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Deputados aprovam terceirização irrestrita
e ampliam contratação temporária

Bancários falam dos benefícios
que a aquarofilia traz para a vida

Já Fui Bancária: ex-deputada Elza Correia 
conta como era o trabalho em banco

Leia sobre a vida e as obras do escritor 
Lima Barreto, herói brasileiro do século XX

Infográfico mostra como surgiu e qual
é a importância da Previdência Social

Música: bancários mostram talento nos palcos 
e sonham com carreiras promissoras

Quatiguá sediou o maior combate da Revolução 
de 1930, que mudou a política no Brasil

Empregados da Caixa na agência Ouro Verde 
dão exemplo de convívio no trabalho

Parque Santo Expedito, em Apucarana, une 
devoção dos fiéis com política ecológica

Humor

Olho Vivo: Greve Geral contra reformas
mobiliza 35 milhões de trabalhadores



4
VI

D
A 

BA
N

CÁ
R

IA
 E

M
 R

EV
IS

TA
  M

A
IO

 /
 2

01
7

VIDAVIDAVIDA
B A N C Á R I AB A N C Á R I A
R E V I S T AR E V I S T Aemem

EditorialEditorial

Fale conoscoFale conosco

ExpedienteExpediente

SEEB-Apucarana
Telefone: (43) 3422-5533

SEEB-Arapoti
Telefone: (43) 3557-1516

SEEB-Londrina
Telefone: (43) 3372-8787 

VIDAVIDAVIDA
B A N C Á R I AB A N C Á R I A
R E V I S T AR E V I S T Aemem

TrabalhopédiaTrabalhopédia A sua coluna sobre as coisas do mundo do trabalho

VIDA BANCÁRIA EM REVISTA 
é uma publicação dos Sindicatos dos 

Bancários de Apucarana, Arapoti
e de Londrina. 

Diretor Responsável: Ana Claudia Ribeiro. 
Conselho Editorial: Maria Salomé Fujii, Damião 

Rodrigues, Regiane Portieri, Gisa Striquer 
Bisotto, José Ubiraci de Oliveira, Alex de 

Almeida, Joseph Sonego,Luciano Moretto e 
Wanderley Crivellari 

Endereço:
Av. Rio de Janeiro, 854  Londrina/PR. CEP: 

86010-150 Telefone: (43) 3372-8787 
E-mail: vidabancaria@gmail.com

Jornalista Responsável:
 Armando Duarte Jr. - RPJ: 2.495

Edição:
Rogério Fischer - RPJ: 2.492

Reportagens: 
 Armando Duarte Jr.,

Mariana Paschoal: RPJ: 10.673
e Vera Barão - RPJ: 2.479

Projeto gráfico, ilustrações 
e editoração eletrônica: 

Ivo Akio

Fotos:
Armando Duarte Jr., Sindicatos

e arquivos pessoais

Impressão: 
Midiograf 

Tiragem: 4.000 mil exemplares

A estabilidade pré-aposentadoria 
é um direito previsto nas alíneas 
“e” e “f” da cláusula 27ª da CCT 
(Convenção Coletiva de 
Trabalho) da categoria bancária. 
Ela é a garantia de que o 
trabalhador e a trabalhadora 
não corram risco de perder 
seus empregos no período que 
antecede a aposentadoria.

Neste caso, o bancário deve 
comunicar o banco e apresentar 
a este os documentos que 
comprovem o cumprimento de 
todos os requisitos previstos 
na legislação para requerer a 
aposentadoria no prazo de até 
30 dias após os mesmos serem 
exigidos. A estabilidade será de 12 
meses para aqueles que tiverem 

o mínimo de cinco anos de vínculo 
empregatício com o banco e de 24 
meses para quem tiver no mínimo 

28 anos de vínculo de 
emprego com o mesmo 
banco. Para a mulher 
bancária, o prazo é de 24 
meses e ela deverá ter 
trabalhado pelo menos 
23 anos no mesmo 
banco.

Obedecidos estes 
requisitos, a demissão 
só poderá ocorrer por 
justa causa, por motivo 

de força maior ou a pedido.  Quando 
terminar este período mínimo e a 
aposentadoria não for requerida, 
cessará automaticamente a 
estabilidade no emprego.

Quem tem direito à estabilidade 
pré-aposentadoria?

Os tempos sombrios voltaram 
ao Brasil, sem tiros, atrocidades e 
o fim da liberdade, como nos anos 
60 e 70. O golpe agora já não é 
institucional, mas sim direcionado 
a um segmento da sociedade que 
com seu trabalho é principal agente 
do desenvolvimento e da produção 
das riquezas do País e de sua 
economia. Esse governo que está 
aí vem tomando medidas que só 
penalizam a Classe Trabalhadora, 
como as reformas da Previdência 
Social, das leis trabalhistas e a 
liberação da terceirização, que só 
interessam às empresas.

A categoria bancária está inserida 
nestes ataques, porque os bancos 
são os maiores financiadores do 
grupo que está no poder e sempre 
estão à procura de fórmulas para 
reduzir os gastos com pessoal, 
como se precisassem disso.

Apesar disso, nem tudo está 
perdido, como demonstra a 
reportagem de Vida Bancária 
em Revista com pessoas que se 
dedicam muito no trabalho e ainda 
encontram energia para brilhar nos 
palcos, com suas lindas canções 
e talento de sobra para a música. 
Tem também os aquaristas com 
um hobby que traz paz de espírito e 
outros benefícios necessários para 
superar o desgaste do dia a dia nos 
bancos. 

 E mesmo neste momento em 
que muitos só estão preocupados 
somente com suas próprias vidas 
ainda tem gente que valoriza 
as amizades, como o grupo de 
bancários e bancárias da agência 
Ouro Verde, da Caixa Econômica 
Federal, em Londrina, que dão um 
exemplo de união e respeito para 
todos.  

Tempo de Resistência

?
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A Câmara dos Deputados aprovou no 
último dia 23 de março o PL (Projeto 

de Lei) 4.302/1998, que regulamenta 
a terceirização no Brasil, amplia o 
prazo do contrato temporário e altera 
outras leis trabalhistas. Esse projeto foi 
proposto em 1998 pelo então presidente 
Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e 
desenterrado agora a pedido de Michel 
Temer (PMDB), como forma de agilizar 
as reformas.

Na votação em plenário foram 
registrados 232 votos a favor e 188 
contra. Insensível às manifestações 
contra o projeto realizadas nos dias 
anteriores à votação, a bancada do 
Paraná votou em peso nesse projeto 
que prejudica a Classe Trabalhadora, 
com 17 votos favoráveis (veja relação ao 
lado). 

O projeto aprovado amplia os prazos 
para contratações temporárias e suaviza 
as penalidades para as empresas que 
utilizarem intermediação de mão de 
obra, dentre outros pontos.

Histórico
Esse PL foi apresentado pelo então 

presidente FHC há aproximadamente 
20 anos, como alternativa para conter 
o desemprego e a crise que abalaram o 
Brasil no final dos anos 90, durante seu 
governo. Em 2003, o então presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) requereu o 
arquivamento da matéria. 

Agora, o PL 4.302 foi desenterrado 
para atropelar as discussões no Senado 
do PLC (Projeto de Lei da Câmara) 
30, que também regulamenta a 
terceirização no País e que foi aprovado 
pelos deputados em 2015 na forma do 
PL 4.330, autorizando a liberação desse 
tipo de contratação até mesmo para as 
atividades-fim das empresas.

Essa manobra articulada entre 
deputados aliados aos grandes grupos 
econômicos e ao governo de Michel 
Temer (PMDB) está sendo questionada 
em três ações impetradas por partidos 
junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).

RETROCESSO
Câmara dos Deputados aprova 
terceirização irrestrita no País

Deputados que traíram 
a Classe Trabalhadora

Oposição protesta em plenário durante a votação da lei de tercerização no dia 23 de março
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Temer desenterra projeto de FHC que prejudica a Classe Trabalhadora

Se ausentaram 
na votação

Defenderam os 
trabalhadores

Quadro de votação dos deputados do Paraná

Alex Canziani                               (PTB) 
Alfredo Kaefer                             (PSL)
Dilceu Sperafico                            (PP)
Edmar Arruda                             (PSD)
Evandro Roman                         (PSD)
Leopoldo Meyer                          (PSB)
Luciano Ducci                              (PSB)
Luiz Carlos Hauly                    (PSDB)
Luiz Nishimori                               (PR)
Nelson Meurer                              (PP)
Nelson Padovani                     (PSDB)
Osmar Bertoldi                          (DEM)
Reinhold Stephanes            (PSD)
Rubens Bueno                            (PPS)
Sandro Alex                           (PSD)
Sergio Souza                       (PMDB)
Toninho Wandscheer         (PROS)

Aliel Machado                             (Rede)
Assis do Couto                             (PDT)
Christiane de Souza Yared          (PR)
Enio Verri                                          (PT)
Hermes Parcianello                (PMDB)
Leandre                                            (PV)
Zeca Dirceu                                      (PT)

Diego Garcia                                  (PHS)
Fernando Francischini                  (SD)
Fernando Giacobo                          (PR)
João Arruda                               (PMDB)
Hidekasu Takauama                   (PSC)
Rodrigo Rocha Loutes            (PMDB)
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Ter aquário em casa é um sonho 
para muitas crianças, o que 
pode se tornar realidade ao 

convencer os pais a montar um 
ou, quando forem adultas, tiverem 
condições de tornar isso realidade. 
Há algum tempo era um hobby caro, 
uma regalia de famílias de posses 
e com residências planejadas para 
acomodar laguinhos ou tanques 
como elementos decorativos, mas 
atualmente tornou-se acessível às 
classes menos abastadas devido à 
redução dos preços dos aquários, 
dos produtos e dos próprios peixes 
ornamentais.

Em qualquer loja especializada 
é possível adquirir peixes a partir 
de R$ 3 e, conforme a espécie 

e o tamanho, o valor aumenta, 
podendo chegar a R$ 400 ou mais. 
Os aquários também têm preços 
variados. Modelos mais simples, 
com acessórios básicos, como 

a bomba 
d’água, 
pedrinhas, 
plantas 
artificiais e 
a ração, não 
passam de R$ 
200.

Muitas pessoas 
iniciam no 
aquarismo pelo 
Betta, que é um 
peixe barato e 
que não requer 
muitos cuidados 
e adornos. Um kit 
para ele está em 
torno de R$ 40.

E foi assim que 
o empregado da 
Caixa Econômica 
Federal em 
Porecatu, Maycon 

Bitencourt de Campos, começou seu 
hobby, quando ainda era criança. 
Mas ele diz que seu sonho mesmo 
era ter um aquário marinho, pelo 
qual se encantou ao ver um ”muito 
bonito” no consultório de seu 
médico.  Hoje, em casa, localizada 
em Rolândia, Maycon tem um 
Betta e um tanque com 300 litros 
de água marinha, no qual cria dois 
peixes Palhaço, dois Mandarins e 
diversos outros seres marinhos, 
incluindo Mexilhões, Ouriços do Mar, 
Camarões e Paguros – estes últimos 
auxiliam na limpeza do aquário. Mas 
ele tem ainda uma série de corais e 
ostras que compõem um cenário de 
rara beleza.

”Este é um sonho realizado que 
se renova a cada dia, pois tem que 
ficar sempre de olho para ver se 
o ecossistema está equilibrado”, 
afirma Maycon, acrescentando 

Aquário é 
tudo de bom

HOBBY

Por Armando Duarte Jr.

Maycon 
tem em 
seu aquário 
corais, 
peixes e 
diversos 
outros seres 
marinhos

Estimulado a 
iniciar no hobby 
pelo cunhado, 
Jair Sambudio 
tem um aquário 
com três metros 
de comprimento

Estimulado a 
iniciar no hobby 
pelo cunhado, 
Jair Sambudio 
tem um aquário 
com três metros 
de comprimento

Terapia, contemplação: criar 
peixes em casa é quase sempre 
um sonho de criança
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que é preciso tentar reproduzir ao 
máximo o ambiente do mar para 
ter o aquário no estágio em que se 
encontra atualmente.

Além do investimento feito de 
cerca de R$ 6 mil, o trabalho para 
cuidar do aquário e dos seres que o 
habitam é constante. ”De quinze em 
quinze dias eu faço a troca parcial 
da água, tenho que controlar o nível 
do nitrato, nitrito e da amônia, o 
que demanda umas três 
horas, mas ainda dedico 
meia hora por dia para 
acompanhar o aquário, 
porque nele tenho seres 
vivos que precisam de 
cuidados.” 

E nessa toada o bancário 
da Caixa diz, brincando, 
que está virando biólogo, 
porque também produz a 
própria água marinha por 
meio de um sistema de filtragem, 
adquirido de um aquarista de 
Londrina, e tem a ajuda de outros 
colegas quando precisa de socorro, 
bem como da esposa Gisele, que 
cuida do aquário quando ele precisa 
viajar.

