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QUEM SOMOS
Jornalismo é um estado de espírito, um modo especial de olhar o mundo e 
contar histórias que poucos conhecem. Esta ideia está no centro da criação da 
Ponga - Reportagens em Profundidade. Em 2017 juntamos um time de repórteres, 
fotógrafos, designers, documentaristas que buscavam fazer jornalismo com 
apuração e visualização diferenciada, ou seja, produzir um conteúdo inédito, de 
boa qualidade, multimídia e multiplataforma.

Nestes dois anos já publicamos reportagens especiais e estamos tocando 
diversas produções inovadoras. Está dando certo. Agora, você está sendo 
convidado a participar. Mais do que nunca, o mundo precisa de reportagens em 
profundidade. Produção jornalística em todas as linguagens.

REPERCUSSÃO
As publicações da Ponga, reportagens em profundidade tiveram repercussão 
junto na área da educação. A reportagem Meiembipe, o segredo de Sambaqui teve 
trechos usados no material didático do Grupo Educacional Expoente.

As produções jornalísticas da Ponga têm divulgação na mídia digital de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. Bem como na Argentina, Paraguai e Uruguai.

Para os novos projetos, serão realizadas ações de divulgação 
nas mídias estaduais e programas de televisão de Pelotas, Porto 
Alegre, Curitiba e Florianópolis.

Na expedição do projeto Peabiru, o novo caminho do Sol, temos 
um trajeto de 4 mil quilômetros onde será contatada a mídia 
local de cada parte do percurso, passando pelo Brasil, Paraguai, 
Bolívia, Peru e Argentina.

Gravuras Rupestres da Reportagem 
Meimbipe, O segredo de Sambaqui. 
Foto de Charles Guerra.

s americanos gastaram US$ 3 para desenvolver uma ca-

neta que funcionasse em 30°C negativos. Daí, os russos

apresentaram este equipamento’. Carlos Lautert, 47

anos, vai contando a história enquanto enfia a mão enluvada

no bolso da jaqueta forrada e retira um lápis. 
O supervisor de operação da Standart, empresa especia-

lizada em armazenagem e transporte de produtos congela-

dos, abre uma gargalhada na face adornada por vasto bigo-

de, diante do repórter que não conseguia tomar nota com

uma caneta Bic congelada. O segmento de produtos indus-

trializados é o mais novo filão do transporte ferroviário. O

carro-chefe é , hoje, levar carne congelada de frango e suí-nos para a exportação até oporto de Rio Grande. Paraagilizar a operação, exis-tem trilhos até o terminalde congelados da Standart.Ali são carregados contêi-neres frigorificados que se-rão colocados sobre os va-gões. Diante dos 20 boxesonde os caminhões e oscontêineres são abasteci-dos, um homem vestido debranco verifica as carnessem se importar com o frio.O ucraniano Oleg Savitski,39 anos, é veterinário e estáhá 14 anos no Brasil. Eleinspeciona se a mercadoriapode ser exportada. – Confiro a temperatura ea integridade do produto –fala Oleg, natural de Kiev,capital da Ucrânia. Os trens frigorificadospermitem que, mesmo ten-do de percorrer um cami-nho maior, o preço detransporte para o porto sejamenor do que com cami-nhões. Como não há linhaférrea entre Porto Alegre eRio Grande, os trens preci-sam ir até Santa Maria, fa-zer o retorno em Cacequi,seguir para Pelotas e, en-fim, após cruzar a ponteférrea do Canal de SãoGonçalo (que liga a Lagoados Patos à Lagoa Mirim),dirigir-se para o porto. – Tivemos de desenvol-

ver um mercado, reduzir os custos e andar com projetos.

