
SESSÃO NOSTALGIA

Juntos, os grupos "Amigos de Petrópolis", "Petrópolis e sua história" e "Flashback Petrópolis Anos 
70, 80, 90 e 2000" reúnem mais de 70 mil apaixonados pela cidade que, diariamente, compartilham 
memórias e histórias sobre Petrópolis. Na pandemia, a tendência ganhou ainda mais força e adpetos.
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Na pandemia me vi diante de um pensamento, publicado pela página “ByNina”, 
que diz que devemos sempre observar ao nosso redor com olhos de turista, onde a 
maioria vê rotina. E é esse o convite que lhes faço a partir da edição de 2021 da re-
vista de aniversário da cidade: ressignificar a visão que você, leitor, tem de Petrópolis 
e atribuir a ela novas histórias.

Se 2020 foi o ano que demandou uma mudança de perspectiva, 2021 vai ser a 
vez de colocar, para valer, as novas óticas em prática. Pensando nisso, foram reunidas 
nesta edição reportagens que provam que mais do que 178 anos de cidade, a data 
de 16 de março representa e celebra a trajetória de todos aqueles que escrevem esta 
história.

São histórias de petropolitanos que mantém comunidades virtuais para manter vivo 
seu elo de carinho com a cidade; moradores que, mais do que chaveiros e flâmulas, 
colecionam lembranças e afeto; comerciantes que, além de produtos e serviços, pro-
duzem memórias e mantém vivas as tradições deixadas por suas famílias.

Capazes de humanizar a história da cidade, os relatos evidenciam o forte vínculo 
tido pelos moradores - petropolitanos de nascença ou por escolha - com a terra, as 
notícias, o comércio, a educação, a fotografia, os valores e a música que compõem 
o município em quase dois séculos de fundação.

Escritas com o intuito de transportá-lo ao passado, ainda que por alguns instantes, 
as reportagens são capazes de identificar a manutenção de valores, a proximidade 
entre passado e presente e, principalmente, o papel fundamental exercido por quem 
a habita, transforma e contribui para que sua história seja escrita. Boa leitura!

Sobre observar a história com olhos 
de turista

EDITORIAL

Carolina Freitas
Jornalista e escritora

carolinadsfreitas@gmail.com





Elo que transcende fronteiras:
 petropolitanos habitam comunidades virtuais 

de valorização da cidade

GRUPOS HISTÓRICOS 
PETROPOLITANOS

178 anos de fundação, mais de 
283 mil habitantes e quase dois 
séculos de uma trajetória que se 
desdobra em tantas outras histórias 
escritas por cada um que por Petró-
polis passa. São memórias doces e 
nostálgicas que anseiam por serem 
contadas seja nas páginas de um li-
vro, jornal, revista ou, por que não, 
em comunidades virtuais, como é o 

caso dos grupos “Petrópolis e sua 
história”, “Amigos de Petrópolis” e 
“Flashback Petrópolis Anos 70, 80, 
90 e 2000”; todos eles hospedados 
no Facebook.
Somados, os três referidos gru-
pos ultrapassam os 74 mil mem-
bros. Criados, respectivamente, 
em 2013, 2014 e 2020, eles são 
caracterizados pelo compartilha-

mento diário de imagens, docu-
mentos, saudosas lembranças e 
pitorescas passagens dos inter-
nautas por Petrópolis. Onde as 
únicas restrições dizem respeito 
à postagem de conteúdos de teor 
político, publicitário ou ofensivo, 
os ambientes criam comunidades 
habitadas por verdadeiros apai-
xonados pela cidade.

ALEXANDRE CARIUS
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ALEXANDRE CARIUS

Apoiador e administrador do grupo “Petrópo-
lis e sua história” desde a sua criação, por 
iniciativa do historiador Frederico Haack, 

o advogado petropolitano Eduardo Dunley, de 55 
anos, reflete sobre os efeitos provocados pelo grupo 
que, ainda que ambientado no meio virtual, tem 
gerado transformações que transcendem as frontei-
ras do online. Segundo ele, mais do que despertar 
curiosidade a respeito da história da cidade, o grupo 
promove a valorização e o cuidado por Petrópolis.
“Cada integrante do grupo forma um mosaico 
de uma história maior em que o que nos move 
é o nosso amor pela cidade. Petrópolis só vai 
tomar um caminho bacana quando as pesso-
as passarem a compreendê-la e a amá-la, e é 
esse sentimento que pretendemos despertar na 
população. A gente quer que o petropolitano 
aprenda a valorizar a cidade e a se sensibilizar 
com ela. Só assim passaremos a ter mudanças 
na política por parte de pessoas que, realmente, 
se interessam por Petrópolis”, aponta.

Capaz de gerar a sensação de pertencimento entre 
os membros, os grupos promovem também o re-
encontro entre amigos e familiares afastados pelo 
tempo. É o que comenta, com satisfação, o pe-
tropolitano Hélio Azevedo de Castro, de 74 anos. 
Idealizador da página “Amigos de Petrópolis”, ele 
explica que, na verdade, era esse o seu objetivo 
inicial: o de se manter em contato com colegas 
que, como ele, haviam se mudado de Petrópolis. O 
que ele não esperava é que, de amigo em amigo, 
a rede alcançasse mais de 16 mil membros.
“Desde 1973 vivo no Paraná e, em 2014, tive a ideia 
de reunir num grupo amigos meus que fossem pe-
tropolitanos, mas que não morassem mais na cidade. 
E foi aí que a coisa começou a crescer. Cada amigo 
meu convidou mais outros dois amigos a entrarem 
no grupo e aí esses dois amigos convidaram mais 
cinco cada um, e assim por diante. Mas a melhor 
coisa que eu fiz na criação do grupo foi isso: pro-
mover o reencontro de pessoas, amigos e parentes. 
É o que mais me dá alegria”, afirma Hélio.

Para Eduardo 
Dunley, ainda que 
o grupo esteja
ambientado no
universo digital, 
seus efeitos 
transcendem as 
fronteiras do 
online ao
estimularem a 
valorização e o 
cuidado pela
cidade.
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“Amigos de Petrópolis” há mais de 70 anos

Da esquerda para a direita, Hélio Azevedo de Castro, Paulo Guedes e Sérgio Gostkorzewicz: 
trio que, numa tentativa de manter contato, se viu diante da formação de uma comunidade 

com mais de 16 mil amigos de Petrópolis, residentes em mais de 10 países.

Com membros residentes em mais de 10 pa-
íses, o grupo tornou-se sinônimo dos amigos 
que Petrópolis uniu no passado e reúne no 
presente, já que desde 2017 Hélio promove, 
anualmente, um encontro presencial dos inte-
grantes. Convidados a levarem a experiência 
do pertencimento para além das telas, os al-
moços já são, praticamente, tradição, já que 
dois anos depois de realizado o primeiro, com 
apenas 12 pessoas, foram mais de 200 parti-
cipantes confirmados e registrados em 2019. 

“Saber que temos petropolitanos morando no 
mundo inteiro é a coisa mais linda do mundo. Isso 
enriqueceu muito o grupo, que continua a crescer. 
Diariamente recebo pelo menos 12 solicitações de 
pessoas interessadas em fazer parte dele. Nunca 
me passou pela cabeça que o grupo fosse evoluir a 
esse ponto”. Da mesma forma, pode-se dizer que 
durante a pandemia os internautas petropolitanos 
viveram um intenso movimento de exaltação do 
passado por meio do grupo “Flashback Petrópolis 
Anos 70, 80, 90 e 2000”.

ARQUIVO PESSOAL
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Criada pelo DJ petropolitano Carlinhos Tardioli, 
de 49 anos, em maio de 2020, a página atingiu 
a marca de 30 mil participantes em apenas 

dois meses. Pensada, inicialmente, como forma alter-
nativa de divulgar seu próprio trabalho por meio de 
transmissões ao vivo musicais durante o isolamento 
social, o grupo tomou outros rumos e, rapidamente, se 
tornou válvula de escape para quem nele encontrou, 
no ato de recordar, o combustível necessário para se 
reencontrar em meio a um momento de introspecção.
“Às vezes a gente esquece de valorizar aquilo que 
já viveu, e nesse momento de carência da pandemia 
as pessoas acabaram se identificando com as lem-
branças que eram postadas no grupo e aderindo a 

ele. Lembrar faz muito bem. São aspectos do dia 
a dia, como os filmes no Cinema Petrópolis e os 
lanches no Toni’s que a gente viveu, mas esqueceu, 
e o grupo veio trazer isso de volta. Foi através das 
postagens que as pessoas perceberam o tanto de 
boas lembranças que têm da infância e da vida em 
Petrópolis”, descreve Carlinhos.
Comovente e intenso, o movimento do Flashback 
foi capaz de trazer de volta à cidade, ainda que vir-
tualmente, aqueles que há tempos não a visitavam; 
fez fortalecer o carinho e o elo de milhares com o 
município; e foi prova de que, em meio a gloriosas 
tradições, a mais bela delas, por sua vez, seja a de 
desdobrar uma única história em tantas outras.

ALEXANDRE CARIUS

Inicialmente pensada como forma de divulgar seu trabalho de DJ, a página Flashback Petrópolis Anos 
70, 80, 90 e 2000 surpreendeu ao se tornar refúgio de milhares de petropolitanos que, durante 
o período de isolamento social, encontraram combustível em  lembranças e histórias do passado.
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Mais do que flâmulas e chaveiros, eles 
colecionam lembranças de Petrópolis

vÀ primeira vista vazios, os chaveiros guardam as chaves para o passado da cidade e deles próprios. 
Colecionadores, eles preservam o carinho por Petrópolis através de acervos em que cada item os faz 
sentir mais próximos da sensação de completar um quebra-cabeça da história local e deles mesmos.

