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“Memória fotográfica”, uma luz
A ideia de escrever este livro surgiu em 2009, quando Maria
Luisa Hoffmann, recém-selecionada para o Mestrado em
Comunicação da Universidade Estadual de Londrina, me procurou
solicitando orientação para sua dissertação. Seu projeto inicial era
estudar as diferentes linguagens fotográficas do fotógrafo brasileiro
Sebastião Salgado em seus dois últimos documentários fotográficos,
transformados em livros: Êxodos, publicado em 2000, e Genesis, que
seria –e foi – publicado em 2013. O tema era ótimo e eu me
identificava com ele, pois por vários anos me dediquei à pesquisa
da vida e da obra de Sebastião Salgado. No entanto, preferi tentar
convencê-la a mudar de ideia e preparar outro projeto de pesquisa.
Falei-lhe sobre um pioneiro de Londrina que tinha o curioso e
saudável hábito de “xerocar” fotografias na parte superior de folhas
de sulfite e, na parte inferior, sobre algumas linhas que ele mesmo
traçava com lápis e régua, escrevia com caligrafia caprichada algumas
informações sobre a fotografia – onde foi tomada, do que se tratava,
onde ficava o lugar, quem estava presente na fotografia etc.
Claro que ela me perguntou: “E daí?”. Daí, disse eu, esse senhor
tem uma relação de pertencimento muito forte com Londrina,
calcada em fotografias, em memórias visuais. Disse também que
fazer uma pesquisa sobre a história de Londrina seria deixar um
legado, uma contribuição à memória da cidade, prestar um serviço
à sociedade. Ela ficou de pensar e, no dia seguinte, disse ter gostado
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da ideia. Então, marquei uma visita ao sr. Omeletino Benatto, para
apresentar um ao outro. No dia e hora combinados, fui com Maria
Luisa à residência do “Tino”, como é conhecido pelos amigos.
Empatia imediata: Maria Luisa gostou muito de conversar com o
sr. Omeletino e a reciprocidade foi total. Pronto. Ela mudou o projeto
de pesquisa e passou dois anos conversando com o pioneiro,
levantando dados, analisando fotografias, consultando referenciais
teóricos. Numa dessas conversas, o sr. Omeletino disse uma frase
assim para Maria Luisa: “Graças a Deus, eu tenho uma excelente
memória fotográfica”. Foi a deixa: a expressão “memórias
fotográficas” foi parar no título de sua dissertação, Guardião de
imagens: “memórias fotográficas” e a relação de pertencimento de um pioneiro
com Londrina, defendida em dezembro de 2010.
Na dissertação, Maria Luisa utilizou algumas fotografias da
coleção de cópias do sr. Omeletino Benato, consultando referenciais
de pesquisa e passou dois anos conversando com o pioneiro,
levantando dados e analisando fotografias. Utilizou também parte
das anotações que ele havia feito nas páginas onde estavam
reproduzidas as fotografias e trechos das inúmeras entrevistas que
ela fez com ele ao longo de quase dois anos. O objetivo era mostrar
como a fotografia havia se constituído numa importante ferramenta
para criar o clima de “pertencimento” de um pioneiro à cidade que
ele ajudou a desenvolver e viu crescer. Mas a própria Maria Luisa
alertou que a quantidade de fotografias e os conhecimentos do sr.
Omeletino Benatto sobre Londrina eram muito grandes e
significativos para ficarem restritos a um estudo acadêmico e
enclausurados numa dissertação de mestrado.
