação nomeada de hígia. Neste dia, foram 
executados 54 mandados de busca e apreensão; nove pessoas foram 
presas, incluindo três secretários municipais; 19 armas de fogo foram 
apreendias, assim como R$ 167 mil.  O pilar da investigação eram frau-
des na Saúde.

 2018 
Na madrugada de 18 de abril de 2018, o Teatro Municipal 
Naura Rigon se desfez em cinzas. Um incêndio causado por 
curto-circuito colocou abaixo seu prédio, deixando a cida-
de desolada. Uma grande mobilização entre artistas, locais 
e nacionais, reunia forças para sua reconstrução. Naquele 
mesmo ano, em 11 de dezembro, o Pato Futsal chegou vi-
torioso da Liga Nacional de Futsal (LNF), maior campeonato 
brasileiro da modalidade, sangrando-se entre as melhores 
equipes do Brasil. A festa na Avenida Tupi reuniu milhares 
de pessoas.
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 2019 
Em 10 de janeiro de 2019, um dia chuvoso 
em Pato Branco, o avião ATR – 72-600 da 
Azul pousou no Aeroporto Municipal Juve-
nal Cardoso trazendo passageiros de Curi-
tiba. Após, decolou com destino à capital 
paranaense. Para possibilitar uma linha co-
mercial na cidade, muitas autoridades polí-
ticas se mobilizaram. Um verdadeiro marco 
para a qualidade logística do Sudoeste.

 2020 
Em 4 de outubro de 2020, Pato Branco se despediu de um de seus maio-
res símbolos. Frei Policarpo Berri, além de autoridade importantíssima 
para a Ordem Franciscana, se tornou uma verdadeira entidade para sua 
legião de admiradores, que ia muito além da religião. 










