


Editorial
Neste ano a Savannah Comunicação Corporativa completa 18 
anos. Chegamos à nossa maioridade! E muitas novidades 
foram planejadas para esta comemoração.

Entre elas está a reformulação da Savannews, que passa a vir 
com mais conteúdo e em formato de revista digital. Agora, 
além de saber as novidades das ações da Savannah, você 
receberá, todo mês, um conteúdo especial com dicas e 
matérias de interesse geral. A revista trará ainda perfis da 
equipe, matérias sobre nossos clientes e muito mais.

Então divirta-se e curta todo o conteúdo que preparamos com 
carinho para você!

Por que Savannah?

A Savannah ganhou este nome em 
homenagem ao SS Savannah que, 
em 1819, foi o primeiro navio a 
vapor a cruzar o Oceano Atlântico. 
Assim como a tripulação do 
Savannah, nossos marujos são 
corajosos e não têm medo de 
enfrentar mudanças e novidades.
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Uma viagem inesquecível

Coordenadora
Técnica de Jornalismo

Rio de Janeiro

Nana adora artes! Já pintou quadros e já produziu mais de 
300 cachecóis no tear. Ela pratica boxe, musculação e ioga e 
já conheceu a Patagônia Argentina e Chilena em uma viagem 
com amigos, admirando as paisagens magníficas.

Nana já foi hippie e conheceu as praias
do litoral brasileiro vendendo bijuterias.

Conhecer o Peru e Machu Pichu, conviver 
com a população local e sentir sua energia.

PERSONALIDADES
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Nana Martins

Indicações

Filmes
• Cidade de Deus
• Asas do Desejo
• O cozinheiro, o ladrão,
sua mulher e o amante

Músicas
• Maria Bethânia
• Barão Vermelho
• Emicida

Séries
• Dark
• This is Us
• La Casa de Papel

Livros
• Quando Tudo se Desfaz, 
de Pema Chödrön
• Abusado, de Caco 
Barcellos

https://www.instagram.com/nanex50/


Bastidores

Os consultores do SEBRAE/PR concederam entrevistas para as 
redes de TV RPC, TV Mundial, TV Paraná Turismo e Rede 
Massa (SBT).
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Rodrigo Feyerabend 

Rafael Tortato

Amberson Bezerra

Lucas Hahn

SAVANNAH

Fotos: Jorge Nikolas Camargo



Futebol Americano
em São José dos Pinhais

São José dos Pinhais recebeu, no mês de março, o primeiro 
jogo de futebol americano da história da cidade. O evento 
marcou a volta do Moon Howlers, equipe que teve suas 
atividades paralisadas devido à pandemia. O jogo gratuito foi 
um evento de exibição entre ataque e defesa da equipe 
são-joseense, com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de 
São José dos Pinhais, e contou com food trucks, bebidas e 
outras atrações gastronômicas.
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Moon Howlers volta a campo para a 
reinauguração do Estádio Moacir Tomelin

A apresentação do time também marcou a reinauguração do 
Estádio Moarcir Tomelin, a nova casa do time.

DESTAQUE



Paraná soma mais de 7 mil 
negócios ligados ao setor pet

No Paraná, atualmente, há 7.044 negócios ligados ao 
segmento pet, um crescimento de 245,29% se comparado ao 
ano de 2013, quando havia 2.040 negócios. Desse total, 51,4% 
são de microempreendedores individuais (MEI) que atuam 
com comércio varejista de animais vivos e de artigos e 
alimentos para animais de estimação ou de medicamentos 
veterinários. Com a pandemia, essa tendência tornou-se ainda 
mais comum, é o que explica a consultora do Sebrae-PR em 
Cascavel, Angélica Weirich, que é uma mãe de pet. “As 
pessoas começaram a se sentir muito sozinhas no período de 
isolamento social, então perceberam que a importância e a 
necessidade da companhia dos bichinhos de estimação”, 
enfatiza.
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A médica veterinária Patrícia Thiensen, da Zeal Pet Shop, 
afirma que muitas pessoas acabaram adquirindo um 
animalzinho de estimação para fazer companhia por conta da 
pandemia, o que se refletiu no crescimento do mercado pet. E 
mesmo quem já possuía um animal e começou a permanecer 
mais tempo em casa, passou a dar mais atenção e até mesmo 
aumentar os investimentos com cuidado e manutenção dos 
pets. “Percebemos o crescimento pelo fato das pessoas 
ficarem mais em casa e sentirem a necessidade de uma 
companhia”, afirma.