Para Maycon de Campos, a maior 
virtude do aquarista é ter paciência 
e isto parece que ele tem de sobra: 
além dos seres marinhos e do peixe 
Beta, também cria em sua casa 
um coelho, três cachorros, duas 
calopsitas, um gato, um hamster, 
duas tartarugas. Há ainda um 

pequeno aquário de água doce 
para a filha pegar gosto pelo 
hobby. 

Os Acarás 
Discus de Jair

Influenciado pelo cunhado 
Flávio Montroni, que tem 
aquário marinho e é especialista 

nesta área, Jair Sanches 
Sambudio, funcionário 
do Itaú e diretor da Fetec 
(Federação Estadual 
dos Trabalhadores em 
Empresas de Crédito do 
Paraná), iniciou no hobby 
com uma Carpa. ”Eu nem 
tinha aquário naquela 
época, mas aos poucos fui 
me inteirando, peguei gosto 
pelos peixes e cheguei a ter 

cerca de 100 Carpas”, recorda.
Mergulhado de corpo e alma no 

aquarismo, ele revela que tinha o 
hábito de ir às casas especializadas 
e sempre voltava com mais peixes. 
Em função disso, chegou a ter um 
aquário com aproximadamente 40 
espécies diferentes. Aos poucos, 
porém, Jair conta que foi mudando 
seu foco e passou a criar Acarás-
Discus Selvagem, originários da 
Amazônia, e os Acarás-Discus 
Híbridos, nacionais e importados.

”Desisti das Carpas porque elas 
desmantelavam todo o aquário e 

estressaram os Acarás Discus. E, 
observando o comportamento deles, 
eu me apaixonei.” Hoje, Jair tem em 
casa um aquário com três metros 
de cumprimento e com capacidade 
para 1,2 mil litros de água, no qual 
vivem 20 Acarás, algumas Coridoras, 
Rodóstomos, Cascudos, um Peixe-
Gato Amarelo e diversos outros, 
totalizando cerca de 60 peixes.

Para cuidar deles, o bancário de 
Londrina diz que criou um ambiente 
próximo da natureza e, no seu 
caso, por ter um aquário externo, 
o trabalho aumenta, porque a luz 
do sol faz surgirem algas e isto 
é controlado com a utilização de 
alguns produtos. ”Eu sempre faço a 
troca parcial de água para manter o 
equilíbrio do ecossistema e, quando 
preciso de ajuda, recorro ao meu 
cunhado ou aos especialistas no 
assunto.”

Por isso, Jair Sambudio orienta 
quem pretende iniciar no hobby 
a conversar com aquaristas para 
obter dicas, procurar informações 

”O 
aquarismo 

é uma 
terapia 

para relaxar 
após o 

trabalho”

aquário marinho e é especialista 

Segue
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a respeito das espécies que vai 
criar e aprender a maneira correta 
de manter o aquário. ”Há muitas 
variedades e o custo é acessível. 
Além do mais, o aquarismo é 
uma terapia para relaxar após o 
trabalho, auxilia no tratamento de 
saúde, promove a interação entre 
a família e amplia as relações 
sociais”, ele avalia. ”Eu mesmo 
tenho aproveitado esses benefícios, 
porque sempre reservo um tempo 
para brincar com meus peixes e 
depois que iniciei neste hobby 
conheci várias pessoas. Vou à casa 
delas, até mesmo fora de Londrina, 
para trocar experiências e ver como 
estão criando seus peixes.”

Jair conta ainda que aproveita as 
facilidades das redes sociais para 
divulgar vídeos de seu aquário, o 
que está gerando novas amizades 
virtuais e inúmeros pedidos de 
visitas de outros aquaristas 
interessados em conhecer seus 
Acarás.

Paixão de 
criança

O aquário entrou na vida do 
Avaliador de Penhor, Marcelo Fábio 
Angeli, da agência Ouro Verde 
da Caixa Econômica Federal em 
Londrina, quando ainda era criança. 
”Eu acho que o aquário traz paz e 
embeleza o ambiente”, resume.

Após ter ficado vários anos sem 
ter peixes em casa, Marcelo afirma 

que em 1998 resolveu retomar 
o hobby, com um projeto mais 
ambicioso. Ele mesmo desenhou 
o móvel e o modelo de aquário 
de água doce que queria, mas só 
depois de pronto descobriu que não 
deu certo. ”O vidro ficou 
muito alto e ficou difícil 
fazer a manutenção. Tive 
que mandar cortar uns 15 
centímetros para corrigir 
o erro e acabei perdendo 
todos os peixes”, ele 
lamenta.

Apesar disso, o 
empregado da Caixa 
afirma que o ideal é ter 
um aquário maior, porque na hora 
em que surgir algum problema é 

”O legal 
de criar 
peixes é 

dar alegria 
para a 
casa”

mais fácil de controlar. ”Eu também 
procuro comprar peixes mais 
baratos, porque se eles morrerem o 
prejuízo é menor”, ensina.

Nos 360 litros de água, Marcelo 
cria em torno de 40 peixes, incluindo 

os das espécies Mato 
Grosso, Acará Bandeira, 
Rodóstono, Colisas, Tetras 
Rosa e um Cascudão, 
o mais velho da casa, 
com sete anos de idade. 
Meticuloso, ele afirma 
que o paisagismo de seu 
aquário é um retrato de 
sua vida. ”Nas viagens 
sempre trago alguma 

pedra. Tem também um tronco, que 
ganhei de um tio. Tudo ali faz parte 
de algum momento da minha vida.”

Mesmo tendo vários anos 
de experiência neste hobby e 
conhecimento para lidar com os 
peixes, equipamentos e produtos 
necessários na manutenção do 
equilíbrio do aquário, Marcelo diz que 
não é aquarista profissional. ”O legal 
de criar peixes é dar alegria para a 
casa. Não tenho cachorro e nem 
gato, porque prefiro a beleza de um 
aquário bem cuidado e em sintonia 
com o ambiente da minha casa”, 
afirma.

Marcelo Angeli: 
”Aquário traz alegria e 
embeleza o ambiente”

Depois de experiência 
mal sucedida com 

Carpas, Jair diz que 
se apaixonou pelos  

Acarás Discus
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Segue

Com o aumento do número de 
pessoas e empresas que têm 

aquários na região de Londrina, 
cresceu o comércio de peixes e 
suprimentos voltados para o ramo 
da aquarofilia. Uma das lojas mais 
conceituadas da cidade é a Casa dos 
Aquários, que tem como sócios Lucas 
Della Flora Nalin e Ericson Bastos. 
Ambos têm muita experiência na área 
e, além de comercializarem peixes 
ornamentais e outros produtos, 
oferecem também assessoria para 
quem enfrenta problemas ou está 
iniciando no hobby.

Com vários anos atuando no 
comércio em Londrina, Lucas diz 
que aos 10 anos de idade começou 
a trabalhar na então ”Casa do 
Canário”, estabelecimento que era 

especializado na comercialização 
de aves e peixes ornamentais, mas 
que com o tempo e as mudanças 
ocorridas na sociedade acabou 
focando apenas no ramo da 
aquarofilia. ”Antes, muitas pessoas 
que vinham morar em Londrina eram 
da zona rural e gostavam muito dos 
pássaros, só que este costume foi 
mudando por conta da legislação 
sobre aves em cativeiro e até mesmo 
porque as novas gerações passaram 
a ter outros hábitos. De uns tempos 
pra cá, o aquarismo deu um salto”, 
explica Lucas, que aprendeu tudo 
sobre esse ofício com o antigo 
proprietário e que o incentivou a 
adquirir a loja.

E esta opção deu certo. Atualmente, 
a loja da Casa dos Aquários, situada 

”Os 
aquários 

fazem 
parte da 

nossa 
rotina”

Entre pescarias 
e aquários

Acostumado a pescar sempre que 
sobra tempo, seja na Chácara do 
Sindicato dos Bancários de Londrina 
ou em tanques de pesque-pague 
da região, o gerente comercial da 
agência Guaporé do Bradesco em 
Londrina, Ricardo Luiz da Silveira, 

decidiu  aderir à 
atividade quando 
viu um aquário 
na casa do amigo 
Jair Sambudio, 
que na época 
tinha 400 litros 
de água e 
várias espécies 
de peixes. 
”Minha esposa 

e as crianças gostaram muito, daí 
resolvemos comprar um pequeno 
aquário e começamos com apenas 
um peixinho”, conta Ricardo. ”Depois, 
fomos colocando mais e quando 
já tínhamos uns dez adquirimos 
um aquário pela internet com 
capacidade para 200 litros.”

Atualmente ele tem dois aquários, 
o maior com cerca de 20 espécies, 
e um menor, onde estão um peixe 
Cará e dois Cascudos. A manutenção 
é feita semanalmente em parceria 
com a esposa Érica Ono e o filho 
Felipe. ”Os aquários fazem parte da 
nossa rotina. De manhã, sempre que 
acordamos, alimentamos os peixes 
e verificamos se está tudo certo”, 
conta o funcionário do Bradesco 
em Londrina, acrescentando que às 

Lojas do ramo dão 
suporte a aquaristas

vezes em suas pescarias na Chácara 
do Sindicato consegue trazer para 
casa Coridoras, Lips, Mato Grosso, 
Cascudos e até camarões de água 
doce.

Érica afirma que eles preferem 
comprar peixes mais baratos, 
porque é comum alguns morrerem 
por não se adaptarem ao aquário 
ou mesmo por terem vida curta. 
”O mais legal é quando os peixes 
dão cria. Neste caso, o mais difícil 

é impedir que os outros comam 
os filhotes, porque não tem como 
separá-los dos maiores”, explica 
Érica Ono.

E como Ricardo está sempre 
envolvido com peixes, seja no 
manejo de seus aquários ou à 
beira dos rios, seus planos para a 
aposentadoria é ter mais tempo 
para pescar e curtir a tranquilidade 
que este hobby também 
proporciona à sua família.

O bancário Ricardo divide 
a tarefa de cuidar dos 
peixes com a esposa 
Érica e o filho Felipe

O bancário Ricardo divide 
a tarefa de cuidar dos 
peixes com a esposa 
Érica e o filho Felipe
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Contam os livros de História que a 
criação de peixes em cativeiro foi 

iniciada pelos sumérios por volta de 
3.000 a.C., com objetivo de garantir 
a alimentação de seu povo. Nas 
margens dos rios Tigre e Eufrates, 
foram construídos açudes e a partir da 
observação do nado dos peixes eles 
descobriram as primeiras indicações 
terapêuticas e relaxantes dessa prática. 
Em 1.700 A.C., os egípcios construíam 
tanques de argila com frente de vidro 
e daí surgiram novos estudos sobre o 
comportamento dos peixes. Dizem que 
assim os sacerdotes conseguiam prever 
os períodos de cheia e de seca do Rio 
Nilo.

O fascínio pela beleza e evoluções 
desses seres aquáticos acabou 
conquistando muitos admiradores e 
com isto a função dos tanques, que 
originalmente era para garantir a 
alimentação, passou a ser objeto de 

Nas redes sociais, os aquaristas estão 
organizados em grupos, geralmente 
pelo tipo de aquário, de água doce ou 
marinha, e até mesmo por espécies. 
A reportagem de Vida Bancária em 
Revista conversou com alguns deles no 
dia 25 de fevereiro, durante mais um 
encontro na Casa dos Aquários, para 
saber como é essa interação.

João Ricardo Anastácio, advogado, 
coordena o grupo marinho, que tem 
mais de 40 membros. ”Nossa política 
é proporcionar ajuda mútua entre os 
membros, seja no compartilhamento 
de experiências ou na hora de fazer 
compras coletivas”, conta João Ricardo, 
lembrando que os produtos deste 
segmento geralmente são muito caros 
e importados.

Com o estreitamento dos laços de 
amizade, no ano passado o grupo 
realizou um churrasco. ”Nos encontros, 
a gente não fala de assuntos do 
trabalho. Só conversamos a respeito de 
aquário”, ressalta.

Formado há aproximadamente três 
anos, o grupo de aquaristas de água 

nas proximidades do 
Mercado Shangri-lá, é 
um point  dos aquaristas 
de Londrina e região. 
Lá eles se encontram 
com frequência e se 
reúnem para troca 
de experiências. De 
acordo com Lucas, 
esse contato direto fez 
com que os clientes 
se tornassem amigos 
e, como a loja tem um 
horário diferenciado, 
aumentou muito o fluxo 
de aquaristas, principalmente nos 
sábados à tarde.

