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Um homem à frente do seu tempo...
Paulo José de Souza Filho - o popular “seu Paulo da Gazetinha”, completa hoje 80 anos idade
Nascido em Porto Belo, litoral cata-

rinense, ainda criança mudou-se 
para Joinville, onde atuou como 

um dos primeiros entregadores de jornais, 
do Jornal A Notícia.

Ainda muito jovem, recebeu oferta de 
emprego como linotipista no planalto 
norte, mais precisamente em Canoinhas, 
no Jornal Barriga Verde, onde aceitou 
e adquiriu prática no ofício. Lá conhe-
ceu uma mulher “encantadora”: Erna 
Pangratz de Souza, com se casou e teve 
cinco filhos: Paulo, Edson, Sérgio, Mauro 
e Renato, os quais se casaram e lhe de-
ram 15 netos: Paulo, André, Anderson, 
Fernando, Amanda, Fernanda, Thiago, 

Karine, Cauan, Michele, Matheus, João 
Pedro, Paula, Juan e aguardando ansiosos 
a chegada da Manuela.

Em 1972, a convite do empresário Ar-
mandinho Lenzi, veio para a cidade de 
Mafra, trabalhar na Gráfica Jornalística 
Ltda, a qual ele a adquiriu em 1977, mu-
dando a razão social para Gráfica Editora 
Riomafrense Ltda. 

Com sua gráfica deu suporte à impres-
são de vários jornais da região, como 
Jornal Edição, o qual foi idealizador e 
Noticiário de Rio Negrinho. Na sequên-
cia adquiriu o primeiro jornal do grupo, 
Gazeta de Itaiópolis.

A 15 de outubro de 1981, surgia, então, 

a Gazeta de Rio Negro, o qual foi incenti-
vado e apoiado pelo então prefeito de Rio 
Negro, José Müller, seguido do ex-prefeito 
Alceu Antônio Swarowski. Já em seguida 
o nome foi alterado para Gazeta de Rio-
mafra, devido à grande procura e simpatia 
da comunidade mafrense pelo jornal.

Em expansão empresarial, este jornal 
consolidou-se conforme o pensamento 
de Paulo José de Souza Filho: “O melhor 
jornal do mundo é o jornal da sua cida-
de”. Para ele, um jornal deve estabelecer 
vínculo com temas de interesse local, ou 
seja, identificar-se primeiramente com 
sua comunidade.

Buscou constantes inovações tecnoló-

gicas, sendo o primeiro jornal a ser im-
presso colorido, a ter circulação de duas 
edições por semana a até agora o único 
jornal 100% riomafrense – inteiramente 
produzido (impresso) aqui.

Depois de tantas batalhas vencidas, 
o tempo só faz engrandecer seus feitos. 
Com seu jeito característico e marcante, 
ora parecendo severo, ora brincalhão, ora 
deixando rolar, ora sendo muito ousado 
nos empreendimentos, vencendo crises 
econômicas, a quantos tem acolhido em 
sua vida pessoal e profissional! Mas, ine-
gavelmente, muito humano. Atualizando 
o dito popular “atrás de um grande homem 
há sempre uma grande mulher”, ao lado 

de sua esposa Erna e filhos, inúmeras 
pessoas que fizeram a fazem parte da his-
tória recente de Mafra, Rio Negro e região, 
profissionais e amadores, empresas e ór-
gãos públicos tiveram na Gráfica Editora 
Riomafrense Ltda. e jornais “Gazeta”, os 
veículos de comunicação de sucesso para 
seu intento de se comunicar, sob a sua 
marca peculiar. 

Em abril de 1999, devido a problemas 
de saúde, Paulo José de Souza Filho teve 
que se afastar de suas atividades, deixan-
do a grande responsabilidade de conduzir 
o grupo empresarial “Gazeta”, para seu 
filho caçula, Renato Murilo de Souza, 
atual diretor.

O que eles dizem... 
“Nesta importante data, estendo os mais sinceros 

votos de parabéns ao Sr. Paulo José de Souza Filho, 
(“seo”  Paulo) idealizador da empresa jornalística 
Gazeta de Riomafra. Aproveito para ressaltar nova-
mente a sua importância e valorosa contribuição à 
cultura e preservação da memória do povo de Rio 
Negro, Mafra e região. Parabéns Senhor Paulo! Que 
Deus lhe agracie com muitos anos de vida e saúde 
para dar continuidade a sua importante missão.”