COLECIONADORES 
PETROPOLITANOS

ALEXANDRE CARIUS
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Mil flâmulas que remetem aos 
anos 50, 60 e 70. É essa a 
extensão da maior coleção 

herdada pelo petropolitano Francisco 
Theisen, de 58 anos, do pai, José Thei-
sen Filho. Motivo de orgulho, o acervo, 
mais do que registro da memória do 
comércio da época,  traduz traços 
paternos também preservados por ele.

Um deles, e talvez principal, seja o 
de valorizar o caminho trilhado e as 
experiências proporcionadas pelo per-
curso. “Meu pai teve muitas coleções 
durante a vida: uma de canecos de 
chopp, outra de caixas de fósforo, lápis 
comemorativos e, a maior delas, de 
flâmulas, com flâmulas internacionais, 
e de lojas e clubes petropolitanos”. 

Alcançados pelo tempo, os itens trazem 
marcas deixadas pelo avançar do pon-
teiro. Metáfora das marcas trazidas pela 
vida, os elementos reunidos pelo ex-
-combatente da FEB e passados adiante 
ao filho trazem a beleza que é criar raízes 
pela terra em que se nasce e se cresce, 
como também fez o médico Fábio José 
Christo Weinschütz, de 59 anos.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL FRANCISCO THEISEN

Herança do pai,

a extensa

coleção de

Francisco Theisen 

reúne flâmulas de 

antigas lojas

e clubes 

petropolitanos.
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Para Fábio José Christo Weinschütz, colecionar chaveiros e adesivos é o 
mesmo que revisitar o passado da cidade e, ao mesmo tempo, o seu.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL FÁBIO JOSÉ

ALEXANDRE CARIUS

ALEXANDRE CARIUS

Motivo de orgulho, são as relíquias de Cid da Cruz Loureiro 
Netto as responsáveis por transmitir história e conhecimento 
aos turistas que se hospedam em seu apartamento. 

Nascido e criado em Petrópolis, há 32 
anos Fábio precisou se mudar por motivos 
profissionais. Contudo, além de filhos a 
quem frequentemente visita na cidade, 
ele guarda uma coleção de ao menos 200 
chaveiros e um caderno de etiquetas com 
tema de estabelecimentos comerciais que 
o mantém próximo de suas raízes.
“Gosto dessas lembranças. A gente relembra 
as lojas, as pessoas que trabalhavam nesses 
locais e com quem nós íamos neles”. Caçula 
de outros três irmãos, Fábio explica que per-
deu o pai meses depois de nascer e que, com 
isso, teve, nos irmãos, a figura paterna que 
precisou enquanto crescia. Foi também gra-
ças a eles que pegou o gosto por colecionar.
“Eles tinham alguns chaveiros e meu irmão 
mais velho, Jorge Sérgio, começou me dan-
do um chaveiro. Depois os outros dois, José 
Carlos e Luis Fernando, também passaram a 
me trazer alguma coisa”. Fruto de presentes 
e, mais tarde, de compras feitas por ele já en-
quanto adulto, a coleção é uma viagem pelo 
passado e por momentos de prosperidade.
Também sinônimo de boas lembranças é a 
coleção que, aos poucos, o petropolitano 
Cid da Cruz Loureiro Netto, de 53 anos, 
tem desenvolvido. Membro do grupo 
“Petrópolis e sua história”, que reúne 
entusiastas pela cidade no Facebook, ele, 
que já tinha o hábito de frequentar feiras 
de antiguidade, conta que se viu motivado 
a compartilhar seus achados.
“Acho muito legais as reações das pessoas 
diante das fotos dos objetos, então, em par-
te, compro pensando no grupo”. Proprietário 
de um apartamento alugado por turistas, é 
no local que ele tem exposto o acervo, que 
conta com canecas, quadros, chaveiros e 
fotografias relacionadas à cidade. Capaz 
de estimular a sensação de acolhimento e 
pertencimento, é fato que, seja a turistas 
ou petropolitanos, mais do que flâmulas e 
chaveiros, os acervos representam coleções 
que mantém vivas a chama do carinho por 
Petrópolis, ao mesmo tempo em que man-
tém abertas as portas ao passado da cidade 
e de quem por ela passou.
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RELOJOARIA ÂNGELO

Situada numa das vias mais 
movimentadas do Centro 
de Petrópolis, de tanto que 

trabalha na manutenção das en-
grenagens, a impressão que se 
tem é de que a Relojoaria Ângelo 
se tornou capaz, também, de 

desacelerar os ponteiros. Num 
ambiente em que o tempo parece 
ter sido interrompido, a tradição e 
o apreço pelo ofício também são 
mantidos.
O expediente  mal  tem in íc io 
quando os primeiros clientes se 

posicionam na calçada à espera 
da abertura das portas de aço. 
Sólido, o material que as reveste 
é semelhante à persistência dos 
Ângelo num ofício que há mais de 
quatro gerações norteia os cami-
nhos trilhados pela família.

Relojoaria Ângelo e a manutenção das 
engrenagens e ponteiros em Petrópolis

ARQUIVO PESSOAL LINO ÂNGELO

Of í c i o  em que  j á 
atuava a bisavó dos 
senhores Alberto e 
L ino,  a  impressão 
que se tem é a de 
que  o  gos to  pe la 
profissão corre nas 
veias da família.
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Conta o relojoeiro Lino Ângelo Moreira Pin-
to Soares, de 77 anos, que o gosto pela 
atividade corre nas veias desde os tempos 

de sua bisavó: descoberta recentemente feita por 
ele e que somente fez aumentar, ainda mais, seu 
carinho pela arte de consertar relógios - prática 
a que se dedica desde os 12 anos de idade.
“Eu acho que isso já está no sangue. Meu avô 
era relojoeiro, meu tio, meu pai, meu irmão 
Alberto e, gozado, a avó do meu avô era relo-
joeira. Isso em 1870, 1880”. Onde os dias são 
vividos ora no silêncio absoluto, ora numa ba-
dalada de sinfonias, a relojoaria traz a tradição 
de uma vida e a manutenção da cidade que 
acolheu a família de portugueses.
Natural de Paços de Brandão, ele retribui o cari-
nho com que foi recebido no reparo das máqui-
nas e na manutenção das engrenagens: tanto as 

particulares, quanto as públicas, como é o caso 
das torres com relógio da antiga cocheira da Casa 
de Petrópolis - a Casa dos Sete Erros, da Igreja 
do Sagrado, da Igreja Luterana e tantas outras.
E se às vezes a sensação, mesmo para quem 
aprendeu a decifrar os relógios, é a de ver o tem-
po escapar pelas mãos, dependendo do pedido 
do cliente a sensação é a de contribuir para a 
fusão dele. É o caso de uma solicitação especial 
feita pela cliente Astrid Justen Tunnicliff na época 
em que se casou com Michael Tunnicliff.
“Pedi que as minhas alianças fossem feitas a 
partir das alianças dos meus avós”, conta. Onde 
ouro e tempo se fundem, a relojoaria, depois 
de alguns poucos minutos de contemplação, 
se torna um lugar tão mágico quanto os mo-
mentos que protagoniza a partir das jóias que 
comercializa e abriga.

ALEXANDRE CARIUS

R e s p o n s á v e l  p o r 
abrigar joias do 
tempo, é também na 
relojoaria, que em 
2021 completa 65 
anos, que persiste 
a tradição de bem 
servir.
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FOTOS: ALEXANDRE CARIUS

Sede do desenrolar de muitas histórias, mais do que fonte de renda, 
a Relojoaria Ângelo representa o sustento do espírito da família.

Verdadeiros tesouros, 
pode-se dizer que o 
maior valor deles está 
nas histórias que os 
compõem e que com 
e les  se  entre laçam, 
como é o caso, por 
exemplo, da presença 
da filha do senhor Lino 
e sobrinha do senhor 
Alberto na loja. Aos 51 
anos, é Vera Soares 
Bordallo a responsá-
vel por gerenciar as 
questões administra-
tivas e financeiras do 
estabelecimento.
Ainda que, quase de 
forma irônica, é a falta 
de tempo que a impede 
de aprender o ofício, 
sua presença e colabo-
ração contribuem para 
o funcionamento das 
engrenagens. “Desde 
que vim para cá, há 24 
anos, sempre pensei 
que poderia aprender 
o ofíc io, mas nunca 
houve tempo”, diz.
Com formação em en-
genharia, Vera explica, 
contudo, que o comércio 
sempre esteve nela como 
o ofício esteve no pai, tio 
e antepassados. Herança 
familiar, a Relojoaria Ân-
gelo, que em 2021 com-
pleta 65 anos de atuação 
em Petrópolis, há tempos 
deixou de ser uma simples 
atividade; é beleza e poe-
sia no comprometimento 
de uma família à cidade.
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CANARINHOS

Os petropolitanos e os canarinhos:
 uma relação de carinho e orgulho em fazer parte

