


Editorial
Mãe é mãe! A gente bem sabe.

Tem mãe carinhosa, superprotetora, mandona, exigente, 
amiga… mãe-vó, mãe-tia, mãe-irmã e até mãe-pai. 
Mãe-coruja, mãe-loba e mamãe-urso. Mãe de sangue, 
mãe do coração, mãe de barriga e mãe de criação. E, ao 
contrário do que muita gente diz, mãe não é tudo igual, 
não (mas tem coisas que todas elas fazem, com certeza). 
E no mês de maio a homenagem é toda delas!

Então além de acompanhar as novas conquistas da 
Savannah e o que de mais importante aconteceu no mês 
de abril (e o que vem aí em maio), nesta edição as dicas 
de filmes e séries são sobre elas: conheça várias 
produções com mães que não deixam para depois 
quando o assunto é proteger seus filhos.

Confira ainda como foi a Páscoa dos Savanners, nossa 
oficina especial de cookies e dicas de podcasts e canais do 
Youtube com novidades do mercado de comunicação.
 
Boa navegação!
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Savannah levanta voo em São 
Caetano com treinamento de 
drone
Por Mark Ribeiro

Profissionais de foto e filmagem da Savannah e da Prefeitura 
de São Caetano do Sul participaram de curso de pilotagem de 
drone no fim de semana (9 e 10/4), no Espaço Verde Chico 
Mendes. O objetivo foi capacitar os profissionais para a 
captação de imagens de diferentes ângulos da cidade. O 
treinamento foi realizado pelo instrutor Junior Alves, 
cinegrafista da TV Globo.

O curso incluiu o passo a passo para a operação de drones: 
montagem e desmontagem do equipamento, dicas de 
segurança e de manutenção, pouso e decolagem e, claro, 
aulas práticas de foto e filmagem, entre outros temas. Após o 
curso, os profissionais da Savannah e da Prefeitura de São 
Caetano estabeleceram rotinas de treinamentos para 
aperfeiçoar o aprendizado.
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DESTAQUE



Quando as novidades se 
transformam em grandes 
oportunidades
Por Jeniffer Oliveira

Desde novembro do ano passado, a Savannah vem 
desenvolvendo estratégias digitais para a Dimebras, uma das 
maiores distribuidoras de produtos farmacêuticos do país, e a 
cada mês os resultados só melhoram.

Em abril, tivemos grandes novidades norteando o foco das 
campanhas, que estão rodando tanto nas redes sociais quanto 
no Google. Só em redirecionamento de contatos ao WhatsApp 
da empresa foram mais 700 cliques.

O lançamento de um aplicativo para compras foi a cereja do 
bolo, pois é o primeiro do setor. Graças a nossa divulgação, o 
app já foi instalado por mais de 400 pessoas. Além disso, o site 
da Dimebras foi atualizado e está oferecendo uma experiência 
melhor ao usuário.

E as novidades não param por aí. A Dimebras inaugurou um 
centro de distribuição em Palhoça-SC e está garantindo a 
entrega de produtos em 24 horas para qualquer lugar do 
estado catarinense. Outra ação que está se destacando é a 
parceria com o Sprint Farma, evento desenvolvido pelo 
Instituto Bulla para a capacitação de gestores na área 
farmacêutica.
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DESTAQUE



Uma viagem inesquecível

Assessora de comunicação
Maringá

Além de trabalhar na Savannah, Fernanda também é 
estudante de doutorado.
Ela conta que gosta de ir a shows sozinha. Em 2011 foi sem 
companhia a um show da banda System of a Down pela 
primeira vez e que a experiência foi incrível.

Ir a São Paulo visitar museus, arte de rua. 
Para ela é sempre maravilhoso. 

PERSONALIDADES
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Fernanda Bertola

Indicações

Filmes
• Django Livre
• História de um Casamento
• Jojo Rabbit

Músicas
• Caetano Veloso
• Marisa Monte
• System of 

a Down

Séries
• Olhos Que Condenam
• Breaking Bad 
• The Affair

Livros
• Lucíola, de José de Alencar
• O Pequeno Príncipe, de
Antoine de Saint-Exupéry
• Manson, retrato de um 
crime repugnante, de Curt 
Gentry e Vincent Bugliosi

https://www.instagram.com/fernandabertola/


Confira dicas de podcasts e 
canais sobre comunicação e 
cultura
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ESPECIAL

Clique nas imagens para acessar os canais e podcasts

Propaganda não é isso aí
Por Lucas Schuch

Procurando olhar para o 
futuro da publicidade, 
torcendo por mudanças, 
mas com um olhar crítico 
sobre elas. Conversas 
com profissionais que 
buscam a transformação 
da propaganda no país.

Mimimidias

Vídeos sobre internet, cinema, games, design, literatura 
e tudo que é mídia. Sempre com rigor acadêmico, bom 
humor e muito mimimi.

