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No segundo semestre de 2002 começamos a preparar as mudanças que seriam implementadas em 
Cardnews Magazine a partir de março de 2003. A primeira mudança seria necessariamente na parte 
editorial. Em duas “frentes”: ampliação da redação e redefinição das editorias com que trabalharíamos. 
 
Decidimos que nós mesmos formaríamos a mão-de-obra que queríamos. Com isso em mente, o então 
editor assistente e hoje diretor editorial José Paulino Neto começou a procurar jovens estudantes de 
jornalismo que se encaixassem no pretendido projeto de mudança. Paulino fez o primeiro contato com 
um colega do mercado publicitário, cujo irmão cursava o segundo ano de jornalismo na Universidade 
São Judas. Era o Bruno Chiarioni. Tudo acertado, o Bruno começaria em uma segunda-feira quando, 
no sábado anterior, ele liga para o Paulino dizendo que a Rede TV, com quem havia feito contato 
anteriormente, o chamara para trabalhar. “Mas, Paulino”, disse ele muito constrangido, “eu tenho um 
colega que estuda comigo, que tem o perfil de que você precisa. Ele escreve muito bem. É o Márcio, 
Márcio Kroehn”. 
 
Alguns dias depois, Márcio aparece na redação de Cardnews Magazine para conversar com Paulino. E 
se identificou assim: “Oi, eu sou o amigo do Bruno, o Márcio. Márcio Kroehn”. 
 
Bem, o resto é história. Por quatro anos, Márcio foi o braço direito (ainda que politicamente ele esteja 
mais para o outro lado do espectro político) do Paulino e co-responsável por muitas das mudanças que 
foram implementadas em Cardnews Magazine a partir de março de 2003. 
 
Objetivamente, o fato é que a revista tem muito do Márcio. Mas, como a medida do talento é a 
expansão, o trabalho do Márcio, que já vinha chamando a atenção, acabou por levá-lo à 
ISTOÉDinheiro. Fato semelhante já tinha ocorrido com Rafael Bresciani, outro nome importante nas 
mudanças editoriais de Cardnews Magazine, cujo trabalho o levou ao DCI e ao Terra. Com a Renata 
Castro e a Patrícia Joaquim aconteceu o mesmo. 
 
As mentes mais lúcidas já entenderam que não é o filho que é pródigo. Pródigo é o mundo. Pródigo 
em possibilidades, a serem descobertas ou mesmo inventadas. A condição para isso é o talento. E 
talento a Renata, a Pati, o Rafa e o Márcio têm de sobra. E tanto, que não conseguimos que eles 
permanecessem conosco. 
 
Hoje temos a Marina, a Carolina, a Thatiane e outro nome que em breve todos conhecerão. Com elas, 
Cardnews Magazine certamente escreverá mais uma página na sua história, tão rica como aquela que 
Márcio Kroehn ajudou a escrever. 
 
Boa leitura e até o próximo número. 
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