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Seja bem-vindo a este passeio.

    Ao longo das próximas páginas, você encontrará relatos sobre 

Chopinzinho, Coronel Vivida, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Mangueirinha, 

Pato Branco e Vitorino. A cidade de São Lourenço do Oeste, no Noroeste 

catarinense, também integra o projeto. Essas oito cidades da região são, 

justamente, os municípios onde os acadêmicos residem.

    Nossa intenção não é lhe convidar a olhar para o passado apenas com 

nostalgia, nada disso! Queremos que você, leitor curioso, reconheça a 

trajetória que culminou na realidade que vivemos hoje e, sobretudo, seja 

instigado a refletir sobre isso. Afinal, o que desfrutamos atualmente, resultou 

dos sonhos e das lutas de muita gente. 

    Conhecer a história da nossa cidade é fundamental para compreendermos 

os principais fenômenos sociais desencadeados na atualidade e o papel da 

comunicação nesse processo. Partimos deste ideal para desenvolver este 

projeto, que nasceu na disciplina de História da Comunicação, ministrada ao 

1º período de Publicidade e Propaganda da Faculdade de Pato Branco 

(Fadep), no primeiro semestre de 2018. 

    Nos últimos meses, os acadêmicos entrevistaram pioneiros e resgataram 

memórias de pessoas que vivenciaram episódios importantes da nossa 

história. Assim, tiveram a oportunidade de revisitar momentos históricos ainda 

presentes em nossas vidas e em nossa profissão – afinal, a Publicidade na 

região surgiu e evoluiu nesse processo. 

    Você, que está lendo estas linhas, saiba que em suas mãos há histórias de 

pessoas que vivenciaram o desenvolvimento do Sudoeste do Paraná – que 

viram e ouviram o sonho do progresso anunciado por meio do telégrafo, das 

ondas do rádio, da fotografia em preto e branco, dos primeiros jornais 

impressos, do romantismo do cinema, da TV e, agora, da Internet. 

Um passeio pela 
história do Sudoeste 

Jozieli Cardenal
Jornalista e professora de História da Comunicação 

Curso de Publicidade e Propaganda da Fadep 
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Progresso anunciado nas 
ondas no telégrafo e do rádio 

    Pato Branco é uma cidade situada no Sudoeste do 

Estado do Paraná, fundada em 14 de novembro de 1951 

– quando deixou de ser colônia e se tornou um 

município. Os primeiros habitantes eram colonos vindos 

dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 

atraídos pela fertilidade das terras e facilidade de 

aquisição.             

    A origem do nome da cidade se deu devido ao rio que 

banha o município. João de Arruda, membro das 

primeiras famílias vindas do Rio Grande do Sul, em uma 

caça feita nas proximidades do Rio Chopim, abateu um 

pato selvagem de plumagem branca em um dos 

afluentes do rio, e passou a chamá-lo de “Rio Pato 

Branco”. 

    Na década de 1930, o governo federal, considerando 

o desenvolvimento da região Sudoeste, criou uma linha 

telegráfica, Ponta Grossa-Barracão. Os colonos, no 

entanto, achavam o posto telegráfico muito distante e 

lutaram para trazê-lo para a Colônia de Bom Retiro. Eles 

conseguiram, em 1938. Finalmente, após grande 

desenvolvimento, em 1951, o governo do Paraná criou o 

município e o registrou como “Pato Branco”, como vinha 

sendo conhecida a Colônia Bom Retiro/Villa Nova.  

    Em uma entrevista com Maira Regina Linck, moradora 

local desde seu nascimento, ela nos falou sobre o 

desenvolvimento da cidade até os dias atuais especial-
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Autores: Anthony Camargo, Mailan Filho,

 Mairon Tochetto, Raimundo Neto e Vinícius Dias 

    Ela também destacou a representatividade da Rádio 

Co lmeia ,  que fo i  um meio  de comunicação 

revolucionário para região e teve grande importância 

quando apoiou a Revolta dos Posseiros, ajudando o 

movimento a popularizar-se e, por fim, trazer a vitória 

aos posseiros. 

mente sobre o grande crescimento urbano e 

populacional. Maira ressaltou a importância dos frades 

franciscanos na cidade, que trouxeram a evangelização 

e fundaram a Paróquia São Pedro Apóstolo em Pato 

Branco. 