O Assunto
Por Renata Lo Prete

Um grande assunto do 
momento, discutido 
com profundidade. 
Renata Lo Prete vai 
conversar com 
jornalistas e analistas 
da TV Globo, do G1, da 
GloboNews e dos 
demais veículos do 
Grupo Globo para 
contextualizar, explicar 
e trazer um ângulo 
diferente dos assuntos 
mais relevantes do 
Brasil e do mundo, 
além de contar 
histórias e entrevistar 
especialistas e 
personagens 
diretamente 
envolvidos na notícia.

JACCU - Jornalistas 
Autônomos Culturais de 
Curitiba

Flávio Jayme (Pausa 
Dramática), Abonico 
Smith e Janaina Monteiro 
(Mondo Bacana) e 
Marden Machado 
(Cinemarden) falam sobre 
entretenimento e cultura 
em um bate-papo 
descontraído com a 
participação de 
convidados especiais.

https://open.spotify.com/show/0ITcEkDnOGTUzBMED2gsAa?si=e3fec0f79cf5416d
https://open.spotify.com/show/4gkKyFdZzkv1eDnlTVrguk?si=a44d0d046f824fda
https://open.spotify.com/show/4KpiAwSKYpWljvdea4ejeZ?si=bdd1f8adcf3e4b55
https://www.youtube.com/c/mimimidias


Alegra marca presença na 
Mercosuper 2022
Por Priscila Forlin e Renan Araújo
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A Alegra, indústria de carne suína da Unium (marca 
institucional das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal), 
participou neste ano da Mercosuper, uma das maiores feiras e 
convenções de supermercados do Brasil.

A nova linha de lasanhas da Alegra também foi lançada 
durante o evento. Estiveram em exposição, ainda, outros 
produtos da linha, como salame, bacon e calabresa. Além da 
exposição nos produtos na feira, Auke Dijkstra Neto, 
representante da Unium, ressaltou a importância de 
apresentar ao mercado os diferenciais da intercooperação. “As 
cooperativas paranaenses Frísia, Capal e Castrolanda 
separadamente não possuíam tamanho nem produção em 
escala para conseguir resultados nacionalmente. Com a 
criação da Unium, marca institucional que representa a 
intercooperação das companhias, hoje, unidas, as três 
representam a segunda maior produtora de leite do país.”

DESTAQUE

Equipe Alegra marca presença no evento

Trabalho da Savannah evidenciou 
lançamentos e promoveu entrevistas 
com os executivos da marca



• De Volta Para o Futuro
• Mad Max
• Duna

Uma viagem inesquecível

Jornalista 
Coronel Vivida

Antônio faz parte da equipe da Savannah há seis anos. 
Nasceu em Lages (uma das cidades mais geladas de Santa 
Catarina) e pratica academia e pilates. Gosta de música, 
cinema e seriados.

Antônio cita a viagem para Dubai e Abu 
Dhabi como uma das suas preferidas.

PERSONALIDADES
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Antônio Menegatti 

Indicações
Filmes

Músicas
• Electric Light Orchestra
• AC/DC
• Skank

Séries
• Peaky Blinders
• Umbrella 
Academy
• The Boys

Livros
• Complexo de Portnoy, de 
Philip Roth
• A Comédia Humana, de 
William Saroyan
• Pulp, de Charles Bukowski

Aos fins de semana ele trabalha na
propriedade rural da família

https://www.instagram.com/antoniomngt/


A representação da figura 
materna no cinema
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Especialmente para o mês das mães, os jornalistas Marden 
Machado e Janaina Monteiro conversam com o savanner 
Flávio Jayme (que também é crítico de cinema e possui o site 
Pausa Dramática) sobre as diversas formas de representar a 
figura materna nas telonas.

Partindo de quatro filmes bastante diferentes (Que Horas Ela 
Volta?, Sexta-Feira Muito Louca, Mães Paralelas e O Quarto de 
Jack), a conversa vai levantar a questão: da mãe 
superprotetora à que dá mais liberdade aos filhos, será que os 
filmes mostram mães que são reais fora das telas?

WORKSHOP E BATE-PAPO

CLIQUE PARA ASSISTIR
AO WORKSHOP

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


Páscoa Savannah
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O coelhinho da 
Páscoa passou pela 
Savannah, e os 
marujos receberam 
um presente bem 
especial: deliciosos 
bombons dourados 
recheados com 
trufas!

DESTAQUES



• O Poderoso Chefão
• Orgulho e Preconceito
• Corra!

Uma viagem inesquecível

Assessora de Imprensa
João Pessoa

Celina pratica corrida (avisa que ainda é iniciante) e 
academia. Adora consumir conteúdos como séries e filmes. 
Um de seus hobbies é a fotografia. Também ama cerveja, gin 
e vinhos e conta que sua festa preferida é o carnaval: gosta 
mais que do São João, tradicional na Paraíba.

Ela conta que foi a Gramado, no Rio Grande 
do Sul, no ano passado e amou a cidade. 
Pretende voltar e levar toda a família.