Ericson, sócio de Lucas há três 
anos, é formado em Direito e atuava 
no ramo de planos de saúde quando 
surgiu a oportunidade de aplicar 
a experiência de aquarista como 
comerciante de produtos e peixes 
ornamentais. ”Eu tenho aquário 
desde os meus 12 anos e comecei 
com um pote de vidro. Mas como o 
aquarista nunca para, hoje tenho um 
de 350 litros de água marinha em 
casa e já estou pensando em montar 
outro com dois metros e vinte 
centímetros”, revela.

Responsável pela loja da Casa 
dos Aquários localizada no 
Hipermercado Condor, no Centro de 
Londrina, Ericson diz que é grande 
a procura de pessoas interessadas 
em fazer orçamento para instalar 
aquários na parede. Por lá passam 
diariamente clientes à procura de 
ração, novas espécies e orientações.  
”O nosso movimento é bom, mas, 

infelizmente, o aquarismo ainda é 
um pouco elitizado, em especial para 
quem tem aquário marinho, porque 
muitos produtos e equipamentos 
necessários são importados”, 
salienta.

Distribuição de peixes
Ericson revela que uma forma 

tradicional que tem sido usada pelos 
comerciantes para atrair novos 
praticantes deste hobby é a doação 
de peixinhos todos os anos no Dia 
da Criança. ”A gente distribui cerca 
de 1.500 peixes para as crianças 
para comemorar a data e daí sempre 
tem aquelas pessoas que nunca 
pensaram em ter um aquário, mas 
acabam pegando gosto.”

Ericson Bastos afirma que além das 
orientações básicas a quem leva um 
peixe para casa também é ressaltada 
a importância de ter consciência que 
eles não podem ser descartados de 
qualquer forma, caso o cliente resolva 
desistir do aquário. ”Alertamos para 
que não descartem os peixes em 
rios e lagos, pois isso pode gerar um 
desequilíbrio ambiental. Tanto em 
relação à proliferação de doenças, 
quanto pelo risco de que peixes 
carnívoros podem dizimar com outras 
espécies”, alerta.

O resultado disso, segundo ele, 
pode ser observado na Represa 
Capivara, onde já é possível encontrar 
um grande número de peixes da 
espécie Oscar.   

Grupos se 
organizam em 
redes sociais

Ericson Bastos: de 
aquarista a comerciante 

do ramo

Flávio Montroni e Lucas Nalin: Casa 
dos Aquários virou point
dos aficionados do hobby

Atividade tem 5 mil anos
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Casa dos Aquários
Travessa Tiradentes, 75 - Jardim Shangri-lá 

Rua Rio Grande do Norte esquina com Av. 
Leste-Oeste  (Hipermercados Condor)

Total Fish Peixes e Aquários
Rua Primeiro de Maio, 608 - Ibiporã

Existe uma extensa lista de 
animais que são utilizados 
em terapias para tratamento 
de diversas doenças e no 

equilíbrio emocional das pessoas. 
Nela estão os cavalos e os golfinhos 
e, claro, os mais comuns – gatos e 
cachorros. A lista dos animais que 
trazem benefícios para a nossa saúde 
inclui também os peixes ornamentais.

É por isso que alguns 
hospitais e clínicas passaram 
a ter aquários, como forma de 
auxiliar na recuperação dos 

pacientes e na redução do estresse 
destes, bem como de seus familiares. 
Dizem que o aquário tem a capacidade 
de atrair a atenção das pessoas e, 
em alguns casos, até de hipnotizá-
las, e que os benefícios para a mente 
podem ser comparados ao ato de 
comer chocolate, praticar exercício 
físico e outras atividades físicas que 
fazem o cérebro produzir substâncias 
anti estresse.

A observação dos peixes 
também faz baixar a pressão 
arterial, diminui a ansiedade 
e é capaz de estimular 

portadores do Mal de Alzheimer a 
se alimentarem melhor, além de 
controlar a agressividade.

Considerados ”pets”, quando 
são criados em casa e 
passam a fazer parte do 
cotidiano da família, os peixes 

geram fascínio pela beleza, evoluções 
na água e pela forma quase sempre 
tranquila como vive a maioria das 
espécies, criando assim um efeito 
sereno e acolhedor para o ambiente. 
”Se a pessoa ficar pelo menos 15 
minutos em frente a um aquário, 
vai se sentir melhor”, atesta o sócio 
proprietário da Casa dos Aquários, 
Ericson Bastos.

decoração de palácios e 
templos egípcios. Mas só 
no período de 618 a 917 
d.C. é que o aquarismo 
propriamente dito surgiu na 
China. Primeiro nos famosos 
vasos Ming, onde eram 
criados peixes ornamentais, 
como os da espécie Kinguio. 
O descobridor Marco Polo 
teria feito relatos a respeito dessa 
beleza após voltar para a Europa, onde 
a partir do século XVIII começou a virar 
moda entre a burguesia.

Lá, vários cientistas se dedicaram 
a novos estudos sobre os peixes de 
várias partes do mundo, acondicionados 
em tanques de vidro, o que foi um 
fator fundamental para impulsionar 
o aquarismo. Em maio de 1853, foi 
inaugurado o primeiro aquário público 
do mundo, no Zoológico de Londres. 
No Brasil, o hobby foi iniciado no século 

doce tem cerca de 1,5 mil membros, 
segundo Gustavo Sitta, empresário 
em Londrina e responsável pela 
coordenação deste ramo da aquarofilia. 
”Até há alguns anos a gente não tinha 
muitas informações a respeito. O 
pessoal começava a criar peixes sem 
conhecimento nenhum e quando eles 
morriam deixavam de lado o hobby”, 
recorda.

Segundo ele, com a comunicação 
pelas redes sociais surgiram mais 
amigos que criam peixes de água doce 

e muitos estão iniciando agora de 
maneira correta no aquarismo com 
as orientações recebidas do grupo, 
para não desistir. ”Aquarismo é uma 
coisa muito gratificante e a satisfação 
é imensa quando vê que está tudo 
certo com seus peixes”, avalia Gustavo, 
considerando este hobby como o 
mais democrático que existe por ter 
a possibilidade de ser praticado por 
todas as classes sociais. “Tem peixes 
e produtos de todos os tipos e preços”, 
argumenta.

XIX, embora existam relatos de criação 
de peixes em cativeiro pelos índios 
e os jesuítas bem antes. A partir do 
século XX o aquarismo foi ganhando 
espaço. Em 1942, na Bahia, a 8ª Feira 
Agropecuária do Estado reservou um 
pavilhão para exposição de peixes 
ornamentais. Mas o dia 6 de junho de 
1953 foi o marco desse hobby, data em 
que houve a fundação do Núcleo de 
Aquarianos da Sociedade Geográfica 
Brasileira, a primeira associação de 
aquarismo do País.

Um bem para 
a saúde
1

2

3

4

Grupo de aquaristas de Londrina e Região se reúne com frequência na Casa dos Aquários

SERVIÇO

Atividade tem 5 mil anos
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BRASILJÁ FUI BANCÁRIA

Por Vera Barão

Quem conhece Elza Correia – três 
vezes vereadora de Londrina 
e uma vez deputada estadual 

– sabe de seu papel na política 
paranaense, sua luta pela igualdade 
de gênero e pelo combate a todas as 
formas de preconceito e discriminação. 
O que poucos sabem é que Elza foi 
bancária em Londrina no final da 
década de 60, ao passar pelo Banco 
da Província, que mais tarde virou Sul 
Brasileiro. Depois, Elza trabalhou no 
Banco da América, comprado pelo Itaú 
e transformado em Itaú América, no 
qual permaneceu até 1975. Foram 
sete anos nas duas instituições 
financeiras. 

Filha dos comunistas Manoel Jacinto 
Correia e Ana Pereira Correia, Elza 
começou muito cedo a militância no 
movimento estudantil. Na época de 
bancária, participou de movimentos 
culturais na cidade e já atuava 
clandestinamente no PCB (Partido 
Comunista Brasileiro), o que lhe 
rendeu uma prisão política em 1971. 
Na década de 80, paralelo a tantas 
atividades que exercia como militante, 
casou-se e teve dois filhos – Thomas e 
Thiago. Hoje está divorciada. 

Por 
conta da 
perseguição 
que ela e 
a família 

sofriam na época da ditadura – o pai 
foi preso 17 vezes –, Elza chegou a 
ser transferida para Curitiba, onde 
trabalhou por um período na agência 
do Itaú América, na Avenida 15. ”Era 
uma época complicada, meu pai era 
preso político e o banco em Londrina 
tinha restrições. Essa transferência 
foi maluca, porque ou eu ia ou eles me 
demitiam”, conta.

Arrimo de família, Elza começou a 
trabalhar muito cedo, aos 13 anos, 
e exerceu várias funções por onde 
passou, atuando como secretária, 
atendente, recepcionista, relações 
públicas e professora. ”Era muito difícil, 
mas naquele momento o banco era 
o melhor emprego que a gente tinha. 
Ser bancária era sinônimo de status 
e o salário era relativamente bom, 
mas as exigências eram grandes nos 
tempos em que nada era 
informatizado. Se no final 
do dia desse diferença no 
caixa, ficávamos lá noite 
adentro até encontrar o 
erro”, recorda.

No Itaú América, ela 
trabalhou como atendente, 
passou a secretaria da 
gerência e também como 
conferente no cofre. ”Era 
engraçado, a gente ficava o 
dia inteiro dentro de um cofre contando 
o dinheiro que vinha dos caixas e 
depois ia a pé para faculdade porque 
não tinha nada pra pagar o ônibus”, 
lembra Elza, sorrindo. 

Segundo ela, a exigência era grande 
e as mulheres enfrentavam inúmeras 
dificuldades para trabalhar em banco, 
função tradicionalmente ocupada por 
homens naqueles tempos. ”Era uma 
época de extremo preconceito. O Itaú 

América chegou a demitir mulheres que 
ficavam noivas; casadas, nem pensar. 
Comecei uma mobilização com as 
minhas colegas pra tentar impedir isso, 
porque era uma coisa absolutamente 
abusiva do ponto de vista dos direitos 
da mulher”, afirma.

Embora o Sindicato dos Bancários 
já existisse desde 1957, Elza Correia 
lembra que era muito difícil ter apoio 
da diretoria no período da ditadura. 
Ela mesma chegou a fazer parte da 

entidade por um tempo, mas 
desistiu por discordar da 
agenda de lutas da gestão 
daquele tempo.  ”Tínhamos 
vários problemas e não 
éramos ouvidas. Não existia 
uma agenda de discussão 
como temos hoje. Os 
temas eram os torneios de 
futebol, atendimento social 
a cabelereiro, ou seja, era 
uma época que inviabilizava 

qualquer outro tipo de discussão. Nem 
pensar em discutir a redemocratização 
do País, a questão previdenciária, por 
exemplo.” 

Apesar dos percalços, Elza reconhece 
que o banco lhe proporcionou um 
período de muito aprendizado. 
”Acho legal ter sido bancária. Era 
enlouquecedor, mas me deu bagagem 
interessante. Mesmo com as 
dificuldades da época, era inovadora, 

Mulher coragem
Filha de militante do Partido Comunista 

nos tempos da ditadura, Elza Correia 
enfrentou a discriminação de gênero nos 
bancos e construiu carreira política

”Ficava o dia 
todo dentro 
de um cofre 

contando 
dinheiro, mas 

não tinha nada 
para pagar 

ônibus”

A ex-
vereadora 
de Londrina, 
Elza Correia, 
foi bancária 
na década 
de 60
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e à xenofobia estão indo para o ralo 
por conta das alas conservadoras 
que estão assumindo o Congresso 
Nacional”, analisa.

Um dos fatos emblemáticos de sua 
trajetória como vereadora se deu com 
a cassação do então prefeito Antonio 
Belinati.  Ao receber denúncias e 
fitas gravadas com provas de que 
a administração estava fazendo 
mau uso do dinheiro público, Elza 
tentou instalar uma investigação na 
Câmara, mas o então presidente da 
Casa, Renato Araújo, não aceitou. ”Aí 

entreguei o material ao 
promotor Bruno Galatti, 
que passou a investigar e 
descobriu que o caso era 
bem maior, um escracho, 
feito com a certeza de 
que haveria absoluta 
impunidade.” 

Essa atitude lhe rendeu 
alguns dissabores na 
legislatura e até ameaças 
de morte.  ”Recebi ameaça 
de morte, a Polícia Militar 

teve que me levar em casa. Colocavam 
faixas nas galerias da Câmara com 
desenho de caixão escrito ‘Morte a 
Elza’; cuspiam em mim, buscavam 
ônibus e mais ônibus de gente na 
periferia para lotar a Câmara só pra me 
xingar, mentindo pra população que eu 
queria tomar as casas populares deles. 
Foi muito pesado, mas como minha 
vida sempre foi muita pesada, foi um 
pouco a mais.”