MERCADO



• Quase Famosos
• La La Land
• Amores 
Expressos

Uma viagem inesquecível

Redator de conteúdo 
digital 

São José dos Pinhais

Além de redator de conteúdo digital na Savannah, Arthur é 
podcaster e videomaker.
Ele já foi  repórter esportivo, dirigiu um documentário sobre 
MMA e já viajou para Cuba e Chile.

Arthur viajou para o Chile com uma comitiva 
oficial de São José dos Pinhais. Lá ele visitou 
duas das maiores vinícolas do mundo e jogou 
hóquei no barro com os indígenas locais. No 
fim do jogo, eles disseram que ele foi o 
melhor "forasteiro" da história daquele 
esporte e o presentearam com um taco.

PERSONALIDADES
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Arthur Henrique 
Schiochet 

Indicações

Filmes
Músicas
• Queen
• Amy Winehouse
• Milton Nascimento

Séries
• Atlanta
• Mindhunter
• Ted Lasso

Livros
• As desventuras de Arthur 
Less, de Andrew Sean Greert
• Outliers - Foras de Série, de 
Malcolm Gladwell
• Habibi, de Craig Thompson

https://www.instagram.com/arthur.henriq/


Paraná Aventura vai 
incentivar o ecoturismo e
o turismo de aventura
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Com objetivo de tornar o Paraná referência na prática de 
atividades de ecoturismo e turismo de aventura de forma 
segura e legalizada, foram apresentadas neste mês ações do 
Paraná Aventura. As atividades do programa têm como foco 
capacitar empresários e condutores, regulamentar a atuação 
dentro de Unidades de Conservação (UCs) e promover o 
turismo. O Programa é realizado pelo Sebrae Paraná, em 
parceria com a Paraná Turismo, Instituto Água e Terra (IAT) e 
Fecomércio PR.

“Nessa área, as pessoas compram a diversão, elas estão em 
busca de uma experiência, um momento ímpar em suas vidas 
e a empresa precisa vender segurança. Como fazer essa 
composição? Por meio do programa, queremos levar 
qualificação para os processos de gestão, a regulamentação e 
o uso sustentável para que o empreendedor possa buscar as 
licenças para o uso desses espaços”, diz a consultora do 
Sebrae Paraná, Patricia Albanez. 

MERCADO

Entre as ações previstas estão a capacitação, 
regulamentação e promoção de atividades em 
Unidades de Conservação



Mulheres são destaque nas 
mídias do INT 

No último dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, foi 
divulgado nas mídias do INT um infográfico com os números 
significativos de mulheres no quadro funcional e em cargos de 
Diretoria do Instituto. 
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Em uma realidade em que apenas 2% de mulheres ocupam 
cargos de liderança no meio científico e tecnológico, conforme 
dados da Agência Brasil, o Instituto Nacional de Tecnologia 
(INT) apresenta um cenário contrário. Essa característica foi o 
gancho para a equipe de assessoria da Savannah criar uma 
campanha especial do Mês da Mulher.

ESPECIAL

Foto: Dennys Coelho



Comunicação Para a 
Diversidade
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No mês de março a Savannah realizou o workshop virtual  
“Comunicação Para a Diversidade”, a partir de um manual 
lançado por diversas instituições (entre elas UFPR, SindiJor, 
Aliança Nacional LGBTI e vários outros). 

O Manual de Comunicação LGBTI+ foi lançado com o intuito 
de apresentar aos jornalistas a terminologia mais adequada 
com relação à população LGBTI+ e traz importantes discussões 
sobre os direitos da comunidade.

Para falar do manual, foram convidados o advogado Mateus 
Cesar Costa e a comunicóloga Carol Silva, ambos do Grupo 
Dignidade, um dos organizadores do manual.

WORKSHOP

CLIQUE PARA ASSISTIR
AO WORKSHOP

CLIQUE PARA BAIXAR
O MANUAL

https://www.facebook.com/SavannahComunicacao/videos/1605674283132311
https://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2018/05/manual-comunicacao-LGBTI.pdf
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Diretor de Criação
São José dos Pinhais

Homero também é escritor e esportista.
Tem dois romances publicados e é jogador de futebol 
americano. Ele faz academia todos os dias (inclusive sábados, 
domingos e feriados), caminhadas diárias e 3 treinos do time 
de futebol americano por semana.

Ele já teve um restaurante e tem uma
horta de temperos em casa.

Homero já foi até a Cordilheira dos Andes de 
carro, dirigindo quase 7500 km em 6 dias.