O desafio foi buscar clientes novos – explica Bruno Lino,

gerente de negócios industrializados da ALL.
Hoje, já operam em ferrovias empresas como Gerdau,

Doux/Frangosul, SLC, Josapar, Ipiranga, Tanac, entre ou-

tras. Leva um dia para “estufar” (carregar) o vagão. De-

pois, são dois dias de viagem até Rio Grande. E mais dois

dias para voltar. Para compensar os problemas da malha,

os técnicos têm de inovar. Foram criados vagões diferen-

ciados, adequados às necessidades dos clientes. A ALL

opera com cinco setores de in-dustrializados: de consumo,de contêineres, siderúrgicos,petroquímico e florestal. En-tra aí a cultura da inovação,para mudar a mentalidade douso rodoviário. – Estamos quebrando um pa-radigma. Desenvolvemos tecno-logias em parceria com os clien-tes para levar mais produtos emmenos tempo e maior quantida-de – discursa o gerente de in-dustrializados, sentado no es-critório com um laptop de umlado e um palmtop do outro. Descendo as escadas do antigo prédio de dois andares

que domina o terminal da ferrovia – área cercada por vilas

e favelas – e caminhando pelo pátio em direção ao arma-

zém de 10 mil metros quadrados, é que se revela o lado

prático das palavras de Bruno.– Aqui está o pessoal que faz acontecer – fala Bruno, apon-

tando para um homem de capacete, que conversa com o pes-

soal que pilota as velozes empilhadeiras. 
É Almir Webre Milani, que nasceu na Casa de Saúde,

em Santa Maria, em 1966. Veio para Porto Alegre aos 17

anos. Começou fazendo o que hoje seria um estágio na ofi-

cina de manutenção de locomotivas da re-
de, serviço hoje centralizado em Curitiba,
sede da ALL. – A gente despacha entre 20 e 30 vagões

por dia, sete dias por semana – conta Milani,
responsável pela operação no terminal. 

A rotina impede que possa se ausentar do
terminal e visitar os pais que moram no
bairro Chácara das Flores, na cidade natal.
As sete linhas de recebimento criam um flu-
xo de material para ser descarregado, con-
tado, armazenado e distribuído em trens
com destinos diferentes, como Alegrete
(RS), Tatuí (SP) eAraucária (PR).Apesar de ter notransporte rodoviárioseu maior adversário, odiscurso é de que háespaço para os dois. Ocenário seria a ferrovianos grandes percursos.E os caminhões na dis-tribuição para os pon-tos de venda. – Não há dúvidas dopotencial de crescimen-to – diz Bruno. – É um quebra-cabe-ça – completa Milani. No pátio, montanhasde toras de madeira sãocolocadas em um tremque seguirá para Rio Grande, o mítico ponto onde começa

e termina toda esta história de transporte ferroviário no

Rio Grande do Sul. 
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Bem mais além da

Do trem para o caminhão e docaminhão para o trem.
Guindaste (acima), em Canoas,organiza contêineres
frigorificados com mercadorias

para exportação, como a carnede frango para a Rússia,
fiscalizada pelo ucraniano OlegSavitski (abaixo, de boné), econgelada na empresa ondetrabalham Carlos Lautert eOberdã Luz (abaixo)

Almir Milani (àesq.) e BrunoLino comandamo funcionamentoda operação detransporte deindustrializadosem Porto Alegre

PORTO ALEGRE

O‘

A PAISAGEM DE 
SAMBAQUI

Os Sambaquis fazem parte de um sistema integrado de diversas expressões culturais do povo de pescadores pré-históricos que viveu no litoral de Santa Catarina. Na região de Florianópolis e litoral central somam-se aos Sambaquis outras evidências em sítios arqueológicos: oficinas líticas e gravuras rupestres. A paisagem era visualmente interligada entra os Sambaquis, ilhas e baias. Quem dominava a paisagem eram as pirâmides de conchas que podiam ter até 40 metros de altura e milhares de esqueletos sepultados em um paciente trabalho milenar. O que hoje sabemos da vida sustentável e equilibrada com o ambiente foi descoberto por pesquisas nestes Sambaquis. Veja como era esta vida.

A camada 
superior do 

Sambaqui podia 
ser usada como 
abrigo e local de 

observação e 
sinalização por 
meio do fogo.

O Berbigão (Anomalocardia Brasiliana) é o molusco mais encontrado nos sambaquis. Fazia parte da dieta e era usado como 
material construtivo. 

No interior das camadas dos Sambaquis foram encontrados muitos sepultamentos e homens, mulheres e crianças, assim 
como utensílios e enfeites. 

Esqueletos de pequenos animais também foram achados, além de ossos de peixes, 
tubarões e até baleias. 