Na opinião da ex-bancária, a 
sociedade espera de uma mulher que 
ela não tenha opinião. ”Mulher que 
tem voz firme, que fala alto, que tem 
opiniões, é tratada como abominável. 
A necessidade de desqualificar 
diariamente o mandato, o trabalho 
feminino e a competência da mulher 
é grande, mas a gente tem no DNA a 
coragem”, ressalta. ”Ninguém é nada 
sem coragem, mas isso eu tenho.”

tinha boa 
relação com 
colegas, era 
envolvida nas 
atividades 
culturais e 
esportivas do 
banco.”

Uma das 
suas principais 
preocupações 
era a defesa da 

igualdade de gênero e, segundo Elza, 
com sua insistência conseguiu alguns 
avanços, apesar das dificuldades de 
naquele tempo uma bancária chegar 
ao cargo de gerência. ”Só os homens 
conseguiam promoções nos bancos, 
da mesma forma como era em 
outros setores da sociedade de um 
modo geral. Apesar de ter sido uma 
funcionária extremamente dedicada, 
nunca tive ascensão dentro do banco.’’ 

”Ser bancária não é fácil na minha 
avaliação. Minha passagem pelo banco 
não foi tão longa, mas deu pra perceber 
como funciona esta engrenagem das 
instituições financeiras que têm como 
único propósito o lucro exacerbado. 
Os bancos não perdem nunca. Taxas 
astronômicas, juros escandalosos, 
sempre foi assim. Quando percebi que 
banco era bom para banqueiro, caí fora. 
Vi que não ia me possibilitar nenhum 
crescimento profissional”, comenta.

Inquieta, em cada lugar em que 
trabalhou Elza procurou intervir para 
garantir os direitos dos trabalhadores. 
”Não tem um trabalho por onde 
passei que não tenha tido problemas 
com os empregadores por discutir 
os direitos dos funcionários. Sempre 
levava em frente a igualdade de 
oportunidade de gênero. E, paralelo a 
tudo isso, participava na militância dos 
movimentos sociais, culturais, fazendo 
teatro infantil e de protesto.”  

Na opinião dela, 
de lá para cá houve 
muitos avanços no 
trabalho bancário por 
conta da fiscalização 
do Sindicato em relação a várias 
questões. ”Há um controle social maior. 
Na minha época o Sindicato era pelego, 
tinha gente bacana, mas não avançava. 
Porém, não havia as exigências de 
hoje em relação às metas de venda de 
produtos do banco”.

Sempre envolvida com a política 
partidária, Elza Correia militou 
clandestinamente no PCB e, anos 
mais tarde, participou ativamente, 
em Londrina, da fundação do PMDB 
(Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro), lutando contra a ditadura 
e pela redemocratização 
do País. ”Minha ficha é a 
de número 5 no PMDB, 
e desde sempre militei 
partidariamente, intervindo 
em várias questões”, conta. 
Em 2016, ela anunciou a 
recusa em tentar a reeleição 
à Câmara Municipal e se 
desfiliou do partido, após 
mais de 30 anos, por não 
concordar com a aliança 
feita com o PP (Partido 
Popular), que elegeu Marcelo Belinati 
na última eleição. ”Nunca fui candidata 
preferencial do PMDB e sempre tive 
um papel decisivo no partido, mas eles 
preferiram o PP a mim.” 

Antes de tornar-se vereadora, Elza 
Correia foi encarregada de implantar a 
Coordenadoria Especial da Mulher de 
Londrina, primeiro órgão responsável 
pelo combate à violência de gênero no 
País, que tinha status de Secretaria 
Municipal, durante a gestão do então 
prefeito Luiz Eduardo Cheida. ”Sempre 
atuei com recorte de gênero e direitos 
humanos, que é uma vertente do 
meu trabalho, do qual eu não abro 
mão”, afirma. ”Porém, quase todas 
as conquistas e avanços obtidos em 
relação à homofobia, ao machismo 

”Quando 
percebi que 
banco era 
bom pra 

banqueiro, 
caí fora”

”Ajudei a 
fundar o PMDB, 

mas nunca 
fui candidata 

preferencial. Na 
última eleição, 

preferiram o PP 
a mim”

Ações e 
discursos 

fortes  
marcam 
a vida da 

guerreira Elza

Em seu útimo mandato na 
Câmara, Elza foi líder do  então 
prefeito Alexandre Kireeff
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Crítico agudo da 
Primeira República, 
ao combater a 
discriminação racial 
e os privilégios à 
aristocracia, escritor 
brasileiro morreu 
aos 41 anos vítima 
do alcoolismo e 
depressão
Barreto pagou do próprio bolso a 
edição deste livro, adaptado para o 
cinema em 1998.

Já em 1914, o escritor passa 
por crises agudas relacionadas 
ao alcoolismo e à depressão, que 
provocam sua primeira internação 
em hospício. Os períodos de 
internação resultam no romance 
inacabado ”Cemitério dos Vivos”. Em 
1915, começa uma longa colaboração 
com a revista popular Careta, até sua 
morte.

O fato de ter sido neto de filhas de 
escravas e também por conta das 
reminiscências da infância, ainda da 
época do Império, 
transformou 
Lima Barreto 
em um crítico 
mordaz da 
Primeira 
República, ao 
romper com o 
nacionalismo 

HERÓIS BRASILEIROS

Por Rogério Fischer

Considerado uma das grandes 
influências do Modernismo 
na literatura brasileira, Afonso 

Henriques de Lima Barreto nasceu 
no Rio de Janeiro em 13 de maio de 
1881 – portanto, exatos sete anos 
antes da abolição da escravatura, 
e oito anos e meio antes da 
proclamação da República. Suas 
duas avós – materna e 
paterna – eram filhas de 
escravos. O pai foi tipógrafo; 
a mãe, professora.

Mulato, Lima Barreto 
ficou órfão de mãe muito 
cedo. Graças aos contatos 
do pai com o Visconde 
de Ouro Preto, que havia 
sido influente ministro do 
Império, e por quem foi apadrinhado, 
teve uma educação escolar de 
qualidade. Ingressou na Escola 
Politécnica em 1897. Abandonou 
os estudos por ter sido reprovado 
continuamente e, também, por ter 
de sustentar os irmãos, por conta de 
problemas psiquiátricos do pai.

Aprovado em concurso público 
em 1903, iniciou carreira no setor 

burocrático da Secretaria de Guerra. 
Foi quando iniciou, também, intensa 
colaboração com a imprensa do 
Rio de Janeiro. Neste período, 
como jornalista e escritor, produziu 
romances, sátiras, contos, crônicas 
e uma vasta obra em revistas 
populares ilustradas e em periódicos 
anarquistas do início do Século XX.

Em 1907, fez parte do grupo 
de escritores e ilustradores que 

colaboraram com a Fon-
Fon, revista que abordava 
o cotidiano e costumes da 
então capital federal e foi 
editada até 1958. Também 
naquela época fundou e 
dirigiu a revista Floreal, 
que teve apenas quatro 
números, nos quais iniciou 
a publicação do folhetim 

”Recordações do Escrivão Isaías 
Caminha”, transformado em livro em 
1909.

Nas páginas do Jornal do 
Commercio, entre agosto e outubro de 
1911, também em folhetim, publicou 
”Triste Fim de Policarpo Quaresma”, 
sua obra mais conhecida, considerada 
por alguns o principal representante 
do pré-modernismo brasileiro. Lima 

O triste fim
de Lima Barreto

Escritor
 receberá 

homenagem 
na Flip 2017,

em junho 

”Não se sabia onde 
nascera, mas não 
fora decerto em 
São Paulo, nem 
no Rio Grande 
do Sul, nem no 
Pará. Errava quem 
quisesse encontrar 
nele algum 
regionalismo; 
Quaresma era 
antes de tudo 
brasileiro.” 

Afonso Henriques de 
Lima Barreto

Lima Barreto:  
neto de 

escravas e 
crítico mordaz 

da Repúbica 
Velha
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Olho VivoOlho VivoO triste fim
de Lima Barreto

Por sua importância, dimensão e a 
forma como está sendo encaminhada 
pelo governo Michel Temer (PMDB) 
junto ao Congresso Nacional, a proposta 
de reforma da Previdência Social 
está cercada de muitas polêmicas 
e já envolve até o Poder Judiciário. 
Parlamentares contrários à PEC 
(Proposta de Emenda Constitucional) 
287/2016 ingressaram com pedido 
de Mandado de Segurança junto ao 
STF (Supremo Tribunal Federal) para 
suspender a reforma, alegando, entre 
outros pontos, a falta de apresentação 
pelo governo de dados que comprovem 
o suposto déficit existente no sistema. A 
propaganda veiculada na grande mídia 
defendendo a proposta do governo para 

ufanista e, 
segundo os 
críticos, ter 
posto a nu 
a roupagem 
republicana que 
manteve os 
privilégios de famílias aristocráticas e 
de militares.

Lima Barreto é considerado o 
patrono dos escritores boêmios e 
rebeldes. Sua importância extrapola 
os limites literários, por ter sido 
dos poucos da nossa literatura a 
combater o preconceito racial e a 
discriminação social dos negros e 
mulatos. O ”triste fim” a que se refere 
sua principal obra é emblemático. 

Policarpo Quaresma, major e 
subsecretário no Arsenal de Guerra, é 
um nacionalista incurável. Estudioso 
do tupi-guarani, do folclore e dos 
costumes dos silvícolas, é ufanista a 
ponto de encaminhar requerimento à 
Câmara para tornar a língua indígena 
o idioma oficial do Brasil.

Carcereiro de presos políticos, 
Quaresma é condenado ao 
fuzilamento, sem julgamento, por 
traição à pátria, ao discordar das 
condições dadas aos detentos da 
Revolta da Armada, movimento de 
rebelião promovido por unidades da 
Marinha contra o governo de Floriano 
Peixoto.

Em consequência do alcoolismo 
e da depressão, que o levaram a 
muitas internações em hospícios, o 
escritor brasileiro morreu por colapso 
cardíaco em 1º de novembro de 1922, 
aos 41 anos.

a Previdência foi suspensa por liminar 
concedida pela juíza Marciane Bonzanini, 
da 1ª Vara Federal de Porto Alegre. 
Para a juíza, a propaganda feita pelo 
governo Temer para defender a reforma 
da Previdência ”é antidemocrática, pois 
usa dinheiro público para defender o 
posicionamento do PMDB sobre o tema”. 
No Senado, um requerimento assinado 
por 29 dos 54 senadores conseguiu 
a instalação de uma CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) para investigar 
as contas da Previdência Social. O 
autor do requerimento, senador Paulo 
Paim (PT-RS), argumenta que só com a 
abertura das contas será possível saber 
quem está falando a verdade a respeito 
do rombo no caixa do sistema. 

Reforma da Previdência gera 
muitas polêmicas

Mais de 35 milhões de trabalhadores 
e trabalhadoras atenderam ao 
chamado da CUT, demais Centrais 
Sindicais e das frentes Brasil Popular 
e Povo Sem Medo e aderiram à Greve 
Geral do dia 28 de abril. Manifestações 
realizadas em diversas cidades do 
País defenderam a manutenção dos 
direitos trabalhistas e previdenciários 
que estão em risco com as reformas 
propostas pelo governo Michel Temer 
(PMDB).

A participação dos trabalhadores 
rodoviários no movimento paralisou 
o transporte coletivo nas capitais e 
regiões metropolitanas, professores 
também aderiram à Greve, assim como 

Greve Geral mobiliza mais de 35 
milhões de trabalhadores

servidores públicos e bancários, que 
cruzaram os braços não só contra as 
reformas, mas também em defesa da 
manutenção dos bancos públicos.

Nas bases do Vida Bancária, os 
Sindicatos participaram da Greve Geral 
paralisando agências em Apucarana, 
Cornélio Procópio e em Londrina, 
além de engrossar o movimento nas 
ruas. O Sindicato de Cornélio também 
promoveu atividades nas cidades de 
Santo Antonio da Platina, Bandeirantes 
e Jacarezinho. O Sindicato de Arapoti 
foi para as portas dos bancos dialogar 
com a população sobre as reformas 
e apontar as consequências para a 
Classe Trabalhadora

Greve Geral mobiliza mais de 35 
milhões de trabalhadores
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SIGASIGA

Aposentadoria
XEQUE

O QUE É?
A Previdência é um dos três pilares 
da chamada Seguridade Social, que 
tem ainda a Saúde e a Assistência 
Social. Este sistema está pautado 
nos seguintes princípios:
- universalidade da cobertura e do 
atendimento; 
- igualdade de tratamento e dos 
benefícios das populações urbanas 
e rurais; 
- irredutibilidade do valor dos 
benefícios, de forma a preservar-lhe 
o poder aquisitivo;
-  equidade na forma de participação 
no custeio;
  - diversidade da base de 
financiamento; e
  - caráter democrático e 
descentralizado da administração, 
com a participação dos 
trabalhadores, dos empregadores, 
dos aposentados e do governo nos 
órgãos colegiados.