    Podemos afirmar que os meios de comunicação foram 

de extrema importância para o desenvolvimento da 

região Sudoeste e do município, pois auxiliaram 

diretamente no desenvolvimento econômico, trazendo 

os anúncios publicitários e ajudando na evolução do 

comércio local.  Nesse passeio pela história, 

regressamos há mais de 60 anos e, hoje, vivemos o 

crescimento pujante de uma cidade com mais de 80 mil 

habitantes. 

    Após esta breve reflexão, podemos concluir que o 

ato de comunicar é uma característica intrínseca do 

ser humano e que acompanha a evolução do homem. 

Assim, evidenciamos que os meios de comunicação 

tiveram papel decisivo na história do Sudoeste, afinal 

permitiram que nosso município e região avançassem 

rumo ao progresso.
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Maira R. Linck
60 anos, aposentada - Pato Branco

‘‘

‘‘
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Ari Ignácio de Lima
52 anos, jornalista - Pato Branco

‘‘

‘‘
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As relíquias guardadas no
 coração da população

    O mundo vive em evolução, ampliando assim o seu 

campo de comunicação e conhecimento a respeito das 

coisas. Esses períodos geram memórias que ficam 

guardadas com carinho no coração de quem viu tudo 

isso acontecer; memórias de um tempo que não volta, 

mas que merece ser revisitado.

“Eu acho que sou feliz pela época em que nasci, acho 

que depois que o homem foi para a Lua, as 

transformações começaram e eu pude ver tudo isso... eu 

vi o desenvolvimento do mundo”, conta dona Iraci Cantu, 

que fo i  uma das tes temunhas deste  tempo 

revolucionário, numa época em que o rádio e a TV 

conduziam a rotina de quem vivia em Pato Branco. 

    Dona Iraci recorda que a família costumava visitar os 

vizinhos para ouvir a tal “caixa falante”, que contava 

fatos sobre todo o Brasil e o mundo. Sabemos que a 

chegada do rádio no Sudoeste do Paraná, possibilitou 

inúmeras mudanças e evoluções da própria região, pois 

a comunicação em massa ia desde a colônia até as 

pequenas vilas que compunham a região naquela 

época. Para muitas pessoas – diga-se, a maioria da 

população – essa era a única forma de ficar sabendo dos 

acontecimentos no resto do país.

  Uma das transformações que essa “caixinha” 

possibilitou à região foi a Revolta dos Posseiros, 

importantíssima para a colonização e estabelecimento 

8



Autores: Arthur Lima, Emanuel da Silva,

 João Felipe Florencio,

 João Victor S. Sgaraboto, 

Larissa Baldin e Samuel Pinheiro. 

das cidades da nossa região. Os colonos (ou 
posseiros) ouviam as informações na Rádio 
Colméia de Pato Branco e se mobilizavam contra as 
companhias que, ilegalmente, os obrigavam a 
pagar pelas terras onde moravam – e faziam isso 
com violência.
    O rádio foi um salto para a comunicação, o que 
ampliou significativamente o alcance dos anúncios 
publicitários e, consequentemente, foi uma das 
ferramentas da economia. Não serviu somente para 
a divulgação de produtos e informações, mas de um 
dos componentes fundamentais para a evolução de 
sociedades e nações: o conhecimento.
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Celinauta: A origem da rádio 
modelo para o Sudoeste 

Deu-se vida à Rádio Colmeia. 

O desafio que, a eles, se aproximava. 

E na pequena Pato Branco 

Os irmãos Rotilli aqui estiveram 

 

Mas ao povo já bastava 

Os jagunços surgiram fortes 
Portanto o povo logo se amedrontou 

 

E após a permissão federal 

Ivo Thomazoni encabeçou o movimento 
Que aos ouvintes motivou.

O povo partiu para a peleia 
Contra toda aquela bagunça 

E trouxeram consigo essa nova ideia 

O conflito ficou fortemente conhecido 

Não demoraria a se instaurar. 

No início da década de 1950 
A rádio tornava-se cada vez mais popular 

 
A potência ainda era mínima 

Mal sabiam tais ouvintes 

Seus atos tornaram-se brenunça.