ARQUIVO PESSOAL ROSE DE MELLO

Coro de meninos mais antigo 
do Brasil, o Instituto dos Me-
ninos Cantores de Petrópolis 

nutre uma história de quase 80 anos 
com a cidade. São discos gravados, 
viagens e apresentações realizadas, 
valores transmitidos e uma relação de 
admiração no “fazer parte” que, tal 
qual o gosto pela música, parece ser 
herdado a cada geração.
Desde 1942, quando o grupo teve 
início, estima-se que mais de três mil 
vozes tenham passado pela instituição. 
Delas, 36 correspondem a ex-cana-
rinhos que vivem exclusivamente da 
música e cujos caminhos começaram 

a ser trilhados como parte do coro. 
Um deles é o maestro Marco Aurélio 
Lischt, atual regente do coral dos me-
ninos cantores.
Foi em 1976 que os caminhos do coral 
e de Marco Aurélio se entrelaçaram 
pela primeira vez. Naquele ano, e pe-
los quase 10 seguintes, ele fez parte 
do coro, até que, em torno de 1985, 
passou a acompanhá-lo como pianista 
e organista do instituto no qual havia 
crescido e, mais tarde, viria a se tornar 
professor de teoria musical e maestro. 
“O despertar para aquilo que eu 
queria veio nos meus 15, 16 anos. 
Eu já estudava piano e foi ali que as 

portas foram se abrindo para que eu 
enxergasse melhor o que é a música 
e o que a música representa na minha 
vida. Descobri na regência uma forma 
muito prazerosa de fazer música”, 
explica o maestro.
Tendo tido a oportunidade de atuar 
nos dois lados, mais até do que conhe-
cer as artimanhas empregadas pelos 
alunos e os caminhos para fazer o coro 
funcionar da melhor maneira possível, 
Lischt se viu diante de um aprendizado 
ainda maior: o do entendimento da 
importância do projeto e do papel 
desempenhado por ele na vida de 
quem o integra.
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“O ponto principal é fazer da música 
ferramenta para a formação humana, 
e quando você vê filhos de ex-colegas 
canarinhos seus no coro, você entende 
que as pessoas buscam a continuidade 
daquilo que realmente faz diferença. 
No fim das contas é uma família que 
faz a música ser um elo entre eles”.
Num ambiente em que cantar, crescer e 
estar junto faz parte da filosofia empre-
gada, é nos palcos, corredores e viagens 
que o vínculo entre os alunos e alunas - já 
que desde 1988 o grupo conta também 
com coral de meninas - é fortalecido. E 
é Rose de Mello, gestora do IMCP, que 
acompanha de perto as transformações 
provocadas pela música e pelo projeto.
“São as transformações provocadas 
nas famílias que nos dão energia. 
A gente acredita que o mundo é 
possível para todo mundo. O Lischt 
convive com pessoas de todo o mun-
do por causa da música, e se isso 
foi possível para ele, é possível para 
todos. Mesmo que não se queira ser 
músico, quanto mais experiências a 
gente tiver, mais fácil a vida se torna”.

Filiado à Província Franciscana e à Fede-
ração Internacional Pueri Cantores, com 
sede em Roma, desde 1974 o instituto 
recebe convites para apresentações 
fora do Brasil, e é graças ao projeto que 
muitos dos alunos têm a oportunidade 
de ampliar suas visões de mundo. Nem 
sempre pelas viagens em si, mas pelas 
portas que são abertas a partir dele.
São casos de jovens que, encorajados 
pelo IMCP a serem os primeiros de suas 
famílias a irem para a faculdade, incenti-
vam os pais e mães a fazerem o mesmo; 
canarinhos que graças à bolsa de estudo 
oferecida pelo coral ingressaram na rede 
particular de ensino e, com isso, foram 
capazes de estudar numa universidade 
federal e melhorar de vida.
“Eu acredito que a gente tenha um 
propósito de vida, e quando você está 
numa instituição de cultura, você luta 
para que ela se mantenha porque ela 
faz a diferença. Principalmente depois 
que eles se formam você vê que por 
onde eles passam eles levam a forma-
ção de base que eles tiveram. É um 
olhar que os engrandece”.

Regida por uma intensa carga de es-
tudos em que, além de participar da 
missa de 15 em 15 dias, os canarinhos 
passam três tardes por semana no ins-
tituto, nota-se que independente do 
tempo de casa dos cantores, a relação 
de carinho e orgulho em dele fazer 
parte às vezes tem início antes mesmo 
da entrada propriamente dita no coro.
Esposa do maestro Marco Aurélio Lis-
cht, a admiração de Rose pelo IMCP 
é de longa data e remete tanto aos 
anos em que seu pai foi canarinho, 
quanto à sua adolescência quando, 
aos domingos, frequentava a missa 
para ver os amigos canarinhos. “Sem-
pre teve muita referência para as fa-
mílias um menino ser canarinho”, diz. 
Filha de ex-canarinho, hoje é o filho de 
Rose, Tobias, de nove anos, quem se 
prepara para trilhar o mesmo caminho 
do avô, do pai, do primo e do tio. Terceira 
geração de canarinhos de uma mesma 
família, é prova de que fazer parte do 
coro é saber dividir os holofotes, a afi-
nidade com a música e um mundo de 
possibilidades e oportunidades.

ALEXANDRE CARIUS

Prova de que existe uma relação 
de carinho e orgulho em fazer 
parte do coral, na família de Rose 
de Mello já foram Canarinhos seu 
pai, marido, cunhado, sobrinho e, 
agora, filho.
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ALEXANDRE CARIUS

“O ponto principal é fazer 
da música ferramenta para a 
formação humana. (...) No fim 
das contas (o Canarinhos) é 
uma família que faz a música 
ser um elo entre eles”.

ARQUIVO PESSOAL ROSE DE MELLO
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Bauernfest e a tradição germânica 
viva nos palcos, por trás e diante deles

Segunda maior festa da cultura alemã no Brasil, atrás apenas da Oktoberfest, desde 
1987 a Bauernfest faz parte do vocabulário e do dicionário petropolitanos, já que, desde 
então, se tornou sinônimo para o momento do ano em que, além de celebrar a vinda dos 
colonos, mais de 450 mil pessoas mantêm vivas, no presente, valiosas tradições do passado.

BAUERNFEST

ARQUIVO PESSOAL MARISTELA ESCH
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Descendente das famílias 
Mayer e Hammes, é na 

Festa do Colono Alemão 
que Eunice Mayer, de 65 
anos, promove a conexão às 
origens e a união da família. 
Parte do evento desde a sua 
segunda edição, em 1988, 
ela se orgulha em dizer que 
desfila desde o princípio e 
que também é responsável 
pela confecção da maioria 
dos trajes de dança.
“No ano seguinte ao que eu 
soube da festa, minhas sobri-
nhas entraram para o grupo 
de dança. Elas precisavam de 
trajes e eu, costureira, passei 
a ajudar. De lá para cá todos 
começaram a me pedir para 
fazer”. Motivo de grande 
satisfação, o trabalho é re-
sultado de muito empenho e 
dedicação. Segundo Eunice, 
a empreitada leva mais de 
seis meses.

No final do ano ela começa 
a recolher as medidas dos 
dançarinos e, dali ao mês da 
festa, se dedica à confecção 
dos vestidos, calças e blusas 
que atribuem ainda mais 
significado ao evento. Com 
suas cores, traços e cortes 
estudados e executados com 
perfeição, são os trajes os 
responsáveis por representar 
regiões, cidades e atividades 
alemãs.
“O trabalho do grupo
 Blumenberg sou só eu quem 
faz. Temos tanto trajes pom-
posos, de festa, como aque-
les mais rústicos, que reme-
tem à pesca e aos pescado-
res, por exemplo”. Sujeita a 
fortes emoções no agitado 
período que antecede a fes-
ta, Eunice acaba por fazer 
parte também dos imprevis-
tos que acontecem em palco 
nos dias de espetáculo.

1997 1998 1999

2001

2006

ARQUIVO PESSOAL EUNICE MAYER
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“Já aconteceu do rapaz estar dançando 
no palco, fazendo os movimentos com 
a calça de couro, e ela rasgar no meio 
das pernas. Quando isso acontece eles 
correm aqui em casa, na Mosela, para 
serem salvos”. Testemunha das várias 
gerações cujas histórias se entrelaçam 
com a da festa, Eunice faz questão de 
manter a tradição viva em sua família.
Ela conta que suas netas Ana Carolina, 
Mariana e Manuela cresceram desfi-
lando na Bauernfest e que o plano é 
continuar o legado com o bisneto, filho 
de Ana Carolina. Ainda não se sabe se o 
pequeno que está a caminho é menino 
ou menina, mas os planos para cultivar 
nele o carinho pela festa já estão em 
andamento: “não abro mão”, diz.
Capaz de fazer arte que se transmite 
pelo dançar, enquanto é Eunice quem 
dá aos dançarinos a confiança para estar 
sob os holofotes, fica a cargo do sapa-
teiro Paulo Sérgio Fávero, de 80 anos, 
lhes fornecer o equilíbrio necessário 
para que sejam ponte entre o ontem e 
o hoje. Segundo ele, há sapatos confec-
cionados por ele com mais de 40 anos.
“Desde que começou a festa, faço sa-
patos para a Bauernfest. Os de mulher 
são aqueles boneca, sem salto, para 
que elas tenham firmeza para dançar, 
e os de homem são comuns”. Orgu-
lhoso pela confiança em seu trabalho 
depositada, são de Paulinho os sapatos 
do Bauerngruppe e as lembranças do 
tempo em que a filha dançava na festa.
“Como minha filha dançava, chegamos 
a hospedar dançarinos do Sul que vie-
ram de lá. E também chegamos a pas-
sear no Sul. Fui com o grupo todinho”. 
Numa herança que se transmite pelos 
nomes das ruas, quarteirões, arquitetura 
e gastronomia, a cultura germânica é 
constantemente celebrada por petro-
politanos e por quem visita a cidade.

Parte da Bauernfest 
desde a sua segunda 
edição, em 1988, 
dona Eunice Mayer 
marca presença nos 
desfiles e também 
nos palcos, a partir 
dos trajes que
 confecciona.

