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BANCOS
Novas tecnologias 

apontam para 
‘uberização’ do trabalho

Vitória!
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LONDRINA

Livro resgata
60 anos de lutas 
do Sindicato

Fãs comprovam: 
as HQs não
morrem jamaismorrem jamais

E MAIS

Regina,
Mariza, 

Wandette, 
Marcio, Robson. 

Cinco nomes. 
Cinco lutas. 

Cinco histórias 
de superação

LITERATURA

José Maschio
e a arte da 
resistência

JÁ FUI BANCÁRIO

Fiori Luiz: 
‘Fechar  balanço 

era um drama 
dos diabos’

COMPORTAMENTO

Apesar da internet, 
mundo fantástico das 
histórias em quadrinhos 

mantém público 
cativo, desde gibis 

infantis até as 
transgressoras 

graphic 
novels

TURISMO

FrutFest atrai 
milhares de 
visitantes a 
Carlópolis

LUTA PELA VIDA



www.facebook.com.br/
bancarioslondrina

www.facebook.com.br/
sindicatodosbancariosdeapucarana www.facebook.com.br/

bancariosarapotisindicato

O ano de 2017 vai 
chegando ao fi m, abrindo 
o caminho para 2018 e a 
renovação das esperanças 

de que poderemos 
superar as difi culdades 
para  seguir em frente 

rumo a novas conquistas.

BOAS 
FESTAS!

BOAS 
FESTAS!

Feliz Natal e um próspero Ano Novo!
São os votos dos Sindicatos de Bancários de Apucarana, 

Arapoti e de Londrina.
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VIDA BANCÁRIA EM REVISTA

A CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho) foi sancionada  no 
dia 1º de maio de 1943 pelo então 
presidente da República, Getúlio 
Vargas, com o objetivo de 
regulamentar as relações 
individuais e coletivas de 
trabalho no Brasil. Nos 
seus 922 artigos, constam 
desde a definição legal de 
empregado e empregador, 
bem como devem ser os 
vínculos entre ambos, 
estabelecendo direitos e 
deveres a serem cumpridos.

Seus dispositivos também 
estabelecem para que serve e 
como deve ser utilizada a Carteira 
de Trabalho, além de normatizar 
diversos direitos da Classe 
Trabalhadora, tais como a duração 
da jornada de trabalho, intervalo 

para descanso, férias e, inclusive, 
a proibição do pagamento de 
remuneração inferior ao salário 
mínimo aos empregados.

Desde que entrou 
em vigor, a CLT sofreu 
diversas alterações por leis 
complementares para se 
adequar às mudanças que 
ocorreram nas relações do 
trabalho. Isto desmente o 
discurso feito pelo governo 
Michel Temer (PMDB) e 
parlamentares de que era 
necessário modernizar a 

legislação, quando na verdade a 
intenção da reforma feita em 2017 
é atender aos interesses de grupos 
empresariais, mediante a alteração 
de mais de 100 de seus artigos. As 
mudanças passaram a vigorar no dia  
11 de novembro.

Vida Bancária em Revista 
começou a circular há seis anos. 

Projeto modesto, focado em revelar 
o outro lado da vida de bancários e 
bancárias que atuam no Norte Novo 
e Norte Pioneiro do Paraná, sem 
deixar de lado as causas sindicais, 
surgiu como um novo veículo de 
comunicação dos Sindicatos de 
Bancários de Apucaran a, Arapoti, 
Cornélio Procópio e de Londrina.

A receita editorial deu certo. 
Nesse período, trouxe reportagens 
inéditas sobre demandas não só da 
categoria e dos problemas vividos 
no dia a dia do trabalho nos bancos, 
mas também assuntos muito mais 
complicados. Nesta 18ª edição, 
por exemplo, abordamos, com 

destaque, a luta que muitos travam 
na vida pessoal com problemas de 
saúde, mas que seguem em frente, 
vitoriosos, graças à perseverança, 
apoio da família e de amigos.

São exemplos que a Revista 
aborda como forma de mostrar a 
todos que a vida não se resume a 
cumprir metas e a vestir a camisa 
do banco, mas sim ir atrás de seus 
sonhos e de praticar atividades 
prazerosas que são necessárias e 
fundamentais para ter qualidade 
de vida, aproveitar os momentos 
de folga para curtir a família, 
amigos e tudo de bom que este 
mundo proporciona a todos nós. O 
importante, em qualquer situação, é 
seguir em frente! 

Seis anos de atividades

CLT foi criada para regulamentar 
relações do trabalho

CLT
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Por Rogério Fischer

VIDA BANCÁRIA INDICAVIDA BANCÁRIA INDICA

Início da década de 1980. José 
Adalberto Maschio estuda 
Jornalismo na UEL. Universidade 

pública, quase de graça. Para pagar 
o aluguel, o ônibus, o rango, o cigarro 
e os rolês pelos bares de Londrina, 
trabalha no Banespa. Caixa do banco. 
Uma funcionária, nova no pedaço, 
o aborda. Vai haver eleições para o 
Sindicato. Diz a colega. Zé Ganchão ou 
Gancho, que apelido pega fácil, mostra 
interesse. Tempos de ditadura. Ainda. 
Interventores comandam o Sindicato. 
Pelegos. Gancho e a colega querem 
oposição. Mais colegas querem. 
Montam o Grupo de Estudos Bancários. 
Reuniões na casa de um e de outro. 
Além de reuniões, panfletos. 
E jornal, que isso Gancho 
sabe fazer. ”Vida Bancária”. 
Gancho passa a trabalhar na 
compensação. Mais gente. 
Mais articulação. Chapa 2 
na disputa. Vitória. Sindicato 
agora mais combativo na 
luta por direitos. 

É um estilo parecido com 
esse, seco, direto, visceral, 
em que muitas vezes uma 
frase com poucas palavras resume o 
que se gastaria em uma página inteira, 
que José Maschio utiliza em “Tempos 
de cigarro sem filtro”, romance 
histórico lançado em setembro deste 
ano, em Londrina. No livro, dois 
moleques molambos, Ruço e Lozinho, 
se envolvem – e são envolvidos – em 
estórias que retratam a história dos 
anos de chumbo no Brasil. 

Mais púmbleos que garrastazuis, 
diga-se de passagem.

A escrita – primeiro jornalística, 
agora literária – é o dever de ofício 

de Gancho desde a época em 
que atuou como assessor de 
imprensa na gestão de Joaquim 
Borges Pinto no Sindicato dos 
Bancários de Londrina e Região. 
Após formar-se na UEL, trabalhou 
em TV e jornais paranaenses, e 
durante 25 anos atuou na Folha 
de S. Paulo, como correspondente e 
repórter especial. Em 2013, lançou 
o livro-reportagem ”Crônica de uma 
grande farsa”, em parceria com Luiz 
Taques, sobre os desmandos políticos 
no Mato Grosso do Sul.

”Tempos de cigarro sem filtro” é 
ambientado nos anos 1970. Gancho 
empresta nomes de pessoas e lugares 
para homenagear gente e locais da sua 
infância em Paranavaí. A vida miserável 
de uma pequena cidade é romanceada 

com tipos e situações 
muito reais da cena política 
nacional: o delegado 
ambicioso e seu ajudante 
achacador; a desova de 
corpos no rio Paranapanema; 
a juventude de amigos 
que dividem trabalhos, 
bebedeiras e trambiques; 
a oposição consentida ao 
regime militar; a vã tentativa 
de derrubar os generais com 
as mesmas – ou quase as 

mesmas – armas do poder.
O livro fala, em especial, das 

mazelas das periferias e como elas se 
entrelaçam com o aparato do regime 
pós-64. E de como o cidadão que se 
quer livre perde com isso. Por isso, 
o próprio autor define ”Tempos de 
cigarro sem filtro” como literatura de 
resistência, numa época em que muita 
gente – nas ruas e, principalmente, na 
covardia solitária e às vezes anônima 
das redes sociais – clama pela volta 
dos militares para que se dê um fim à 
corrupção.

”O texto reflete 
um engajamento 
social claro”, afirma 
José “Gancho” 
Maschio. ”As 
pessoas não 
entendem que 
a corrupção não 
nasceu com o PT, 
e que há um movimento evidente, 
orquestrado, para retirar direitos dos 
trabalhadores e nos devolver ao século 
XIX”, analisa ele. ”Seria estranho, como 
jornalista, que eu não percebesse essa 
luta de classes”, prossegue o autor. 
”Hoje, é preciso postura social.”

Dupla resistência, por sinal. Em 
“Tempos de cigarro sem filtro”, o 
engajamento político é acompanhado 
de resistência também editorial, diante 
da dificuldade de se publicar livros no 
Brasil. ”Para isso, tem de pertencer 
ao grupo”, diz Gancho, se referindo 
ao esquema que facilita ou dificulta a 
produção, publicação e distribuição de 
obras. ”Não preciso viver no mundo 
deles; tenho de buscar alternativas”, 
ressalta Maschio, cuja tática, assim 
como ocorreu com ”Crônica”, é 
promover lançamentos em diversas 
cidades com ajuda de amigos, divulgar 
o trabalho na principal rede social e, aos 
interessados, enviar o livro pelo correio.

Literatura de resistência
Ambientado nos anos de 

chumbo, o romance “Tempos 
de cigarro sem filtro” retrata 
como é duro viver em um país 
sem liberdade

”Tempos de cigarro sem filtro”, Editora 
Kan, 150 páginas, R$ 30. Contato com o 

autor pode ser feito pelo Facebook e pelo 
e-mail josemaschio@gmail.com

”Seria 
estranho, 

como 
jornalista, 

que eu não 
percebesse 
essa luta de 

classes”

SERVIÇO

José Maschio: 
resistência política e 

editorial
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No Brasil, o setor financeiro sempre 
sai à frente dos demais em 
relação à inovação tecnológica. 

Já se notam, porém, efeitos da chamada 
”revolução digital” nos bancos para 
os trabalhadores e em seu modelo de 
atendimento. Dados do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados), 
do Ministério do Trabalho, apontam para 
um expressivo fechamento de postos de 
trabalho bancário. Isso ocorre ao mesmo 
tempo em que crescem os investimentos 
em automação da rede de atendimento, 
fecham-se muitas agências e os clientes 
são direcionados para estruturas digitais. 

Com a consolidação das Tecnologias 
da Informação e da Internet no início do 
século, tem início uma nova revolução 
tecnológica, conhecida como ”Indústria 
4.0”, a Quarta Revolução Industrial. Surgem 
as tecnologias financeiras em plataformas, 
o Blockchain e a moeda eletrônica; crescem 
a Inteligência Artificial e a robótica; veículos 
autônomos; Internet das Coisas (IoT), 
conectando qualquer dispositivo à internet; 
o BIG DATA (capacidade de processamento 
de grandes volumes de 
dados em tempo real) e a 
computação em nuvem. Os 
bancos são os primeiros a 
introduzir essa realidade no 
Brasil.

Outro fenômeno 
observado hoje em dia é 
a chamada ”Uberização” 
do trabalho, pela qual a 
”empresa-aplicativo”, 
proprietária de uma 
plataforma online 
mediadora, conecta 
usuários ”trabalhadores-
microempreendedores” a 
usuários consumidores, ditando e gerindo 
as regras dessa conexão e transferindo 
custos e riscos para os profissionais. Um 
modelo de negócios ”Peer to Peer”, que liga 
pessoa a pessoa diretamente.

A empresa-aplicativo promove 
a infraestrutura necessária para o 
encontro virtual entre consumidores 

Por Vívian Machado de 
Oliveira Rodrigues

NOVAS TECNOLOGIAS

Digitalização e trabalho bancário: 
‘uberização’ nos bancos?

e trabalhadores. Por fornecer a 
plataforma, recebe um percentual sobre 
os serviços efetuados, eximindo-se de 
responsabilidades ou exigências que 
configurem vínculo empregatício. O 
controle do trabalho é dos consumidores, 
mediante avaliação do profissional a cada 
serviço. Por meio dela, a empresa define 
quem acessa mais corridas. 

Entre as atividades 
”uberizadas” já existem 
motoristas, motofretistas, 
veterinários, médicos, 
restaurantes, serviços de 
limpeza e, até mesmo, 
professores. Uma oferta 
de serviços que desafia o 
mercado de trabalho e reduz 
a capacidade de arrecadação e 
custeio das garantias sociais 
convencionais, com mais riscos 
para os trabalhadores. 

A empresa responsável por 
essa inovação no mercado 
conta com o trabalho de 

milhares de motoristas pelo mundo. 
Contudo, ela é uma das principais 
financiadoras dos testes com o projeto de 
carro autônomo que estão sendo realizados 
na Europa. Ou seja, os trabalhadores 
correm o risco de, num breve futuro, perder 
mais essa opção de trabalho e a empresa-
aplicativo deverá se direcionar diretamente 

aos consumidores dos serviços.
Nesse contexto, os bancos, que hoje 

oferecem atendimento com horário 
superior ao expediente bancário tradicional 
(em alguns casos, das 7h00 às 0h00), 
tendem a se tornar novas empresas-
aplicativos. Nesse caso, porém, é o 
cliente quem assume custos e riscos dos 
procedimentos, realizando transações 
bancárias de onde estiver com seus 
dispositivos.    