PERSONALIDADES
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Homero Meyer

Indicações

Filmes
• A Árvore da Vida

Músicas
• The House of The Rising 
Sun - The Animals

Séries
• Missa da Meia-Noite

Livros
• O Labirinto das
Paredes Surdas, 
de Homero Meyer

https://www.instagram.com/homeromeyer/


Conheça as principais 
mudanças no Instagram 
para 2022
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As atualizações do Instagram sempre trazem novidades que 
podem e devem ser incorporadas ao planejamento de 
marketing empresarial. Por isso, é fundamental acompanhar 
as novas tendências da rede social.

BLOG

Novos recursos
para vídeo

Uma das novidades será 
especificamente para o Reels 
e permitirá que os usuários 
sincronizem vídeos com 
músicas automaticamente.

Stories exclusivos e 
pagos

Talvez tenhamos uma versão 
exclusiva dos Stories, que só 
poderia ser visualizada por 
meio de inscrição, 
possivelmente paga.

Modo Montagem

Podemos esperar um recurso 
capaz de transformar 
sequências de Stories em um 
único vídeo do Reels.

Controle Parental

Com esse recurso, pais ou 
responsáveis por crianças e 
adolescentes   poderão 
supervisionar as contas de 
usuários entre 13 e 18 anos 
de idade.

Reels Visual Replies

Com esta nova ferramenta, os 
usuários poderão responder 
comentários de um Reels com 
outro Reels.

Três opções de Feed

Uma das atualizações é a 
inclusão de três formatos 
diferentes de feed: Home, 
Favoritos e Seguindo. 

CLIQUE PARA LER MAIS

https://savannah.com.br/principais-mudancas-no-instagram-para-2022/


Poderosas e Empoderadas
Confira Sugestões de Filmes 

Para Celebrar o Mês da Mulher

Filmes

Estrelas Além do Tempo
(Disney+)
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Coquetel Explosivo
(Amazon Prime)

Bela Vingança
(Globoplay)

A Escolhida
(HBO Max)

8 Mulheres e um Segredo
(HBO Max)

Que Horas Ela Volta?
(Netflix)



Poderosas e Empoderadas
Confira Sugestões de Séries 

Para Celebrar o Mês da Mulher

Séries

Riviera
(Star+)
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Por Que as Mulheres
Matam?
(Globoplay)

Minx: Uma Para Elas
(HBO Max)

Bom Dia, Verônica
(Netflix)

Rebel
(Star+)

Veneno
(HBO Max)



• Um Estranho 
no Ninho
• O Diabo 
Veste Prada
• Erin Brickovich
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Social Media
Curitiba

Além de social media na Savannah, Aline é modelo e 
maquiadora.
Ela conta que mudou de profissão aos 30 anos e já passou 
por uma cirurgia: hoje tem 2 placas e 2 pinos na coluna. Já 
fez teatro, já jogou rugby e já foi premiada em um 
concurso nacional de poesia.

Aline conheceu seu marido fabricando 
cerveja!

Para Aline, suas viagens para Treze Tílias, 
Buenos Aires e pelo interior do Uruguai 
foram as favoritas.

PERSONALIDADES
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Aline Colognese

Indicações

Filmes Músicas
• Macumbazilla
• Tiregrito
• Rammstein

Séries
• Alias Grace
• Dark
• Sense8

Livros
• Os Testamentos, de 
Margaret Atwood
• Guerra dos Tronos, de 
George R. R Martin
• As armas da persuasão, de 
Robert Cialdini

https://www.instagram.com/alinecolognese/


Cases de Sucesso
Savannah
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RESULTADOS

MINON
+273% DE ALCANCE

NO INSTAGRAM

A loja de departamentos 
são-joseense Minon, uma das 
maiores do Estado do Paraná,  

evoluiu em 273% o alcance em 
suas redes sociais e conseguiu 

mais de 3.700 leads.

MAKE MAKE
+349% DE ALCANCE

NO INSTAGRAM

A loja de maquiagem Make Make,  
em São José dos Pinhais-PR, 

expandiu em 349% o alcance no 
Instagram e registrou 1.894 leads 

por meio de suas redes sociais.



Folia Savanner
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CARNAVAL

Veja as fotos da equipe Savannah curtindo o carnaval.



Março, 2022 #144

Aniversariantes do Mês

Michelle Cerqueira
25/03

Aline Colognese
04/03

Nelson de Faria Peres
12/03

Marina Luiza
12/03

Mark Ribeiro
28/03
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https://www.facebook.com/SavannahComunicacao
https://www.instagram.com/SavannahComunicacao/
https://www.linkedin.com/company/savannah-comunicacao