O material lítico (feito de pedra) também está presente: machados e pontas de flecha e os zoólitos, objetos em formato de animais, esculpidos com muito 
requinte na pedra. 

Nas camadas mais de cima do sambaqui os pesquisadores encontraram 
fragmentos de cerâmicas.

Os principais vestígios dos Sambaquis estão localizados em locais que contam com lagunas e barras de rios, morros e ilhas e enseadas.

As regiões de lagoas, pontas e costões oferecem grande quantidade de alimentos, tanto em pescados como em moluscos. É onde se encontram as maiores concentrações de Sambaquis, oficinas líticas e gravuras rupestres.
As pesquisas em bio-arqueologia analisaram os esqueletos e comprovaram que era um povo que vivia no mar. Os esqueletos têm lesões no tímpano e nos ombros próprios de quem estava em contato direto com águas frias, como hoje, mergulhadores, surfistas e remadores.

O Sambaqui era uma estrutura sólida, com uma base muito grande, onde concha, areia e ossos formavam um material construtivo resistente que ia 
sendo erguido vagarosamente. Algumas escavações demonstraram datações com intervalo de 2 mil anos entre a base e o topo. Os maiores abrigavam mais de 40m mil esqueletos.

Berbigão

Esqueletos de
 humanos e 

pequenos animais

Colar de dentes 
de tubarão

Zoólitos

Flechas

Cerâmicas

O uso do Sambaqui como posto de observação é uma das teorias mais fortes entre os pesquisadores, que defendem a 
intervisibilidade entre os locais

OBSERVAÇÃO

USOS DIVERSOS 
DO SAMBAQUI

CAMADAS DE CÁLCIO

ALIMENTAÇÃO: MOLUSCO E BERBIGÃO

PINTURAS RUPESTRES

PRÓXIMO A ÁGUAS CALMAS

BONS NADADORES

CAMADAS DO SAMBAQUI

As gravuras rupestres formam um imenso painel que pode ser lido do mar, de barco, passando por ilhas e pontas em todo o litoral central de Santa Catarina. Até hoje não existe tecnologia confiável para datá-los. A autoria é um mistério em aberto.

As oficinas líticas eram os locais onde os artefatos de pedra eram preparados por meio de um polimento meticuloso. Formavam-se bacias na pedra, perfeitamente lisas, por conta da rotina de polir os instrumentos de pedra.

OFICINAS LÍTICAS

Texto: Carlos André Dominguez  |  Ilustração e Design: Thaís Sehn
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Infográfico sobre A Paisagem de Sambaqui, 
produzido pela Ponga. 2017.

Reportagem Bem mais além 
da ferrovia, 

Caderno Mix, 
Porto Alegre, 

2007.



6 7

O Silêncio dos Afogados

Uma trilogia de videorreportagens 
de jornalismo ambiental que inclui 
além de O Silêncio dos Afogados, 
Ribeirinhos do Rio Uruguai e À Margem 
da Democracia. O projeto da Usina 
Binacional sob o Rio Uruguai custaria 
mais de 4 bilhões de dólares, traria 
um aumento de doenças na região 
do lago, destruiria a vida de milhares 
de pessoas e apagaria a história e o 
passado da fronteira. Nessa matéria, 
divulgamos a história dos Ribeirinhos 
do Rio Uruguai, moradores da fronteira 
mítica entre Brasil e Argentina, junto 
a Salto do Yucumã, a maior cachoeira 
longitudinal do mundo; a luta dos 
moradores e sociedade civil contra o 
governo federal e as empreiteiras que 
patrolam a população que se manifesta 
contrária à obra. Na imprensa, quase 
nada é publicado. É o silêncio dos 
afogados.

http://pongapress.com/videos.
html#videorreportagem

https://www.ufrgs.br/imaginalis/editora/
silencioafogados/

O  
QUE  
JÁ  
FOI  
FEITO

Meiembipe, O Segredo de Sambaqui

A história dos Sambaquis do litoral 
central de Santa Catarina é um 
mundo repleto de surpresas nas 
praias mais bonitas da região sul do 
Brasil. Como um povo de pescadores 
pré-históricos ergueu um mundo 
complexo e equilibrado em Meiembipe, 
a montanha que se estende sobre o 
mar. Na reportagem abordamos a 
arte, a comida, a pesquisa, o enigma 
das gravuras rupestres e o legado do 
homem de Sambaqui para o mundo.

http://pongapress.com/reportagem_
sambaqui.html

A baleia mudou a minha vida

O documentário é curta metragem 
sobre o projeto Baleia Franca em 
Itapirubá (SC). Mostra a vida dos 
estudantes e pesquisadores do Instituto 
Australis que vem de todo o Brasil para 
trabalhar como voluntários no projeto. 
O documentário está sendo editado e 
finalizado. 