A digitalização e automação dos 
procedimentos reduzem etapas do 
trabalho e aceleram seu ritmo. As formas 
de atendimento mudam rapidamente 
nos bancos e afetam profundamente 
a rotina dos bancários. Muitos, hoje, 
trabalham em sistema de home office 
(em casa) e outros por escala, atendendo 
a clientes digitais e disponíveis por todos 

Saldo do Emprego Bancário – janeiro de 2013 a agosto de 2017
                  2013                   2014                     2015                    2016                    2017

Fonte: Contraf-CUT e Dieese a partir dos dados do Caged – MTE (dados mensais – diversos anos).
Elaboração própria. 

Modelo de uberização dos serviços bancáriosVivian Machado é 
economista e técnica
do Dieese na subseção
da Contraf-CUT
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os canais de comunicação possíveis 
(telefones, chats, email), sendo monitorados 
constantemente. 

Além de clientes de baixa renda serem 
”retirados” das agências e ”direcionados” 
para correspondentes e outros canais, o 
consumidor dos serviços financeiros, em 
breve, não precisará ir a uma agência seja 
para depositar cheques ou mesmo para 
validar financiamentos e empréstimos. 
Com a captura fotográfica de documentos, 
já se fazem depósitos remotos de cheques, 
validam-se aberturas de contas e linhas 
de crédito. Com a análise biométrica 
concluem-se as mais diversas operações 
bancárias, e compras são pagas com 
cartões digitais via celular e outros 
dispositivos, como pulseiras e relógios. 

As infinitas informações geradas pelo 
BIG DATA, combinadas às tecnologias 
cognitivas e inteligência artificial, 
permitiram a criação de assistentes 
financeiros virtuais que ajudam os clientes 
na tomada de decisão de investimentos, 
alertam sobre excesso de gastos ou 
encurtamento da liquidez sem necessidade 
de contato direto com bancários em 
agências.

Com tudo isso, são nefastos 
os impactos para a categoria 
bancária. 

O movimento de enxugar 
a estrutura funcional nos 
bancos começou em março de 
2011 com o Banco Itaú, logo 
após a conclusão do processo 
de fusão com o Unibanco. 
Em 2012, os demais bancos 
adotaram a mesma postura 
com um discurso de busca 
pela Eficiência Operacional 
(indicador que resulta da divisão do total 
de despesas operacionais pela soma das 
receitas com juros e serviços). Na prática, 
reduzindo custos das operações, em 
especial, com folha de pagamentos. 

O Itaú foi, também, o primeiro banco a 
anunciar o fechamento gradual de suas 
agências e a abertura de agências digitais. 
Segundo os balanços do banco, de março 
de 2014 a junho de 2017 foram fechadas 
391 agências físicas e abertas 154 agências 

digitais. Segundo pesquisa realizada pela 
Contraf-CUT e DIEESE, os bancos fecharam 
mais de 54 mil postos de trabalho de 
janeiro de 2013 a agosto de 2017 (Gráfico 1).

Em 2013, foram fechados 4.329 
postos nos bancos; no ano seguinte o 
saldo cresceu 15,6%, com 5.004 postos 
fechados. Em 2015, Caixa e Banco do Brasil 
implementaram planos de aposentadoria 
incentivada e o saldo quase dobrou em 
relação ao ano anterior (menos 9.886 

postos). Um novo programa de 
reestruturação no BB divulgado 
em novembro de 2016 levou o 
saldo do emprego a 20.553 mil 
postos fechados naquele ano, 
sendo mais de 9.000 no mês 
de dezembro, decorrentes das 
adesões ao programa. 

Neste ano, a Caixa lançou 
novo PDV (Programa de 
Demissão Voluntária) em 
fevereiro e o reabriu em julho, 
logo após o Bradesco divulgar 

o seu PDV, ambos, na mesma semana em 
que a Reforma Trabalhista foi aprovada 
no Senado. Em função disso, de janeiro 
a agosto de 2017 constatou-se saldo 
negativo de 14.460 postos nos bancos, 
sendo 6.845 na Caixa (47% do total), 3.039 
em março e 2.302 em agosto. No total, 
o PDV do Bradesco teve cerca de 7.400 
adesões e seus impactos no saldo do 
emprego bancário devem ser observados 
nos próximos meses. 

A redução de bancários vem sendo 
acompanhada do fechamento de 
muitas agências pelo País. Algumas são 
substituídas por agências digitais ou se 
tornam PABs (Postos de Atendimento 
Bancário), mas a maioria deixa de existir. De 
acordo com o Banco Central, quase 1.000 
agências bancárias foram fechadas apenas 
no 1º semestre de 2017 (Tabela 1). 

Ademais, já existem no Sistema 
Financeiro Nacional instituições que 
nasceram digitais (sem agências). É o caso 
dos bancos: Original, Inter, Neon e Next. 

Número de agências fechadas no País (primeiro semestre de 2017):
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Modelo de uberização dos serviços bancários

Elaboração própria.

Enquanto os bancos reduzem suas 
estruturas física e funcional, outro 
movimento ocorre. Segundo a Pesquisa 
Febraban de Tecnologia Bancária 2015, 
as transações bancárias via celular 
atingiram 21% do total de transações em 
2015. Juntamente com o Internet Banking, 
superaram as transações realizadas pelos 
demais canais, atingindo 54% do total. Em 
valores, as transações via mobile somaram 
R$ 11,2 bilhões em 2015. Na mesma 
pesquisa, chama a atenção para a queda de 
12% para 8% na participação das agências 
no total de transações no País, o que 
sugere o desinteresse da população por 
essa via de contato com o banco, tornando 
mais preocupante a situação do emprego 
bancário.

De acordo com um grande banco 
brasileiro, os custos de uma transação 
financeira no celular são de apenas 
3% quando comparado aos custos da 
mesma operação realizada em uma 
agência bancária. Ou seja, a transferência 
de operações para os próprios clientes 
trará ainda mais resultado para quem 
já lucra enormidades, mesmo em uma 
economia em recessão como a brasileira 
nos últimos anos. E, com as tecnologias 
disruptivas ”4.0” cada vez mais presentes, 
as instituições financeiras parecem estar 
caminhando para se tornarem empresas-
aplicativo conectadas diretamente aos 
usuários finais dos serviços. 

Fonte: Banco Central do Brasil.

”O Itaú foi o 
primeiro banco 

a anunciar 
a abertura 

de agências 
digitais”
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Da criança ao adulto. Para gostar 
de Histórias em Quadrinhos (HQ) 
não importa a idade. Basta pegar 

carona na imaginação com os mais 
variados personagens. No mundo das 
HQs tem de tudo: dos gibis infantis até 
as transgressoras graphic novels, cujas 
versões atuais, repaginadas, trazem 
edições caprichadas, capa dura, papel e 
desenhos de melhor qualidade, o que as 
tornam um pouco mais caras. 

Difícil encontrar alguém 
que não curta super-heróis, 
que não se divirta com uma 
onomatopeia engraçada 
ou passe um bom tempo 
analisando os detalhes 
de uma página dupla ou o 
estilo de cada desenhista, 
independente do texto. 

As HQs foram ganhando 
seu espaço pelas revistas e 
jornais, e através deles foram 
criadas linguagem própria e 
estórias que hoje foram adaptadas para 
o cinema, televisão e até na publicidade, 
área que fatura milhões. Essa influência 

também 
chegou às 
escolas, que 
passaram 
a utilizar as 
tirinhas para 
ensinar o 
Português.

Aliás, 
podem passar 
décadas, mas 
os gibis ainda 
são uma boa 
forma de 
incentivar as 
crianças a 

adquirir o hábito da leitura, principalmente 
para as novas gerações que já nascem 
com um tablet na mão. Estudos indicam 
que a experiência de folhear as páginas de 
uma revista de quadrinhos pode gerar e 
perpetuar o gosto pelo livro impresso. 

Em tempos de internet e 
mídias sociais, o quadrinho 
mantém seu espaço. Um dos 
proprietários do Sebo Capricho, 
em Londrina, Luiz Antonio 
Basques, diz que continua 
vendendo o mesmo tanto ou 
até mais. ”As pessoas gostam 
de colecionar HQs. Temos 
procura todos os dias”, afirma. 
Os mangás (HQ feita em estilo 
japonês) têm sido um dos 
mais procurados no sebo nos 

últimos anos e também as revistas da 
Turma da Mônica Jovem, que vende mais 
de 100 exemplares por mês. 

Para o quadrinista londrinense Eloyr 
Pacheco, não importa a plataforma, 
impressa ou digital. ”Interessa que eu 
tenha Histórias em Quadrinhos onde 
dialogo com meus leitores, independente 
do número de público”, diz Eloyr, 
acrescentando que ainda há muito espaço 
para as HQs em jornais, revistas, blogs, 
sites e TVs. ”É só ver o grande número de 
adaptações de clássicos da literatura em 
quadrinhos nas bancas convertidos para o 
cinema”, aponta.

Com a velocidade da internet, Eloyr 
acredita que as tiragens diminuíram, mas 
o público leitor aumentou. ”A internet 
facilita a leitura, mas a sensação é outra 

quando você 
toca o papel. 
Basta ver o 
sucesso da Turma 
da Mônica, um dos 
gibis mais vendáveis há 
50 anos, mesmo com a 
internet.” 

Segundo ele, a década 
de 60 é marcada pelo 
personagem Raio Negro, 
um herói nacional. 
Também surgiu o formato 
”tira”, com o cartunista 
Henfil e seus personagens ”Graúna” e ”Os 
Fradinhos”.  Na década de 1970, o jornal 
alternativo ”O Pasquim” comentava os 
fatos cotidianos com humor, mas fazendo 
críticas e contestações à ditadura com 
Jaguar, Millôr Fernandes e Ziraldo. 

O boom dos quadrinhos nos anos 
80 deu espaço para o grande sucesso 
do fanzine Saga, que trouxe inovações 
ao utilizar impressão profissional e 
capas coloridas. Durante aquela década, 
os cartunistas Laerte, Glauco e Angeli 
começaram a difundir os quadrinhos com 
o estilo underground, ao desenharem 
para as revistas ”Circo” e ”Chiclete com 
Banana”. Também naquela época 
surgiram os quadrinhos eróticos 
e de terror. ”As revistas Calafrio 
e Mestre do Terror, de Rodolfo 
Zalla, são referências até hoje”, 
afirma Eloyr Pacheco. 

Em 1990, a história em 
quadrinhos ganharia um 
empurrão com as duas edições 
da Bienal de Quadrinhos do Rio 
de Janeiro e uma em Belo Horizonte, 
eventos que contaram com a 
participação de grandes quadrinistas 
internacionais.

Dos infantis 
gibis da Mônica às 
transgressoras graphic 
novels, as HQs mantêm 
público cativo, apesar 
da internet

HOBBY

O fantástico mundo 
dos quadrinhos

Por Vera Barão

”A internet 
facilita a 

leitura, mas 
a sensação é 
outra quando 

você toca o 
papel”

sucesso da Turma 
da Mônica, um dos 
gibis mais vendáveis há 
50 anos, mesmo com a 

Eloyr Pacheco: 
“HQs possibilitam 
diálogo com 
meus leitores”
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Segue

O londrinense Eloyr Pacheco fez de 
um hobby de criança sua profissão. 
E acabou entrando para o seleto hall 
da nobreza do universo das graphic 
novels. O gosto pela arte, em especial 
os gibis, foi responsável para que ele 
se tornasse o Comendador das HQs, no 
início deste ano, ao receber a Comenda 
do Mérito Cultural, na Ordem Histórias 
em Quadrinhos, da Academia Brasileira 
de Histórias em Quadrinhos, no Rio de 
Janeiro.  

Criador em 2007 do premiado 
super-herói ”Escorpião de Prata”, o 
quadrinista escreveu HQs em fanzines, 
jornais e trabalhou em editoras em 
São Paulo e Curitiba. Produziu e 
apresentou programas de rádio e 
televisão sobre HQs. 

”Escorpião de Prata” recebeu no 
início deste ano o Troféu Ângelo 
Agostini de Melhor Lançamento 
Independente de 2016. Também foi 
Destaque do Ano, concedido pela 
Academia Brasileira de Histórias 
em Quadrinhos. Em 2012, a revista 
”Escorpião de Prata” foi premiada pelo 
Salão Internacional de Angoulême, na 
França.

Ao ir para São Paulo em 1997, Eloyr 
Pacheco deu uma guinada em sua 
vida como quadrinista, ao aceitar o 
convite para trabalhar na revista Metal 
Pesado. Num pequeno espaço de 
tempo passou a publicar, dentre outros 
títulos da DC, da Vertigo e da Marvel, 
retornando a Londrina em 2007. 

Atualmente estudando História, 
Eloyr diz que o curso vai ajudá-lo a 
”entender um pouco mais sobre arte”, 
tanto é que está trabalhando num 
projeto que envolve HQs, pesquisando 
os originais da história em quadrinhos 
”Raio Negro”.