10



Autores:Gabriel Chiarani Bernardi, Luiz Mello, 

Mateus Antônio Mazzetti,

 Peterson  dos Santos e Thiago Felipe Rossoni.

E por todos, apreciada.

Que após tal fato, finalmente se 
consagrou. 

Policarpo tornou-a uma emissora 
franciscana 

E da pequena Pato Branco, transformou-
se em quase rei 

 
Surgiu desta forma a Celinauta 

Todos sabiam a importância da Colmeia 

Foi então comprada por um frei 

Devido a toda a força da rádio 

Hoje, uma rádio conceituada 

O povo, vencedor, regressou 

 
Naquele momento, a rádio estava em alta 

Trazendo a nós a informação 
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Nevasca de 1965, foto de João de Paula.



Pato Branco
Cidade no Sudoeste

Cidade que ninguém esquece.

Pato Branco é referência
Cidade de orgulho, decência

Que conquistou espaço com sua 
veemência. 

Pato Branco tem daí
Tem comadre, tem piá

E dá alegria, a quem vive neste lugar.

Pato Branco, cidade de inovação 
De raízes, de coração 

Daquela que sente emoção 
Quando seu crescimento nos identifica 

como nação.

Autores: Alana Cristina de Grandis Oliveira, 

Rogério Argenton Sabbi

 e Stacy Naomi Onomichi.
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Conversa com Jácomo Trento, o Porto Alegre

Como o senhor entrou na Revolta dos Posseiros?

    A antiga Rádio Colmeia de Pato Branco – com mais de 60 

anos de existência e atualmente denominada Celinauta – nos 

primeiros anos de existência esteve situada na Rua Iguaçu, no 

entorno da Praça Presidente Vargas. O lugar tornou-se ponto 

de encontro dos agricultores durante a Revolta dos Posseiros, 

em outubro de 1957, pois a comunidade ficava sabendo pelo 

rádio o que estava acontecendo. Este foi o maior movimento 

agrário do Sul do Brasil e teve Jácomo Trento, o Porto 

Alegre, como um dos principais personagens.  Ele nos 

recebeu em sua casa e contou um pouco sobre essa história. 

    Bom, a Revolta dos Posseiros é antiga, eu era um caixeiro 

viajante que não me metia nisso aí. Eu não tinha nada a ver 

com a encrenca, até chegar o dia 21 de maio. Eu estava indo 

para Dois Vizinhos e quando entrei no Verê, encontrei um 

grupo de pessoas. Perguntei a um rapaz: - Rapaz, me conte, 

que encrenca é essa aí? E ele me respondeu que tinham 

assassinado o Pedrinho Barbeiro. Todos se lamentando e a 

mulher dele, com 4 filhos, em cima do cadáver chorando e se 

desesperando. Eu me emocionei e acabei dizendo pra família: 

- Dona, eu sei que não vai resolver nada pra senhora o que eu 

vou falar, mas vamos vingar a morte do Pedrinho Barbeiro. E 

foi aí que pensei comigo, vou entrar na briga, se for pra eu 

morrer, que seja por uma causa boa.

Lembranças da Revolta dos Posseiros
 e o papel do rádio na mobilização 
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    Eu e o Ivo combinamos assim: - Tudo que eu vou te falar, 

Ivo, você não emenda uma vírgula e tudo que você me disser, 

eu farei da mesma forma. Eu te conto uma história no sábado 

e, na segunda, eu volto lá para ver como a notícia repercutiu. 

Rapaz, o negócio foi tão bem combinado que durou cinco 

meses nossa “combinação”. Eu descia na segunda-feira, com 

mercadoria, via os acontecimentos, ficava coordenando os 

colonos daqui até Beltrão, para eles não fazerem mais os 

ataques. No sábado, eu voltava e contava pro Ivo tudo o que 

havia acontecido e ele passava a mão no microfone e lascava 

o pau. 

    Naquele tempo, o noticiário da Rádio Colmeia, aqui, era 

igual o Jornal Nacional hoje. Era a única rádio que funcionava 

na região. Tinha a rádio de Francisco Beltrão, mas estava em 

fase experimental e a de Capanema estava só começando. 