Marina M. MEdEiros
autora do Livro “90 anos de Mafra” 

“Para nós, leitores, a “Gazetinha” está 
definitivamente integrada à comunidade 
riomafrense, representando , através de 
toda sua equipe, em especial o “seu” 
Paulo, seu fundador, a imprensa séria e 
comprometida com as pessoas de toda 
região norte catarinense e sul paranaen-
se. Parabéns, Senhor Paulo, pelo trans-
curso de seus 80 anos de vida.”  

aLcEu ricardo swarowski
Prefeito de rio negro

“Para uma pessoa com espírito empreendedor, criar é pouco. É 
necessário inovar. E isso o senhor Paulo realizou com sua gráfica, 
ao lançar a Gazeta de Riomafra. O município de Mafra pode se 
sentir orgulho em contar com a participação da pessoa de Paulo 
José de Souza Filho, um homem de visão, inovador, que de forma 
corajosa iniciou sua empresa jornalística em um momento em que 
as liberdades individuais e de imprensa praticamente inexistiam. 
São 80 anos de um cidadão envolvido com o crescimento de 
Mafra. Parabéns, felicidades e votos de sucesso contínuo.”

João aLfrEdo HErbst
Prefeito de Mafra

“Meu amigo Paulo, o Senhor sempre foi muito 
importante. Os seus 80 anos de vida significam 
participação efetiva, para muitos mafrenses, com 
seus exemplos, orientações, dedicação plena às 
causas comunitárias.

Seus familiares podem se orgulhar da grande he-
rança, que construiu e continuará construindo, do le-
gado de grande Homem que orgulha seus amigos”.

João roMário carvaLHo
Ex-vereador e prefeito de Mafra,
também ex-deputado estadual

“O seu Paulo, além de abrir espaço para 
meu primeiro emprego, em 1980, na época 
com 16 anos de idade, posso garantir que 
além de ser patrão, me ensinou muito na 
vida pessoal e profissional, sendo que eu o 
respeito como meu segundo pai. Aqui tra-
balhei como jornaleiro, impressor, cresci na 
profissão graças ao seu incentivo e apoio. 
Há cerca de 20 anos eu atuo como colunista 
esportivo, respeitado no meu trabalho. Ao 
seu Paulo, em seus 80 anos, meus cumpri-
mentos e sincera gratidão”.

MiguEL Luiz

“Meu primeiro e único emprego no ramo 
gráfico, foi possível por ter sido admitido pelo 
seu Paulo, na Gráfica Editora Riomafrense, 
em 1980, quando eu tinha 14 anos de idade. 
Na época de montagem de jornal com linotipo 
(letras de chumbo montadas invertidas, lidas 
corretamente após a impressão). Era trabalho-
so, porém prazeroso. Seu Paulo era um chefe 
presente e atencioso. Por isto tenho por ele e 
sua família, o maior respeito e orgulho por ser o 
mais antigo funcionário desta empresa. Ao seu 
Paulo, meus parabéns e muita saúde”.

vaLdir JorgE scHELbauEr 

Minha vida de professora se expan-
diu com a possibilidade de escrever 
para além das salas de aula. Apre-
sentada ao “seu Paulo da Gazetinha” 
pelo então Coordenador Regional de 
Ensino da  8ª CRE, Lycurgo Nora, para 
redigir as notícias da educação, aqui 
tive a oportunidade de divulgar pes-
soas e seus feitos maravilhosos. Em 
nome dos muitos a quem o seu Paulo 
deu oportunidades, minha gratidão e 
votos de  feliz aniversário.

ELiana gutstEin

Seu Paulo acompanhou a tecnologia, compreendeu o mundo 

da informática e trocou a famosa linotipo pelo computador
Um homem à frente do seu tempo...  apaixonado

por tecnologia, cultura e informação

Seu Paulo trabalhando na difícil e complicada linotipo,equivalente a um computador nos dias de hoje

Comemorando os 40 anos de casamento
Renovando o sagrado matrimônionas bodas de 50 anos de casamento Curtindo com a família os seus 50 anos de casamento

Pausa para uma foto no inverno de 1994, na antiga Prefeitura de Rio Negro, com o prefeito da época e atual. Alceu Ricardo Swarowski, acompanhado do seu filho Renato

Durante a confraternização do Dia do Trabalhador 2010.  O patriarcada família Gazeta não poderia deixar der ser o convidado de honra

Com a dona Erna e os netos festejando o Natal de 2006

Com os filhos em seu aniversário em 2009

Homenagem do município de

Rio Negro pelos 20 anos da Gazeta

Em vez de resolver nossos problemas, você nos deu
opções e mostrou as conseqüências de cada uma delas...

Em vez de fazer todas as nossas vontades, você nos educou, nos 
amou e nos deu estudo e oportunidades e fez entender que nossas 

vontades são tão importantes quando as do resto do mundo...
Hoje, em vez de preocupar-se com nossa conduta, você recebe

a maior recompensa que um pai, avô, esposo pode ganhar:
a felicidade de sua família por ter você ao nosso lado.

Seu Paulo, hoje é seu aniversário, porém, somos nós os agraciados, 
por ter um pai de 80 anos de idade, que viveu toda sua vida dedicado a 
sua família e ao próximo, nunca deixando faltar nada aos teus filhos. 
Parabéns a nós, por Deus permitir você ser nosso pai, vô, esposo e sogro.

TE amamoS a caDa Dia, 80 vEzES maiS!