Séries fascinam 
bancário

Premiado, 
londrinense 
tem comenda 
das HQs

bancário
O universo fantástico e inesgotável 

das HQs com seus super-heróis e 
personagens underground, de terror, 
ficção científica, aventura, fascinam o 
bancário Eduardo Burgert, de 43 anos, 

que trabalha com programador 
na superintendência da Caixa 
Econômica Federal de Londrina.

Entre os melhores 
contadores de histórias 
surreais, o bancário, destaca 
Neil Gaiman, autor da série 
Sandman, e Garth Ennis, de 

Preacher, ambas publicadas com 
o selo da Vertigo. Preacher conta 

a história de um ex-pastor possuído 
por uma entidade sobrenatural. Já 

Sandman conta a história de Morfeus, que 
controla e tem acesso a todos os sonhos 
da humanidade.

”São histórias que entram num 
universo alternativo e mesclam fantasia 
sombria, com mitologias 
modernas, entre outros 
elementos”, diz Eduardo, que 
considera a série ”Os Segredos 
de John Constantine” – aquele 
que combate o demônio, 
lida com magias, estupros, 
casamento consanguíneo, 
criaturas estranhas – como o 
carro-chefe da Vertigo.

O gosto de Eduardo pelas 
HQs começou cedo com o 
incentivo do pai, que acreditava 
que o gibi ajudava a praticar leitura. Aos 
11 anos, o garoto começou por Carl Barks, 
responsável pela criação de Patópolis 
e muitos de seus habitantes, como Tio 
Patinhas, Donald e Irmãos Metralha. 
Depois, foi ampliando seu gosto para os 
livros, sem nunca abandonar as HQs.

Já a fase considerada mais 
efervescente dos quadrinhos, para ele, 
foi na década de 1990, quando estudava 
Matemática na Universidade de São Paulo 
(USP). Nesta época, o bancário lia tudo que 
caía em suas mãos. ”Nesta época, comecei 
com Wolverine, Cavaleiros das Trevas, que 
é uma das melhores histórias do Batman 
e o desenho original é qualificado em 

museu como obra de arte”, conta.   
Com a facilidade da Internet, hoje 

Eduardo já não coleciona mais HQ e 
raramente compra, mas guarda com 
carinho algumas caixas com os mais 
variados volumes, que vão das pinturas 
raras de Alex Ross às ilustrações de 
Michael Moorck, criador de Elric.

As capas acetinadas e formatos 
maiores foram encarecendo 
os quadrinhos, o que 
levou muita gente a deixar 
de colecionar. ”Além do 
formatão, o problema é que 
ficou mais caro colecionar. 
Eu, por exemplo, ainda 
gosto do formatinho, mas 
passei a ler muitas histórias, 
especialmente os mangás,  
pela internet”, diz ele, que 
tem um kindle (leitor de livros 
digitais).

Em meio a tantos super-heróis 
internacionais como Superman, Hulk, 
Homem Aranha, Batman, Eduardo 
Burgert  diz que  tentou ler os heróis 
brasileiros, mas as revistas eram caras e 
com distribuição irregular. Nas tirinhas, ele 
curte Laerte, especialmente na época dos 
quadrinhos ”Condomínio” e ”Piratas do 
Tietê”. 

Com muitas histórias na cabeça, mas 
pouca afinidade com os cálculos, Eduardo 
desistiu do curso de Matemática e voltou 
para Londrina em 2000 para cursar Artes 
(Desenho Industrial). ”Gosto de Artes. Aliás, 
tenho um pé na lógica e um pé na arte. 
Espero ir bem nos dois”, brinca ele.

E, por falando em pé na arte, Eduardo 
está criando sua própria história. Começou 
a escrever – à mão, por achar mais 
elegante e eficaz – um livro de histórias 
do mundo fantástico. ”Vai ser uma 
trilogia, mas preferi começar pelo segundo 
volume”, comenta ele, que começou na 
Caixa como técnico bancário em 2008, 
passou pelas agências de Assaí e da 
Avenida Saul Elkind, em Londrina, antes de 
ir para a s uperintendência.

Histórias que misturam mitologia e a 
realidade num universo alternativo são as 
preferidas do bancário Eduardo Burgert
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As oficinas de HQs se espalham e 
são uma oportunidade para aqueles 
que querem se aproximar da 

chamada ”nona arte”. Atualmente está 
acontecendo uma oficina na Universidade 
Estadual de Londrina para quem tem 
interesse nas Histórias em Quadrinhos, 
ou alguma familiaridade com o desenho 
e queira mergulhar no seu processo de 
produção. Iniciadas em setembro, as 
aulas seguem até dezembro.

A oficina é ministrada pelos 
professores Valter do Carmo, autor e 
pesquisador de HQs, e Guilherme Silveira, 
com apoio do Laboratório de Escrita 
Criativa, do Departamento de Letras 
Vernáculas e Clássicas da UEL.

Mestrando em Literatura Comparada, 
na sua dissertação de mestrado Valter 
toma como objeto uma única HQ do 
Batman. ”Mas, em geral, todos os 
quadrinhos me interessam, independente 

de gênero, desde super-heróis até o 
underground, passando pelas HQs 
autorais e as mais experimentais”, 
comenta o professor, acrescentando que 
sua pesquisa busca estabelecer relações 
entre as histórias em quadrinhos e o 
surrealismo, entendendo as HQs como o 
ponto de convergência entre a Literatura e 
as Artes Visuais.

Valter do Carmo afirma que os 
quadrinhos sempre tiveram força no 
Brasil, como as tiras de jornais, os 
infantis da Turma da Mônica e a turma 
do Pererê, bem como as HQs de super-
heróis americanos. ”Nos últimos tempos, 
o que vem ganhando força é a produção 
independente, que foge dos nichos 
infantil e de super-heróis, ampliando 
o horizonte do público, que até então 
estava acostumado só com a produção 
massificada”, diz. 

Entre os principais autores de HQs, o 
pesquisador 
cita dois 
brasileiros 
que, segundo 
ele, estão 
produzindo 
trabalhos 

Oficina ensina 
linguagem da 
‘nona arte’

muito interessantes no momento, como 
Marcelo D’salete, que tem uma profunda 
preocupação com a desigualdade racial e 
social, e Marcelo Quintanilha, dono de um 
olhar aguçado para captar as diferentes 
nuances da condição humana em HQs. 

Quais os recursos para uma boa 
história? De acordo com Valter, os 
recursos característicos utilizados (balões, 
onomatopeias, requadros, entre outros) 
não são imprescindíveis para uma boa 
história. “Esses elementos formais são 
ferramentas que podem ser úteis ou 
não, tudo depende de que história você 
quer contar. Assim como posso utilizar 
madeira e pregos para fazer uma mesa, 
essas mesmas ferramentas são inúteis 
se o que eu quero é uma mesa de vidro. 
Os elementos formais das histórias em 
quadrinhos devem servir ao propósito de 
melhor expressar as ideias dos autores.”

Os desenhistas e professores Guilherme Silveira 
e Vitor do Carmo são responsáveis por uma 
oficina de HQ na UEL
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O espaço de quadrinhos do Sebo 
Capricho, na área central de 

Londrina, tem uma variedade de HQs 
que impressiona – do gibi infantil a 
quadrinhos eróticos, violentos, de 
terror, além de coleções completas 
de super-heróis com capa dura, que 
custam em torno de R$ 1,3 mil, com 40 
volumes. A coleção da Vertigo, de John 
Constantine, pode ser comprada por 
cerca de R$ 2 mil. 

Mas não é só de Superman, Homem 
Aranha e Batman que vive o Sebo 
Capricho. Para aquele colecionador 
que adora passar horas no interior 
da loja, é só dar uma fuçada que vai 
encontrar revistinhas de personagens 
irreverentes como Mandrake, Super 
Homem, Popeye, Tio Patinhas, Mafalda, 
Garfield e o divertido Asterix. 

A maior parte dos frequentadores 
do sebo hoje é formada por 
adolescentes e jovens adultos. ”Vem 
pessoas com mais de 40 anos também 
e normalmente são colecionadores, 
mas em menor número”, explica o 
responsável pela área de HQs, Yuri 
Pietro Monteiro, 17 anos, leitor assíduo 
de quadrinhos desde os 10.  

Segundo ele, os homens gostam 
mais de super-heróis e HQs adultos 
da Marvel e da Vertigo, já as meninas 
adolescentes gostam de mangás 
e da Turma da Mônica Jovem.  Os 
valores, diz Yuri, dependem muito da 
dificuldade em encontrar algumas 
edições. A primeira edição do Naruto, 
por exemplo, custa R$ 59,00 e a 
número 63 sai por R$ 8,90. A coleção 
completa de mangás eróticos, com 47 
volumes, custa R$ 250,00. 

Passando os olhos pelas prateleiras 
de Histórias em 
Quadrinhos do Nosso 
Sebo, também área 
central de Londrina, 
é possível encontrar 
revistas raras, como 
Invictus (1957) e 

Nos sebos, variedade 
impressiona

Antar (1960). 
Antar foi rapidamente de grande 

aceitação do público, pois eram 
quadrinizações de filmes de Tarzan, 
Jim das Selvas e Aventuras na Selva. 
Na década de 60, a Invictus foi a 
primeira revista a trazer na capa Super-
Homem, ao invés de Superman, o que a 
diferenciou das demais. Ambas fizeram 
sucesso no começo dos anos 1970, 
quando foram lançadas em cores. 

O proprietário do Nosso Sebo, Pedro 
Costa, diz que o forte do estabelecimento 
são os livros e os discos, mas seria quase 
impossível manter o sebo sem espaço 
para quadrinhos. “Vem gente de todas as 
idades, diariamente, à procura de edições 
antigas e algumas difíceis de encontrar”, 
ele observa. 

O sebo mantém uma grande variedade 
de HQs que vão desde números 

antigos de gibis dos super-heróis às 
revistinhas do Tex e mangás. Esta 
última tem a versão original dos anos 
90.

A edição de número 50, do 
casamento da Mônica e do Cebolinha, 
é uma das mais difíceis de encontrar 
e, por isso, mais cara. O Tex, lançado 
em1971, continua firme entre os 
leitores até hoje, demonstrando que 
este hobby vai longe.

Proprietário 
do Novo Sebo, 

Pedro Costa diz 
que quase seria 

impossível manter 
seu negócio sem 

espaço para os 
quadrinhos

Yuri Monteiro, 
funcionário do 
Sebo Capricho, 
com uma das 

cobiçadas 
coleções do 

Batman
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BRASILJÁ FUI BANCÁRIO

Antes de se tornar uma 
lenda das transmissões 
esportivas, Fiori Luiz trabalhou 
no Bradesco de Londrina no 
tempo em que fechar o balanço 
era um verdadeiro drama

O gol mais 
alviceleste do rádio

”Na hora do 
balanço, se 
desse uma 

diferença de 
centavos, 

tínhamos que 
começar tudo 
de novo. Era 

um drama dos 
diabos”

Todos o conhecem como narrador 
esportivo. Quase todo mundo lembra 
que ele foi vereador e deputado 

estadual. Muitos se recordam que, 
por conta de sua paixão pelo Tubarão, 
chegou a ser vice-presidente do clube. 
No entanto, pouca gente sabe e a maioria 
nem imagina que, antes disso tudo, Fiori 
Luiz foi bancário em Londrina. Dos 15 aos 
18/19 anos, Fiori trabalhou no Bradesco, 
que segundo ele ficava na esquina do 
atual Calçadão com a Avenida Rio de 
Janeiro, um dos endereços 
mais centrais da cidade.

Fiori entrou no Bradesco, 
como contínuo, em 1º de abril 
de 1957, época em que ainda 
não era Fiori e muito menos 
Luiz – o nome artístico viria 
com a carreira de locutor de 
rádio. Desde então, toda sua 
documentação traz ”Nelson 
Fiori Luiz Malaguido”.

Nascido e criado em um 
sítio na Jacutinga, o pequeno 
Nelson chegou à cidade, com 
a família, aos dez anos de idade. Antes 
de iniciar a carreira bancária, da qual 
guarda como recordação uma Carteira 
de Trabalho de Menor, ”vermelha, capa 
dura”, trabalhou em um mercadinho e 
vendeu cestas de Natal, enciclopédias e 
títulos de capitalização. E passou, ainda, 

por uma oficina na Rua Fernando de 
Noronha, onde foi mecânico e torneiro, dos 
bons, a ponto de produzir peças para os 
aviões do Aeroclube.

”Não gostava daquele macacão sujo 
de graxa”, conta Fiori. “Meu pai tinha 
boa amizade com o Domingos Oliveira, 
o Domingão, gerente do Bradesco, e fui 
trabalhar no banco como contínuo. Vivia 
nas ruas, entregando avisos bancários 
nas casas e no comércio. Depois passei a 
exercer funções internas.”

O resumo do dia
Uma das tarefas de que ele se recorda 

era a de reunir toda a movimentação do 
dia, um papel sobre o outro, fazer dois 
furos na pilha, amarrá-la bem e levá-la 
para o almoxarifado. Com o tempo, o 
“resumo do dia” passou a ser feito na 
máquina de escrever. Em um ”papel 
comprido, de um metro”, datilografava 
tudo o que entrara e saíra das contas 

pessoais, vinculadas e das 
”contas café”, para que a 
movimentação estivesse pronta 
na mesa do gerente até no 
máximo às cinco e meia da 
tarde.

