


Junho é o mês dos apaixonados! Dia dos namorados à 
vista, e até mesmo os corações mais gelados se derretem. 
Mas tem outro calor que derrete corações neste mês: o 
das fogueiras das festas juninas! Quentão, pipoca, bolo de 
milho, quadrilha… 

Mas seja pelo calor da fogueira ou do abraço apertado, 
junho aquece a alma enquanto as temperaturas caem e o 
friozinho bate à porta com o início do inverno.

A edição deste mês ainda destaca o título de maior 
agência de comunicação corporativa do Paraná, que a 
Savannah recebe pelo segundo ano consecutivo.

Junho também é mês de comemoração: no dia 24, 
celebramos os 18 anos da Savannah e nesta edição 
trazemos um convite muito especial para você.

Então abraça a bacia de pinhão ou sua cara-metade e 
vem com a gente conferir as novidades da Savannews de 
junho!

Boa navegação!
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Dia dos Namorados é a mesma 
coisa que Valentine’s Day?
Por Flávio Jayme
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O Dia dos Namorados, tão popular no Brasil, tem sua origem 
nas pregações religiosas do frei português Fernando de 
Bulhões, conhecido como Santo Antônio. Nelas, o frei sempre 
destacava a importância do amor e do casamento. Em função 
de suas mensagens, depois de ser canonizado, ganhou a fama 
de “santo casamenteiro”. Então aqui, a data romântica foi 
escolhida dia 12 de junho por ser véspera do dia de Santo 
Antônio.

Já nos Estados Unidos, a tradição tem a ver com São Valentim, 
que era um bispo da Igreja Católica que acabou proibido de 
realizar casamentos pelo imperador romano Claudius II. Porém, 
o bispo desrespeitou a ordem imperial e continuou com as 
celebrações de matrimônio de forma secreta. Foi preso pelos 
soldados e condenado à morte.

Enquanto estava na prisão, recebeu vários bilhetes e cartões, 
de jovens apaixonados, valorizando o amor, a paixão e o 
casamento. O bispo Valentim foi decapitado em 14 de fevereiro 
do ano 270. Em sua homenagem, esta data passou a ser 
destinada aos casais de namorados e ao amor. A comemoração 
passou a ser realizada todo 14 de fevereiro, principalmente, na 
Europa e, posteriormente (século XVII), nos Estados Unidos.

DESTAQUE

Datas podem até ter mesmo 
significado hoje, mas têm origens 
bem diferentes



Media training é sucesso no 
Sebrae Paraíba
Por Rafaela Gambarra

Os porta-vozes do Sebrae Paraíba participaram, nos dias 3, 4 e 
5 de maio, do media training realizado pela Savannah 
Comunicação. O curso contou com a experiência de 
profissionais como Laerte Cerqueira (doutor em Comunicação 
pela UFPE e com mais de 10 anos de experiência na afiliada da 
Globo na Paraíba), e Valéria Sinésio (mestre em Jornalismo 
pela UFPB, especialista em redação jornalística e vencedora de 
prêmios por matérias investigativas realizadas em sua 
trajetória no jornal impresso e na web), além do 
fonoaudiólogo Fagny Fernandes e do cinegratista Marcelo 
Marques.

O media training teve como objetivo preparar os porta-vozes 
para que eles se sintam aptos a conceder entrevistas e, assim, 
destacar de forma positiva a atuação do Sebrae Paraíba nos 
veículos de comunicação e, consequentemente, para a 
sociedade.
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Dia das mães dos savanners
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Confira registros do dia das 
mães dos colaboradores da 
Savannah.

DESTAQUES

Andrea Brito Rocha celebrou a data com o 
filho Luiz Eduardo e com o filho de coração 

Kauã, além dos doguinhos Tyrion e Akira

Amanda de Santa comemorou 
com a pequena Lívia

Débora Nascimento comemorou seu 
primeiro dia das mães com a filha 
Sophie e a mãe, Moema

Andrelise Daltoé celebrou a data com o marido, 
Carlos, e seus filhos 
Clara e Lucas

Patricia Biazetto fez até um 
ensaio com a filha Ana Leticia

Flávio 
Jayme 

passou o 
dia com sua 
mãe, Maria 

do Carmo



Designer Gráfica
Curitiba

Além de trabalhar na Savannah, Lúrian também é ilustradora 
e artista visual.
Ela conta que adora pintar, praticar atividades físicas e ouvir 
podcast.
Pouca gente sabe, mas ela é goiana e mora em Curitiba há 
quase 3 anos.