A reforma da 
Previdência 

Social é atualmente 
uma das principais 
questões em 
discussão no 
Brasil, tamanha é a 
dimensão do sistema 
em que ela está 
inserida.

em

HISTÓRIA
A Previdência Social foi 
instituída no Brasil em 1935, 
como forma de regulamentar 
as diversas categorias de caixas 
de previdência existentes 
no Brasil. Em 1962, houve a 
primeira grande modificação 
na legislação para só em 1º 
de maio de1974 ser criado o 
Ministério da Previdência Social 
e, também, o INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social). 
Anos depois vieram outras 
alterações no seu Regulamento, 
como em 1988, com a 
promulgação da Constituição 
Federal, e em 1999, quando 
ocorreu a primeira reforma na 
Previdência no Brasil.

In
fo

gr
áf
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: Iv

o 
Ak
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NÃO

Reforma da Previdência

O QUE É?

coloca em risco a seguridade social

com a participação dos 
trabalhadores, dos empregadores, 
dos aposentados e do governo nos 
órgãos colegiados.

NÃO

SIGASIGASIGASIGASIGAA
PROIBIDOPROIBIDO

APOSENTAR

Com o objetivo de 
atender aos interesses 
de grupos econômicos, 
o governo de Michel 
Temer (PMDB) elaborou 
uma proposta sem ouvir 
a Classe Trabalhadora, 
que é responsável pela 
sustentação de boa parte 
das contas da Previdência 
e depende dela para 
garantir sua sobrevivência, 
bem como de sua família, 
quando chegar a hora da 
aposentadoria.

Temer também não 
explicou à população 
como funciona o sistema, 
limitando-se a justificar 
essa reforma como única 
saída para um suposto 
déficit nas contas, preferindo 
jogar a pesada fatura nas 
costas do trabalhador e da 
trabalhadora que estão em 
dia com suas contribuições.

Veja nestas páginas o que 
é a Previdência, como está 
organizada a Seguridade 
Social e a importância do 
seu papel para o País.
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- impostos sobre a folha de 
pagamento das empresas;

- sobre a receita, faturamento 
ou lucro líquido (Cofins e 
CSLL);

- percentual da arrecadação 
feita com as loterias;

- imposto sobre a importação 
de bens ou serviços.
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SONEGAÇÃO/
DÍVIDAS

Estudo feito pela 
Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional revela 
que o Governo Temer ignora os 

R$ 426 bilhões de dívidas que 
diversas empresas, inclusive 

estatais, têm com o INSS. 
Somente 3% das companhias 

inadimplentes são responsáveis 
por 63% do volume de dívidas que 

a Previdência tem a receber. O 
estudo da PGFN apontou as 500 

maiores empresas devedoras, 
sendo que 82% delas ainda estão 

ativas. Dentre as quais estão 
o Bradesco, a Caixa Econômica 

Federal, a Vale e a poderosa JBS.

IMPORTÂNCIA
Os benefícios pagos 
pela Previdência Social 
garantem o sustento 
do contribuinte em 
casos de doenças, 
invalidez, velhice, 
aposentadoria, 
maternidade e 
pensão por morte. 
Existe ainda o 

BPC (Benefício da Prestação 
Continuada), que é pago às pessoas 
portadoras de deficiência e a idosos 
cujas famílias não tenham recursos 
suficientes para sua manutenção.
Em mais de 67% dos pequenos 
municípios brasileiros, os valores 
pagos pela Previdência Social 
aos aposentados muitas vezes é 
superior às verbas do Fundo de 
Participação dos Municípios. Isto 
garante a distribuição de renda e a 
circulação de dinheiro no comércio 
local. 

IMPORTÂNCIA
Os benefícios pagos 
pela Previdência Social 
garantem o sustento 
do contribuinte em 
casos de doenças, 
invalidez, velhice, 
aposentadoria, 

BPC (Benefício da Prestação 

$$$$

Fonte: Dieese, com dados do SIAFI (Sistema Integrado de Administração 
Financeira do Governo Federal). Deflator INPC/dez/2016.

BALANÇO DA SEGURIDADE SOCIAL
(em milhões R$)
Ano Receitas Despesas Saldo
2012 792.376 682.207 110.169 

2013 820.327 724.012 96.315

2014 815.780 749.675 66.105

2015 739.911 728.006 11.905
Fonte: Dieese, com dados do SIAFI (Sistema Integrado de Administração 

Reforma da Previdência

�

COMO É FINANCIADA?
O financiamento da Seguridade 
Social está definido no artigo 195 
da Constituição Federal, o qual 
estabelece que as contribuições 
sejam feitas por toda a sociedade 
de forma direta e indireta, mediante 
recursos vindos dos orçamentos 
da União, Estados, Distrito Federal, 
Municípios e, também, por meio das 
seguintes contribuições sociais:

que o Governo Temer ignora os 

$

IMPORTÂNCIA

COMO É FINANCIADA?

SONEGAÇÃO/
DÍVIDAS

coloca em risco a seguridade social
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R E V I S T AR E V I S T Aemem Tocar violão ou guitarra, cantar e 

compor canções são dons que 
vêm do berço e para muitas 

pessoas podem se tornar meio de 
vida, um hobby ou até mesmo o 
caminho para a fama. Ainda sem 
maiores pretensões, mas disposto 
a seguir em frente na carreira de 
músico, conciliando para isso o 
trabalho no Banco Itaú, Rafael 
Ferreira Neves, assistente de gerente 
na agência Ouro Verde, em Londrina, é 
guitarrista na Banda HELLPATH, que 
toca músicas do gênero heavy metal.

Rafael aprendeu a tocar violão 
aos 12 anos de idade na Escola de 
Música Santa Cecília, em Londrina, e 
depois passou a participar do grupo 
de louvor da igreja que frequentava. 
Seu pai queria que ele partisse para o 
estilo sertanejo, ”porque as mulheres 
gostam”. Contrariando esse conselho, 

o bancário londrinense participou de 
algumas bandas com amigos e se 
apresentou em barzinhos, até começar 
a sentir o gosto pelo heavy metal.

E foi assim, por intermédio do 
baterista da HELLPATH, Rodolfo 
Pacheco, que ingressou na banda 
há três anos, no lugar do guitarrista 
que saiu. ”Naquele momento eu 
queria seguir carreira e daí surgiu 
a oportunidade. Eles já tinham 20 
músicas gravadas e eu tive que 
me adaptar, refazendo os meus 
próprios solos de guitarra para as 
apresentações”, recorda.

Com 11 anos de estrada, ”Through 
the Paths of Hell”, o primeiro CD da 
HELLPATH, tem dez composições 
próprias e demorou seis meses para 
ser produzido. A divulgação está sendo 

feita pelas redes sociais 
e a intenção, segundo 
Rafael, é comercializar 
o CD mundialmente. 
”A banda está se 
profissionalizando 
e nós já assinamos 
contrato com uma 
empresa, que será 
encarregada de 
promover nosso 
trabalho para 

conquistar novos públicos”, afirma.
No último dia 13 de abril, eles se 

apresentaram no Cativeiro Bar, em 
Londrina, na abertura dos shows da 
banda brasileira Woslom e da alemã 

Por Armando Duarte Jr.

BANCÁRIOS MÚSICOS

Talento 
de sobra

Incentivados pelos pais durante 
a infância, bancários soltam a voz 
em bares e eventos para pavimentar 
carreiras artísticas

A HELLPATH 
tem planos 

de fazer uma 
turnê na 

Europa

Rafael Neves começou a tocar violão no 
grupo de louvor da igreja 
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Segue

Mas se alguém pensa que heavy 
metal é coisa só para homem, Luana 
Caroline Inez Pereira, funcionária do 
Banco do Brasil em Ivaiporã, está aí 
para provar o contrário. Apaixonada 
por música desde pequenina, ela diz 
que aprendeu a tocar violão sozinha 
dos oito aos 15 anos, mas depois fez 
um curso de guitarra, porque 
era o instrumento que a 
fascinava mais.  ”Meus pais 
sempre gostaram de rock 
nacional e a partir dos oito 
anos eu despertei para a 
música. Via na televisão 
crianças tocando e sentia 
vontade de aprender. Eu não 
só queria ouvir as músicas, 
mas tocar também”, explica.

E não demorou muito 
para colocar isso em prática. 
Ela conheceu um pessoal que já 
tocava junto em Maringá e passou a 
integrar bandas. ”Foram umas três 
ou quatro até encontrar as meninas 
da Panndora, há seis anos”, conta 
a escriturária do Banco do Brasil, 
afirmando que, além de guitarrista, 
também faz o back vocal da banda 
feminina de heavy metal. Com 
17 anos de estrada, a Panndora 
é integrada também por Renata 
Pachoa (vocal), Adrismith (bateria), 

Taise Bijora (baixo) e Rebeca Rastelli 
(vocal).

Elas já gravaram um CD, dois EPs, 
o último com tiragem de mil cópias, 
e dois clips, que estão postados no 
YouTube. ”Partners In Crime” tem 
cerca de 70 mil visualizações e a 
canção carro-chefe, ”Cold Eyes”,  já foi 

visualizada por mais de 150 
mil pessoas. A divulgação 
na Europa está sendo feita 
pela gravadora Supreme 
Music, da Grécia.  A banda já 
se apresentou três vezes no 
Paraguai e sonha com voos 
mais altos. ”Para a gente 
tocar fora é muito difícil, 
porque isso depende muito 
de recursos próprios, o que 
inviabiliza a ida a alguns 
países que nos convidaram, 

mas não oferecem suporte para 
isso”, explica a funcionária do BB 
em Ivaiporã, que adotou na carreira 
artística o nome de Luana Bomb.

Outro entrave para alcançar outros 
ares é que cada uma das integrantes 
da Panndora tem uma profissão 
diferente e moram em cidades 
distantes, algumas em São Paulo, 
dificultando a agenda de shows. 
Para contornar isso, Luana conta que 
ela decidiu montar a Banda Rocket 

Luana Bomb começou 
a tocar violão sozinha

Divide. Neste pique, Rafael e os 
companheiros, Thiago Müller (vocal), 
Richard Felix (guitarra), William Cruz 
(baixo) e Rodolfo Pacheco (bateria), 
já vão preparando as malas para 
uma futura turnê na Europa, onde a 
banda já é bem conhecida. ”Temos 
muitos contatos via internet, e um fã 
da França até já entrou em contato 
conosco pedindo foto autografada da 
banda”, relata o bancário músico.

Formado em Administração de 
Empresas e pós-graduando de MBA 
em Liderança e Coaching para Gestão 
de Pessoas, Rafael Neves diz que 
apesar da empolgação pela música 
a atenção principal é o trabalho no 

banco. ”A banda é 
um hobby que está 
rumando para algo 
mais profissional, 
mesmo porque o 
heavy não tem um 
mercado muito grande 
no Brasil.”

SERVIÇO

”Eu não 
só queria 
ouvir as 
músicas, 

mas 
tocar 

também”

Acesse 
as músicas da banda em 
#hellpath.com e no perfil no 
Facebook hellpathmetal.

Luana: no 
palc, eu me 
transformo

Luana: no 
palco, eu me 
transformo
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”Sentimos 
que o 

pessoal da 
região está 
gostando 
muito do 

nosso 
trabalho”

Matheus investe nas 
músicas românticas

Queen, um quarteto, que tem outra 
vocalista e se apresenta com apenas 
uma guitarrista. ”Foi a alternativa 
que encontramos para não ficar longe 
dos palcos e fazer apresentações em 
barzinhos e em shows menores”, 
diz Luana. Neste caso, nem todas 
as canções são próprias, porque, 
segundo a bancária, é difícil vender 
apresentações de heavy metal no 
País e o jeito é fazer cover de outras 
bandas e tocar o que o público quer 
ouvir.

Perguntada a respeito de como é 
conciliar o trabalho no Banco do Brasil 
com a carreira musical, Luana Pereira 
afirma que é preciso dar um jeito para 
não deixar este aspecto da vida de 
lado. ”No palco eu me transformo. É 
quase uma personagem que tenho 
que representar, bem diferente do 
banco, onde o ambiente é totalmente 
diferente”, compara a bancária, 

 Matheus Marchlewski, gerente 
de relacionamento de empresas 
do Itaú, lotado recentemente em 
Apucarana, também começou a tocar 
violão cedo, aos 14 anos. Seu pai, 
Paulo Marchlewski, o Paulinho, ex-
bancário, exerceu influência em seu 
gosto pela música, pois toca violão e 
sanfona. A opção de Matheus pelo 
gênero sertanejo, segundo ele próprio, 
veio das duplas João Paulo e 
Daniel, Fred e Gustavo, Jorge e 
Matheus e Henrique e Juliano.

