


Editorial
Abril começa com o dia da mentira. O primeiro de abril é, 
historicamente, aquele dia de pregar peças e contar 
lorotas.

Mas a Savannews deste mês não traz nenhuma mentira, 
não. Bom, quase nenhuma… nesta edição vamos contar 
para você algumas mentiras em que o cinema nos faz 
acreditar e trazer uma lista superbacana de filmes e séries 
de gente bem mentirosa.

Abril também é o mês em que comemoramos o dia do 
jornalista (dia 7) e de celebrarmos novas conquistas e 
destaques de nossos clientes e de nossa agência, além de 
uma pequena mudança de curso: agora a Savannews 
passa a circular no início do mês, trazendo o que de 
melhor aconteceu no mês que passou e tudo o que ainda 
está por vir no mês que começa.

Boa navegação!
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Alegra é destaque no maior 
jornal de economia do país 
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A Alegra Foods, de Castro (PR), foi um dos destaques do jornal 
Valor Econômico no mês de março com uma entrevista com o 
superintendente Matthias Rainer Tigges, que comentou o 
crescimento do consumo de carne suína no país e as novas 
apostas da marca para acompanhar este crescimento 
enfatizando que, embora o mercado ainda esteja turbulento, a 
Alegra também planeja aumentar as exportações.

A marca registrou R$ 1 bilhão em vendas no acumulado de 
2021, alta de 17,2% em relação ao ano anterior. A companhia 
atribuiu o desempenho ao aumento da produção de carnes 
suínas processadas e ao crescimento na comercialização no 
mercado interno. 

DESTAQUE

Empresa de carne suína foi destaque no 
jornal Valor Econômico enfocando 
crescimento e novas apostas

CLIQUE PARA LER
A MATÉRIA

https://drive.google.com/file/d/1RB_dKJK0Zx1DvvqBn9_r7QRvMn06N1gp/view


Bastidores
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Vitor Tioqueta, diretor-superintendente do 
Sebrae/PR na Câmara Municipal de 
Curitiba

SEBRAE/PR na cobertura da Rodada de 
Negócios das Mulheres na ExpoLondrina

Liciana Pedroso, do SEBRAE/PR ao vivo no 
Vitrine Revista, da TV Tarobá, sobre como 

faturar na Páscoa.

Consultora Maria Izabel Guimarães, do 
SEBRAE/PR sendo entrevistada pelo Bom 

Gourmet, da Gazeta do Povo

Gerente comercial regional Sul da Alegra, 
Marinosio Neto, em entrevista para o blog 
De Olho no Mercado, da RPC



Bastidores
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Entrevistas do Sebrae/MT à Rádio Vila 
Real e à TV Brasil Oeste

Alyne Chicocki, 
consultora da Regional 
Sul do Sebrae Paraná, 

fala sobre o 
lançamento de 

projetos ligados ao mel 
de Capanema, no 

sudoeste do Paraná

O consultor do Sebrae Paraná, 
Vinicius Galindo de Mello, em 
entrevista para a RPC TV sobre 
vagas oferecidas pelo Techdev



• Parasita
• Entre Facas e Segredos

Analista de Performance
São José dos Pinhais

Brunna gosta de estudar gráficos e análise de dados e assistir 
a vídeos de reações na internet. Pratica caminhadas (às 
vezes) e já teve um podcast sobre feminismo e cultura LGBT+.

PERSONALIDADES
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Brunna Nonato

Indicações

Filmes
Músicas
• Marina Diamandis
• Urias
• Poppy

Séries
• Fleabag
• Bee and puppycat
• Infinity Train

Livros
• O que é comunicação, de
Juan Enrique Díaz
• Eu e outras poesias, de
Augusto dos Anjos

https://www.linkedin.com/in/brunna-nonato-de-carvalho/


Campanha da Savannah 
coloca CMDCA-Rio nas ruas 
do Rio de Janeiro
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A campanha para arrecadação de recursos para o Fundo 
Municipal de Atendimento aos Direitos da Criança e do 
Adolescente – FMADCA, desenvolvida pela equipe da 
Savannah, ganhou visibilidade em 50 mil computadores de 
toda a prefeitura do Rio e em mais de 100 relógios digitais da 
cidade no mês de abril.  

“Essas ações fazem parte de campanhas de incentivo a doação 
pelo Imposto de Renda, que têm trazido bons resultados ao 
nosso cliente. No ano passado, por exemplo, tivemos um 
aumento de 160% nas doações pelo IR, um número 
representativo para o CMDCA-Rio”, comenta Nana Martins, 
coordenadora da conta no Rio. Segundo a jornalista, este é um 
dos compromissos do trabalho de comunicação desenvolvido 
para o Conselho, aumentar a arrecadação do FMADCA para 
que mais projetos possam ser desenvolvidos para este público, 
e a parceria com a publicidade da Prefeitura do Rio foi 
fundamental.