Então, como não tinha emissora aqui na região, o alcance da 

rádio era forte, rapaz, pegava até no Rio Grande do Sul, no 

Paraguai e na Argentina. 

Qual era o alcance da Rádio Colmeia na época?

Sabemos que o senhor decidiu participar da Revolta 

dos Posseiros usando como ferramenta a antiga Rádio 

Colmeia, se aliando ao radialista Ivo Thomazoni. Como 

a comunicação, por meio da rádio, foi importante para a 

Revolta?

Autores: Arthur Lima, Emanuel da Silva, João Felipe Florencio,

 João Victor S. Sgaraboto,

Larissa Baldin e Samuel Pinheiro.
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Mais uma história de pioneirismo: 
a Rádio Vicente Palotti

  Tudo começou quando o Padre João Piovesan 

anunciava avisos e notícias pelo alto falante da torre da 

Igreja; os assuntos eram os mais diversos. Isso 

aconteceu na década de 1950 e, na época, a cidade não 

tinha a concessão para legalização e fundação da rádio 

local – processo burocrático e moroso, pois na época 

ainda não existia o Ministério da Comunicação. 

    Para não deixar o sonho da rádio morrer, Padre João 

Piovesan começou a passar de casa em casa, 

arrecadando dinheiro para continuar a fornecer as 

notícias. Esse dinheiro acabou sendo conhecido como 

“graxinha”.  

     A Rádio Vicente Palotti, de Coronel Vivida, foi fundada 

em 13 de dezembro de 1965, pelo Padre João Justo 

Piovesan. Antes de ser oficialmente fundada, a rádio 

passou por muitas transformações e dificuldades.

    Em 1957, com a emancipação política do município, a 

rádio também foi legalmente fundada. É uma das rádios 

pioneiras da região Sudoeste, tendo acompanhado, 

inclusive, a Revolta dos Posseiros. Sua criação 

representou uma evolução significativa para Coronel 

Vivida. 

Autores: Clara Rampi, Emanuelly Spanhol 

e Michelle Santos.
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O tempo é como o vento...

O Rádio...

‘‘O mundo, passa por evolução,
 seja tecnológicas ou nós mesmo seres humanos’’.

218
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E, agora, vejo minha

netinha o futuro

aproveitar.

Vi as cidades 

crescerem 

e se desenvolverem 

por meio da 

comunicação.

Assim segui o caminho 

da minha história.

Descobri que o homem sempre

 buscou maneiras de contar historias

No presente, a evolução 
continua e o 

passado está sendo 
aprimorados todos os dias.

Mas eu estudei sobre o passado, 

sobre como eram os meios 

de comunicação mais antigos.
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Chopinzinho: 
Comunicar com ideais 

    O município de Chopinzinho foi oficialmente 
criado somente no ano de 1954. Seu nome origina-
se do “Rio Chopim” – menção ao pássaro preto que 
se chama “chopim” ou “chupim”.

    Chopinzinho é um município brasileiro situado no 
Sudoeste do Paraná, vizinho de Coronel Vivida, 
Mangueirinha e São João. Deriva de uma colônia 
militar, criada em 16 de novembro de 1859, por 
ordem do imperador D. Pedro II.  

    A operação da rádio na cidade iniciou no final da 
década de 1970, inicialmente em caráter 
experimental. Tinha como objetivo informar a 
população sobre o que estava acontecendo na 
região e, de certa forma, divertir, com seus 
programas da época.

Autores: Ana Vitória Albrecht, 

Denner de Camargo, Gleisson Zuconelli 

e Ítalo Thiago Alves Zuconelli
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Além do rádio, o cinema também era uma 
realidade para algumas cidades da região

 na década de 1940. Um exemplo é o
 Cine Avenida, de Pato Branco, 

situado na Rua Tapajós. 
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O Grito Posseiro 

Um contrato fala bonito 

Avisa o povo bem

Minha alma é meu armamento.

Que a terra é nossa e de mais ninguém

A posse é nossa e de mais ninguém.

Sei, rei, sei bem.

Nosso "não" ao exílio.

Querem roubar nossa dignidade.

Seu papel não passa de papel

Sei bem. Meu rei. 
Querem tirar o que a gente tem.