FOTOS: ALEXANDRE CARIUS
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Defensora e grande admiradora da festa, 
Maristela Esch é a primeira e mais antiga 
dançarina da Bauernfest. Prestes a completar 

31 anos de experiência, ela ressalta a importância do 
evento para quem, como ela, passou a ter o passado 
valorizado a partir da realização do festival.
“A festa é um marco na nossa história porque ela veio 
consolidar a aproximação de todas essas famílias ger-
mânicas de Petrópolis e fazer com que fôssemos mais 
apreciados pelos petropolitanos. No começo, quando 
eu saía com o traje na rua, as pessoas debochavam. 
Hoje é raro, então a festa marcou a presença dos 
alemães na cidade como cidadãos”.
Onde sua presença nas apresentações já é certa des-
de 1990, Maristela, que em 2009 recebeu o título e 
faixa de primeira dançarina da Bauernfest, desperta 
curiosidade também fora dos palcos. Experiente nos 

movimentos e nos imprevistos, ela coleciona passos 
e histórias, como a da vez em que até acrobacia 
chegou a fazer para consertar um painel.
“Subimos no palco e vimos que o nosso painel esta-
va embolado. Não tínhamos ninguém para arrumar 
e nem escada por perto. Como naquela época eu 
fazia uma evolução acrobática, tive aquele estalo 
de fazermos a torre ali mesmo para consertarmos o 
painel. E não é que deu certo? Funcionou e logo em 
seguida dançamos”, diz enquanto se diverte.
Festa em que quem participa, uma hora ou outra, vai 
dar “seus pulos” - seja para livrar um dançarino de 
um traje rasgado no palco, para consertar um painel 
ou, quem sabe, de emoção, na plateia - a Bauernfest 
mantém viva a tradição de quem começou a escrever 
a história de Petrópolis e daqueles que, a exemplo de 
seus antepassados, a querem bem.

ARQUIVO PESSOAL MARISTELA ESCH

Primeira e mais antiga dançarina da Bauernfest, Maristela Esch relembra passagens divertidas de 
seus 30 anos de apresentação na festa. Uma das mais marcantes, talvez, o dia em que aproveitou 
parte da evolução acrobática da coreografia para lidar com um imprevisto na montagem do palco.
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TRIBUNA DE PETRÓPOLIS

Por trás dos balcões, manchetes e equipamentos 
gráficos: a história da Tribuna contada 

por quem a escreve

Petrópolis foi elevada à catego-
ria de cidade há 178 anos. Em 
119 deles a Tribuna esteve, e 

ainda se faz, presente. Onde, a cada 
nova edição, mais do que notícias, o 
grupo foi capaz de contar histórias, 
desta vez quem narra a trajetória 
do jornal são os personagens que 
a fizeram e fazem acontecer, seja 
por entre linhas e ondas sonoras, 
ou por trás dos balcões, manchetes 
e equipamentos gráficos.
Foi no final da década de 70 que o 
Sr. Francisco de Orleans e Bragança 
assumiu a presidência daquele que já 
era tido como um dos mais antigos 
veículos do Estado em circulação e o 
tornou Grupo Tribuna de Petrópolis, 
com a criação da Tribuna FM e da 
Gráfica Sumaúma. Mais de quarenta 
anos depois, ele recorda sua chegada 
na empresa que, a princípio, seria 
temporária, e, principalmente, o 
carinho nutrido por ela.
“Fui chamado pelo meu pai, que 
era proprietário do jornal na época, 
para fazer uma avaliação. A ideia 
era que minha passagem fosse 
temporária, mas acabou sendo uma 
surpresa agradável que deu certo. 
Tão certo que permaneço até hoje 
e me considero parte dos 15% da 
população mundial que são felizes 
naquilo que trabalham. A busca de 
todos nós é a felicidade, e o jornal 
sempre buscou trazer felicidade 
para a cidade, engrandecê-la”.

ARQUIVO TRIBUNA
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Marcada pela implementação da
Tribuna FM - a única filiada ao Ibope 
em Petrópolis, com até 50 mil ouvintes 
por minuto na cidade - e o crescimento 
da gráfica, foi também a sua gestão 
a responsável por, literalmente, levar 
cor às páginas da Tribuna nos anos 
90. Quem recorda a conquista é a 
jornalista Andreia Constâncio. Primeira 
repórter mulher da editoria de política 
do jornal, ela também foi a primeira 
editora-chefe da Tribuna.
Tendo assumido o cargo aos 27 anos 
de idade, ela fala sobre a grande res-
ponsabilidade que foi estar à frente 
do que foi o principal jornal impres-
so da cidade, atuar em projetos de 
impacto na esfera municipal e, prin-
cipalmente, abrir caminho para que 
mais mulheres pudessem não apenas 
exercer a profissão em Petrópolis, 
mas ocupar cargos de liderança em 
quaisquer que fossem os veículos.
“Quando eu ainda estava na subedi-
toria do jornal o editor Chico Andrade 
chegou de São Paulo para a grande 
reforma gráfica e editorial da Tribuna. 
Ela foi toda informatizada, vieram os 
computadores, lancei a revista Casa & 
Campo com o Mariano, e aquilo foi se 
tornando um filho. Foi um momento 
muito especial porque marcou um 
novo tempo na imprensa. O jornal se 
tornou colorido e começou a chegar 
uma nova leva de profissionais”.
Tendo tido que se impor num ambien-
te predominantemente masculino, 
Andreia se orgulha em ver que, se 
na época as mulheres eram minoria 
nas redações, hoje são elas que as 
lideram. “A Tribuna, de certa forma, 
deu um novo gás para a imprensa da 
cidade. Foi muito legal receber o apoio 
dos veículos, dos diretores das rádios 
e perceber que estávamos abrindo o 
caminho para as jornalistas mulheres 
na cidade. É do que mais me orgulho”. 

À frente da Tribuna desde o final da década de 70, foi a partir 
da chegada do Sr. Francisco de Orleans e Bragança que o 
jornal se transformou em Grupo Tribuna de Petrópolis, com 
a implementação da Tribuna FM e da Gráfica Sumaúma.

Primeira mulher a ocupar o cargo de editora-chefe da Tribuna, 
Andreia fez história no jornal e na imprensa local ao abrir 
caminho para que outras mulheres atuassem na profissão.

ALEXANDRE CARIUS

ARQUIVO PESSOAL ANDREIA CONSTÂNCIO
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E por falar em acompanhar mudanças, quem 
também foi e tem sido testemunha e prota-
gonista delas é o chefe da gráfica Alessandro 

da Silva Luiz, de 40 anos. Funcionário do grupo 
desde os 19 anos, quando seu tio, Luverci, exercia 
o cargo ocupado por ele hoje, Alessandro viu a 
evolução da impressão do jornal e, por que não, 
também a sua nos campos profissional e pessoal.
Contratado como auxiliar de fotolito, Alessandro 
passou a auxiliar de off-set, impressor, encarrega-
do de produção e, atualmente, é quem responde 
pela gerência da gráfica. “Quando eu entrei a 
gente levava 12 horas para fazer todos os ca-

dernos de domingo da Tribuna. No final eram 3 
horas. Tudo bem que a tiragem antes era muito 
maior, de 14, 13 mil, mas os equipamentos tam-
bém evoluíram muito com o passar dos anos”.
Ainda responsáveis pela impressão de jornais 
e revistas também de outros estados, Alessan-
dro conta que, no início, a média de produção 
no período de quarta a sexta era de 70 a 80 
mil jornais, incluindo os da Tribuna. Onde, in-
dependente do setor, o funcionário se vê em 
contato com o público, é o retorno obtido a 
partir dele, direta ou indiretamente, que mais 
funciona como combustível.

Um jornal feito para e por pessoasUm jornal feito para e por pessoas
ALEXANDRE CARIUS

Funcionário do grupo desde os 19, Alessandro da Silva Luiz viu a evolução da impressão do jornal e 
de sua carreira: foi contratado como auxiliar de fotolito e hoje é o responsável por chefiar a gráfica. 
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Contratado como locutor da Tribuna 
em 1989, Fernando Marques, de 
57 anos, se viu envolvido, no ano 
seguinte, em um dos projetos mais 
gratificantes em que poderia ter 
atuado: o caderno Tribuninha. Por 
29 anos foi ele que aguçou o talento 
e a curiosidade dos leitores mirins e 
seus responsáveis, já que a expec-
tativa entre os adultos era grande 
para ver os filhos, netos e sobrinhos 
na página de aniversariantes.
Chegando a se tornar o segun-
do caderno mais lido do jornal, 
perdendo apenas para os Clas-
sificados, houve fins de semana 
de entrarem na Tribuninha até 54 
retratos de aniversariantes. Febre 
entre as famíl ias, o projeto foi 
equilíbrio perfeito entre tirinhas, 
curiosidades, brincadeiras e dese-
nhos enviados pelas crianças, cuja 
participação acontecia em peso e 
dava direito à participação em con-
cursos no aniversário do caderno.
“Se chegasse um desenho hoje ele 
só seria publicado dali a 2, 3 meses 
porque a fila era muito grande. 
Cresceram com a Tribuninha a Cla-
rinha Gomes, que foi nossa primei-
ra desenhista mulher e é criadora 
da tirinha ‘Bichinhos de Jardim’, 
publicada no Globo; e o André Di-
niz, ilustrador e cartunista que tem 
mais de 30 livros publicados. Ele é 
carioca, passava os fins de semana 
em Petrópolis e a Tribuninha servia 
de inspiração para ele”.
Baseados em passagens de sua 
vida, Fernando conta a satisfação 
que é saber que seus personagens, 
a partir das tirinhas de Betão e 
Tatá foram capazes de impactar e 
acompanhar diferentes gerações, 
que continuam a colher frutos 
daquela época. “Vejo que marcou 
uma época. Não fui eu. Foram os 
personagens e ver o carinho que 
os leitores têm até hoje com eles e 
comigo é muito bacana”.
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E ainda que não faça 
parte de nenhuma tirinha, 
a balconista Rosineia Gon-
çalves Moreira, de 51 anos, 
há tempos já estrelou seu 
próprio capítulo dentro da 
Tribuna. Funcionária do 
jornal desde os 18, foi lá 
que ela casou, teve filhos, 
se tornou avó, se aposen-
tou, e continua a trabalhar. 
Tendo atuado na adminis-
tração, gráfica e comercial, 
ela explica que é no balcão 
e com o público que mais 
gosta e tem prazer de estar.