DESTAQUE



Você sabe a origem do
dia da mentira?

A brincadeira surgiu na França, no reinado de Carlos IX 
(1560-1574). Desde o começo do século XVI, o ano novo era 
comemorado em 25 de março, com a chegada da primavera. 
As festas, que incluíam troca de presentes e animados bailes 
noite adentro, duravam uma semana, terminando em 1º de 
abril. 

Em 1562, porém, o papa Gregório XIII (1502-1585) instituiu 
um novo calendário para todo o mundo cristão – o chamado 
calendário gregoriano – em que o ano-novo caía em 1º de 
janeiro. O rei francês só seguiu o decreto papal dois anos 
depois, em 1564, e, mesmo assim, os franceses que resistiram 
à mudança, ou a ignoraram ou a esqueceram, mantiveram a 
comemoração na antiga data. 

Alguns engraçadões começaram a ridicularizar esse apego 
enviando aos conservadores adeptos do calendário anterior – 
apelidados de “bobos de abril” – presentes estranhos e 
convites para festas inexistentes. Com o tempo, a piada 
firmou-se em todo o país, de onde, cerca de 200 anos depois, 
migrou para a Inglaterra e daí para o mundo.
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• Dois Coelhos
• Garota 
Exemplar
• À Espreita
do Mal

Uma viagem inesquecível

Coordenador de 
Estratégias Digitais 

Curitiba

Abner curte esportes, viagem, videogame e filmes. Também 
gosta de tocar violão. Ele faz academia e já praticou crossfit, 
boxe e fez parte de uma escolinha de futebol (é atleticano).

Viajar pela África do Sul e quase ser 
atropelado por elefantes. E não ser 
compreendido no KFC e acabar com um 
combo família em mãos achando que tinha 
pedido apenas um baldinho.

PERSONALIDADES
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Abner Tumeo

Indicações
Filmes

Músicas
• Queens of the Stone Age
• Kasabian
• Liam Gallagher

Séries
• Black Mirror
• Perfume
• Objetos
Cortantes

Livros
• Os 50 Maiores Erros da
Humanidade, de Trajano Leme 
Filho
• Batman: O Longo Dia das 
Bruxas, de Jeph Loeb
• Como Mentir Com 
Estatística, de Darrell Heff

Ele já teve uma banda com disco 
masterizado na Inglaterra e um blog de 

cinema

https://www.instagram.com/abnertumeo/


Mentiras que o cinema de 
ação nos contou
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Nem tudo o que vemos no cinema é real ou mesmo possível. 
Confira algumas mentiras que o cinema nos contou

CURIOSIDADE

Uma arma com 
silenciador não faz 
barulho

Um silenciador só serve para que 
os gases da ignição da pólvora da 
bala possam esfriar e se dissipar, 
a bala ainda mantém seu barulho 
característico.

Fazer uma ligação direta 
é simples e rápido
Os filmes só mostram o personagem 
forçando o motor ao conectar dois 
fios. Eles pulam uma etapa: é preciso 
ligar outros cabos para ativar o 
sistema elétrico, o que é difícil. E, para 
expô-los, é preciso remover a proteção 
da coluna de direção, que pode estar 
parafusada.

Você pode salvar 
alguém sem 
paraquedas

Fora o tempo curto (você teria no 
máximo 10 segundos para saltar), 
o impacto e a velocidade 
tornariam o feito impossível.

Se você for preso, só 
tem direito a um 
telefonema
O artigo 5º da Constituição 
garante o direito à assistência da 
família e do advogado. Não 
importa quantas ligações sejam 
necessárias até que eles fiquem 
sabendo do ocorrido. 

É possível sair andando de 
uma explosão

Na vida real, seria impossível fazer isso, 
devido ao deslocamento de ar, que 
chega a mais de 1.000 km/h.

Acordar de um coma é 
superfácil

Ao contrário do que vemos nos 
filmes, costuma durar entre duas e 
quatro semanas, mas pode chegar a 
meses. E a recuperação é demorada. 



No dia 09 de abril, comemoramos o aniversário do diretor e 
fundador da Savannah Michel Rodrigues. Em homenagem, a 

equipe de mídias digitais preparou um “Arquivo Confidencial” 
com depoimentos de amigos e familiares, que foi transmitido 

ao vivo para o aniversariante e o time. Foi emocionante!

Café da manhã dos campeões
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Neste mês, a equipe 
da Savannah se 
reuniu com 
representantes da 
Cruzeiro do Sul, 
para discutir as 
estratégias digitais 
que estão sendo 
aplicadas na 

DESTAQUES

comunicação da empresa. Atualmente, a Savannah é 
responsável pelas redes sociais de 13 instituições de ensino 
que fazem parte da Cruzeiro do Sul Educacional. 