Fiori conta que a agência do 
Bradesco empregava cerca de 
40 bancários e diz se lembrar 
do nome de muitos colegas. 
Em especial, o do contador, 
Antônio Bornia, de uma família 
bastante conhecida na época. 
”Ele se tornou o segundo 

homem em importância no Bradesco”, 
afirma Fiori. ”Foi trabalhar no complexo do 
banco na Cidade de Deus, em Osasco. Foi 
presidente do Conselho Administrativo e 
vice-presidente”, ele ressalta. ”O Bradesco, 
aliás, sempre foi diferente dos outros 
bancos nesse aspecto: nenhum diretor era 
de fora. Na diretoria só tinha quadros de 
carreira, só gente de casa.”

A falta de tecnologia daquela época, 
segunda metade dos anos 1950, atribuía 
aos bancários, duas vezes ao ano, 
uma tarefa pra lá de pesada. Eram os 
balanços de meio e de final de ano, em 

junho e dezembro. “Durante dois dias, 
os bancos fechavam as portas para os 
clientes. Pegávamos todas as contas e 
íamos conferindo a movimentação uma 
por uma. Trabalhávamos doze, às vezes 
quinze horas direto. Quando chegávamos 
na última ficha, todo mundo rezava para 
o saldo bater direitinho. Se desse uma 
diferença de centavos, tínhamos que 
começar tudo de novo”, ele relata. ”Era um 
drama dos diabos.”

O respeito pelos gerentes não impedia 
que, vez ou outra, algum deles fosse 
alvo de traquinagens perpetradas pelos 
funcionários. ”Certa vez colocamos pasta 
de dente na cadeira do gerente, que ficou 
com a calça toda borrada; aprontávamos 
muito”, ri Fiori, que integrava o time 
de futebol do Bradesco. Aliás, outra 
recordação que ele guarda dos tempos de 
bancário é uma foto em que compartilha a 
escalação com Ademar, Alberto, Tatinha (o 
repórter com quem trabalha hoje na Rádio 
Paiquerê), Dirceu, Sturbina, Luiz Carlos, 
Luizinho, Paulo Passoca e Nilton Góes 
(veja imagem abaixo).

Ao microfone
Todavia, não foi com a bola nos 

pés que Fiori tornou-se uma das 
personalidades mais conhecidas e 
respeitadas de Londrina. Ele cuidava da 
papelada no banco ao mesmo tempo 
em que acalentava o desejo de trabalhar 
em rádio – sonho que 
vinha desde as aulas no 
Colégio Londrinense, das 
quais muitas vezes era 
expulso pelo professor 
por ficar imitando 
Edson Leite, consagrado 
narrador esportivo da 
Rádio Bandeirantes, de 
São Paulo. E não era 
só na escola. Ele não 
podia topar com uma 
pelada de moleques em 
uma data qualquer que 

Primeira carteira de 
trabalho como continuo  
no Bradesco

Por Rogério Fischer
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jogos me marcaram muito”, 
conta Fiori, que desde 
então é conhecido como 
”o gol mais alviceleste” do 
rádio londrinense. “Houve 
também aqueles jogos 
da repescagem, que o 
Londrina precisava ganhar 

do Vila Nova e do Goiás, fora de casa, para 
disputar o Brasileirão.”

Das transmissões internacionais, 
Fiori Luiz destaca duas, em maio e junho 
de 1987, durante excursão da Seleção 
Brasileira. Sob o comando de Carlos 
Alberto Silva, o Brasil empatou com a 
Inglaterra (gols de Lineker e Mirandinha) e 
fez 4 a 0 em Israel (Muller, Dunga, Romário 
e João Paulo). Não pelos resultados em 
si, mas pela emoção de ter estado em 
lugares sagrados. ”Tive a oportunidade de 
trabalhar no velho estádio de Wembley, 
um templo do futebol”, explica o narrador. 
”E, em Israel, depois do jogo em Tel Aviv, 
conheci Jerusalém.”

Rádio, TV, jornal
O fato é que, em mais de 50 anos de 

jornalismo, Fiori Luiz coleciona passagens 
por muitos veículos de comunicação de 
Londrina – no rádio, na TV, em jornais. 
Talvez seja mais fácil apontar aqueles 
em que ele não trabalhou. No rádio, 
Fiori passou por Atalaia, Londrina, Clube, 
Alvorada, Brasil Sul e Paiquerê. Em 
televisão, Tibagi (Apucarana), Record, 
CNT e atualmente integra a equipe do 
programa Show de Bola, da Rede Massa. 
Em impressos, trabalhou nos extintos 
Panorama e Jornal de Londrina, e tem hoje 
uma coluna na editoria de esportes da 
Folha.

De volta à Paiquerê AM desde 2008, 
Fiori comanda o horário vespertino da 
emissora, participa do programa esportivo 
que começa ao meio-dia e transmite 
alguns jogos do Tubarão – com aquela 
mesma paixão de quando era expulso 
da sala de aula ou encarava uma latinha 
de massa de tomate diante de uma 
pelada qualquer.

já passava a transmitir o jogo com uma 
latinha de massa de tomate equipada com 
um fio.

Mesmo estudando de manhã e 
trabalhando no Bradesco à tarde, Fiori 
fazia rádio-escuta e plantão esportivo na 
Rádio Londrina. Nas tardes de quarta-
feira, geralmente o Londrina Esporte Clube 
jogava no Estádio Vitorino Gonçalves 
Dias. E foi numa dessas que José Maria 
de Brito, diretor da rádio, o escalou para 
transmitir, de verdade, uma partida do LEC 
no VGD – para isso, Fiori teve de dar aquela 
escapada básica do banco. ”Estava muito 
nervoso. Em vez dos nomes dos jogadores, 
só falava o número da camisa. Levei uma 
bronca daquelas do Brito.”

Na política
A estreia desastrosa não significou 

o fim da carreira precoce de radialista. 
Pelo contrário. Fiori Luiz firmou-se no 
rádio e ganhou notoriedade, a tal ponto 
de ser eleito vereador em 1976 pelo MDB, 
Movimento Democrático Brasileiro, o 
partido de oposição ao regime militar. 
Cumpriu mandato na Câmara durante a 
primeira gestão de Antonio Belinati na 
prefeitura e na eleição seguinte elegeu-se 

deputado estadual, 
quando fez oposição 
ao governo de Ney 
Braga. Foi reeleito 
em 1982 e, então, 
passou a ser da 
base de sustentação 
do governador José 
Richa.

Como deputado 
estadual, além 
de melhorias 
para Londrina 
e cidades da 

região como Florestópolis e Alvorada 
do Sul, a atuação de Fiori Luiz ficou 
marcada por dois projetos relevantes: a 
transformação da Mata dos Godoy em 
parque estadual e a gratuidade de ensino 
na Universidade Estadual de Londrina, que 
seria implementada no início do governo 
seguinte, de Alvaro Dias.

Concomitante ao mandato parlamentar, 
Fiori exerceu a vice-presidência do LEC 
na gestão de Murilo Zamboni (1983-84). 
O clube tinha milhares de sócios que 
tornavam efervescente 
a sede campestre, com 
suas piscinas, mas vivia 
um período de dificuldade 
para encontrar gente que 
se dispusesse a assumir o 
comando – sem dinheiro, 
ninguém queria encarar a 
dura e deficitária tarefa de 
tocar o time de futebol.

”Em uma reunião na 
ACIL (Associação Comercial 
e Industrial de Londrina), 
o Flávio Campos (repórter setorista do 
clube) disse que o time não podia morrer e, 
depois de muita discussão, o Zamboni foi 
indicado presidente e eu, vice.”

A loucura de Zamboni
Naquele período, Fiori conviveu com 

”muitas loucuras” de Zamboni, uma das 
figuras lendárias da cidade, sempre ligado 
à rádio e ao clube. Talvez a maior delas 
tenha sido a iniciativa de Zamboni – que, 
inicialmente, enfrentara a oposição do 
próprio Fiori – de criar a banca ”Azul e 
Branco” de jogo do bicho, para concorrer 
com a “Ferradura”, de Jacy Scaff, que 
havia presidido o LEC e sempre ajudara 
o clube na montagem das equipes. ”Foi 
uma aventura, uma loucura do Zamba, que 
evidentemente durou pouco”, lembra Fiori.

Concluído o segundo mandato na 
Assembleia Legislativa, o desgaste 
com a política o fez recusar convite do 
governador Alvaro Dias para assumir um 
cargo na Secretaria de Esportes do Estado. 
”Deixei Curitiba e voltei a Londrina. No 
dia seguinte o Jotabê (JB Faria, diretor da 
Paiquerê AM) me contratou”, conta Fiori, 
que viria a trabalhar em outras emissoras, 
inclusive de TV. 

Foi com a ”latinha”, inegavelmente, 
porém, que Fiori fez história. Ele diz não 
ter a menor ideia de quantos jogos do 
Londrina transmitiu, mas tem na ponta 
da língua os jogos que mais o marcaram. 
E foram todos de uma campanha só, a 
que levou o Tubarão às semifinais do 
Campeonato Brasileiro de 1977, que 
terminaria apenas no ano seguinte.

”Foram as partidas com mais emoção, 
aquelas contra Flamengo e Corinthians 
aqui, contra o Santos no Pacaembu e 
contra o Vasco em São Januário. Aqueles 

Em Wembley com JB Faria, 
e no plantão local do Jornal 
Nacional

Como deputado, 
com o governador 

José Richa

Na Assembleia 
Legislativa com 
Albert Sabin, 
pesquisador que 
desenvolveu a 
vacina contra a 
poliomelite
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Nascido no dia 3 de novembro 
de 1935 em Bocaiúva, norte de 
Minas Gerais, Herbert José de 

Souza, mais conhecido como Betinho, 
foi um sociólogo que contribuiu muito 
para que o Brasil saísse dos períodos 
tenebrosos da ditadura militar e com sua 
luta construiu no País uma corrente de 
solidariedade, o que lhe rendeu, em 1991, 
o Prêmio Global 500, do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(UNEP), graças à sua atuação em defesa 
da reforma agrária e dos direitos dos 
indígenas.

Irmão do cartunista Henfil, lembrado 
na música ”O Bêbado e a Equilibrista”, 
de autoria de Aldir Blanc e João Bosco, 
eternizada na voz de Elis 
Regina, Betinho iniciou sua 
vida de ativista nos anos 60, 
quando ajudou a fundar a AP 
(Ação Popular), movimento 
formado por jovens católicos 
que defendia a implantação 
do regime socialista no Brasil 
e que auxiliou na condução 
das reformas de base do então governo 
de João Goulart. 

Em 1962, formou-se em Sociologia 
pela UFMG (Universidade Federal de 
Minas Gerais). Devido a sua atuação 

política, teve 
que viver 
sete anos na 
clandestinidade. 
Chegou a ser 
preso em 22 
dezembro de 
1966, mas 
foi solto na 
antevéspera do 
Natal. Com o 

aumento da repressão, em 1971 
partiu para o exílio. Morou no 
Chile, Canadá e México.

Sua volta ao País ocorreu em 1979, 
quando a democracia começava a 
ressurgir, e criou o IBASE (Instituto 
Brasileiro de Análises Sociais e 
Econômicas), organização voltada para 
incentivar a solidariedade e promover 
ações de cidadania no País. Hemofílico, 
Betinho soube em 1986 que era 
portador do vírus HIV e ajudou a fundar 

a Abia (Associação Brasileira 
Interdisciplinar de Aids).

Em 1992, fez parte do 
Movimento pela Ética na 
Política, que culminou com 
o impeachment do então 
presidente Fernando Collor 
de Mello. Na esteira dessa 

mobilização, fundou em 1993 a ”Ação da 
Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela 
Vida”, que mesmo sem a ajuda do governo 
arrecadava e distribuía alimentos para a 
população carente.

No governo do presidente Fernando 
Henrique, o sociólogo tornou-se membro 
do Conselho da Comunidade Solidária, 
que substituiu a LBA (Fundação Legião 
Brasileira de Assistência). Em 1995, a Ação 
da Cidadania passou a priorizar a luta 
pela democratização da terra como forma 
de combater a fome e o desemprego. 
Atualmente, esta organização está 
presente em 24 Estados brasileiros com 
o objetivo de desenvolver campanhas 
para erradicar a miséria e reduzir os 

Todo o trabalho feito por Betinho 
está registrado em arquivo disponível 
para consulta no CPDOC (Centro de 
Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil) da Fundação 
Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Sua 
história de ativista social foi reconhecida 
em 2012 pela Unesco (Organização 
das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura) como parte 
importante da memória mundial.

O Ibase homenageou Herbert de 
Souza em 2012 com o lançamento 
do livro ”O Brasil de Betinho”, escrito 
por Dulce Pandolfi, Augusto Gazir 
e Lucas Corrêa. A obra relata sua 
atuação em momentos marcantes da 
história recente do Brasil. O livro pode 
ser acessado no site www.ibase.br/
obrasildebetinho

Reconhecimento 
internacional

HERÓIS BRASILEIROS

Sociólogo brasileiro 
conhecido pelas lutas 
sociais teve atuação de 
destaque em momentos 
importantes da história 
do País
Por Armando Duarte Jr.