“Quando eu entrei no 
jornal aquela máquina que 
fica em exposição na en-
trada ainda funcionava e 
os anúncios dos clientes, 
às vezes, eram dados para 
a gente em papel de pão, 
papel de cigarro. Cheguei 
a pegar uns 3 mil anún-
cios nos Classificados de 
domingo. Gosto do balcão 
porque a gente vê gente 
nascer, gente crescer. É um 
carinho muito grande”.

Onde a v ida aconte-
ce, é ali, de frente para a 
rua, que Néia já compar-
tilhou a rotina com mais 
de outras 20 funcionárias 
e continua a vivê-la com 
o público, que através dos 
Classificados já encontrou 
a cara-metade, agradeceu 
ao médico da família por 
cuidar de um ente queri-
do, e se reafirmou como 
parte fundamental de um 
jornal que, mais até do que 
feito para pessoas, é feito 
por elas: personagens que 
fizeram e fazem a história 
acontecer.

ALEXANDRE CARIUS

ARQUIVO PESSOAL ROSINEIA MOREIRA
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COLÉGIO WERNECK

Instituto Carlos Alberto Werneck: onde cuidado
 e carinho ensinaram a “ser”

vSujeitos a cantar o hino nacional, o de Petrópolis e o do colégio, passados 15 anos desde o encerramento 
das atividades do Instituto Carlos Alberto Werneck, são as lembranças do tempo da escola que mais soam 
como acordes da mais querida das composições aos ouvidos de quem com ela colaborou ou nela estudou. 

ARQUIVO INSTITUTO CARLOS ALBERTO WERNECK

Registro traz as raízes do Instituto Carlos Alberto Werneck que, antes de possuir sede própria, se firmou a partir da oferta de 
cursos como o Primário, Admissão, Comercial Básico, Ginasial, Técnico em Contabilidade, Clássico Científico e Datilografia.
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A 
melodia está in-
tacta como se nem 
nunca tivesse pa-

rado de ser tocada e faz jus 
ao verso que diz “Jamais 
esquecerei o meu colégio 
onde vivi e aprendi a ser al-
guém”. Até porque é assim 
que a ex-aluna e psicóloga 
Claudia Vecchi Pfeiffer do 
Canto e Mello, de 57 anos, 
o descreve: Werneck, o 
colégio de sua vida.
Local em que viveu grande 
parte de suas primeiras 
vezes, foi na instituição 
que C laud ia  conheceu 
os pr imeiros amigos,  a 
pr imeira professora, as 
primeiras festas, o primei-
ro namorado e a primeira 
nota vermelha. Mais ainda, 
foi lá, onde estudou da al-
fabetização ao vestibular, 
que descobriu o verdadeiro 
significado de felicidade.
“Fui muito feliz. Entrei em 
1969 e fui aluna da tia Nelly, 
a professora mais querida 
do mundo! A escola era 
muito grande, então me 
lembro que na hora do 
recreio era uma loucura 
a disputa pelas mesas de 
ping-pong. Também eram 
disputadas as idas à cantina 
do Célio, que era enorme! E 
o esporte também era mui-
to forte. Eu era atacante ”.
Onde todo e qualquer as-
pecto que diz respeito ao 
colégio se manifesta de grandes formas nos ex-alunos 
e colaboradores, além da estrutura propriamente dita, 
foram extraordinários os efeitos provocados por ela e 
por sua missão de transformar. Claudia relembra as 
famosas excursões promovidas pela escola anualmente.
“Conheci a produção da Kibon pelo Werneck. Todo 
ano tinha excursão. Você tinha que ter nota boa para 
ir e essa ficou marcada porque a gente se entupiu de 
sorvete. Agora imagina depois naquelas curvas da 

Serra? Foi uma loucura. Todo mundo passando mal”, 
recorda entre gargalhadas.
Ainda que imponente na construção, o colégio se 
mantinha capaz de acolher num ambiente extrema-
mente familiar. Conta Mariana Mascheroni, de 32 
anos, sobrinha da ex-diretora da instituição, Angela 
Werneck, que não era à toa que se tinha essa impres-
são: o empreendimento era familiar e fazia questão de 
se manter assim.

Na foto, a cerimônia de 
alfabetização da ex-aluna 
Claudia Canto e Mello, que 
teve no Werneck o colégio de 
sua vida: sede de grande parte 
de suas "primeiras vezes".
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ARQUIVO PESSOAL CLAUDIA CANTO E MELLO

Fundado em 1936 pelo professor Carlos 
Alberto Werneck, o colégio teve início, na 
verdade, numa modesta sala onde é hoje o 

Edifício Arabella com seis carteiras usadas, um qua-
dro negro, uma mesa, uma cadeira e dois mapas. 
Inicialmente pensado como curso preparatório para 
concursos, a instituição cresceu em espaço e alunos.
Com o tempo, o empreendimento passou a funcio-
nar em dois endereços - na Rua Paulo Barbosa e no 
local onde hoje opera a Galeria Santo Antônio - e a 
oferecer os cursos de Admissão, Comercial Básico, Gi-
nasial, Técnico em Contabilidade, Clássico, Científico 
e Datilografia em regime de internato, semi-internato 
masculino e externato misto. 

Foi só em 1955 que o terreno na Marechal De-
odoro, 191, foi adquirido e, em 1972, realizada 
a inauguração do prédio. Aluna da última turma 
do Werneck, em 2006, Mariana fala sobre o 
legado e os valores deixados pela instituição 
em que seus pais tiveram o prazer de trabalhar 
e ela de estudar a vida inteira.
“Foram 70 anos de existência. Meu pai era inspetor 
e minha mãe foi secretária do doutor Werneck. Com 
o falecimento dele, minha tia assumiu a direção. Me 
formei em pedagogia e tenho certeza de que foi por 
influência da família. Já estive em várias escolas por 
conta da profissão, mas nunca encontrei uma como o 
Werneck. A gente via a escola como casa”.

ARQUIVO INSTITUTO CARLOS ALBERTO WERNECK 

Comparativo traz o “antes x depois” do prédio em que o  
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Ambiente que, aos poucos, se tornou conhe-
cido pelos rostos cativos da casa, o Werneck 
é lembrado por gerações recentes por ícones 
da equipe de apoio, como o Célio da cantina, 
o Bené da portaria e o Tião da limpeza. No 
quesito professores, o mesmo acontece. Luiz 
Alberto Grossi, de 71 anos, por exemplo, le-
cionou Biologia por 33 anos no local.

Tendo se aposentado lá, Grossi, que conti-
nua a lecionar na cidade, recorda colegas do 
grupo excepcional de trabalho com que teve 
o prazer de colaborar - alguns deles Otávio 
Goulart Rosa, Luis Carlos Malheiros e Mussel. 
Ele fala também sobre o reconhecimento de 
ex-alunos que, segundo o professor, é o que 
mais lhe dá orgulho e satisfação.

Morada de
aprendizado, disciplina e respeito

ALEXANDRE CARIUS

Comparativo traz o “antes x depois” do prédio em que o  Instituto Carlos Alberto Werneck funcionou de 1972 a 2006.
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“Lembro até hoje do professor 
Werneck me apresentando no 
anfiteatro ao grupo docente da 
escola. Eu estava começando no 
magistério, muito sem graça sendo 
apresentado aos meus ex-professo-
res. Isso me marcou muito e logo 
em seguida ele faleceu. É muito 
gratificante saber que os ex-alunos 
reconhecem o trabalho da gente”.

Numa realidade em que Grossi já 
teve gerente de banco, dentista e até 
cirurgião ex-aluno, coube ao Werneck 
ampliar as visões de mundo dos es-
tudantes e encorajá-los a crescer. É o 
que conta a ex-aluna do programa de 
Educação para Jovens Adultos do colé-
gio, a administradora pública Gabriela 
Barbosa Lima Weber Vaz, de 46 anos.

Representante da primeira turma 
do projeto, em 1999, Gabriela, que 
teve que interromper os estudos na 
adolescência, enfatiza o estímulo 
dado aos alunos e a diferença no 
tratamento oferecido. “Você sentia 

que tinha importância. Você preci-
sava falar com o professor e ele te 
ouvia, te estimulava. A Angela te 
atendia na sala dela”.

Local em que cuidado e carinho se 
tornaram palavras-chave, é também 
através delas que são mantidas vivas 
as lições e lembranças daquele tempo. 
Para Sumara Gannam Brito, de 66 
anos, ex-aluna e também ex-Secretária 
Municipal de Educação, a escola era, 
como bem dizia o hino, lar: morada 
de aprendizado, disciplina e respeito.