Aniversariante homenageado



• Pequena Miss  Sunshine
• Operação Cupido
• Garota Exemplar 

Uma viagem inesquecível

Analista de Mídia e 
Performance 

Curitiba
Iago gosta de acampar, viajar e pratica spinning. Ele afirma 
ter um lado mais “aventureiro” que curte 
camping e ir a shows e festivais. Lembra-se muito da 
primeira vez que foi ao Rock in Rio e de quando foi para as 
Olimpíadas, também no Rio de Janeiro.

Já foi a mais de 80 festivais e diz que, 
neste ano, a lista passará de 100. 

Acampar em Caiobá com seus amigos de 
praia há mais de 15 anos.

PERSONALIDADES
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Iago Teixeira

Indicações

Filmes

Músicas
• Demi Lovato
• Justin Bieber
• Imagine Dragons 

Séries
• How To Get Away With 
Murder
• Stranger Things
• Pretty Little Liars

https://www.instagram.com/iagoteixeiras/


Viva o Feijão lança e-book 
com receitas e inovações 
sobre o alimento

Abril, 2022 #145

Com o objetivo de fomentar o consumo e tornar acessíveis 
mais informações sobre o feijão, foi lançado no mês de março 
um e-book com receitas de chefs renomados, curiosidades e 
até playlist com informações sobre o queridinho dos pratos 
brasileiros.

O evento integra o projeto Viva o Feijão, que visa ampliar a 
produção de diferentes variedades e difundir novas formas de 
consumo para a população brasileira. A iniciativa é resultado 
de parceria entre o Sebrae Paraná e o Instituto Brasileiro do 
Feijão e Pulses (Ibrafe), e conta com o apoio da Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e da Associação 
Paranaense para Desenvolvimento da Agroecologia (AOPA).

MERCADO

A consultora do Sebrae Paraná Mabel Guimarães diz que a 
utilização do feijão como protagonista traz impacto em toda a 
cadeia do setor. “Com a produção de novos pratos, com a 
leguminosa como matéria-prima, por parte de chefs 
conhecidos, a população consome novas variedades e tem sua 
curiosidade despertada. Isso aumenta a procura e a venda, 
impactando de forma direta os produtores”, afirma.

CLIQUE PARA BAIXAR
O E-BOOK

https://drive.google.com/file/d/1idRhbrANnAl3WsXQlAaj30r3OgP1q_1w/view?usp=sharing


Como utilizar melhor o 
LinkedIn no dia a dia
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Neste mês, quem realiza nosso workshop e bate-papo é a 
Savanner Brunna Nonato, que vai falar sobre o LinkedIn.

Brunna, que é responsável pela análise de dados e 
performance dos clientes da Savannah nas redes sociais, vai 
mostrar as principais funções da plataforma, focada em 
contatos profissionais, e como utilizá-la para potencializar sua 
rede de contatos.

Com dicas práticas e comportamentais, ela vai nos ensinar as 
melhores maneiras de utilizar ao máximo as funções e 
facilidades da rede social.

WORKSHOP E BATE-PAPO

CLIQUE PARA ACESSAR O 
YOUTUBE DA SAVANNAH

https://www.youtube.com/user/Savannahcomuni


Pega na mentira
Confira Sugestões de Filmes Com Gente 

Que Adora Contar uma Mentira

Filmes

Peixe Grande e Suas 
Histórias Maravilhosas
(HBO Max)
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Prenda-me Se For Capaz
(Amazon Prime, Netflix, 
HBO Max, Globoplay)

O Mentiroso
(Netflix, Star+)

Adeus, Lênin
(HBO Max)

A Mentira
(Globoplay)

Curtindo a Vida Adoidado
(Globoplay)

Uma Doce Mentira
(Amazon Prime)



Pega na mentira
Confira Sugestões de Séries Com Gente 

Que Adora Contar uma Mentira

Séries

Lie to Me
(Star+)
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Secrets and Lies
(Star+)

Um de Nós Está Mentindo
(Netflix)

Big Little Lies
(HBO Max)

Revenge
(Star+)

Younger
(Amazon Prime)



Fernanda Bertola, também jornalista da Savannah, foi 
convidada de Camila Agner (oura savanner) para falar sobre as 
mulheres na mídia com as turmas de jornalismo e fotografia da 

FAG em Cascavel.

Savanners por aí
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O jornalista da Savannah Flávio Jayme participou pelo décimo 
ano do bate-papo sobre o Oscar com vários críticos de cinema 
de Curitiba.

SAVANNAH
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Aniversariantes do Mês

Patricia Biazetto
17/04

Michel Rodrigues
09/04

Alexandre Pezzini
11/04Fernanda Bertola

13/04

Nana Martins
20/04

Nadia Mocelin
26/04

Cinthia Connor
30/04
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https://pt-br.facebook.com/SavannahComunicacao
https://www.instagram.com/SavannahComunicacao/
https://www.linkedin.com/company/savannah-comunicacao