Em breve em http://pongapress.com/ 

Itapiruba, SC, sede do projeto baleia franca no 
Instituto Australiis. Foto de Álvaro Pouey.

Morador do entorno do Parque do Turvo. 
Foto Lucas Wirti.

Pesquisador Adnir Antônio Ramos mostra o espaço e 
a paisagem doSambaqui. Foto de Charles Guerra.

6

Reportagem Vida Longe da Luz, 
publicada no site Terra, em 3 dez 2013
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Peabiru, o novo caminho do sol
A reportagem multiplataforma vai refazer o trajeto do 
Peabiru registrando em vídeo, fotografia, texto e áudio 
geolocalizados por todo o caminho do sol, buscando 
evidenciar:

 » a variação paisagística e cultural; 

 » as múltiplas etnias que vivem nesse percurso através 
de registro fotográfico de seus rostos;

 » a história do ambiente e das populações que habitam 
o interior do continente americano, com seus 
contrastes e particularidades; 

 » a viagem em si, pois durante os dois meses os pontos 
do Caminho do Peabiru serão transmitidos em redes 
sociais com sua geolocalização

O  
NOVO 
PROJETO

Objetivos específicos
1. Registrar em vídeo documentário de longa-metragem o 

trajeto do Peabiru, com sua variação paisagística e cultural;

2. Produzir um registro fotográfico dos rostos e múltiplas 
etnias que vivem no trajeto;

3. Escrever um livro-reportagem contando a história 
do ambiente e das populações que habitam o interior do 
continente americano, com seus contrastes e particularidades;

4. Recolher histórias que ilustrem a mitologia andina e do 
Brasil central;

5. Transmitir trechos da viagem em redes sociais com lives e 
postagem de conteúdo;

6. Geolocalizar os pontos do Caminho do Peabiru para a 
produção de infográfico com mapa multimídia online;

O que é Peabiru?
O Peabiru é um caminho pré-colombiano que liga na América do Sul o 
litoral do Atlântico com o do Pacífico. É um caminho multicultural que 
cruza o continente, das praias dos atuais estados de São Paulo e Santa 
Catarina, entrando no Paraná, 
Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, 
cruzando rio Paraguay e adentrado 
na Bolívia até o lago Titicaca, ponto 
de transição da Cordilheira do 
Andes para o Peru e a descida ao 
litoral do oceano Pacífico, em Ica. É 
um caminho ancestral de mais de 
4 mil quilômetros, de leste a oeste, 
que acompanha o trajeto do Sol.

98

Fotos das reportagens O Silêncio dos afogados e Meiembipe, o Segredo de Sambaqui.

Imagem adaptada de Denucci Artesanato - Elo7
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VESTÍGIOS 
Restam ainda, em pontos isolados de mata e em algumas localidades, reminiscências 
desse caminho, que se caracterizava por apresentar cerca de 1,40 metro de 
largura e leito com rebaixamento médio em relação ao nível do solo de cerca de 
40 centímetros, recoberto por uma gramínea denominada puxa-tripa. Nos seus 
trechos mais difíceis, o caminho chegava a ser pavimentado com pedras. Em alguns 
trechos, era sinalizado com inscrições rupestres, mapas e símbolos astronômicos 
de origem indígena. Na década de 1970, uma equipe coordenada pelo professor Igor 
Chmyz, da Universidade Federal do Paraná, identificou cerca de trinta quilômetros 
remanescentes da trilha na área rural de Campina da Lagoa, no estado do Paraná. Ao 
longo desse trecho, foram, ainda, identificados sítios arqueológicos com vestígios das 
habitações utilizadas provavelmente quando os indígenas estavam em trânsito.

Foto de Álvaro Pouey.