”Solidariedade, 
amigos, não 
se agradece, 

comemora-se”

aumento da repressão, em 1971 

Sua volta ao País ocorreu em 1979, 

efeitos da desigualdade. A 
ideia foi abraçada por diversas 
entidades do País naquela 
época, que passaram a 
desenvolver campanhas de 
solidariedades com os mais 
pobres, como a campanha 

”Natal Sem Fome”, com a qual são 
arrecadados alimentos e brinquedos no 
final do ano para famílias carentes.

Foi no auge do seu ativismo, no dia 9 
de agosto de 1997, que Betinho faleceu 
devido às complicações de uma hepatite C, 
doença contraída em uma transfusão de 
sangue feita no Rio de Janeiro.

Betinho: o ativista 
dos direitos humanos

Betinho criou uma corrente
de solidariedade no Brasil
após a volta do exílio
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Com a participação de bancários 
da ativa, aposentados, clientes e 
autoridades, evento realizado no dia 5 
de outubro comemorou o aniversário 
de 60 anos de atividades do Banco 
do Brasil em Assaí. A unidade 
começou a operar na cidade em 1957 
com o objetivo de oferecer crédito a 
pequenos agricultores para produção 
de algodão. Com o impulso desta 
cultura, a agência do BB em Assaí 
chegou a figurar em segundo lugar 
em operações de crédito no Estado, 
época em que os clientes esperavam 
em longas filas do lado de fora do 
prédio para serem atendidos.

Além do evento que comemorou 
o aniversário de 60 anos da agência, 
com direito a bolo e homenagens 
a funcionários que lá trabalharam, 
foi organizada uma exposição 
com diversas máquinas e objetos 
utilizados no banco ao longo dessa 
trajetória.

O funcionário aposentado do BB 
de Assaí, Ivo Risério Pessoa, foi um 
dos homenageados na festa do 
aniversário da agência. Ele ingressou 
lá no dia 12 de fevereiro de 1958 
como auxiliar de escritório e até 1965 
exerceu diversas funções. ”Era muito 
serviço e mesmo com mais de 50 
funcionários o trabalho na agência 
era pesado naqueles tempos, pois 
tudo era feito na mão”, relembra Ivo, 
ressaltando que o forte era a carteira 
agrícola. Segundo ele, o atendimento 
não se resumia aos clientes de Assaí, 
porque a agência era a única da 
região e abrangia até produtores de 
Ibaiti e de diversas outras cidades do 
seu entorno.

Para comemorar esse ótimo 
desempenho, seo Ivo diz que o banco 
promovia desfiles de máquinas 
agrícolas na avenida principal da 
cidade quando terminava a safra de 
algodão. ”Era muito bonito e atraía 
muitas pessoas.”

Além das dificuldades 
de fazer todas as 
transações à mão, em 
papeletas, ele diz que as 
condições para morar 
na cidade naquela época 
eram bem precárias. ”A 
água era de poço e não 
tinha banheiro, como hoje, 
mas latrinas no quintal; e 
a energia elétrica só ficava 
disponível até às 11 da noite”, conta.

Mas tudo isso, segundo Ivo Pessoa, 
era superado com boas amizades e 
o coleguismo. ”Todos ajudavam os 
outros e, mesmo após o trabalho, a 
gente sempre se encontrava para 
tomar um aperitivo e bater papo, 
porque não tinha nada mais para 
fazer na cidade”, explica.

Ao ser transferido para Londrina, 
em 1965, ele diz que atuou como 
escriturário e chefe de serviços, 
para depois ser gerente adjunto na 
agência do BB em Cambé. Em 1976, 
assumiu a gerência geral do banco 

em Mandaguaçu, função 
na qual se aposentou 
em 1985. Atualmente 
morando em Londrina, 
seo Ivo ainda tem o banco 
presente no seu dia a dia. 
Três dos seus cinco filhos 
são funcionários do banco: 
Marcos já passou pela 
agência de Assaí e hoje 
está em Jandaia do Sul; 
Demeure atua no BB em 

Alvorada do Sul; e Fernando trabalha 
em Assaí.

”Eu incentivei meus filhos a fazer 
concurso para entrar no banco, 
porque eles não ganhavam bem em 
outras profissões. Lá, pelo menos, 
todo final de mês o salário vem e, 
embora não seja tão bom como 
antes, dá para viver tranquilo.”

MARCA HISTÓRICA

Assaí festeja 60 anos do BB na cidade
Evento destacou

a importância da agência 
no desenvolvimento
do município
Por Armando Duarte Jr.

 ”Todos 
ajudavam 

os outros e, 
mesmo após 
o trabalho, a 

gente sempre 
se encontrava”

Comemoração dos 60 anos de 
atividades do BB em Assaí teve bolo, 

exposição histórica e homenagens

Ivo Pessoa com seu filho 
Fernando, um dos três que 
seguiram o caminho do pai 
e hoje trabalham no BB
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O TRABALHADOR PERDE DIREITOS

Contrato de Trabalho
A reforma trabalhista vai permitir que 
as empresas negociem individualmente 
com seus empregados e, para que isso 
não se dê nos bancos e em demais 
instituições do ramo financeiro, o 
Comando Nacional requer no Termo 
de Compromisso que ”todas as 
negociações sejam feitas exclusivamente 
com os Sindicatos”, na condição de 
representantes legais da categoria.

Categoria quer salvaguarda contra efeitos da reforma trabalhista

O Comando Nacional 
dos Bancários entregou 
à Fenaban no dia 8 de 
agosto um documento 
com 21 pontos que 
delimitam atos previstos 
na Lei das Terceirizações 
(13.429/2017) e na Lei 
Trabalhista (13.467/2017), 
que apresentam riscos a 
importantes conquistas 
da categoria. O Termo de 
Compromisso também foi 
protocolado junto às direções 
do Banco do Brasil e da 
Caixa Econômica Federal, 
mas nenhum deles ainda se 
posicionou a respeito de seu 
conteúdo.
De forma didática, Vida 
Bancária em Revista faz um 
resumo dos 21 pontos do 
Termo para que os leitores 
saibam quais direitos estão 
em risco com as mudanças 
aprovadas pelo Congresso 
Nacional e que entrarão em 
vigor no dia 11 de novembro 
de 2017. O objetivo do 
Comando é assegurar a 
manutenção das diversas 
conquistas ao longo de 
décadas e impedir que essa 
reforma destrua a forte 
organização nacional da 
categoria bancária.

Homologações
Uma das mudanças mais perigosas 
contidas no texto da nova legislação 
trabalhista trata da homologação 
das rescisões dos Contratos de 
Trabalho. O Comando defende que 
todas as homologações sejam feitas 
nos Sindicatos. Sem isso, bancários 
e bancárias correm risco de amargar 
prejuízos, pois as entidades sindicais 
fazem a supervisão desse processo, 
no qual deve ser feita a conferência 
dos direitos que estão sendo quitados, 
verificar as pendências e orientar o 
demitido a respeito da forma como agir 
para mover uma reclamação trabalhista, 
se for o caso. Também está sendo 
requerido que a quitação dos direitos 
não seja feita anualmente, como 
estabelece a reforma.

TRABALHISTA
Mudanças trazem 
riscos a importantes 
conquistas da 
categoria

prejuízos, pois as entidades sindicais 

dos direitos que estão sendo quitados, 

demitido a respeito da forma como agir 
para mover uma reclamação trabalhista, 

requerido que a quitação dos direitos 

������

? NÃO
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Categoria quer salvaguarda contra efeitos da reforma trabalhista

Liberdade sindical
O enfraquecimento dos Sindicatos e 
da organização da Classe Trabalhadora 
é uma das metas dessa reforma. 
Para impedir que isso seja colocado 
em prática, o Comando requer, aos 
dirigentes sindicais, a manutenção do 
livre acesso a todos os locais de trabalho, 
inclusive, nas agências digitais. Também 
está sendo reivindicada liberdade de 
expressão para as entidades e que não 
sejam constituídos representantes 
dos empregados sem vínculos com o 
Sindicato da categoria.

Férias
Com a intenção de garantir a saúde e 
tempo de descanso adequado para a 
categoria, no Termo Aditivo o Comando 
Nacional dos Bancários propõe que as 
férias não poderão ser parceladas em 
mais de duas vezes.

Gratificações
Outro importante ponto que 
está sendo reivindicado é a 
incorporação das gratificações 
de função após 10 anos de 
seu recebimento, visando 
impedir que esse direito seja 
cortado.

Jornada 
de 
trabalho

O parágrafo 8º do 
Termo apresentado à 

Fenaban prevê que 
as partes ajustem 

entre si que jornada, pausas e intervalos 
serão considerados como norma de 
saúde, higiene e segurança do trabalho. 
A categoria propõe que seja fixada 
uma hora de intervalo. Pela reforma, o 
intervalo poderá ser de até 30 minutos, 
tempo insuficiente para fazer uma boa 
refeição, higiene e descanso.

Defesa dos empregos
O Comando quer que os bancos 
assumam o compromisso de não 
contratar trabalhadores terceirizados 
em atividades-fim. O mesmo está sendo 
cobrado no que diz respeito à contratação 
de autônomos, trabalho intermitente, 
contratos parciais, temporários, por 
tempo parcial e por meio do regime 
12x36.

Condições 
de trabalho
Como a reforma pretende jogar nas 
costas do trabalhador a responsabilidade 
em relação à saúde, segurança e às 
condições de trabalho, a categoria 
reivindica que essa seja de competência 
dos bancos, da mesma forma como é 
atualmente.

incorporação das gratificações 

impedir que esse direito seja 

mais de duas vezes.

Jornada 
de 
trabalho

O parágrafo 8º do 
Termo apresentado à 

Fenaban prevê que 
as partes ajustem 

costas do trabalhador a responsabilidade 

$$$$$$
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Bancários de Londrina 
completou 60 anos de fundação, 

aniversário comemorado com 
diversas atividades para marcar 
a trajetória de lutas da entidade. 
Criado por iniciativa de um grupo 
de bancários em janeiro de 1957, 
primeiramente como associação 
recreativa, em pouco tempo foi 
transformado em entidade de classe 
voltada para a defesa dos direitos e 
interesses da categoria, até receber 
do Ministério do Trabalho, em 26 
de julho daquele ano, o registro de 
Sindicato.

Com uma atuação marcante 
e inserida em âmbito nacional, 
em pouco tempo o Sindicato dos 
Bancários de Londrina e Região 
tornou-se referência de luta, o que o 
levou a sofrer intervenção da ditadura 

militar instalada em 1964. Foram 
19 anos de uma gestão atrelada 
ao governo militar e distante dos 
interesses da categoria, ciclo que só 
foi rompido em 1985, quando um 
grupo de bancários e bancárias se 
uniu e conseguiu retomar o comando 
de sua entidade.

Como o primeiro Sindicato a 
se filiar à CUT (Central Única dos 
Trabalhadores) no interior do 
Paraná, sua atuação foi decisiva para 
reorganizar a categoria em todo o 
Estado, derrubando as intervenções 
que ainda existiam em algumas bases 
sindicais, com destaque para Cornélio 
Procópio, Apucarana e Curitiba. 

Também foi 
assim que surgiu 
a Fetec-CUT/
PR, em Londrina, 
Federação que 
atualmente 

representa 
85% dos 
bancários 

e bancárias paranaenses, com 10 
Sindicatos filiados.

Regiane Portieri, presidenta do 
Sindicato dos Bancários de Londrina, 
afirma que este trabalho é uma 
referência não só para o movimento 
sindical, mas também para toda a 
sociedade, lembrando que a entidade 
tem representantes em diversos 
Conselhos Municipais, exercendo sua 
cidadania. ”É com muito orgulho e 
satisfação que hoje estou à frente do 
Sindicato dos Bancários de Londrina, 
mantendo este espírito de luta que 
despertou há 60 anos e continua firme 

BANCÁRIOS DE LONDRINA

Comemoração 
do aniversário do 
Sindicato dos Bancários 
de Londrina teve 
lançamento de livro
na Câmara Municipal

60 anos de 
história e 
muitas lutas

Por Armando Duarte Jr.

representa 
85% dos 
bancários 

Regiane Portieri, presidenta do 
Sindicato, discursa na solenidade 
realizada na Câmara Municipal

História dos 
60 anos da 
entidade está 
contada no 
livro que foi 
distribuído para 
categoria

Mais de 300 
pessoas 
prestigiaram o B
baile realizado no 
dia 25/08 no Iate 
Clube
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em busca de novas conquistas para a 
nossa categoria”, ressalta Regiane. 

Livro resgata fatos 
marcantes da entidade

Com o título ”Sindicato dos 
Bancários de Londrina e Região: 
60 anos – Uma história e muitas 
lutas”, o livro escrito pela jornalista 
Meire Bicudo conta os principais 
fatos que marcaram as seis décadas 
de existência da entidade. A obra 
foi lançada no dia 4 de agosto em 
cerimônia realizada na Câmara 
Municipal. Em 186 páginas, traz o 
resgate de vários acontecimentos, 
documentos, fotos e imagens das 
diversas demandas encaminhadas ao 
longo do tempo.