O início de suas 
apresentações em público 
foi no grupo de músicos da 
Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, localizada na 
zona sul de Londrina. De 
lá, Matheus passou a tocar 
em barzinhos, o que não 
deu certo, por ciúmes da 
namorada, incomodada com o 
assédio das fãs. Decidido, o bancário 
resolveu investir na carreira de 
músico e gravou um clip com a 
música romântica ”9 de Agosto”, de 
sua autoria, divulgada no YouTube. 
Entre as milhares de pessoas que 
assistiram ao clip estavam o cantor e 
compositor londrinense Lucca.

A banda 
Panndora 

está na 
estrada há 
17 anos e 

coleciona fãs 
nas redes 

sociais

 Matheus e o parceiro 
Lucca comemoram o 

sucesso da dupla. São 
mais de 1,2 milhão 

de visualizações de 
uma das músicas 
nas redes sociais

”O Lucca acabou 
se separando de seu 
parceiro de dupla em 
2015 e eu terminei o namoro. Depois 
nós começamos a tocar juntos e em 
2016 resolvemos formar a dupla Lucca 
e Mateus. Este ano já fizemos vários 
shows e gravamos o clip da música 
‘Assim fica F...’, que já tem mais de um 
milhão e duzentas mil visualizações na 

internet”, comemora.
Neste pique, Matheus conta 

que a intenção da dupla é 
lançar em agosto próximo um 
CD com 16 músicas próprias. 
”Sentimos que o pessoal da 
região está gostando muito do 
nosso trabalho. Já recebemos 
contatos de pessoal de fora, 
de Brasília e de algumas 
cidades, mas não temos ainda 
estrutura para isso”, reconhece 

o cantor, afirmando que mesmo assim 
estão fazendo shows locais. No início 
do ano eles tocaram para cerca de 1,5 
mil pessoas numa cervejada na UEL 
(Universidade Estadual de Londrina) 
e na última edição da Exposição 
Agropecuária de Londrina, em abril, se 
apresentaram duas vezes no palco da 
Casa do Criador.

 Matheus e o parceiro 
comemoram o 

sucesso da dupla. São 
mais de 1,2 milhão 

de visualizações de 
uma das músicas 
nas redes sociais

revelando 
que vez ou 
outra clientes 
perguntam 
se ela toca 
em banda e 
se mostram 
perplexos com a diferença no seu 
visual.

Confira os trabalhos de Luana 
e sua banda no site www.panndora.net e no 
Facebook.com/panndoraband

 A meta para a dupla agora é 
lançar todo mês um vídeo das músicas 
na internet, das nove composições que 
fizeram juntos, para divulgar o CD e 
pavimentar a estrada. O primeiro passo 
para impulsionar o sucesso, segundo 
Matheus, é contratar um empresário, 
porque hoje eles estão atuando por 
conta e aproveitando os contatos que o 
seu parceiro tem no meio artístico. 
Lucca tem composições gravadas 
pelas duplas Pedro Paulo e Alex, 
Bruno e Barreto e por Léo e 
Rafael. ”Nossas músicas 
são do estilo sertanejo 
universitário”, avalia 
Matheus Marchlewski, 
”com canções 
românticas e uma 
boa pegada para 
não deixar o público 
parado em nossos shows”, 
diz.

SERVIÇO
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Desde cedo o jovem londrinense 
Vitor Conor foi estimulado pelos pais, 
Ricardo Coraiola e Adriane Conor 
Coraiola, a gostar de música. Os 
dois ex-bancários, que trabalharam 
no Banco Mercantil de São Paulo 
e no Bamerindus em Curitiba, 
compraram bateria, atabaque e 
outros instrumentos para o filho 
ainda pequeno, que pelo tamanho 
das mãos não pode entrar no curso 
de violão e iniciou na música tocando 
teclado. Vitor conta que aos 10 anos 
conseguiu fazer aulas de violão e aos 
14 começou a ”brincar” com guitarra, 
compor letras e arranjos para suas 
canções.

”Naquela época eu participei de 
bandas na escola e todo mundo 
tocava alguma coisa, mas não era 
nada sério. E, como banda é igual 
casamento, faltou sintonia entre 
os integrantes e desmanchamos 
a parceria”, relembra. 
Determinado, ele decidiu 
aos 15 anos que a 
música era sua ”praia” 
e começou a tocar em 
bares de Londrina, sem 
antes ter levado uma 
série de batidas de porta 
na cara, e participou de 

”Tudo o 
que eu fiz foi 

pensando 
em um dia 
poder subir 

ao palco para 
apresentar 

minhas 
próprias 

músicas”

diversos shows 
promovidos por 
rádios do interior 
do Paraná. Foi 
aí que surgiu 
sua primeira 
composição, ”Nessa Estação”, lançada 
oficialmente no CD Vitor Conor, 
em 2011. ”Esta música teve ótima 
aceitação e foi tocada nas rádios de 
Londrina e de diversas cidades do 
Paraná”, explica.

Depois vieram mais dois sucessos: 
”Conversa com o tempo”, em 2015, 
e ”Dignidade e respeito”, em 2016, 
que hoje estã o disponibilizados nos 
principais sites de música da internet, 
dentre os quais o iTunes, Spotify, 
Deezer, PlayStore, com milhares de 
visualizações.

De acordo com ele, o grande 
momento de sua carreira foi o primeiro 
show autoral, realizado no ano passado 

no tradicional Bar Valentino, 
em Londrina. ”Apesar de ter 
tocado em diversos bares 
e shows, tudo o que eu fiz 
foi pensando em um dia 
poder subir ao palco para 
apresentar minhas próprias 
músicas. Todo músico sonha 
em poder ser reconhecido 
pelo que é , pela qualidade do 
seu trabalho.”.

Vitor já perdeu a conta de 
quantas vezes subiu nos 
palcos e já compôs mais 

de 120 canções, que abordam cenas 
do cotidiano, fatos relacionados aos 
amigos, ficção, coisas de família e tudo 
o que desperta bons sentimentos. 
Atualmente ele se apresenta 
frequentemente no Bar Valentino e 

em outras casas noturnas 
de Londrina e região que 

série de batidas de porta 
na cara, e participou de 

estão de portas abertas para os estilos 
MPB, Pop e Folk.

Além da música, o filho de ex-
bancários também fez curso de teatro 
na conceituada escola do diretor 
Wolf Maia em São Paulo e na Casa de 
Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio de 
Janeiro. Participou de alguns grupos 
locais e procura levar para o palco os 
conhecimentos dessa outra arte para 
projetos mais ambiciosos.

”Pretendo fazer novas composições, 
porque elas são responsáveis pelo 
pela conquista do público, e focar 
nos shows para atingir um sucesso 
maior”, avalia Vitor Conor. Neste 
sentido, recentemente dividiu o palco 
com a também talentosa cantora 
londrinense  Ana Vilela, que está 
estourando nas redes sociais com a 
canção ”Trem Bala”. ”Fizemos uma 
parceria em um show, mas poderemos 
ter planos conjuntos no futuro”, 
aponta Vitor.

 Confira fotos e vídeos no Instagram: 
@vitorconor.

SERVIÇO

Determinação move 
carreira de Vitor Conor

Para Vitor, todo músico 
sonha ser reconhecido 
pela autenticidade do 
seu trabalho
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VIDAVIDAVIDA
B A N C Á R I AB A N C Á R I A
R E V I S T AR E V I S T Aemem A cidade de Quatiguá, localizada no 

Norte Pioneiro, poderia ser apenas 
mais um dos milhares municípios 

de pequeno porte do País não fosse o 
fato mais importante de sua história ter 
sido decisivo para mudanças na política 
do Brasil. Mesmo estando distante 
dos grandes centros, em seu território 
foi travada uma das mais decisivas 
batalhas da Revolução de 1930, entre 
as tropas vindas do Rio Grande do Sul, 
comandadas por Getúlio 
Vargas, e paulistas, formadas 
pelo Exército e a Força Policial 
de São Paulo, fiéis ao governo 
do presidente Washington 
Luiz.

O conflito ocorreu entre 
os dias 12 e 13 de outubro 
de 1930, com a participação 
de cerca de 2.500 homens 
no total. Depois de 
aproximadamente 20 horas 
de intensos combates, o 
resultado foi de mais de 200 soldados 
paulistas mortos, 150 presos pelos 
revolucionários e muita disposição das 
tropas de Vargas para seguir em frente.

De acordo com 
o professor de 
história da UTFPR 
(Universidade 
Tecnológica 
Federal), câmpus 
de Cornélio 
Procópio, Roberto 
Bondarik, os paulistas não sabiam 
realmente quem iriam combater e 
pensavam que seus oponentes eram 
comunistas. ”Os gaúchos tinham 
experiência, pois haviam participado 
de outras revoluções, da Guerra 

do Contestado e alguns 
comandantes fizeram parte 
da Coluna Prestes. Além disso, 
eles estavam bem armados, 
com uma potente artilharia e 
nove canhões”, explica.

Roberto Bondarik, que é 
natural de Quatiguá, conta 
que os revolucionários 
também tinham apoio 
dos paranaenses, por isso 
conseguiram assumir 
várias posições estratégicas 

no Estado e, em especial, no Norte 
Pioneiro, à espera dos inimigos. ”Eles 
conseguiram apoio da população e 
precisavam muito disso, pois vieram 
sem alimentos e até mesmo sem troca 
de roupas”, salienta o professor.

Segundo ele, há relatos de moradores 
antigos de Quatiguá sobre saques 
feitos pelos soldados de Getúlio Vargas 
naquela época. ”Até dizem por lá que 
as galinhas não podiam ver um homem 

Quatiguá no 
caminho da 
revolução

MEMÓRIA

Município do Norte Pioneiro sediou 
o que teria sido o maior combate do 
movimento que derrubou a República 
Velha e modernizou o Brasil

”A batalha 
de Quatiguá 

marcou o 
alvorecer 

de um novo 
Brasil”

Combate deixou 
saldo de mais de 200 
soldados paulistas 
mortos

O 
professor 

Roberto 
Bondarik 

e a 
esposa 
Cidinha

Por Armando Duarte Jr.

de bombacha que já saiam correndo 
assustadas pelo quintal”, brinca. Os 
soldados gaúchos também requisitavam 
gado das fazendas, mediante recibo – 
nunca resgatados.

Segundo levantou Roberto Bondarik, a 
adesão do Paraná à Revolução de 1930 
foi decisiva para a vitória das tropas 
leais a Getúlio Vargas. Os soldados 
gaúchos ocuparam as principais cidades 

A cafeicultura foi importante 
para o desenvolvimento de 
Quatiguá

Tropas dos 
revolucionários partiu 
do Rio Grande do Sul 
para levar Getúlio Vargas 
ao poder e acabar com a 
República Velha
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em 10 de outubro de 1947 conseguiu a 
emancipação, passando à condição de 
município.
Hoje, com pouco mais de sete mil 
habitantes, a pacata cidade está 
chegando aos 70 anos de emancipação, 
mas ainda ostenta a fama de ser um 
ótimo lugar para viver. Sua economia 
é movida pelos pequenos produtores 
rurais, responsáveis pelo abastecimento 
de leite, carne bovina e de aves para 
a região, além de comércio local forte 
e uma grande frota de caminhões 
utilizados no setor de transportes. 
Não por menos, tem o melhor IDH (Índice 
de Desenvolvimento Humano) do Norte 
Pioneiro e está classificada em segundo 
lugar em relação ao nível da Educação 
Fundamental em todo o Estado do 
Paraná.

Quatiguá, que integra a base do 
Sindicato dos Bancários de Arapoti, 
surgiu em 1903, como um povoado. O 
nome vem de uma planta muito comum 
na região, cuja casca era utilizada para 
tingir tecidos. Outros afirmam que o 
nome pode significar água dos quatis. 
O município está 180 km distante de 
Londrina e a 386 km de Curitiba.
Seu primeiro habitante foi o sertanista 
João Ferreira Paiva, que construiu sua 
casa em meio à densa mata do Norte 
Pioneiro. Encorajados por ele, vieram 
para a região desbravadores mineiros e 
paulistas, que se dedicaram ao cultivo de 
café e de lavouras de subsistência.
Eram muitas as dificuldades naquela 
época pela falta de estradas e o 
isolamento da localidade então chamada 
de ”Chapada” e ”Jaboticabal”, O acesso 
era feito por meio de picadas abertas 
na mata. Em 1920, a redenção veio 
com a chegada da estrada de ferro ao 
pequeno povoado. Com o empenho das 
lideranças locais, que cederam o terreno, 
junto à Rede da Viação Paranapanema, 
a Estação Ferroviária de Quatiguá foi 
inaugurada dois anos mais tarde.
No embalo do desenvolvimento 
econômico e social, veio em 1928 o 
decreto governamental que criou o 
Distrito Policial de Quatiguá, ciclo este 
que foi interrompido pela crise de 1929 
nos EUA e que teve sérios reflexos na 
produção cafeeira no Brasil. 
Passados alguns anos do combate entre 
paulistas e gaúchos em outubro de 
1930, a cidade retomou seu rumo. Por 
outro lado, teve seu desenvolvimento 
prejudicado pelos efeitos da Segunda 
Guerra Mundial. Terminado o conflito, 

Nas trilhas da cafeiculturaQuatiguá tem 
hoje o melhor 
IDH do Norte 

Pioneiro. 
Ao lado: 

monumento em 
homenagem 
aos soldados 

que perderam 
suas vidas na 

batalha de 1930

paranaenses e até mesmo o então 
presidente do Paraná, Affonso Camargo, 
acabou sendo deposto. Sem apoio, ele 
fugiu para São Paulo e o Estado passou 
a ser governado por um revolucionário.