No início de 2011, coincidentemente, fui procurado por uma
estudante do segundo ano do Curso de Comunicação Social –
14

Habilitação Jornalismo da Universidade Estadual de Londrina,
Rosana Aparecida Reineri Unfried, que sabia do meu envolvimento
com pesquisas históricas e com a preservação da memória de
Londrina e do Norte do Paraná. Disse que queria fazer Iniciação
Científica1 sob minha orientação. Não tive dúvidas: pedi que ela
lesse a dissertação da Maria Luisa para, se gostasse, darmos
prosseguimento à pesquisa sobre o hábito do sr. Omeletino
Benatto de escrever sobre fotografias e aproveitarmos sua
“excelente memória fotográfica” para fazer um projeto de Iniciação
Científica e escrever um livro sobre ele e o material histórico que
mantém guardado. Lida a dissertação, ela topou de imediato. Lá
fomos nós para a casa do Tino – a própria casa, aliás, uma relíquia
construída nos anos 40, que fica na Rua Senador Souza Naves,
entre a Pará e a Espírito Santo. Novamente, empatia recíproca e
imediata. Ótimo! O trabalho tinha tudo para dar certo. Mãos à
obra!
Primeiro passo: pegar as fotografias (na realidade, cópias) que
o sr. Omeletino Benatto colecionava e verificar sua procedência. Se
queríamos publicar um livro, precisaríamos das fotografias originais,
ampliadas em papel fotográfico, para garantir a qualidade da
publicação. Descobrimos que muitas (a maioria) dessas fotografias
fazem parte do acervo do Museu Histórico de Londrina Padre
Carlos Weiss, seja em cópia em papel fotográfico, seja apenas
digitalizadas, como é o caso das fotografias oriundas do Álbum
Londrina – 1941. No quesito de pesquisa documental, a ajuda de
Célia Rodrigues de Oliveira, funcionária do museu, foi imprescindível.
Sempre nos atendeu com disposição e boa vontade.
Iniciação Científica é uma forma oficial de introduzir jovens estudantes de graduação ao universo da pesquisa
acadêmica.Normalmente, o estudante prepara – e desenvolve – um projeto de Iniciação Científica que, não raro,
é um viés, um subprojeto do projeto de pesquisa do professor orientador.
1
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Segundo passo: ler e reler atentamente as anotações do sr.
Omeletino Benatto, checar os dados e, quase sempre, complementar
informações. Em algumas fotografias, as informações anotadas eram
curtas e frágeis, considerando os critérios e rigores da metodologia
científica. Passadas seis ou sete décadas da tomada fotográfica, o
tempo havia pregado uma peça na memória do “Tino”. Com uma
honestidade admirável, em alguma fotografia ele anotava: “Na
década de 30 ou década de 40...”. Isso, para nós, pesquisadores,
representa um espaço de tempo muito elástico, de vinte anos. É
impreciso. E a pesquisa gosta de buscar a exatidão. Então, lá íamos
checar e complementar as informações.
Checar e complementar as informações, aliás, foi um trabalho
hercúleo, longo e exaustivo. Pesquisávamos (muito mais a Rosana
do que eu) em várias fontes: na internet para procurar algum
direcionamento, no acervo do Museu Histórico de Londrina Padre
Carlos Weiss (onde, nesse momento da pesquisa, contamos com a
fundamental ajuda das funcionárias Rosangela Ricieri Haddad e
Ruth Hiromi Shigaki Ueda), na Sala Londrina da Biblioteca Pública
Municipal, no Sistema de Bibliotecas da Universidade Estadual de
Londrina, em jornais e revistas de época, e tentávamos localizar
pessoas que pudessem sanar possíveis dúvidas. Somos muito
agradecidos a vários descendentes de pioneiros, que nos prestaram
informações valiosas sobre a vida e a atividade profissional de seus
ascendentes.
Depois de colhidas as informações, e organizadas pela Rosana,
elas chegavam até mim para uma primeira redação do texto. Nesta
fase, eu e a Rosana nos reuníamos em uma sala do Departamento
de Comunicação do Centro de Educação, Comunicação e Artes
(CECA) da UEL e trabalhávamos juntos. Ela sentada à frente de
16

uma mesa cheia de livros abertos e com um computador conectado
à internet e eu em frente a um computador, editando os resultados
da pesquisa e preparando um texto sobre cada fotografia. A cada
dúvida ou curiosidade que eu apresentava, a Rosana se desdobrava
para sanar o problema. Confesso que, às vezes, eu exagerava, e ela
se via louca, pois sou um curioso histórico incorrigível, muito chato
com a questão da legibilidade do texto e rigoroso na checagem das
informações. Passamos o ano todo de 2012 no trabalho de escrever,
checar, reescrever e revisar os textos das 80 fotografias que estão
publicadas neste livro. Muitas vezes, pegávamos o carro e íamos até
o local da fotografia para conferir visualmente alguma informação
e ver se descobríamos algum dado novo com os vizinhos. Algumas
fotografias foram descartadas da publicação, por não conseguirmos
confirmar as informações com exatidão.