O livro também tem entrevistas 
com ex-presidentes do Sindicato, 
ex-dirigentes e outras pessoas que 
participaram desta história, além de 
registrar importantes momentos 
vividos pelo País.

Os 60 anos foram comemorados 
ainda durante o tradicional Baile dos 
Bancários, realizado no dia 25 de 
agosto no Iate Clube de Londrina, que 
este ano teve vários participantes 
utilizando trajes dos anos 60 para dar 
o tom da festa. Mais de 300 pessoas 
dançaram ao som da Banda Renasix 
e apreciaram o jantar e aperitivos 
preparados pelo Buffet Stylo.

E para fechar a programação das 
seis décadas de luta da entidade, no 
dia 28 de Agosto, Dia do Bancário, a 
categoria foi homenageada com um 
porta-cartões contendo a estampa 
da logomarca dos 60 anos do 
Sindicato.

APUCARANA

Dia da Categoria é 
celebrado com brindes

Este ano, o dia 28 de Agosto, 
Dia da Categoria Bancária, 

foi marcado pela distribuição de 
bolsas térmicas pelo Sindicato 
aos trabalhadores que atuam na 
base territorial de Apucarana. As 
bolsas foram personalizadas com 
a logomarca da entidade.

 “Este brinde é uma forma 
de destacar a importância 
desta data, a organização da 
categoria e suas lutas, que foram 
imprescindíveis para a obtenção 
das muitas conquistas que 
tivemos nas últimas décadas”, 
afirmou M aria Salomé Fujii, 
presidenta do Sindicato dos 
Bancários de Apucarana e Região.

De acordo com Salomé, 
a homenagem tradicional 
feita pela entidade todos 
os anos busca presentear 
os trabalhadores do 
setor financeiro com 
objetos que sejam úteis 
no seu dia a dia, unindo 
a questão política com a 
praticidade do brinde que 
é distribuído.

Regiane Portieri, presidenta do 
Sindicato, discursa na solenidade 
realizada na Câmara Municipal

Diretoras do Sindicato distribuem brindes
a bancárias do Itaú

Bancários lotados 
na base de Apucarana 
recebem brindes do 
Sindicato

Acima, o 
diretor Agnaldo 

Gonçalves 
com bancário 

da Caixa em 
Ivaiporã. 

Funcionária 
do Itaú em 

Califórnia 
posa com a 

bolsa térmica 
recebida  do 

Sindicato

Maria Salomé Fujii, 
presidenta do Sindicato 

dos Bancários
de Apucarana, com 

bancárias do Itaú
de Ivaiporá 

José Roberto Brasileiro e 
Zoraide Sanches entregam 
a bolsa a bancária do BB de 
Jandaia do Sul
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A receita para o tradicional 
almoço do Sindicato dos Bancários 
de Arapoti e Região, realizado 
no dia 26 de agosto na AABB 
de Wenceslau Braz, já está 
aprovada há tempos, mas este 
ano a festa ficou melhor ainda 
com a apresentação dos talentos 
musicais da categoria.

Como é feito todos os anos, o 
Sindicato preparou um delicioso 
churrasco, acompanhamentos, 
sorteou brindes e contratou a 
Banda Perfil Sonoro para animar o 
evento, que comemorou o dia 28 de 
Agosto, Dia da Categoria Bancária. 
Participaram do almoço cerca 
de 180 pessoas, entre bancários, 
bancárias e seus familiares.

Só que no início da tarde os 
músicos da Banda encerraram a 

O troféu de campeão do 6º 
Torneio Integração Vida Bancária 
de Futebol Suíço, disputado no dia 
1º de julho, no Country Clube de 
Cornélio Procópio, foi conquistado 
pela equipe que defendeu o 
Sindicato dos Bancários de Arapoti 
(foto). O título veio com a vitória, na 
partida final, sobre o Bradesco de 
Santa Mariana, que representou o 
Sindicato dos Bancários de Cornélio 
Procópio.

O terceiro lugar do certame 
ficou com a equipe Bradesco 
Guaporé/10 de Dezembro, que 
jogou pelo Sindicato dos Bancários 
de Londrina. Gustavo Nicolelli, 

ARAPOTI

apresentação, deixando um vazio 
no salão. Bastou uma conversa ali 
e outra acolá e em pouco tempo a 
animação voltou com tudo, fechando 
a festa com chave de ouro.

“Vários bancários são 
músicos, tem um que até toca 
profissionalmente, daí arrumaram 

jogador de Arapoti, foi o  artilheiro do 
6º Torneio Integração, com quatro 
gols marcados. Seu companheiro de 

Talentos de 
sobra no almoço 
dos bancários

TORNEIO INTEGRAÇÃO

Equipe de Arapoti é campeã de 2017

equipe, Alisson Ribas, foi o goleiro 
menos vazado, com apenas dois 
gols sofridos.

instrumentos para fazer um som. 
No final eles esbanjaram talento, 
mesmo sendo tudo no improviso. 
O show foi muito bom e todo 
mundo gostou”, afirma Carlos 
Roberto de Freitas, presidente 
do Sindicato dos Bancários de 
Arapoti.

Bancários 
esbanjaram 
talento no 
almoço 
promovido 
pelo Sindicato 
de Arapoti
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Enfrentaram 
o câncer. 
E venceram!

SAÚDE

Bancários contam 
como superaram 
doenças graves. E 
as lições tiradas dos 
momentos difíceis

Por Mariana Paschoal

Todos precisam superar algo 
difícil ao longo da vida. E, em 
questão de superação, Maria 

Regina Vanzela Paiva tira de letra 
os obstáculos que aparecem pelo 
caminho. Bancária desde 1991, 
Maria Regina já passou pelo Banco 
de Boston, Unibanco, HSBC e 
atualmente trabalha no Bradesco, 
em Londrina. Ela enfrentou dois 
cânceres de mama: um em 2004 e 
outro em 2014.

O primeiro tumor foi descoberto 
em um exame de rotina. O nódulo 
tinha 1,7 centímetro e estava na 

mama direita. ”Eu nunca pensei que 
isso pudesse acontecer comigo. O 
meu chão sumiu”, conta ela. Além 
do diagnóstico, a bancária também 
descobriu que a doença era muito 
agressiva e que havia células 
cancerígenas em sua corrente 
sanguínea. ”Eu não contei isso 

para ninguém porque eu não queria 
que a minha família ficasse mais 
preocupada.”

Naquela época, Regina estava 
no último ano da faculdade de 
Administração de Empresas. ”Em 
muitos momentos pensei que não 
fosse conseguir terminar, mas com 

Segue

Regina com 
Odair Paiva, que 
raspou o cabelo 
em solidariedade 
à esposa no início 
do tratamento
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”Falei para o 
meu médico 

que se ele 
não me 

liberasse para 
trabalhar, eu 

ia morrer”

garra, determinação e fé cheguei até 
o fim e consegui me formar junto 
com minha turma. Superação é 
sinônimo de fé, é acreditar que você 
pode superar algo tão difícil, que 
naquele momento tira suas forças; 
demora, mas que passa, e que 
família, amigos e Deus, fazem toda 
a diferença.”

A bancária precisou fazer uma 
mastectomia total e um tratamento 
quimioterápico de seis meses. Com 
a voz embargada, Regina conta 
que raspou a cabeça no dia em que 
fez aniversário. ”Quando cheguei 
em casa, de volta do cabeleireiro, 
meu marido estava de boné. Eu 
não percebi, mas quando ele tirou o 
boné, vi que também tinha raspado 
o cabelo em solidariedade a mim”, 
relembra Regina, agora com um 
sorriso no rosto. Para ajudar, o 
presente de aniversário dos colegas 
do banco foi uma caixa de lenços, o 
que lhe deu mais força para lutar.

Assim que as sessões de 
quimioterapia terminaram, a 
bancária voltou ao trabalho. ”Eu 
queria trabalhar, para ocupar a 
minha cabeça e reagir à doença. Eu 
falei para o meu médico que, se ele 
não me liberasse para trabalhar, eu 
ia morrer”, conta.

Além de ocupar a cabeça, Regina 
queria voltar a ter contato com 
os colegas que tanto a apoiaram 
durante o tratamento – ela 
trabalhava no Unibanco. 
”Parecia que os meus 
colegas sentiam a minha 
dor também. No momento 
em que era operada, eles 
fizeram uma oração na 
agência.”

Passados dez anos, 
Regina recebeu a notícia 
de que estava com câncer 
novamente. ”Em um exame de 
rotina, meu médico me mandou 
direto para um mastologista. 
Nessa hora eu já sabia que estava 
com câncer de novo.” Dessa vez, a 
doença atingiu sua mama esquerda.

”Receber essa notícia pela 
segunda vez foi tão difícil quanto 

a primeira, mas teve um agravante: 
eu já tinha ideia do que ia passar. 
Na vida, porém, nada acontece 
como a gente imagina.” À época, 
fazia apenas três meses que Regina 
estava no Bradesco. Combinou com 

o gestor do banco que iria 
se recuperar da cirurgia 
e voltaria a trabalhar 
durante o tratamento 
quimioterápico. A 
bancária, no entanto, 
sofreu complicações. A 
cirurgia não cicatrizou 
e ela precisou ficar 
reclusa devido ao risco 

de infecção. Para fechar o ferimento, 
precisou de mais cinco cirurgias na 
mama esquerda. Todo esse processo 
fez com que Regina ficasse quase 
três anos afastada. ”Justo eu que 
sempre busquei trabalhar e me 
manter ativa durante a primeira 
doença”, afirma.

NÃO DEIXE DE FAZER 
EXAMES PREVENTIVOS
De acordo com dados do INCA (Instiuto 
Nacional do Câncer) existem 23 tipos 
de câncer mais comuns e o de mama é 
o que mais afeta as mulheres, depois 
do câncer de pele não melanoma, 
respondendo por 28% dos casos. Nos 
homens, esta doença representa 
apenas 1% dos registros

PREVENÇÃO

Regina, Odair  
e Giovanni: 

preocupação com 
o filho de três anos 

deu forças para 
superar a doença

A caixa de lenços: 
presente dos 
amigos

57.960 
novos casos 
de câncer de 
mama foram 
registrados no 
Brasil em 2016

95%
são as chances 
de cura total 
do câncer 
de mama 
diagnosticado 
em sua fase 
inicial

Mulheres a partir 
dos 45 anos de idade 
devem fazer o exame 
de mamografia 
anualmente. A 
maioria dos casos 
tem bom prognóstico

Com garra e fé, Regina conseguiu 
se formar na faculdade  de 

Administração
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”Criei um 
blog e 

relatava 
tudo em 
minhas 
redes 

sociais”

Mariza Tezelli, que trabalhou no 
Banco do Brasil entre 1976 e 2002, é 
outro exemplo de superação na luta 
contra o câncer de mama. Foi em 
2013, quando já estava aposentada, 
que ela descobriu o câncer na mama 
esquerda.

No caso de Mariza, não houve 
mastectomia. Os médicos 
optaram por fazer quimioterapia 
e radioterapia antes de 
considerar a cirurgia. 
”Tomei um grande 
susto quando recebi a 
notícia que estava com 
câncer e que precisava 
passar por tratamentos 
agressivos. Mas esse 
susto e inconformismo só 
duraram dois dias”, explica 
a bancária, que encarou a 
doença com muito otimismo.

Para Mariza, foi fundamental 
manter em mente que ela era mais 
forte que a doença. Apesar do 
medo natural que o câncer causa 
nas pessoas, a bancária buscou ser 

sempre confiante e fazer de 
tudo que pudesse contribuir 
para a cura. ”Fiz tratamento 
natural em paralelo, 
desintoxicações em clínica 
especializada, alimentação 
adequada, muita leitura 
para entender o processo e 
acalmar a mente e o coração... 
Tudo isso me ajudou a passar por 

essa situação”, explica 
Mariza, que agradece 
primeiramente a Deus 
pela vitória e ao apoio 
de muitos amigos e 
familiares. Para ela, só 
quem passa por isso 
sabe como é importante 
a parte espiritual.

Outra maneira que 
a bancária encontrou 

para superar o momento difícil 
foi escancarando a situação e 
pedindo ajuda. ”Criei um blog 
(entrelencoseafetos@blogspot.
com) e uma página no Facebook, 
nos quais relatava tudo e pedia 

Mariza Tezelli buscou várias 
formas para vencer a doença

Wandette venceu o medo 
com apoio dos amigos

Wandette Maria Bottas, bancária 
então recém-aposentada da 
agência Ouro Verde da Caixa 
Econômica Federal, em Londrina, 
também enfrentou um câncer, mas 
no seu caso foi no ovário. Assim 
como Regina e Mariza, Wandette 
descobriu o tumor em um 
exame de rotina. Entre 
o diagnóstico e o fim da 
quimioterapia – com uma 
cirurgia de retirada de 
ovários e útero no meio –, 
o tratamento durou oito 
meses.