Para o historiador, a Revolução de 
1930 – que marca, historicamente, o 
fim da República Velha – fez sentir seus 
efeitos nos anos seguintes, com o fim da 
chamada política do café com leite, na 
qual o comando do País era alternado 
entre políticos de Minas Gerais e de São 
Paulo. ”A batalha de Quatiguá marcou o 
alvorecer de um novo Brasil, que, se não 
mais justo, tornou-se mais moderno, 
urbano e industrial”, avalia.

Na opinião de Roberto Bodarik, o 
combate em Quatiguá foi o maior da 
Revolução de 30, ”pelo número de 
soldados envolvidos, pelo número de 
baixas, pela qualidade das tropas e pelo 
seu significado”.

Da memória da Revolução, a cidade 
mantém na praça principal um obelisco 
em homenagem aos soldados que 
perderam suas vidas no combate. A 
principal avenida leva o nome do ex-
presidente da Paraíba, João Pessoa, que 
foi assassinado quando era candidato 
a vice na chapa de Getúlio Vargas para 
governar o Brasil.

ONDE FICA

QUATIGUÁ
Distância de Londrina: 132 Km
Distância de Curitiba: 218 km
Distância de São Paulo: 334 km
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ONDE FICA

QUATIGUÁ

Quatiguá

Para mais informações sobre o combate 
de 1930 em Quatigá, acesse o blog 
robertobondarik.blogspot.com.br.

SERVIÇO

CURITIBA

Itararé 
(SP)
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VIDAVIDAVIDA
B A N C Á R I AB A N C Á R I A
R E V I S T AR E V I S T Aemem Quem nunca fez um amigo 

para a vida toda no 
ambiente de trabalho? 

Essa realidade não é difícil de ser 
encontrada; afinal, passamos boa 
parte de nossos dias no local em 
que exercemos o nosso ofício, 
compartilhando o mesmo espaço e, 
muitas vezes, nossas confidências, 
pelas afinidades com colegas de 
profissão.

Dentro do sistema financeiro 
não seria diferente. E, nele, alguns 
grupos se destacam, como a turma 
de funcionários da agência Ouro 
Verde da Caixa Econômica Federal, 
em Londrina, formada por bancários 
e bancárias que ingressaram na 
unidade nas décadas de 1980 e 
1990.

Alguns dos ”cabeças” – aqueles 
que conseguiam reunir a turma em 
qualquer lugar – eram: Lígia Maria 
Soares Tramin, Suely Shigueki Mori 
Rodrigues, Matilde Sayuri Morioka 
Otaguiri, Yassuko Sero, Wandette 
Maria Bottas, Victor Peretti Junior 
(todos ainda trabalham na agência), 
Vilson Acosta (que trabalhou lá até 
2002) e as já aposentadas Emília 
Eiko Yokobori e Regina Casagrande.

A agência Ouro Verde começou 
as atividades em 1981 no número 
146 da Rua Quintino Bocaiúva, 

não muito longe do 
Calçadão. Em 2000, 
passou a funcionar na Rua 
professor João Cândido, 
bem próximo ao Terminal 
Urbano de Transporte 
Coletivo. 

E, desde a primeira 
leva de funcionários 
convocados, a unidade 
já mostrava ter algo 
especial: a união. ”Antes 
de eu entrar na Ouro Verde, em 
1992, já sabia da fama de equipe 
e das amizades que a agência 
tinha quando eu 
trabalhava na 
Agência Londrina”, 
afirma Lígia Maria.

Emília Yokobori 
e Yassuko Sero, a 
Yako, são dessa 

primeira leva. Elas 
afirmam que esse 
relacionamento estreito 
já existia desde o início 
da década de 80, mas 
foi com a chegada dos 
convocados do concurso 
de 1988 é que as coisas 
começaram a mudar. 
”Eu acho que essa união 
aconteceu porque, em 
uma determinada época, 

principalmente em 1988, entrou um 
monte de gente solteira na Ouro 
Verde, com a mesma faixa etária e 

COMPORTAMENTO

A unidade Ouro 
Verde, da Caixa em 
Londrina, guarda 
uma emocionante 
história de amizades 
que vão durar para o 
resto da vida
Por Mariana Paschoal

Desde a 
primeira leva 

de funcionários 
convocados, 
a unidade já 
mostrava ter 
algo especial: 

a união

A equipe de 
futebol às 

vezes tinha 
que driblar o 
gerente para 

jogar bola 

Os 
”cabeças” 

do grupo de 
funcionários 

da Ouro 
Verde

Grandes amigos
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Segue

os mesmos interesses. Aí os perfis 
combinaram e nós nos unimos”, 
explica Emília.

Os episódios do começo da década 
de 1990 vieram para somar nessa 
realidade. Foi naquela época que 
a Caixa implantou em Londrina a 
Superintendência Regional e, com 
isso, mais de 200 funcionários da 
região foram absorvidos. ”Veio 
muita gente de fora”, lembra Vilson 
Acosta. ”E quando você vem de fora, 
existe uma necessidade de buscar 
o outro, procurar novos vínculos de 
amizade.”

O tamanho da agência, quando 
funcionava na Quintino, também 
pode ter sido fator determinante 
para essa união, segundo Wandette 
Bottas. ”Só tinha um pavimento, 
todo mundo ficava junto o tempo 
todo”, ela comenta. ”Isso ajudou 
bastante.”

Vilson, que entrou na agência no 
mesmo ano em que Lígia, concorda 
que o tamanho da unidade pode 
ter ajudado na união: ”Era uma 
agência pequena e foi a última a ser 
reformulada na cidade, quando em 

2000 passou a funcionar na João 
Cândido. Tudo isso fez com que 
a interação entre o pessoal fosse 
maior”, ele aponta.

Mas só o tamanho da agência e 
perfis parecidos dos funcionários 
eram pouco para justificar 
os fortes vínculos de 
amizade criados na Ouro 
Verde nas décadas de 
80 e 90. ”Nosso time de 
futebol também ajudou. 
Nos reuníamos todas 
as terças. Era sagrado. 
Lembro até que tínhamos 
um gerente que ficava 
em uma mesa próxima 
à porta de saída e toda 
vez que saíamos juntos 
para jogar ele parava alguém para 
perguntar algo, ou pedir algum 
favor. A gente tinha que pedir para 
outra pessoa distraí-lo para que 
pudéssemos sair com tranquilidade 
e sem atrasar para o futebol”, conta 
Vilson, que é casado com Regina 
Casagrande. 

Regina lembra de outra tradição 
que ajudou a unir o grupo. ”Íamos 
ao Bar do Souza todas as quintas 
depois do trabalho. Quando o dia 
era muito estressante, a gente ia 
também. Mas quinta era sagrada”, 

conta ela, referindo-se 
ao bar que marcou época 
em Londrina, na esquina 
das ruas Mato Grosso e 
Paes Leme, por conta dos 
torresmos impecáveis e 
da cerveja gelada.

Durante a entrevista, 
realizada na casa de 
Wandette em 16 de 
março, enquanto a turma 
tentava enumerar as 

razões pelas quais os funcionários 
da Ouro Verde formaram uma 
amizade tão grande, Suely Shigueki, 
a Mori, lembrou de um jornal 
anônimo que durante alguns meses, 
no início da década de 90, era 
distribuído entre os funcionários, 
o que ajudava a quebrar o clima 
pesado do trabalho, unindo-os cada 

Só tinha um 
pavimento, 
todo mundo 
ficava junto 

o tempo 
todo, isso 

ajudou 
bastante

Hoje, a agência tem o quadro renovado, mas o clima amistoso  
de antes entre os colegas de trabalho foi mantido
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vez mais, dessa vez com humor. 
O ”Jornal do Lobo” – do qual não se 

conhece até hoje a autoria – contava 
as fofocas da equipe e satirizava 
os funcionários com piadas e 
desenhos. ”Nós achamos que tem 
a participação do Victor (Peretti 
Junior)”, afirmam quase todos. ”Tudo 
que acontecia na agência se tornava 
piada, e esse jornal aparecia do nada 
para fazer a gente rir”, conta Vilson, 
acreditando que o bom humor e o 
clima de descontração no dia a dia 
do trabalho ajudavam a aproximar 
todo mundo.

O papel das gerências
As gerências também 

desempenharam papel importante 
na união dos funcionários da 
agência Ouro Verde, principalmente 
quando os bancários foram alvos de 
demissões impostas pelo governo 
do ”Caçador de Marajás”, como ficou 
conhecido o ex-presidente Fernando 
Collor de Mello.

Os ”marajás”, para o Governo 
Federal, eram os funcionários 
públicos que recebiam salários altos 
e desproporcionais. As gerências 
da Caixa Econômica foram, então, 
orientadas a indicar funcionários 
que entrariam nessa ”categoria” 
para serem demitidos. Esse 
processo ocorreu em 1990 e atingiu 

principalmente os convocados em 
março daquele ano, aprovados no 
concurso de 1988, que mal haviam 
assumido os cargos e já teriam de 
sair.

”O gerente-geral da Ouro Verde 
na época foi um dos poucos que não 
indicou ninguém para ser demitido”, 
afirma Vilson Acosta. ”Isso gerou 
um clima positivo dentro da agência. 
Nós sabíamos que havia alguém 
para nos proteger, mesmo ele tendo 
saído de lá logo em seguida.” Por 
outro lado, Victor Peretti se recorda 
de chefias que faziam o papel 
inverso. ”Tivemos gerentes que 
tentaram desunir a agência e não 

obtiveram sucesso, pois os vínculos 
já estavam criados.”

A vida pós-Ouro 
Verde

Vilson Acosta é um dos que 
tiveram de deixar a Ouro Verde, mas 
continuou a amizade com vários do 
grupo, não apenas pelo fato de que 
a esposa trabalhou lá até este ano, 
mas porque os laços com os colegas 
foram mantidos.

Segundo o bancário, a realidade 
na agência Igapó, onde está desde 
2002, é diferente: ”Hoje eu sou um 
dos mais velhos de lá, pois tem 
muita rotatividade de funcionários. 
Na Ouro Verde quase não há isso, 
tanto é que muitos da turma de 81 
e 88 ainda estão lá ou começaram a 
sair agora para se aposentar”. 

Apesar de ao longo dos anos 
muitos colegas terem ido trabalhar 
em outras agências da CEF em 
Londrina ou até mesmo em outras 
cidades, isso, porém, não foi motivo 
para que os laços de amizade 
fossem desfeitos, como explica 
Regina Casagrande: ”Nós (Vilson 
e Regina) e a Lígia, por exemplo, 
temos colegas daquela época 
que foram para São Paulo e que 
são como nossos irmãos. Nos 
vemos sempre”, afirma a bancária 
aposentada, salientando que os 
padrinhos dos seus dois filhos 
trabalharam com ela na agência 

A 
comemoração 

dos 15 anos 
da agência em 

setembro de 
1996

Helena, 
Milton, 
Matilde, Lígia, 
Wandette, 
Mori e Victor 
continuam 
em ativa na 
agência Ouro 
Verde
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assinaturas como se tivessem sido 
escritas por nós”, conta.

O que era para ser um caso rápido 
ficou sério. Dois anos depois, Karin 
estava grávida e casada com Victor. 

Hoje, têm três filhos.
Já entre Vilson e Regina, 

primordial para a união 
foram as viagens à praia. 
”Nós juntávamos um 
grande grupo de bancários 
da Caixa e descíamos 
para Guaratuba ou Caiobá 
nos principais feriados. A 
maioria trabalhava na Ouro 
Verde. Fizemos isso por uns 

oito anos”, conta Vilson.
E foi em uma dessas descidas à 

praia, em 1991, que o caso de amor 
entre os dois começou.”Ela falava 
que se eu não fosse nessa viagem ela 
não iria também”, recorda o bancário, 
dizendo que a relação começou de 
fato com beijos trocados pelos dois 
no banco traseiro do carro do casal de 
colegas com quem viajaram. Segundo 
conta Vilson, em tom de brincadeira, 
como o carro tinha apenas duas 
portas, ele não tinha como fugir 
e aí teve de assumir o caso, que 
desceu e subiu a praia. Em 1992, eles 
oficializaram o namoro, se casaram e 
continuam juntos até hoje, e têm dois 
filhos.