PERSONALIDADES
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Lúrian Louise

Indicações Músicas
• Lauryn Hill
• Erykah Badu
• Alcione

Séries
• Little Fires Everywhere
• Insecure
• O Mundo Sombrio de 
Sabrina

Livros
• Olhos d'água, de Conceição 
Evaristo
• Carta a Minha Filha, de Maya 
Angelou
• Dos Traços aos Trajetos. A 
cultura negra entre os séculos 
XIX e XX, de Brenda Maria

Lúrian pratica boxe e também
curte escalada e capoeira

https://www.instagram.com/uailurian/


Savannah é destaque 
novamente no anuário da 
Comunicação Corporativa 
Por Rafael Barzotto

No mês de maio, foi lançado o Anuário da Comunicação 
Corporativa 2022, que traz rankings das maiores empresas do 
ramo no Brasil. A Savannah alcançou, pelo segundo ano 
consecutivo, o primeiro lugar do Estado e a segunda posição 
da Região Sul. As conquistas foram em ambos os quesitos 
apurados: faturamento e tamanho de equipe.

Quando o assunto é faturamento, a agência são-joseense é 
55% maior que a segunda colocada e, com seus 87 
colaboradores, supera praticamente em três vezes a segunda e 
a terceira colocadas, com 35 e 26 colaboradores cada, 
respectivamente.

Atualmente, a Savannah tem clientes em todas as cinco 
regiões do país. Da mesma forma, sua equipe também está 
descentralizada e distribuída em mais de uma dezena de 
Estados. Desde 2015 a empresa aposta no home office e, de 
acordo com o diretor-geral, Michel Rodrigues, foi essa aposta 
na descentralização das operações que permitiu à agência da 
Região Metropolitana de Curitiba ser a maior do Estado, mais 
uma vez.
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Grupo gestor Savannah (da esquerda para a direita): Flávio Jayme, Allison Lima, 
Michel Rodrigues, Homero Meyer e Abner Tumeo. Foto: Leilane Minetto.

CLIQUE PARA BAIXAR
O ANUÁRIO

https://www.virapagina.com.br/megabrasil/anuario2022/


Confira dicas de podcasts e 
canais sobre comunicação e 
cultura
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ESPECIAL

Clique nas imagens para acessar os canais e podcasts

Café da Manhã

Levante da cama com 
notícias e análises 
quentinhas no Café da 
Manhã. Em uma parceria 
entre Folha de S.Paulo e 
Spotify, os jornalistas 
Magê Flores, Maurício 
Meireles e Bruno 
Boghossian trazem nas 
manhãs de segunda a 
sexta, de forma leve e 
simples, o fundamental 
sobre os assuntos do 
momento no Brasil e no 
mundo.

Braincast

Braincast é um podcast 
semanal em que 
informação e 
descontração se 
encontram. Um papo 
solto, sem perder o fio. 
Com senso crítico e 
leveza, cria conversas 
autênticas sobre 
cultura digital, 
comportamento, 
inovação e negócios, 
sempre refletindo 
quais faíscas vão 
impulsionar nosso 
presente e futuro.

Além do Meme
Por Chico Felitti

Além do Meme é um 
podcast investigativo que 
mistura jornalismo e 
entretenimento, e é 
apresentado por Chico 
Felitti. Cada episódio traz 
o perfil de uma pessoa 
que teve sua vida 
mudada, para bem ou 
para mal, depois de 
viralizar na internet. 
Conhecido por contar 
histórias de personagens 
populares, como o Fofão 
da Rua Augusta, Chico 
dedica meses de 
investigação para cada 
perfil, e vai a fundo nas 
histórias nunca contadas 
das pessoas além do 
meme.

https://open.spotify.com/show/0LvIvCZfntBuZOpOEhTU0K?si=7c61bc9ed7d1492b
https://open.spotify.com/show/6WRTzGhq3uFxMrxHrHh1lo?si=273944f3ba4a459f
https://open.spotify.com/show/5ZAOBjP8ntoqf8PrfzR71W?si=004c82c4626b431a


Dogão, churras e karaokê na 
casa do chefe
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O  encontro dos savanners no mês de maio ficou por conta de 
Jeniffer Oliveira e Iago Teixeira que organizaram uma tarde 
com cachorro quente, karaokê e churrasco na casa do 
diretor-geral da Savannah, Michel Rodrigues

SAVANNAH



• O Diabo Veste Prada
• Os Miseráveis
• Até o Último Homem

Uma viagem inesquecível

Social Media
Curitiba

Cinthia conta que já foi muitas coisas, como atriz, blogueira, 
atleta, fotógrafa… ela adora escrever, jogar vôlei e paciência.
Também faz academia e dança.
Ela adora séries de suspense e documentários sobre crimes.

Em 2018 ela comemorou seus 25 anos com 
os pais em uma viagem para a Inglaterra, 
onde ficou 4 dias em Londres e 3 dias em 
Leicester.