Meu papel é proteger meu céu.

Eu passo pelo sofrimento.

Mas não fala mais alto que nosso grito.

Não tem alma, sentimentos

Mais avançamos no tempo

Chegou para quem quiser.

Nosso bramido.

Se preciso for, dor

Que venham os ataques.

Quanto mais nos escutam

A rádio chegou, meu rei.

Autores: Gabriel Chiarani Bernardi, Luiz Mello, Mateus Antônio Mazzetti, 

Peterson dos Santos e Thiago Felipe Rossoni.



Revolta dos Posseiros em Francisco Beltrão, 1957. 
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Do correio a cavalo à TV online: 
esta é Mangueirinha 

    Mangueirinha deu origem a muitas outras 
cidades da região quando foi emancipada de 
Palmas, na década de 1940. Logo em seguida, 
teve um de seus principais meios de comunicação 
o correio a cavalo, responsável pela chegada de 
jornais e cartas. 

   Enquanto as principais cidades da região 
Sudoeste tiveram suas primeiras rádios por volta 
das décadas de 1950 e 1960, Mangueirinha, por 
sua vez, vivenciou a instalação da primeira rádio 
somente na década de 1990. 

      Posteriormente, vieram o telégrafo, o telefone, 
o rádio, o jornal e, recentemente, a instalação de 
uma TV online local. 

     A cidade possui um jornal impresso local, em 
atividade há 27 anos. Somado às rádios e à TV 
online, Mangueirinha demonstra que caminha a 
passos largos rumo ao desenvolvimento e à 
notor iedade regional, oportunizados pela 
comunicação. a

Autores: Lucas Picolo 

e Matheus Siqueira



Antigo Pavilhão São Pedro, nas lentes de João de Paula.
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Ah, meu Sudoeste... 

Ah, meu Sudoeste...
Terra de luta, que viu 

Sangue sendo derramado
De um povo que nunca desistiu.

Ah, meu Sudoeste...
Que carrega a história nas veias

Inovação em seu coração
E deixa orgulho nos olhos nossos.

Ah, meu Sudoeste...
Que nem sempre me pertenceu
Mas que com garras se libertou
E com vontade, se desenvolveu.

Ah, meu Sudoeste...
Referência em desenvolvimento, 

comunicação
Lugar de um povo que o defende, leal 
Vai e mostra a todos o teu o potencial.

Autores: Autores: Alana Cristina de Grandis Oliveira,

 Rogério Argenton Sabbi e 

Stacy Naomi Onomichi
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Vitorino e sua lição de união 

     No início, Vitorino tinha menos de 60 habitantes. Com 

o tempo, a população aumentou, pois os migrantes que 

por ali se instalaram, trouxeram suas famílias e seus 

sonhos. A cidade, então, se tornou um bom lugar para 

chamar de lar.  

Cidade pequena, lugar sereno, feito por pessoas que 

amam o município que ajudaram a construir. São 

pessoas comuns, que dedicaram um tempo precioso de 

suas vidas para vê-la crescer.  

   Com os habitantes mais antigos, aprendemos histórias 

de outros períodos, conseguimos sentir a história 

através de suas palavras, reviver o tempo em que 

Vitorino era uma vila e enxergar como as pessoas 

daquela época viviam – e como o telefone e o rádio 

influenciaram as suas vidas. 

   Hoje, Vitorino destaca-se na região pela produção 

agrícola. Mas, antigamente, a plantação era feita a mão, 

colhida apenas para consumo próprio, com a ajuda dos 

vizinhos. O povo unido demonstrou, desde o início desta 

história, que sempre é possível contar com a ajuda de 

um verdadeiro amigo. 
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    Foi gratificante conhecer pessoas que ali cresceram, 

ouvir suas histórias, aprender sobre a cultura e a 

comunicação de um tempo atrás. Quem diria, tivemos 

até um cinema! 

    Vivenciamos um pouco mais sobre este tempo que 

não volta, mas que merece ser resgatado, pois possui 

muito do que somos hoje. 