Rolou até casamento...
O convívio direto e a afinidade 

do grupo de colegas de 
trabalho da agência Ouro Verde 
também resultaram na formação 
de algumas famílias. Foi lá que 
Yassuko Sera e Milton Okuda, Victor 
e Karin Peretti e Regina Casagrande 
e Vilson Acosta se conheceram, se 
apaixonaram e decidiram casar.

Yassuko, a Yako, diz que conheceu 
Milton na Ouro Verde e no começo 
namoravam escondido, mas as 
pessoas tinham ”anteninhas 
ligadas” e logo desconfiaram. 
A amizade com os colegas de 
trabalho, porém, foi crucial nesse 
começo secreto do romance, e 
quatro anos depois de os dois 
terem entrado na agência surgiu 
a ideia do casamento. ”A gente 
usava alguns amigos, convidando-
os a sair com a gente para 
ninguém desconfiar ainda 
mais”, relembra Yako, que 
se separou de Milton, com 
quem tem dois filhos.

Outro casal que se formou 
na agência foi Victor e Karin 
Peretti. Ele era funcionário; 
ela, estagiária. Karin, que 
posteriormente se formou 
em Estética, revela que 
quando trabalhou lá, em 1987, 
Victor era o único solteiro e viu nele 
”a motivação que precisava para ir 
trabalhar”.

A copeira do banco naquela 
época exerceu papel fundamental 
nessa união. Karin disse a ela que 
precisava arrumar um namorado 
ali dentro. ”Não precisava nem ser 
namoro firme, eu só queria sair 
com alguém”, explica Karin. Foi aí 
que a copeira se juntou com outras 
funcionárias para escrever cartas e 
convites a Victor, como se fossem 
da estagiária. ”Elas escreviam ‘te 
espero no churrasco essa noite’ 
e entregavam a ele e faziam o 
mesmo comigo, pegando nossas 

Ouro Verde. ”Nós viramos uma 
família”, acrescenta Vilson.

A nova geração
Que a turma que entrou na Ouro 

Verde há 20/30 anos atrás foi e 
continua unida, já deu para perceber. 
Mas a pergunta que não quer calar 
é: como é a relação entre esses 
funcionários que estão lá há décadas 
com os que entraram recentemente? 
Regina explica que não existe uma 
separação e que há, sim, uma 
interação. ”Porém, os interesses são 
diferentes e, por isso, pode faltar 
afinidade”, pondera.

”Hoje, nós todos temos família. 
Na década de 80 e 90 éramos todos 
solteiros, como essa nova geração é 
agora. Então a gente não sai tanto 
com eles como saíamos entre nós”, 
acrescenta Matilde Otaguiri.

Lígia discorda. Segundo ela, 
mesmo quem é solteiro atualmente 
não sai tanto como as turmas de 80 
e 90. E Vilson tem uma teoria para 
explicar isso: ”Acho que essa questão 
envolve o avanço da tecnologia. 
Em nossa época, não tinha celular, 
internet. Hoje é totalmente diferente. 
Para a nova geração montar um 
grupo como nós fizemos lá atrás, o 
que eles fazem? Criam um grupo no 
WhatsApp, mas não há proximidade, 
bem diferente de antigamente, 
quando nosso grupo se reunia no bar 
para conversar pessoalmente, dar 
risadas e descontrair”.

Vilson e Regina começaram a namorar 
durante viagem do grupo para a praia

O grupo de bancários da Caixa 
numa das viagens para a praia 

nos anos 80

”Ela falava 
que se eu 
não fosse 

nessa 
viagem ela 

não iria 
também”
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Havia no Bairro da Igrejinha, em 
Apucarana, uma área degradada 
por erosão que funcionava 

como um cartão postal às avessas. 
A intervenção do município – a partir 
de um projeto de recuperação e 
preservação da nascente do Córrego 
Jaboti – transformou o local em um 
cartão postal de verdade. Em 2004, 
foi entregue à população o Parque 
Ecológico Santo Expedito, um espaço de 
lazer, fé e devoção.

Trata-se de um parque temático 
religioso nascido de um exemplo de 
recuperação do meio ambiente e que se 
tornou um ponto turístico regional. A 
área oferece praça, campo de futebol de 
areia, parque infantil, bancos, mirantes, 
calçamento, iluminação, muros de 
arrimo, estacionamento, jardinagem 
impecável, piscinas de águas naturais 
para todos os visitantes.

Para a população católica, em especial, 
essas atrações se somam à capela 
ecumênica, a um portal/cenário, ao 
mirante com a imagem de Jesus e à 
gruta com a imagem de Santo Expedito. 
Na terceira semana de cada mês, mais 
exatamente no dia 19, centenas de fiéis 
de Apucarana e outros municípios do 
Vale do Ivaí participam de uma missa, ao 

ar livre, em homenagem ao santo.
A data mais marcante do ano é 

o 19 de abril, quando acontece a 
festa nacional em homenagem a Santo 
Expedito. Nessa ocasião, a massa de fiéis 
é engrossada por brasileiros de vários 
Estados. Neste ano, excepcionalmente, 
a 13ª Festa Nacional aconteceu nos dias 
22 e 23 – um fim de semana ensolarado, 
que permitiu o funcionamento pleno das 
muitas barracas com artigos religiosos 
e ressaltou as dezenas de cartazes, com 
assinaturas, que foram fixados ao longo 
dos corrimões, como agradecimento a 
graças concedidas.

Pedidos entre orações
O tempo firme ajudou a atrair milhares 

de devotos, como Expedito Inácio, 
de 74 anos. Devoto do santo desde 
a adolescência em sua cidade natal, 
em Três Reis, patrimônio de São José 
Alegre, no Vale do Sapucaí, MG, Inácio 
novamente compareceu à Festa Nacional 
para reforçar um agradecimento. Há 
quatro anos, quando ia de Califórnia para 
Apucarana, a cavalo, para visitar a filha, 
foi atropelado por um carro.

”Lembro das dificuldades que passei”, 
disse ele à reportagem de Vida Bancária 
em Revista, depois de fazer orações 
defronte à estátua do santo e lavar o 
rosto com água benta que alimenta 
cinco torneiras ao lado da gruta. ”Quebrei 
joelho, a bacia em dois lugares... Fiquei 
cinco meses deitado sem me mexer. Meu 
animal não agüentou e morreu depois de 
15 dias.”

Ana Maria Rodrigues fumava um 
cigarro encostada a um corrimão 
enquanto centenas de pessoas, 
circunspectas, ouviam o cantar das 
pedras durante o bingo promovido 
naquela manhã do domingo dia 22. 

Natural de Presidente Prudente (SP), aos 
71 anos, 34 dos quais em Apucarana, Ana 
Maria acabara de fazer uma oração na 
qual pediu a Santo Expedito que a ajude a 
parar de fumar – além de auxílio a outros 
problemas familiares, que ela prefere 
deixar ”em confissão”.

”Se Deus quiser o santo vai me 
ajudar e vou parar. Sou diabética e meu 
médico briga comigo”, afirma Ana Maria, 
aposentada por invalidez desde que 
enfrentou sérios problemas na coluna. 
”Não gosto nem de lembrar o que eu 
passei”, diz ela, com o olhar firme. ”Era 
uma dor insuportável. Fiquei oito meses 
sem andar”, revela. Em relação ao 
tabagismo, Ana Maria conta que sofre 
também perseguição implacável do padre 
da paróquia do Jardim Novo Horizonte, 
saída para Arapongas, onde mora. 

Pouco ou quase nada se sabe sobre 
a história de Santo Expedito. A lenda 
mais corrente sobre sua vida o mostra 
como um militar romano, comandante-
em-chefe da 12ª Legião, encarregada 
de proteger o império das invasões de 
bárbaros orientais na Armênia, com 
um efetivo de seis mil soldados. Como 
cristão, assim como a maioria de seus 
subordinados, teria sido condenado 
durante as perseguições do imperador 
Diocleciano no dia 19 de abril do ano 303, 
sendo martirizado e por fim decapitado 
com espada por ter se recusado a adorar 
os deuses pagãos.

Apucarana transforma uma 
área degradada em um parque 
ecológico que leva o nome de 
Santo Expedito

Entre o lazer 
e a devoção
TURISMO RELIGIOSO

Por Rogério Fischer

Santo Expedito: perseguido e condenado

O Parque 
Ecológico 

Santo 
Expedito, em 

Apucarana, é o 
marco inicial

do ”Circuito da 
Fé”
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Parque Ecológico Santo Expedito
Bairro da Igrejinha - Apucarana
Distância de Londrina: 40 Km
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Apucarana

A Festa Nacional de Santo Expedito 
é realizada na terceira semana de cada 
mês. Dia do santo: 19 de Abril

SERVIÇO

CURITIBA

”Ele me vigia o tempo todo. Se me vir 
fumando, briga comigo no meio da rua”, 
afirma, entre inconformada e agradecida.

Caseiro de uma chácara em Apucarana, 
Aldemir da Silva Costa, 61 anos, lembra 
de uma passagem familiar que ele 
devota como milagre de Santo Expedito. 
A esposa Maria Aparecida não conseguia 
engravidar. Fizeram até exame, com más 
notícias para o casal. Isso, diz Aldemir, 
aconteceu em um mês de agosto. Dois 
meses e pouco depois, no Dia de Finados, 
uma tia olhou para Maria Aparecida e 
vaticinou: ”Você está grávida”. Descrença 
geral. Resultado: em julho agora, Mateus 
Henrique de Almeida Costa comemora 
nove anos.

Mas o que levou Aldemir Costa ao 
Parque Ecológico Santo Expedito, desta 
vez, foi outra questão relacionada à 

Outra lenda diz respeito à sua 
conversão ao cristianismo. Tentado por 
um demônio em forma de corvo que 
gritava cras! cras! (”amanhã”, em latim), 
que surgiu para adiar sua conversão, 
teria pisado a criatura dizendo 
hodie! (”hoje”), significando 
sua disposição heroica de se 
converter de imediato.

Sua representação 
mais comum é a de um 
soldado romano, com traje 
de legionário, vestido de 
armadura, túnica curta e 
manto, com postura marcial. 

Santo Expedito: perseguido e condenado

mulher. ”Minha esposa está com 
pedra na bexiga”, conta ele. “Vim 
pedir proteção para o posto de 
saúde liberar o exame pelo SUS.”

Dimensão espiritual
Há poucos meses sob custódia da 

Paróquia Nossa Senhora Aparecida, 
após um longo trabalho na ”Coração 
Eucarístico de Jesus”, o padre Domingos 
Sávio Lazarin afirma que, ”além de 
pessoas que vêm simplesmente rezar ou 
contemplar porque gostam da natureza”, 
o Parque Santo Expedito atrai fiéis em 
busca de apoio para causas urgentes ou 
impossíveis. 

”A fé aparece mais em situações 
difíceis”, afirma padre Sávio. ”A devoção 
a Santo Expedido, assim como a São 
Tadeu, Santa Rita e Santa Edwiges, 
aumentou recentemente, nas últimas 
décadas. São pessoas que vêm buscar 
suporte para um passado de tribulações, 
conjugais ou de doenças”, avalia.

Para padre Sávio, aqueles santos se 

popularizaram por conta do crescimento 
de problemas no casamento, de solidão 
– em especial nos mais idosos – e da 
depressão. ”Tudo isso remete à condição 
humana atual”, prossegue ele. ”A fé 
acaba tendo uma dimensão espiritual, 
da alma. Sem ela, a pessoa vira bicho.”

Além dos eventos mensais e da festa 
nacional, o Parque Ecológico Santo 
Expedito tem outra característica 
importante. É o marco inicial do 
”Caminho das Águas: Circuito da Fé”, 
que une religiosidade e contemplação do 
meio ambiente. Todos os anos, centenas 
de fiéis partem de lá rumo ao Santuário 
de Santa Rita de Cássia, em Lunardelli. 
É um percurso de 120 quilômetros, 
vencido em quatro dias de caminhada 
por estradas rurais, com belas 
paisagens. O percurso inclui também os 
municípios de Cambira, Novo Itacolomi, 
Borrazópolis e Lidianópolis, onde as 
comunidades se organizam para receber 
os peregrinos.

Em uma mão sustenta a palma do 
martírio e, na outra, uma cruz que 
ostenta a palavra hodie, em referência 
ao episódio do espírito do mal.
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REFORMAS



Viver 
significa 

lutar.
Lucius Annaeus Sêneca

significa significa significa 
lutar.