PERSONALIDADES
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Cinthia Connor

Indicações
Filmes

Músicas
• Thiaguinho
• Ed Sheeran
• Marília 
Mendonça

Séries
• Friends
• The Fall 
• Supernatural

Livros
• Quem Me Roubou de Mim, 
de Pe. Fábio de Melo
• Quando os Nãos Se Tornam 
Bênçãos, de Marcelo Bigardi
• Uma Vida Com Propósitos, 
de Rick Warren

Cinthia já pensou em fazer mestrado fora 
do Brasil em jornalismo investigativo

https://www.instagram.com/cinthiaconnor/


Jornalismo em tempos
de redes sociais
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No mês de junho a convidada para um bate-papo é a 
produtora de conteúdo audiovisual e textual Gisele Rech

Jornalista há 25 anos, doutora em Comunicação pela Unesp, 
pesquisadora e docente desde 2010, Gisele tem passagens 
pela Gazeta do Povo/Bom Gourmet, Mundo Livre FM, Tribuna 
do Paraná e Rádio e TV Paraná Educativa e atualmente 
trabalha com produção de conteúdo audiovisual e textual para 
meios digitais. Também é responsável pela disciplina de 
projeto e roteiro audiovisual da pós de Narrativas Audiovisuais 
da UniBrasil.

Gisele vai contar suas experiências e falar sobre como o 
jornalismo se transformou em tempos de redes sociais.

WORKSHOP E BATE-PAPO

CLIQUE PARA ASSISTIR
AO WORKSHOP

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


Profissionais e estudantes de todo o Paraná participaram no dia 
17 de maio do evento em comemoração ao Dia da (do) 
Assistente Social, organizado pelo CRESS-PR (Conselho Regional 
de Serviço Social do Paraná), com o serviço de assessoria de 
comunicação da Savannah. Em Curitiba, na sede da APP 
Sindicato, cerca de 100 pessoas se uniram para debater o tema 
deste ano: “Trabalhadoras do Brasil: somos e lutamos com elas”. 
A comemoração também foi transmitida pela internet para 
aqueles que não puderam, presencialmente, participar do 
evento. Até a quinta-feira (19), o vídeo já ultrapassava as 1.300 
visualizações. 

Profissionais de todo o Estado 
do Paraná celebraram Dia do 
Assistente Social
Por Rafael Barzotto
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Evento contou com assessoria da 
Savannah e aconteceu de forma 
presencial com transmissão online

CLIQUE PARA 
ASSISTIR AO

VÍDEO

https://youtu.be/-WUTaco-ZnI


No sábado dia 21 de maio a Dimebras, em parceria com a Neo 
Química, realizarou a 1ª Copa Vitaminas Neo, que reuniu os 
melhores times de futebol de farmácias do Paraná. 

Durante o evento a Savannah esteve presente e realizou uma 
cobertura ao vivo, por meio das redes sociais da Dimebras. Com 
isso, o público pôde acompanhar todos os resultados online e 
em tempo real e ainda participar da escolha do craque do 
campeonato.

Copa Vitaminas Neo com 
cobertura da Savannah
Por Arthur Henrique Schiochet
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DESTAQUE



• Moulin Rouge
• Domésticas
• Psicose

Uma viagem inesquecível

Coordenador de jornalismo 
e clipping

Curitiba

Flávio já fez muita coisa: foi vendedor de loja de shopping, 
vitrinista, designer gráfico, barista, confeiteiro, costureiro, 
marmiteiro… é terapeuta, faz crochê e adora o Batman. 
Além de trabalhar na Savannah é crítico de cinema e escritor. 
Fã de Disney e cultura pop tem mais de 400 filmes em casa e 
mais de 50 tatuagens de personagens, frases e ícones pop.

Sua primeira viagem internacional para 
Buenos Aires e a comemoração de seu 
aniversário em Campos do Jordão.

PERSONALIDADES
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Flávio Jayme

Indicações

Filmes

Músicas
• Pato Fu
• Belle & Sebastian
• Mika

Séries
• Friends
• Modern Family
• I Love Lucy

Livros
• Daytripper, Fábio Moon e 
Gabriel Bá
• Qualquer um do Luís 
Fernando Veríssimo
• O Jogo do Anjo, de Carlos 
Ruiz Zafón

Fez teatro por 10 anos atuando, escrevendo 
e dirigindo peças e se apresentou no 

Festival de Teatro de Curitiba

https://www.instagram.com/flavio.jayme/


Bastidores
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Globo Comunidade gravando 
a oficina de jovens que estão 
discutindo o Plano de 
Enfrentamento às Violências 
Sexuais contra crianças e 
adolescentes lançado pelo 
CMDCA-RIO.
Foto: Nana Martins

SAVANNAH

Reunião de 
savanners em João 

Pessoa: Déborah 
Souza, Michel 

Rodrigues, Celina 
Modesto e Rafaela 

Gambarra.