“Quando a gente passa a trabalhar 
como profissional de educação - fui 
funcionária da Secretaria de Educa-
ção por 40 anos - além de valorizar 
a educação que teve, a gente vê o 
quanto mudou. Era bom por causa dos 
pequenos detalhes. Por causa do amor 
depositado, do respeito, da amizade”.

Chegando a trabalhar junto de 
ex-professores do Werneck, tal qual 

Gil Mendes e, às vezes, chefiá-los, 
como foi o caso da alfabetizadora 

Nelly, foi na Educação que Sumara 
que escreveu algumas de suas mais 
doces lembranças. Histórias que 
hoje relembra virtualmente, através 
da página “Ex-alunos Werneck”, no 
Facebook, e também fora dela.

Uma das administradoras do per-
fil, que conta com mais de 1,1 mil 
membros, Sumara também é res-
ponsável por promover os encontros 
anuais dos colegas. “Vem gente de 
Minas, Aracaju, do Acre, Roraima, 
Brasília, São Paulo, Curitiba. Acaba 
sendo uma grande confraterniza-
ção. Você sente o carinho das pes-
soas pelo colégio e pelos outros”.

Capazes de reunir ex-alunos das 
décadas de 50, 60, 70 e 80, as reu-
niões colocam em sintonia aqueles 
que, independente da época ou do 
corpo docente que conheceram, fo-
ram e são capazes de harmonizar e 
celebrar o Instituto Instituto Carlos 
Alberto Werneck: onde cuidado e 
carinho ensinaram a “ser”.

Nas imagens, o professor 
Carlos Alberto Werneck, 
seguido da esposa e 
professora Angela Hebbe 
Mascheroni Werneck: 
parceiros no amor, na vida 
e no ensino.

ARQUIVO INSTITUTO CARLOS ALBERTO WERNECK 
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Armazém do Grão: onde o maior e principal 
alimento é o respeito pela história

ARMAZÉM DO GRÃO

Registros trazem evolução da construção do Armazém do Grão no Bingen: 
primeira grande loja da rede e homenagem ao patriarca da família Corrêa que, 
anos antes, dedicava-se à venda de querosene, banana e destilados na região. 

Na imagem, o 
diretor-presidente 
Antoane Hang Corrêa, 
ao lado da esposa,
 incentivadora e 
diretora de Marketing 
do grupo, Luciana Gall. 

Em 1956 chegava a Petrópolis 
o produtor rural José Silvério 
Corrêa. Natural de Sardoal, 

foi na Rua Dr. Paulo Hervê que 
o sul-paraibano se aventurou no 
comércio com a venda de quero-
sene, banana e destilados. 57 anos 
depois, seu neto, Antoane Hang 
Corrêa, inaugura na mesma via a 
quinta loja da rede de supermer-
cados Armazém do Grão: empresa 
que tem no respeito por sua história 
e por todos aqueles que a compõe 
o maior e principal alimento.
Se em meados dos anos 50 os 
principais atendidos pelo senhor 
José eram os trabalhadores que 
atuavam na construção da BR-
040, mais de meio século mais 
tarde pode-se dizer que é a família 
Corrêa quem atua na construção 
de caminhos capazes de disse-
minar e semear uma filosofia de 
crescimento com base na dedica-
ção, respeito, honestidade e união 
por um mesmo propósito.
Escrita a várias mãos, a história da 
família teve início com o patriarca 
no Bingen e, desde então, ganha 
novos capítulos a cada dia. Onde 
o gosto pelo comércio corre pelas 
veias, os Corrêa já tiveram açou-
gue, mercearia e panificação. E 
foi justamente nessa última, a 
Panificação Castrioto, localizada 
no bairro de mesmo nome, que 
Antoane teve o primeiro contato 
com o segmento que viria a se 
tornar seu propósito de vida.

ARQUIVO ARMAZÉM DO GRÃO 

ALEXANDRE CARIUS
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Em seu escritório, Antoane guarda seu primeiro jaleco: lembrete diário de suas raízes e da época em que, ainda 
criança, auxiliava o pai e a família na Panificação Castrioto.

“Meu pai, Antônio, inaugurou a pa-
daria junto de dois irmãos, o Heitor 
e o Oswaldo. Eles acreditavam que 
para prosperar o negócio tinha que 
ser sempre familiar, então traba-
lhavam lá minha mãe, minhas tias 
e eu, já com sete anos de idade”. 
Emoldurado no atual escritório, o 
jaleco que usava quando criança é 
lembrete diário de suas raízes e do 
esforço depositado num sonho que, 
pouco a pouco, ganha ainda mais 
adeptos e colaboradores.
Onde, quando pequeno, sua missão 
era recolher os copos deixados no 
balcão da lanchonete da panifi-
cação, limpá-lo e vender balas e 
chicletes, hoje o propósito de An-
toane é outro, ainda que o mesmo 
no que diz respeito à importância 
da manutenção. “O que me move 
é a minha missão. O propósito de 
deixar um legado. O Armazém vem 
escrevendo uma história e minha 
missão é manter essa história”. 

Funcionário de carteira assinada 
aos 14, gerente aos 16, sócio aos 
18 e proprietário aos 20, foi no co-
meço dos anos 2000 que Antoane 
transformou a panificação em Su-
permercado Castrioto. A oferta de 
mercadorias cresceu, assim como o 
espaço, quadro de funcionários e o 
número de entregas mensais, que 
na época chegavam a mil. Pouco 
tempo depois, o bairro começava 
a ficar pequeno para o sonho cuja 
proposta era digna de virar marca.
“O grão veio porque somos apai-
xonados pelo alimento; é a semea-
dura, o plantar, o colher. Em 2008 
inauguramos o primeiro Armazém 
do Grão, na Porciúncula. Foi quan-
do começamos a competir com as 
grandes marcas”. Regido pela busca 
constante pela entrega do melhor 
serviço e experiência de compra, 
o Armazém tem como um de seus 
valores a integridade e a preservação 
da confiança nos relacionamentos.

É o que comprova o envolvimento 
de Luciana Gall de Souza Corrêa, 
de 38 anos, na empresa. Esposa de 
Antoane, Luciana é psicóloga com 
formação em gestão de pessoas e 
também quem, desde 2006, atua na 
humanização da empresa - apesar 
de seu envolvimento com o negócio 
ser de longa data. Namorados aos 
14, era na panificação que Luciana 
passava os dias e ajudava a família de 
Antoane na rotina de trabalho diária.
“Quando começamos a namo-
rar ele já trabalhava com o pai, 
então eu ia trabalhar junto dele. 
Trabalhei no caixa e depois passei 
a fazer a consolidação do cartão 
de crédito”. Com a criação da 
marca Armazém do Grão, Luciana 
assumiu o RH da empresa e foi a 
responsável por recrutar todos os 
funcionários das lojas do Centro, 
Bonsucesso e Valparaíso. Para ela, 
estar próximo da equipe é impres-
cindível na criação da empatia.

ARQUIVO PESSOAL FAMÍLIA CORREA ALEXANDRE CARIUS
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Registro de onde, 
com base na união 
da família, teve 
início a construção 
de um sonho que 
continua a crescer 
e a render novos 
capítulos e adeptos.

“Muitos deles eu conheço por 
nome. Sei com quem são casados, 
se têm filhos ou se passam por 
alguma necessidade. Nosso tema 
de serviço é criar a felicidade. Seja 
pro companheiro que trabalha ao 
lado, para o cliente ou o forne-
cedor”. Prova disso é a trajetória 
da gerente da loja do Valparaíso, 
Raquel Ferrari Luccas, de 34 anos. 
Graças à família Corrêa, ela explica 
que há 20 anos a felicidade faz 
parte de seu dia a dia.
Funcionária da família desde a 
época do Bairro Castrioto, foi 
empregada aos 14 para atuar 
no balcão da padaria. Assumiu 
o posto de caixa e, no Centro, 
se tornou líder de frente de loja. 
Hoje gerente, ela se mostra extre-
mamente grata às oportunidades 
concedidas e, principalmente, à 
confiança nela depositada, que 
afirma não ser capaz de se enxer-
gar trabalhando em outro lugar.

“Eu entrei sem experiência e eles 
acreditaram em mim. Fui criada no 
Bairro Castrioto, então eu conhecia 
a família. Era um mercadinho de 
bairro. Todo mundo conhecia e fre-
quentava e até hoje o Antoane preza 
muito pelas pessoas. Ele faz questão 
de cumprimentar os colaboradores e 
é sempre muito educado”. É o que 
também comprova a gerente de RH 
Adriana Guarnieri, de 40 anos.
Funcionária do grupo desde 2012, 
Adr iana fo i  contratada como 
analista, se tornou coordenadora 
de RH e hoje atua como gerente. 
Com orgulho, ela relembra o pro-
cesso de contratação de todos os 
funcionários que inauguraram a 
loja do Bingen e a integração com 
quem faz a empresa acontecer. 
Semanalmente, às sextas, ela per-
corre todas as lojas e promove a 
aproximação com a equipe.
“Não faço mais o processo seletivo, 
mas estou sempre na integração. 

Busco saber o nome de cada um. 
É uma característica que vem do 
Antoane e quando vem de cima a 
gente consegue disseminar”. Tendo 
implementado em 2019 um Progra-
ma de Excelência, o Proex, e uma 
Universidade Corporativa, a Uni-
Grão, o Armazém tem se proposto a 
ser uma empresa que certifica e que 
deixa um legado seja para quem vai 
ficar ou alçar outros voos.
Os cursos - que vão desde açou-
gue, padaria, frente de loja a 
mercearia e departamento finan-
ceiro, por exemplo - foram estru-
turados pelos próprios funcio-
nários e acontecem de maneira 
online em plataforma própria. E 
o treinamento continua também 
no presencial. Onde cada novo 
funcionário tem um orientador 
no ambiente de trabalho, a ideia 
é aperfeiçoar a equipe, aumen-
tar seu comprometimento e as 
chances de crescimento.