PERSONALIDADES
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Celina Modesto

Indicações

Filmes

Músicas
• Led Zeppelin
• Fela Kuti
• Paulinho da 
Viola

Séries
• Dark
• Downton Abbey
• Friends

Livros
• A vida invisível de Eurídice 
Gusmão, de Martha Batalha 
• O Apocalipse dos 
Trabalhadores, de Walter 
Hugo Mãe
• Mulheres Que Correm 
Com os Lobos, de Clarissa 
Pinkola Estés 

https://www.instagram.com/celinamodesto/


Bastidores
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Presidente do CMDCA-Rio em 
entrevista à Rede Globo 
sobre as ações no Carnaval.
Foto: Nana Martins

SAVANNAH

Fiscais do Crea-PR 
em Araucária, para 
a TV Paraná 
Turismo.
Fotos: Denise Morini

Participação de 
Fernando Moraes e 
Fabrício Bianchi do 

Sebrae/PR na Rádio 
Paiquerê FM.

Foto: Amanda de Santa



Bastidores
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Acima, a consultora 
Maria Izabel Guimarães, 

do Sebrae/PR, 
conversando com o 

repórter da TV 
Evangelizar. Ao lado, 

empresários do Barreado 
do Litoral.

Fotos: Rafael Barzotto

SAVANNAH

Bastidores da 
cobertura do 
Desafio das 
Merendeiras 
edição estadual, 
em Sinop (MT). 
Iniciativa do 
Sebrae/MT, por 
meio do 
programa Cidade 
Empreendedora.
Fotos: Julia Panosso



Amor de mãe
Confira Sugestões de Filmes Com Mães

Capazes de Tudo Por Seus FIlhos

Filmes

Mamma Mia!
(Star+ e Globoplay)
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mãe!
(Netflix e Globoplay)

Minhas Mães e Meu Pai
(Amazon Prime e Globoplay)

Os Incríveis
(Disney+)

Hairspray
(HBO Max)

O Quarto de Jack
(Netflix, Amazon Prime, Star+)

A Noviça Rebelde
(Disney+)



Amor de mãe
Confira Sugestões de Séries Com Mães

Capazes de Tudo Por Seus FIlhos

Séries

Stranger Things
(Netflix)
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Mom
(HBO Max)

One Day At A Time
(Netflix)

Modern Family
(Star+)

Família Dinossauros
(Disney+)

Os Simpsons
(Star+)



CMDCA-RIO invade a Sapucaí
Por Nana Martins
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Tendo em vista que, durante os dias de folia de Carnaval no Rio 
de Janeiro o número de denúncias de crimes sexuais contra 
crianças e adolescentes através do Disque 100 aumenta em 
cerca de 20%, a Savannah Comunicação elaborou uma estratégia 
para chamar a atenção dos foliões para uma das principais lutas 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA-Rio), cliente atendido pelos times de assessoria de 
imprensa e redes sociais da agência. 

Adolescentes da Unidade de Reinserção Social (URS) Paulo Freire 
desfilaram no Sambódromo do carnaval da Sapucaí no último dia 
24 de abril com faixas de dez metros da  campanha de 
prevenção e combate à exploração sexual de crianças e 
adolescentes e também da campanha de arrecadação do Fundo 
Municipal de Atendimento aos Direitos da Criança e do 
Adolescente.

A conselheira do CMDCA e coordenadora de comunicação da 
instituição, Priscila Pereira da Silva, destacou o papel 
determinante da Savannah no sucesso da campanha. "A 
Savannah tem muito comprometimento não só com o Conselho, 
mas sobretudo com a causa", destacou. 

DESTAQUE

CLIQUE PARA ASSISTIR
AO VÍDEO DA REPORTAGEM

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/rj2/video/prefeitura-do-rio-lanca-campanha-contra-a-exploracao-sexual-de-criancas-no-carnaval-10495343.ghtml


Oficina de cookies
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O savanner Homero Meyer comandou, 
no mês de abril, uma superoficina de 
cookies com diversos colaboradores da 
Savannah.

SAVANNAH

Foi mão na massa 
com diversão e 

delícias garantidas!



• Piratas do Caribe
• Johnny e June 
• A Nova Onda do 
Imperador

Uma viagem inesquecível

Social Media 
Curitiba

Fernanda é a “louca dos gatos”: tem nove deles em casa, e 
mais um cachorro. Além de Social Media na Savannah, ela é 
maquiadora e adora ler, escrever, cultivar plantas, brincar 
com animais e fazer pesquisas culturais. Gosta de colecionar 
livros e está montando sua biblioteca pessoal.

Fez parte da equipe de maquiadores do 
Zombie Walk Curitiba por seis anos. 

Quando foi para São Paulo, em 2012, para 
ver uma exposição com itens pessoais de 
Elvis Presley, vindos direto de Graceland.

PERSONALIDADES
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Fernanda Anacleto 
de Ramiro 

Indicações

Filmes

Músicas
• Kiss
• Black Sabbath
• P!nk 

Séries
• Grace and Frankie
• Sons of Anarchy 
• How I Met 
Your Mother

Livros
• A Praia, de Alex Garland
• Estação Carandiru, de 
Dráuzio Varella
• Tudo Que Você Não Soube, 
de Fernanda Young

https://www.instagram.com/feranac/


Déborah Souza
19/05
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Aniversariante do Mês
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