”Fiquei arrasada 
quando descobri e me 
questionava por que 
aquilo tinha acontecido comigo”, 
relembra Wandette. O câncer de 

orações. Acredito 
que isso foi 
fundamental 
também; uma 
conexão maior 
com Deus, 
confiança e fé, 
vinda de todos os lados. Essas 
informações contribuíram para 
que muitas pessoas com o mesmo 
problema pudessem se beneficiar 
e obter esclarecimentos. Recebi 
muitas mensagens, inclusive do 
exterior”, conta.

ovário é considerado raro e de 
difícil diagnóstico, já que pode ser 
facilmente confundido com outras 
doenças do sistema reprodutor 
feminino. ”Isso me deixou mais 
assustada, pois eu tinha medo de 
ser mais grave do que os médicos 

falavam.”
O papel dos colegas e 

familiares de Wandette 
foi fundamental para que 
o tratamento pudesse 
ser encarado de forma 
mais positiva. “Todos 
eles me deram muita 
força e eu consegui 
passar por essa fase 
mais tranquila”, afirma.

A bancária aposentada da Caixa 
conta que, apesar de parecer 

”Todos eles 
(amigos e 

familiares) me 
deram muita 

força para 
eu conseguir 
passar por 
essa fase”

fútil perto de uma doença tão 
séria, o maior desafio foi encarar 
a si mesma sem os cabelos. 
”Eu só consegui me olhar no 
espelho, sair de casa e superar 
aquela minha aparência quando 

Segue

Mariza procurou 
apoio dos amigos e 
uma conexão maior 

com Deus para 
conseguir a cura

Após passar por um período de medo, 
Wandette encarou o desafio e venceu o 

câncer no ovário
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A vitória de Regina, 
Mariza, Wandette e 
Marcio contra o câncer 
deu-se em tratamentos 
relativamente rápidos 
em comparação com o 
desafio que enfrenta o 
funcionário aposentado 
do Banco do Brasil 
em Londrina, Robson 
Cavaliere, que ainda 
está lutando contra 
uma cirrose biliar 
primária autoimune 
diagnosticada há 
22 anos. Ele diz 
que, naquela época, 
sofreu alguns casos 
de confusão mental 
e sofreu quedas 
repentinas. “Eu era 
responsável pela compensação dos 
cheques no banco e esqueci-me de 
enviar uma remessa inteira. A partir 
daí, comecei a me observar e percebi 
que estava esquecendo de fazer 
tarefas básicas do dia a dia.”

Antes do transplante, foi 
constatada calcificação na válvula 
mitral, problema superado com 
uma valvuloplastia. Como os filhos 
e irmãos não eram compatíveis 
para doar o fígado, o quadro de 
Robson complicou com uma ascite 
galopante. ”Minha esposa estava 
falando ao telefone com sua amiga 

Nadyr, em Londrina. 
Neste exato 
momento seu filho, 
André Souza Dutra, 
entrou na sala e 
ouviu a conversa, 
se prontificando 
imediatamente a 
doar parte de seu 
fígado para mim. 
Ele foi declarado 
compatível e 
permaneceu firme 
comigo no Hospital 
Nossa Senhora 
das Graças, em 
Curitiba, para fazer 

o transplante”, recorda.
Apesar de ter ganhado um fígado 

novo, Robson teve várias infecções 
devido ao longo tempo em que ficou 
hospitalizado, mas, segundo ele, o 
excelente atendimento recebido no 
hospital, sua fé, o apoio da família e 
de amigos foram fundamentais para 
superar esses problemas.

”Algum tempo após ter feito a 
cirurgia ocorreram várias colangites 
devido à estenose do canal biliar e 
precisei colocar cateteres e drenos 
externos, com idas constantes a 
Curitiba. Hoje estou com a cirrose 

Marcio venceu 
um Sarcoma nos 
linfonos

Quem também teve de 
enfrentar os desafios relacionados 
à aparência pós-quimioterapia 
foi Marcio Marco Machado, 
bancário que atua na agência 
Alto Higienópolis, do Santander 
em Londrina. Marcio trabalha 
na área de crédito imobiliário 
e, por isso, atende clientes na 
rua. Como durante grande parte 
do tratamento ele continuou 
trabalhando, muitos clientes 
descobriram que ele estava com 
câncer devido à sua aparência. ”Eu 
fiquei careca, perdi sobrancelha, 
cílios. As pessoas que não me 
conheciam me estranhavam e 
os que me conheciam ficavam 
preocupados”, conta. Ele confessa 
que se achava estranho e tinha 
receio de atender clientes em 
alguns momentos, mas que com o 

Robson convive com problemas 
no fígado há 22 anos

percebi que ninguém ligava para 
essas coisas, porque estavam 
preocupados somente com a minha 
recuperação”.

Inclusive, foi pelo incentivo de 
uma colega do banco, que também 
havia enfrentado um câncer, que 
Wandette conseguiu reverter essa 
insegurança em relação a sua 
aparência. Ela diz que mudou a 
forma de se vestir, comprou lenços 
coloridos, passou a usar brincos 
grandes e trocou peças básicas 
por outras mais vivas. ”Tudo isso 
ajudou muito para eu recuperar a 
minha autoestima”, afirma.

O apoio dos colegas de banco, 
diz Wandette, foi importante 
durante e depois do tratamento. 
Depois da licença, de dez meses, 
ela retornou ao trabalho e pediu 
para ser transferida para um setor 
que não atendesse ao público. ”Fui 
atendida de pronto. Eles foram 
muito compreensíveis, pois eu ainda 
não me sentia emocionalmente 
preparada para enfrentar a rotina 
estressante e corrida do banco”, 
explica.

tempo se acostumou. 
Marcio tratou um Sarcoma de 

Ewing durante um ano e dois meses. 
Esse câncer se manifesta nos 
linfonos, estruturas localizadas nos 
vasos linfáticos. A doença é rara e 
silenciosa. ”Não senti dor, nem nada. 
A minha sorte foi que o tumor foi 
superficial e eu consegui senti-lo”, 
ressalta.

Quando os médicos deram o 
diagnóstico, em 2015, explicaram 
que a doença era grave, mas tinha 
cura. ”O câncer é uma doença que a 
gente liga à morte, então assusta. 
Mas me apeguei ao fato de que eu 
tinha cura”, conta Marcio.

Marcio 
conciliou o 

trabalho com 
o tratamento 

da doença

Robson ainda toma 
diversos medicantos 
para controlar o 
fígado
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controlada e meu 
fígado está com bom 
funcionamento. Só 
o grande médico 
que é Deus sabe 
das próximas 
ocorrências.”

Na condição de 
aposentado do BB, 
Robson Cavalieri diz que mesmo 
diante destas situações não 
interrompeu os trabalhos 
voluntários, a produção 
de artesanatos e pinturas, 
com as quais arrecada 
doações para entidades 
filantrópicas.

Ele afirma que se sente 
feliz por ter superado 
todos os problemas que 
enfrentou nos últimos 
anos, mas acredita que 
felicidade maior é a oportunidade 
de estar vivo junto com filhos, 
esposa, netas e amigos. ”Recebi 
de presente mais uma neta, a 
Manuella, hoje com dois anos, que 

Todas essas histórias de 
superação vêm com muitas lições 
de vidas. A resposta foi unânime 
quando Regina, Mariza, Wandette, 
Marcio e Robson foram questionados 
sobre a mudança na forma de 
enxergar a vida: todos eles mudaram.

”Fiz terapia durante meu último 
tratamento e o psicólogo me 
perguntou onde eu queria estar em 
cinco anos. A única resposta que 
eu pensei foi que queria estar viva”, 
disse Regina, muito emocionada.

A lição que ela tira de toda essa 
história é que existem coisas 
insignificantes com as quais nos 
importamos e não precisamos. O 
desejo dela é ajudar as pessoas que 
enfrentam o câncer, e aproveitar 
cada momento da vida. E foi 
pensando nisso que emprestou sua 
caixa de lenços a uma amiga que 

”Me 
falaram 

que se não 
aparecesse 
um fígado 

em 90 
dias eu 

morreria”

Ficam as lições de vida 

completa minha alegria de viver. 
Primeiramente, agradeço a Deus, 

minha querida mulher 
Marli, minha amada, 
enfermeira, cuidadora, 
amiga e companheira 
em todos os momentos. 
Faço também um 
agradecimento especial 
ao André, o doador e 
agora amigão, bem como 
aos muitos amigos e 
amigas que fizemos 

neste período e que colaboraram 
para minha recuperação”, afirma 
Robson, garantindo que está com 
a fé fortalecida e paciente com os 
acontecimentos do dia a dia.

também teve câncer, num ato de 
solidariedade.

Mariza afirma ser eternamente 
grata pela vitória que conquistou: 
vencer a doença. Para ela, muita 
coisa muda. As pequenas coisas 
deixaram de ter importância 
e ela passou a perceber o que 
realmente tem valor na vida dela. 
”E, de alguma forma, vem à tona a 
urgência da vida, de que se tem que 
viver da melhor forma quando se 
tem saúde, e realmente não deixar 
para amanhã o que se pode fazer 
hoje”, comemora. 

Valorizar a vida, os amigos e a 
família também foi a lição tirada 
por Marcio após enfrentar o câncer: 
”Foi o momento mais difícil que eu 
passei, mas contribuiu muito para 
o meu desenvolvimento pessoal.”

Olho VivoOlho Vivo
CPI da Previdência 
não encontra rombo 
nas contas
O senador Hélio José (Pros-DF), relator da 
CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), 
que investigou as contas da Previdência 
Social, apresentou no dia 23 de outubro 
seu parecer no qual concluiu que não 
existe déficit nas contas do sistema como 
alega Michel Temer (PMDB) para promover 
a reforma que irá penalizar a Classe 
Trabalhadora. De acordo com o relator, são 
necessárias providências para equilibrar o 
sistema, dentre elas o combate às fraudes, 
mais rigor na cobrança dos grandes 
devedores e o fim do desvio de recursos 
para outros setores.
A CPI revelou que as empresas privadas 
devem R$ 450 bilhões à Previdência 
e, para piorar a situação, conforme a 
Procuradoria da Fazenda Nacional, 
somente R$ 175 bilhões desse montante 
correspondem a débitos recuperáveis. 
Apesar dessas evidências, a intenção de 
Temer é aprovar essa reforma por meio da 
PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 
287, que pode ser aprovada na Câmara 
dos Deputados a qualquer momento.

Beto Richa congela 
salários dos 
servidores
Os servidores públicos do Paraná ficarão 
com os salários congelados até o final de 
2018, conforme determinou o governador 
Beto Richa (PSDB). A justificativa dele é 
falta de caixa para pagar o reajuste e as 
promoções e progressões das carreiras.
Beto Richa já havia decretado o 
congelamento dos salários em 2017, 
passando por cima da lei aprovada em 
2015 pela Assembleia Legislativa, que 
previa para janeiro deste ano a reposição 
da inflação de 2016, acrescida de 1%. Esta 
Lei levou ao fim a greve dos servidores 
daquele ano, marcada pelo “massacre” do 
dia 29 de abril, em Curitiba.
Não bastasse o calote no reajuste, o 
governador também pretende cortar R$ 
500,00 para cada 20 horas dos salários dos 
professores contratados temporariamente 
pelo PSS (Processo Seletivo Simplificado). 
A intenção é aplicar essa medida em 2018, 
o que levará a remuneração dos PSS a 
cair de R$ 1.415,78 para R$ 915,78, valor 
inferior ao salário mínimo.

Robson contou com 
apoio da esposa Marli 

e do amigo André, 
doador do fígado
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por cinco anos, foi realizada 
entre os dias 6 e 10 de 

setembro, em Carlópolis, no Norte 
Pioneiro, a 9ª edição da FrutFest, 
com shows, rodeio e exposição de 
produtos cultivados no município. 
O tradicional evento superou as 
expectativas dos organizadores 
desde a sua abertura, quando 
houve apresentação da cantora 
Paula Fernandes, e atraiu, nos 
cinco dias, mais de 150 mil pessoas 
de todo o Estado e do Sul de São 
Paulo.

Na grade de shows teve 
também Marcos e Belutti, 
Guilherme e Santiago, Thaina 
Bitencourt e Nayara Azevedo, que 
encerrou a programação artística 
cantando ”50 reais” e outros 
sucessos.

A festa foi realizada no Centro de 
Eventos da Ilha do Ponciano, onde 
o público teve acesso a  parque de 
diversões, praça de alimentação, 
restaurante, balada após os shows 
e rodeio. Uma cavalgada, com 
participação de cerca de 1,2 mil 
cavaleiros e amazonas, marcou a 
programação do último dia.

Na FrutFest, os produtores 
locais ligados à APC (Associação 
dos Olericultores e Fruticultores 
de Carlópolis) expuseram seus 
produtos, conhecidos pela ótima 
qualidade, como a goiaba especial 
de mesa, que está ganhando o 
mercado internacional. Dentre 
outras frutas cultivadas na região 
estão o morango, caqui, lichia, pera, 
figo, melancia e maracujá, além de 
diversos legumes.