Autores: Luan Victor Gobatto Possamai, 

Lucas Alexandre Nether e Natália Ronsani Rocha. 
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Canção para Vitorino 

Cercam-me as matas de uma terra 
De onde nasce o sol e esplandece a vida  

Ah, mas que povo batalhador 
 

Sempre com a felicidade, lá em cima. 

Mostra no suor, o orgulho e seu esplendor  

O povo vitorinense clamando a vida  

O quanto nossa terra é bonita 
De onde se vê tudo  

 

Amanheceu da manhã vivida   

Mostra no sorriso, o valor  

Embeleza a visão 

Sua história nos inspira nesta canção.

Mostra na simpatia, um povo encantador 

 Lá do alto, cortam os ventos 

Terra de gente boa, terra de muito 
agricultor.   
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Aqui, não tem muita gente  

 

Mas no pouco que se tem  

 
Mostra-se o valor da união.  

Nem muita construção  
Nem tanto chão 

Autores: Luan Victor Gobatto Possamai,

Lucas Alexandre Nether e Natália Ronsani Rocha.
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Francisco Beltrão, 
a comunicação da diversidade 

  No decorrer dos anos, os meios de comunicação 

passaram por grandes evoluções, trazendo como 

consequência o dos mais diversos setores. Assim, a 

sociedade evoluiu como um todo, conectando culturas e 

moldando a perspectiva pela qual os moradores de    

Francisco Beltrão percebem o mundo.  Dentro da  

realidade beltronense, o Jornal de Beltrão, desde suas 

notícias iniciais até as manchetes atuais, aprimorou sua 

forma de produção, passando da terceirização de gráficas 

à criação de laboratório próprio.O principal jornal 

impresso da cidade passou a selecionar e organizar 

informações de acordo com o público e aumentou 

significantemente a frequência de produção e distribuição 

das edições. Tudo isso foi realizado com o intuito de 

diversificar a notícia e o público, diminuindo a distância 

entre os acontecimentos e o povo. Assim, o jornal se 

tornou um dos meios de comunicação mais importantes 

de Francisco Beltrão.  Do mesmo modo, a televisão 

também ganhou seu espaço no cotidiano da cidade, em 

um extenso processo de evolução. Em busca de 

melhorias, a TV Beltrão acompanhou o desenvolvimento 

das grandes emissoras e, tal qual, focou na agilidade e no 

aperfeiçoamento do processo comunicativo. Assim como 

a TV e o jornal, o rádio teve grande desempenho no 

processo evolutivo da cidade. 
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Autores: Amanda do Nascimento Vaz, 

Jonathan Teles da Silva, Luana Samara Donel e 

Natalia Caroline Festinalli 
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O que nos contaram 
em Santa Catarina

   Tudo começou em 21 de junho 1950, quando a 
primeira indústria se instalou na região, uma serraria 
chamada Empresa Colonizadora Saudades. O 
município se desmembrou de Chapecó e recebeu sua 
emancipação em 26 de julho de 1958.  

   São Lourenço do Oeste é uma cidade situada no 
Noroeste de Santa Catarina, fundada em 1958, com 
grande parte da população de origem alemã e italiana; 
um pequeno município, mas que contém grandes 
histórias dentro dele.  

   Em entrevista com João Folador, morador de São 
Lourenço do Oeste há mais de 50 anos, percebemos a 
diferença da atual cidade em relação ao município de 
antigamente. Segundo ele, as pessoas tinham o 
costume de guardar as fotos de suas famílias em 
quadros e expô-las em suas residências. Outra 
mudança foi que as pessoas foram perdendo o costume 
por ler o jornal, que antigamente era um dos únicos 
meios de comunicação disponíveis na região.
   Conhecer a nossa cidade é fundamental, pois sua 
história e a relação que a mesma possui com a 
comunicação, revelam muito do que somos hoje. 
Destacamos também o papel que exerceremos na 
s o c i e d a d e ,  u m a  v e z  q u e  s e r e m o s  f u t u r o s 
comunicadores, por meio da publicidade. Sendo assim, 
essa história também é nossa.  

Autores: Anthony Camargo, Mailan Filho,

 Mairon Tochetto, Raimundo Neto e Vinícius Dias. 
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Antigos estúdios da Rádio Celinauta,
 acervo do jornalista Ari Ignácio de Lima. 
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