ARQUIVO ARMAZÉM DO GRÃO 
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Hoje com nove lojas presenciais e uma de e-com-
merce, o Armazém do Grão já conta com mais de 
700 funcionários diretos que caminham em direção 
à mesma missão de serem sempre a melhor escolha. 
Para se ter uma ideia, a empresa já trabalha com pro-
dutos importados de 70 regiões do mundo, e quem 
acompanha toda essa movimentação de perto é o 
colaborador Silvio Cesar Bazilio, de 56 anos.
Funcionário de confiança e, sobretudo, amigo, Silvio foi o 
primeiro gestor do Centro de Distribuição do Armazém. 
Fascinado pela empresa e pelos valores que cultiva, ele 
recorda sua contratação - ainda pelas mãos de Luciana, 
e sobre a emoção que foi ver o quadro de funcionários 
multiplicar de 20 para 700 e acompanhar o número de 
lojas crescer junto de toda a estrutura de apoio.
“Recebemos 50 caminhões de fornecedores a semana 
toda e, diariamente, temos quatro caminhões que usa-
mos para abastecer todas as lojas todos os dias, tanto 

com carga fria, quanto com carga seca. A família Arma-
zém do Grão me enche de orgulho. Ela leva alimento 
para a mesa dos petropolitanos. Estou sempre torcendo 
para que o Antoane e a empresa decolem”.
Com a aquisição, no final de 2020, da antiga sede da 
Dentsply, o Armazém do Grão transferiu, no começo 
deste ano, seu centro corporativo e de distribuição para o 
prédio. “O quão bonito é a gente ver a compra do nosso 
próprio "CD"? Essas coisas só acontecem quando chega 
a hora. Depois de oito lojas viemos a ter essa conquista 
aí. É o tipo de coisa que vem para somar com as famílias 
que vivem desse trabalho, dessa corporação”, diz.
Mais um grande passo para a empresa de raízes pe-
tropolitanas, o Armazém do Grão é prova de que é 
no solo que estão os nutrientes necessários para o 
crescimento e que, uma vez firmado, o resultado só 
pode ser um: o de cultivar e semear num terreno fértil 
para as gerações que estão por vir.

Primeira loja do grupo 
Armazém do Grão, a 
filial da Porciúncula 
representou o ponto 
de partida para uma 
missão de semear 
para além do Bairro 
Castrioto.

ARQUIVO ARMAZÉM DO GRÃO 
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VASSOURAS ROSSI

Mesmo antes de implementá-la na produção, 
os Rossi já se mostravam uma família de fi-
bra. Há, pelo menos, 126 anos em atividade, 

o negócio já viveu duas pandemias, envolveu quatro 
gerações e, principalmente, se tornou prova de força e 
persistência capazes de transmitir confiança a quem co-
nhece e, imediatamente, passa a respeitar sua história.
Tal qual a fibra, caracterizada por sua firmeza, se tem algo 
que se mantém sólido através das gerações é o respeito aos 
valores cultivados pela família ainda no final do século XIX 
com João Rossi. Foi em torno de 1895 que o imigrante italia-
no, natural de Lucca, deu início à venda de cestos, chapéus 
de palha, tamancos e vassouras como mascate em Petrópolis.

Sem nunca abrir mão de suas raízes, a família zela, 
desde então, pelo legado deixado por João - na Itália 
chamado de Geovane, continuado por seu filho mais 
novo, Sylvio, e trazido de volta à vida por sua viúva, a 
dona Albertina Wayand Rossi. “Minha mãe teve que 
assumir a fábrica sem nenhum conhecimento comercial, 
já aos 50 anos de idade”, diz o filho Sérgio.
Dona de casa criada para ser uma esposa dedicada à família, 
foi numa das adversidades da vida que dona Albertina se viu 
diante da desafiadora e, por que não, desesperadora missão 
de prover o sustento dos quatro filhos, Lygia, Venício, Sérgio 
e Luiz Antônio, mas também de se recriar e verdadeiramente 
tomar as rédeas de seu futuro e da família.

Vassouras Rossi: a arte de fazer vassouras 
e, sobretudo, história em família

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL DAFNE ROSSI

Raro e belo registro das
Vassouras Rossi relembra a 
época em que ter a frota do 
empreendimento pintada era 
motivo de alegria e orgulho para 
a família que há, pelo menos,
126 anos se dedica à produção 
e venda de vassouras na
cidade e fora dela.
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Quem recorda o difícil momento em que a 
mãe teve que assumir a empresa é Sérgio 
Rossi, de 77 anos. Tendo começado a ajudar 
na fábrica ainda aos oito anos de idade, ele 
se orgulha em dizer que se mantém presente 
na tomada de decisões mais importantes do 
negócio, ainda que, devido a complicações 
na saúde, não esteja na empresa diariamente.
“Minha mãe usava vassoura em casa, mas 
nunca esperou ter que aprender a fazer, e 
de um dia para o outro ela teve que fabricar 
e vender. Aquilo se tornou a batalha diária 
dela porque nós precisávamos nos manter e 
aquele era nosso sustento, então fazíamos 
o que tinha que ser feito: da produção até 
a entrega e a venda”.
Onde todos os filhos, após servirem ao Bata-
lhão, retornaram às Vassouras Rossi, Sérgio 
explica que, se na adolescência a firma repre-
sentava uma obrigação para os irmãos, com 
eles já na maioridade o olhar era outro: de 
responsabilidade e, mais ainda, admiração e 
carinho frente aos esforços da mãe, que até 
os 80 anos esteve envolvida nas atividades.
Ele cita duas passagens marcantes: a vez em 
que a mãe passou em frente à Catedral e pediu 
a Deus que a iluminasse na obtenção do sus-
tento dos filhos, ainda pequenos; e o dia em 
que, 30 anos depois, eles fizeram o mesmo 
trajeto a caminho da premiação em que ela 
seria homenageada como empresária indus-
trial do ano. “A história foi de afinco”, diz.

Num catálogo de mais de cem 
produtos em que, só de vassou-
ras piaçava, são produzidas mais 
de 47 mil peças ao mês, ainda 
que o tempo tenha trazido a 
modernização, a empresa man-
tém tanto o processo artesanal, 
quanto suas raízes. Prova disso é 
a razão social da empresa: lem-
brete de sua essência a partir das 
iniciais da matriarca, AW Rossi.
Onde, desde março de 2020, 
a gestão das Vassouras Rossi 
voltou a ser conduzida por 
uma mulher da família Rossi, 
quem, a exemplo da avó, assu-
miu a empresa num momento 
de adversidades - dessa vez a 
pandemia da Covid-19 - foi a 
neta Roxane Rossi, de 53 anos. 
A exemplo da avó, mãe e tias, 
se mostra símbolo de força, 
dedicação e comprometimento.
Junto dos primos Rossini, Silvio e 
Paulo Sérgio, Roxane faz questão 
de dizer que, independente do 
quanto já tenha sido alcançado 
até agora - são mais de 12 mil 

clientes, a empolgação com as 
pequenas conquistas permane-
ce; principalmente num momen-
to de pandemia em que cada dia 
traz consigo um novo desafio.
“Lembro do meu pai, que come-
çou a vida entregando vassoura 
nas costas, sonhar com uma in-
dústria que tivesse um portão e, 
depois, um porteiro. O primeiro 
caminhão que eles compraram, 
então, foi uma alegria. O que eu 
mais gostava era ver nossa frota 
toda pintada. Por menor que 
seja, cada conquista nossa nos 
emociona muito”, diz comovida. 
Presentes em 500 cidades da 
região Sudeste, os produtos 
da família Rossi representam 
uma extensão de casa e dos 
propósitos transmitidos aos 
85 funcionários da empresa. 
Para Rossini Rossi, de 46 anos, 
primo de Roxane e diretor 
de vendas da firma, a maior 
recompensa é ser capaz de 
representar e fazer ser respeitada 
a história de vida da família.

Ao lado esquerdo da imagem, a atual diretora da empresa, 
Roxane Rossi, com a prima Dafne Rossi no colo. Inspiradas por 
dona Albertina, as duas, a exemplo do restante da família, 
lutam pela preservação da tradição construída no segmento.