Julio Cezar Agostini, diretor de Operações do 
Sebrae Paraná,  em entrevista para a TV 
Sudoeste,  de Pato Branco, sobre o encontro 
estadual de líderes de TIC em Pato Branco.
Foto: Antonio Menegatti Neto



Bastidores
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SAVANNAH

Lançamento do Plano de 
Enfrentamento às Violências Sexuais 
contra crianças e adolescentes do 
CMDCA-RIO.
Fotos: Nana Martins

Diogo Colella,  gerente da Regional 
CREA-PR em Pato Branco,  em entrevista 

para a TV Sudoeste. Assunto: Fiscalização 
de hospitais.

Foto: Antônio Menegatti Neto



No dia 20 a Savannah realizou a palestra: Media training, 
comunicação, apresentação pessoal e advocacy, no 6º Seminário 
Estadual do ProEC Gestão e Sustentabilidade às Entidades de 
Classe.

Na palestra realizada em parceria com o CREA-PR, Rodrigo 
Fornos falou sobre imagem, postura e conquistas. Contando um 
pouco de sua história e estimulando os participantes a pensarem 
sobre como se posicionar online, o palestrante que também é 
cantor, ator, jornalista, diretor e produtor cultural usou até a 
meditação para interagir com os presentes e foi elogiado pela 
performance.

Savannah realiza media 
training com o CREA-PR 
em Cascavel
Por Flávio Jayme
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Love is in the air…
Grandes histórias de amor no cinema para

aquecer os corações apaixonados

Filmes

Moulin Rouge
(Star+)
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Romeu + Julieta
(Star+)

Hoje Eu Quero Voltar 
Sozinho
(Netflix)

Amor, Sublime Amor
(Disney+)

Um Lugar Chamado Notting 
Hill
( Star+ e Globoplay)

(500) Dias Com Ela
(Star+)

Canções de Amor
(Google Play)



Love is in the air…
Grandes histórias de amor nas séries para

aquecer os corações apaixonados

Séries

Bridgerton
(Netflix)
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With Love
(Amazon Prime)

Modern Love 
(Amazon Prime)

Quatro Casamentos e Um 
Funeral
(Globoplay)

The Baker and The Beauty
(Globoplay)

Love, Victor
(Star+)



“No frio as pessoas ficam mais 
elegantes”
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DESTAQUE

Confira os looks dos savanners e dos 
seus pets em home office no frio

Fernanda 
Anacleto e 

Flávio Jayme de 
pantufas 

combinando

Pantufas e 
chinelinhos 

fofos da 
Danielli 

Nascimento 
e da Bruna 

Marinho

Arthur 
Henrique 
Schiochet todo 
trabalhado no 
time do 
coração

Bruno Belão
fazendo o estilo 

dark-mas-quentinho
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Fubá, o gato do 
Antônio Menegatti, 
relaxando na rede

A Zelda, da Tatiane Fonseca, toda 
quentinha

Polka, o
gato do gestor
Homero Meyer

Akira e Tyrion 
fazendo 

companhia pra 
Andrea Brito 

Rocha

Os supermodels 
Alisson e 

Vicente, da 
savanner Marina 

Luiza

Os pets também precisam estar 
quentinhos, né?

DESTAQUE
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Panqueca, da 
savanner Camila 
Agner

Junior, do gestor
Flávio Jayme

O Bono, do Allison Lima, e o Thor, da 
Priscila Forlin pensando nos boletos 

pra pagar.

DESTAQUE

O Dylan, da Cinthia Connor, 
tomando banho de sol

Maria e Anima, da 
savanner Samara 
Rosenberger
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Felix e Okinawa

Os pets da savanner Fernanda Anacleto

Allgodão, Sibila e 
Grafitte

O Mia, do 
Justo D’Avila, 
em seu estilo 
inverno 
jurássico

O Bill, do Rafael Barzotto, 
tem dupla função: 

pet e pantufa

Black

A Âmbar, do 
diretor Michel 
Rodrigues, 
tranquila no 
cesto de roupas



Junho é mês de aniversário
Neste mês a Savannah está de aniversário e estamos 

preparando uma edição especial da Savannews pra você!
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Depoimentos

HistóriaFatos importantes

Imagens de acervo

Dia 24 de junho! Aguarde.

E durante todo o mês de junho acompanhe nas 
nossas redes sociais a participação de 

colaboradores, ex-colaboradores e clientes que 
ajudaram e ajudam a construir a história da 

Savannah.



Samara Rosenberger
21/06
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Aniversariantes do Mês

Marco Moribe 
03/06

Abner Tumeo
18/06

Bruna Marinho
11/06

Cristine von der Hayde 
Glatz
25/06

Daniel Pettengill
17/06
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https://savannah.com.br/savannews/