Potencial turístico
Localizada às margens da represa 

de Chavantes, na divisa do Paraná 
com São Paulo, Carlópolis teve boa 
parte de seu território inundado na 
década de 1970, quando foi formado 
o lago da represa, mas graças à 
visão da administração municipal 
e de empreendedores conseguiu 

Em cinco dias de 
exposição, FrutFest 
atrai 150 mil pessoas 
ao município do Norte 
Pioneiro

TURISMO

Frutas põem 
Carlópolis 
em festa

Por Armando Duarte Jr.

Nos cinco dias, 
circularam mais de 
150 mil pessoas 
pelo evento

Na região de 
Carlópolis são 

cultivadas frutas 
certificadas para 

exportação
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ONDE FICAONDE FICAONDE FICA

Carlópolis

CURITIBA

Carlópolis
390 km de Curitiba, pela BR-153

205 km de Londrina, pela BR-369
População: 14.384 habitantes*

Área: 447,9 km2 - Altitude: 550 metros
Fundação: 2 de abril de 1907

*(Estimativa IBGE-2016)

Quem disse que precisa nascer no 
interior para gostar de rodeios, 

modas de viola e tudo o que diz respeito 
à cultura sertaneja? Nascido na Grande 
São Paulo, o ex-bancário Cristiano 
Ferreira da Silva, que trabalhou no 
Bradesco de Carlópolis, diz que desde 
pequeno é apaixonado por tudo o que 
se refere à vida no campo. Segundo ele, 
quando era criança sempre vinha visitar 
a família no Norte Pioneiro do Paraná 
e se acostumou a ouvir seu bisavô 
Benedito Aleixo e o tio Fausto Volpini 
(já falecidos) a contar histórias da 
época em que eram jovens e domavam 
cavalos, além de montar nos animais 
em picadeiros de circo, onde ocorriam 
rodeios antigamente. 

”Aquelas histórias me fascinavam”, 
recorda Cristiano. ”Foi 
frequentando festas de peão 
que eu senti que tinha jeito para 
ser locutor de rodeio”, ele conta. 
Em 2003, mudou-se da cidade 
de Barueri (SP) para morar em 
Carlópolis.

Em 2004, começou a 
frequentar as festas locais – 
foi a deixa para mostrar seu 
talento com o microfone. ”Conforme 
a disponibilidade eu faço a locução de 
rodeios, apresentação de shows e 
eventos realizados no Norte Pioneiro e 
Sul de São Paulo”, explica. Este ano ele 
participou da 9ª FrutFest e se revezou 
no rodeio com os também locutores 
Soberano Junior, de Palmital (SP) e 
Fernando Barretos, de Siqueira Campos 
(PR). 

Mas foi em 2011 que surgiu a 
oportunidade de ingressar no Bradesco, 
convidado pelo amigo Éder Navarro, 
que atualmente é gerente da agência 

de Ibaiti. Cristiano afirma 
que aceitou o convite 
para trabalhar no banco e 
nos cerca de seis anos como 
bancário aprendeu muito 
como profissional da área, o 
que lhe deu conhecimento 
para tocar seu próprio negócio.

Cansado da rotina 
estressante do banco, em 
março deste ano ele pediu 
desligamento do banco e abriu 

desenvolver um polo turístico. Praia 
artificial, competições aquáticas, 
de pesca, torneio de golfe e ampla 
estrutura para hospedar visitantes 
em hotéis, casas de veraneio ou em 
chácaras completam a receita para 
aproveitar todo este potencial.

Empolgadas pelo sucesso 
alcançado na FrutFest deste ano, a 
Prefeitura de Carlópolis e a APC já 
estão planejando a edição de 2018.

Gosto pelo sertanejo embala 
vida de ex-bancário

”Foi 
frequentando 
festas de peão 

que eu senti 
que tinha 

jeito para ser 
locutor de 

rodeio”

a Marcenaria 
Almeida’s, 
uma fábrica 
de móveis 
planejados, 
em sociedade com o cunhado Flavio 
Henrique Alves de Almeida. ”Agora 
tenho mais tempo e tranquilidade para 
ficar com minha filha Helena, de quatro 
anos, e com minha esposa, a Juliana.”

 A paixão pela cultura sertaneja é 
tamanha que aos sábados Cristiano 
dedica seu tempo para comandar 

um Programa ”Batidão das 
Esporas”, das 13h às 17h 
na Rádio Carlopolitana FM.  
”Comecei no rádio há dois 
anos e avalio isto como um 
trabalho gratificante. Toco 
umas modas boas e faço um 
programa simples, do jeito que 
o povo gosta, com fala simples 
do homem do campo. Bato 

papo com ouvintes e sempre recebo no 
estúdio artistas que se apresentam na 
região.”

Para quem gosta de uma boa 
moda sertaneja, Cristiano Ferreira da 
Silva faz o convite para sintonizar a 
Rádio Carlopolitana FM ou acessar o 
endereço virtual da emissora (www.
carlopolitanafm.com.br)

Londrina

Além dos shows, também houve 
rodeio e concurso de rainha da 
FrutFest

O ex-
bancário 

Cristiano é 
locutor de 
rádio e de 

rodeio
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Formada no início da década 
de 80 por uma meia dúzia 
de vendedores de produtos 

hortifrutigranj eiros interessados nos 
potenciais consumidores dos diversos 
conjuntos habitacionais construídos 
na Zona Norte de Londrina, região 
que ficou conhecida como ”Cinco 
Conjuntos” ou ”Cincão”, a Feira Livre 
da Avenida Saul Elkind atualmente 
tem 55 barracas cadastradas junto 
à CMTU (Companhia Municipal 
de Transportes e Urbanismo) que 
comercializam de tudo um pouco.

Tem legumes, verduras, frutas, 
ovos, várias barracas de pastel, 
churrasquinho, plantas medicinais e 
ornamentais, chopp gelado, cerveja, 
CDs, roupas, calçados, produtos 
eletrônicos, ferramentas variadas, 
brinquedos infantis, móveis, conserto 
de panelas e diversos outros produtos 
à disposição da multidão que percorre 
mais de um quilômetro de extensão 
nas manhãs de domingo.

Mateus Gallo é um dos pioneiros 
na Feira do Cincão. Dono de uma 

banca de hortifrutigranjeiros, ele 
começou ali ”faz uns dois meses”, 
diz brincando até revelar que desde 
1985 acorda às 4h30 para vender seus 
produtos junto com a esposa e a filha. 
Segundo ele, o movimento é sempre 
bom e o importante é conquistar 
os fregueses. ”Tendo preço, a gente 
vende bem”, afirma.

Com 68 anos de idade, seo Mateus 
ainda tem fôlego para trabalhar em 
outras duas feiras livres em Londrina 
durante a semana. ”Não dá pra ficar 
em casa assistindo televisão o dia 
inteiro. Aqui a gente se distrai, ganha 
dinheiro e o tempo passa.”

Pedrinho largou venda de 
pisos para ser queijeiro

Seguindo conselhos de parentes, 
Pedro Cardoso, o Pedrinho, deixou o 
ramo de vendedor de pisos em lojas 
de Londrina para ganhar a vida na 
Feira dos Cinco Conjuntos vendendo 
queijos caseiros e industriais, linguiça, 

charque, salame, pimenta e 
outros produtos do gênero. 
”Comecei como feirante 
em 1995, quando surgiu a 
oportunidade de comprar a 
barraca, e estou aqui há 22 
anos”, conta

Como bom mineiro, 
Pedrinho oferece lascas dos 

queijos para os fregueses provarem 
e diz que o produto é carro chefe 
da barraca. Para ”quebrar o gelo” 
da relação comercial, ele sempre 
usa frases do tipo ”Leva mais para 
oferecer pra visita” ou ”Domingo você 
volta, né?!” Este é, segundo ele, o 
marketing utilizado durante as vendas 
para conquistar as pessoas.

Dona Amélia comercializa 
artigos artesanais

Moradora dos Cinco Conjuntos, a 
artesã Amélia Bigoni está na Feira 
da Saul Elkind desde 2012. Ela 
integra a Associação das Mulheres 
Batalhadoras do Jardim Franciscato e 
comercializa os produtos que fabrica 
nas barracas instaladas no Centro 
e em eventos, como a Exposição 
Agropecuária de Londrina, da qual 
participa todo ano.

”Vim para cá porque moro perto, 
a poucos quarteirões da feira. Aí 
quando acaba o movimento deixo a 
barraca numa casa na rua de trás e 

Gente de todos 
os bairros e até de 
cidades da região 
frequenta, no Cincão, o 
evento dominical onde 
se vende de tudo

LONDRINA

A feira da diversidade

Por Armando Duarte Jr.

A feira da diversidade

Mateus foi um dos 
primeiros a trabalhar com 
barracas na Feira dos Cinco 
Conjuntos

Pedrinho e um dos seus marketings: 
”Domingo você volta, né? ”
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assim não preciso levar tudo 
para casa”, explica. Com 35 anos 
de experiência na fabricação 
de toalhas, caminhos de mesa, 
guardanapos e tudo o que pode 
fazer com o crochê, ela diz que 
só não consegue fazer colchas. 
”É um trabalho muito pesado, eu 
não aguento.”

Indagada sobre se vale a pena 
tanto sacrifício, dona Amélia 
afirma que “enfraqueceu muito 
o movimento, mas ainda dá para 
ganhar o suficiente para garantir o 
arroz e o feijão de cada dia”.

Público vem de todos os 
lugares

Comer pastel na feira é um hábito 
não só daqueles que saem das 
baladas e aproveitam as barracas para 
forrar o estômago ou tentar curar a 
ressaca com uma boa dose de café. Na 
Feira dos Cinco Conjuntos é comum 
a presença de diversas famílias, que 
ali se reúnem para fazer o desjejum e 
começar o domingo com alto astral.

É isto que costuma 
fazer o carpinteiro de 
Mauá da Serra, Valmir 
Aparecido da Silva, quando 
vem visitar a sogra que 
mora no Conjunto Violin, 
em Londrina. ”Toda 
vez que eu venho para 
cá eu aproveito para 
trazer a família na Feira. 
Gostamos muito do 
pastel e sempre a gente 
acaba comprando alguma 
coisa que interessa nas 
barracas”, conta Valmir, 
acompanhado da esposa 
Ariadne e dos filhos 
Marcos Vinícius, Junior e 
Fernanda.

Sérgio atravessa a cidade 
para curtir a Feira do Cincão

Apesar de morar no Jardim 
Aeroporto, Zona Leste, onde também 
tem feira duas vezes por semana, 
o empregado da Caixa Econômica 
Federal Sérgio Custódio não perde a 
Feira dos Cinco Conjuntos. Ele faz isso 
há 10 anos, às vezes acompanhado 
pela família, e se diz atraído pelo 
pastel e pela variedade de produtos 
comercializados no local.

”Aqui tem de tudo, de legumes, 
verduras, equipamentos eletrônicos e 

até doação de animais. 
Vem gente de todos os 
lugares e isto cria uma 
diversidade enorme, 
é uma verdadeira 
confusão que eu gosto 
muito”, resume.

Para não perder a 
viagem, Sérgio sempre 
sai de lá com algum 
produto na sacola, 
como faz a maioria dos 
frequentadores da Feira 
dos Cinco Conjuntos.

Feira dos Cinco Conjuntos – Londrina
Todos os domingos a partir 

das 5h00 até as 14h00.
Local: Avenida Saul Elkind, Zona Norte.

De segunda a segunda tem feira 
livre em Londrina! Tem aquelas que 
se iniciam de madrugada e também 
as que começam no final da tarde, 
chamadas de ”Feira da Lua”. Para 
atender a população, com mais de 
500 mil habitantes, segundo dados da 
CMTU, todos os dias tem feira em 29 
locais da cidade com um total de 683 
barracas que comercializam produtos 
que vão dos hortifrutigranjeiros, pastéis 
e salgados, queijos e embutidos, 
flores, confecções, CDs, equipamentos 
eletrônicos, ferramentas e mais uma 
infinidade de coisas.

Só na Feira dos Cinco Conjuntos há 
55 barracas cadastradas, responsáveis 
pela atração de um público incalculável, 
que percorre mais de um quilômetro 
da Avenida Saul Elkind das quatro da 
manhã até o início da tarde em busca 
de alguma novidade ou somente 
para dar uma passada e conferir o 
movimento do vaivém nos corredores 
estreitos.

Diferente das feiras dos bairros 
mais antigos de Londrina, como, por 
exemplo, as da Vila Nova e a da Rua 
São Salvador, aonde o número de 
barracas vem caído drasticamente 
ano a ano pela perda de clientes que 
vão envelhecendo e não têm mais 
condições de fazer suas compras, na 
dos Cinco Conjuntos não existe espaço 
vago e o ponto é vendido a um valor 
considerável.

Quem ainda não tem condições de 
se estabelecer como feirante se vira 
nas calçadas e aproveita o intenso 
movimento para tirar algum dinheiro.

SERVIÇO

Dona Amélia 
vende artigos 
feitos por ela 
mesma

A diversidade da feira faz o 
bancário Sérgio atravessar 
a cidade aos domingos

Em Londrina, 
feira todo dia
Em Londrina, 
feira todo dia

Sempre que vem 
de Mauá da Serra 

para visitar a 
sogra, Valmir leva a 
família para a Feira 

do Cincão
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Millôr Fernandes

O Brasil tem 
um enorme 
passado pela 
frente.