Na foto, dona Albertina: matriarca símbolo 
de força e dedicação que de viúva se tornou 
uma empresária, mãe e avó de sucesso.
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“Eu vejo um retorno sincero de quem eu atendo. Nossa 
missão sempre foi honrar nossos compromissos, então 
tem muita preocupação envolvida, mas também tem 
muita satisfação. Eu e Roxane temos uma particulari-
dade. Nós chegamos a trabalhar fora e sabemos como 
é diferente o amor que temos aqui dentro. Tem uma 
sinergia muito grande dentro dela”.
Numa rotina em que o setor fabril é tido como comum e 
intrínseco aos Rossi, também é natural a capacidade da 
família de acolher. Para se ter uma ideia, o encarregado de 
produção Paulo César Gayer, de 55 anos, celebra, em 2021, 
41 anos de empresa. Contratado quando criança ainda nos 
tempos de dona Albertina, era tratado como neto.
“Dona Albertina era a primeira a chegar na fábrica e a última 
a sair. Cuidava de mim como neto. Puxava a orelha e até 
chamava pai e mãe, porque eu entrei criança, com 13 anos. 
Graças à empresa já viajei para a Bahia para visitar plantação 
de piaçava e fiz praticamente de tudo. Hoje, mais antigos do 
que eu, só devem ter uns três outros funcionários”.
Responsável por supervisionar desde a etapa de be-
neficiamento à montagem, “encabe” e carregamento 
dos produtos nos carros, Gayer diz que não poderia ter 
crescido com melhor orientadora. “Teve uma época em 
que a dona Albertina nem enxergava mais, mas só de 

tocar ela já sabia se a vassoura tinha ou não defeito”.
Tendo nascido na Floriano Peixoto, se mudado para 
o Itamarati e se fixado em Itaipava, mais do que 
produtos de limpeza, a fábrica produz ensinamentos. 
Dafne Rossi, de 41 anos, é irmã de Rossini, prima de 
Roxane, e conta que foi ao colaborar com a empresa 
que entendeu o real significado da história escrita 
pela família há tantos anos e por tantas mãos.
“Fui chamada pela Roxane a fazer o trabalho de cataloga-
ção da empresa e acabei abrindo um mundo mágico de 
um passado que, até então, eu só ouvia falar. Encontrei a 
primeira licença do nosso bisavô para vender vassouras na 
rua e aí entendi todo o esforço coletivo que houve para 
transformar o negócio que, por muitos anos, foi informal”.
Chegando a colaborar no controle da produção, 
Dafne teve a oportunidade de conviver e aprender 
com funcionários que a viram crescer. “Me disseram 
que a primeira vez em que viram minha avó chorar 
foi quando chegou a primeira carga grande de pia-
çava. Foi uma família que construiu a custo de muito 
esforço e com muitas pessoas”, reflete.
Num legado que vai muito além do fazer vassouras, a fa-
mília Rossi continua, sobretudo, a fazer história com ética, 
dedicação e carinho. Afinal, “Você usa. Você confia”.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL DAFNE ROSSI
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Presentes em 
cerca de 500 
cidades no 
estado do Rio, 
os produtos Rossi 
fazem jus ao 
slogan que diz 
que quem usa, 
confia. São mais 
de cem itens no 
catálogo, 12 mil 
clientes e 80 
funcionários que 
fazem a história 
acontecer. 
Nas fotos, a atual 
fachada da
fábrica, também 
vista de cima.
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As imagens não estão estampadas em peças, 
mas, ainda assim, quando coloca-
das juntas, são capazes de propor-

cionar um panorama mais completo e, por 
que não, completar parte do quebra-cabe-
ças da história de Petrópolis. Chave para 
o passado e presente da cidade, assim são 
as fotografias de 1873 a 1976 presentes 
na coleção de José Kopke Fróes.
Filho, pai, irmão, avô, marido, bibliotecário, 
secretário de Educação. Das dezenas de no-
meações designadas a José Kopke Fróes, a 
principal delas, talvez, seja a de apaixonado 
por Petrópolis. Nascido e criado na cidade, 
foi ao resgate e à preservação da memória 
local que o petropolitano se dedicou num 
verdadeiro trabalho de pesquisador.
Conta o neto, Mauro Luiz Vieira Fróes, de 
55 anos, que ainda que o avô não tenha se 
dedicado ao ato de fotografar propriamen-
te dito, foi quem, a partir de sua veia his-
tórica e do colecionamento de fotografias, 
passou a estudar os registros e o contexto 
em que haviam sido tirados, detalhando o 
ano e o local das imagens.
“Meu avô foi um historiador por opção, 
por vontade de conhecer. Era uma pes-
soa extremamente comprometida com a 
cidade que começou a se interessar pela 
história dela. Ele colecionava relógios, 
selos, e passou a fazer o mesmo com as 
fotografias. As famosas exposições de fotografia que aconteciam no 
Saguão dos Correios era ele que promovia”. 
Ainda que não nas salas de aulas, pode-se dizer que José Kopke Fróes, 
descendente dos fundadores do Colégio Kopke - o primeiro particular da 
cidade, de certa forma também dedicou a vida ao ensino. Bibliotecário, 
foi quem estruturou a Biblioteca Municipal e organizou a história local no 
referido acervo, artigos que escrevia e fotos que colecionava.

JOSÉ KOPKE FRÓES

O colecionador de fotografias que ressignificou
 a história de Petrópolis

ARQUIVO PESSOAL FAMÍLIA FRÓES

José Kopke Fróes:
o petropolitano que, a partir 
do carinho e da coleção de 
fotografias e cartões-postais 
tidos por Petrópolis, foi capaz 
de ressignificar a história da 
cidade num verdadeiro 
trabalho de pesquisador.
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FOTOS:MUSEU IMPERIAL/IBRAM/MINC

Imagens obtidas 
junto ao 
projeto DAMI, do 
Museu Imperial, 
são algumas das 
preciosidades 
que integram a 
coleção de José 
Kopke Fróes e 
que trazem um 
panorama di-
ferente de Pe-
trópolis, como 
a época em que 
a Catedral não 
tinha torre e o 
Centro ainda não 
contava com o 
Obelisco.
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“A família dele respirava história. 
Um dos antepassados dele, o Henri-
que Kopke Júnior, tinha a fotografia 
como um hobby e acho que o gosto 
dele pela coisa pode ter vindo daí. 
Se tem uma pessoa que poderia ser 
considerada cidadã, era ele, que se 
meteu em todas as entidades impor-
tantes. No final da vida ele era uma 
referência. Faleceu aos 92 anos”. 
Em conversas com o avô centradas 
nas histórias e curiosidades guar-
dadas por Petrópolis que, às vezes, 
iam noite adentro, Mauro recorda, 
com orgulho e satisfação, o legado 
deixado por ele, que até amizade 
com o austríaco Stefan Zweig 
chegou a fazer e homenagem do 
príncipe chegou a receber.
“Me orgulho muito dessa situação 
porque a importância e a relevância 
histórica do trabalho que ele deixou 
é enorme. Meu avô aglutinou a 
história de Petrópolis e desenvolveu 
uma cronologia com base nas fotos 
que ele tinha. Ninguém fez isso tão 
bem quanto ele, que contribuiu de 
forma textual e visual para conso-
lidar a história”.
Filho de José Kopke Fróes, Mauro 
Leite Fróes, de 90 anos, explica 
que o pai, já próximo de falecer, 
decidiu vender a coleção de foto-
grafias ao Museu Imperial. Hoje, 
as 1.862 imagens que compõem 
o referido acervo estão disponíveis 
para consulta gratuita pelo site do 
projeto de Digitalização do Acervo 
do Museu Imperial, o DAMI.  

Rodeado, no primeiro 
registro, pelos filhos Mauro, 
Márcio e Miriam,
 respectivamente, José Kopke 
Fróes também aparece, na 
segunda foto, junto do neto, 
Mauro Luiz Vieira Fróes: todos 
testemunhas de sua devoção 
à história e à memória 
petropolitana.

ARQUIVO PESSOAL FAMÍLIA FRÓES

69



S
ão imagens que revelam aspectos po-
líticos, econômicos, sociais, culturais e 
religiosos da cidade e que contribuem 

para a formação de recortes gerais e tam-
bém individuais da história. Afinal, é a partir 
do resgate e da preservação das imagens 
que memórias de Mauro são trazidas à tona 
sobre locais registrados pela coleção.
“A Casa de Santos Dumont eu ajudei a montar. 
Eu ainda era criança, adolescente, mas me lem-
bro de ajudar meu pai. Também lembro dele 
me levar para remar no Parque Cremerie. Ele 
sabia muito sobre Petrópolis e tinha um bom 
conhecimento porque escrevia. Ele gostava de 
analisar fotografias antigas e aí fez a evolução 
da cidade a partir das imagens”.
Registros que se mostram fundamentais 
tanto para o público, em busca de uma 
porta de volta para o passado, quanto para 
profissionais da área, como é o caso da 
historiadora e pesquisadora Fátima Argon. 
Tendo atuado no Arquivo do Museu Impe-
rial por 38 anos, ela recorda o momento 
da aquisição da coleção e o impacto das 
imagens em sua atuação.
“A coleção de José Kopke Fróes chegou à 
instituição em 1991. Na época fui até a casa 
dele junto da Cláudia Costa, também fun-
cionária do Museu, recolher o material. Essa 

documentação tem uma diversidade muito 
grande de temas e que, por isso, contribui 
para o desenvolvimento de estudos não só 
do registro visual, mas da própria história da 
cidade”.
Composta por originais fotográficos e reprodu-
ções de fotografias, litografias, desenhos e pin-
turas, a coleção, segundo Fátima, compreende 
o período que vai de 1873 a 1976, sendo em 
sua maioria referente às décadas de 10 e 40. 
Para ela, o material foi essencial na condução 
de uma pesquisa sobre o desenvolvimento da 
fotografia em Petrópolis.
“Em 2001 eu apresentei um projeto sobre a 
história da fotografia que cobria o período 
de 1851 a 1960 na cidade e a coleção foi 
fundamental. Havia ali exemplares e infor-
mações únicas. Às vezes o mesmo exemplar 
de uma foto que no Museu não tinha ne-
nhuma indicação, o Kopke trazia o ano, o 
local em que havia sido tirada”.
Capazes de identificar o desenvolvimento da 
cidade e a evolução no uso de prédios, ruas e 
casas, a coleção José Kopke Fróes é prova de 
que, quando se fala na trajetória de Petrópolis, 
se fazem fundamentais as pessoas que habitam, 
transformam e contribuem para que a história 
da cidade seja escrita. Afinal, não há mudança 
que se faça sem pessoas.

ARQUIVO PESSOAL MAURO LUIZ VIEIRA FRÓES
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