No início de 2013, os textos estavam, pretensamente, prontos.
Como estávamos absolutamente envolvidos com o projeto, lido e
relido, escrito e reescrito cada texto diversas vezes, decidimos
submetê-los à isenção de olhares externos. Para tanto, os
encaminhamos às funcionárias do Museu Histórico de Londrina,
para que elas fizessem uma revisão de informações e conteúdos
históricos. Também foram entregues a um revisor de língua
portuguesa, o jornalista Joaquim Francisco Gonçalves de Brito
Amaro. Chico Amaro, como é conhecido profissionalmente, tem
40 anos de experiência em jornalismo e é um apaixonado por textos,
fotos, filmes, depoimentos, enfim, tudo que diga respeito às
transformações históricas de Londrina. Um mês depois de haver
recebido os textos, o Chico Amaro me ligou e, com seu peculiar
vozeirão gutural, disse: “Boni, me empolguei com o texto, me deliciei
com a quantidade de informações inéditas para mim, e fiz umas
17

coisas que achei que devia fazer, como: as palavras ‘rua’ e ‘avenida’
viraram maiúsculas, contraí os ‘em uma’ para ‘numa’, corrigi algumas
imprecisões de endereço etc, etc, etc. Veja aí se te agrada...” Ótimo!
Afinal, uma revisão atenta por alguém do ramo que havia se
empolgado com o texto só contribuiu para chegarmos ainda mais
perto da precisão.
Feitas as revisões, eu e Rosana voltamos a nos reunir para
tentar fazer uma separação temática que desse certa lógica à
publicação. Assim, agrupamos as fotografias e textos que se referiam
às residências de personalidades. Fizemos o mesmo com os
estabelecimentos comerciais e industriais etc. Os grupos ficaram
definidos em: Residências; Estabelecimentos comerciais e serviços;
Estabelecimentos industriais e serviços automotivos; Serviços essenciais da
esfera pública; Infraestrutura e escolas; Logradouros e praças públicas; e Marcos
e eventos importantes de Londrina. Na apresentação de cada um desses
grupos tentamos obedecer a uma ordem cronológica, mas nem
sempre foi possível. Tentamos separar e organizar as fotografias
por temas, mas foi difícil, pois algumas se enquadravam em mais de
um tema e outras não se enquadravam em tema nenhum, como a
de José Juliani, por exemplo, que fizemos questão de publicar como
Homenagem porque ele foi o grande documentador das
transformações históricas de Londrina. Mas chegamos a um
resultado e encaminhamos o livro para a programadora visual Heliane
Miyuki Miazaki. Foi dela a ideia de emoldurar as fotografias. Ela nos
passou cinco opções de moldura, algumas mais clássicas, outras
mais modernas. Promovemos uma eleição da qual participaram
alguns colegas do Departamento de Comunicação e estudantes do
Mestrado em Comunicação. A nosso ver, a escolhida embeleza e
valoriza bastante as fotografias utilizadas neste livro.
18

O que você, leitor, tem em mãos, é um produto derivado de
dois projetos de pesquisa por mim desenvolvidos na Universidade
Estadual de Londrina (Fragmentos da História do Norte do Paraná
(décadas de 30 a 60) em textos e imagens, recém-encerrado oficialmente,
mas que, na realidade, nunca se encerrará, e Gatilho da Memória: o uso
da fotografia para a recuperação da história do Norte do Paraná nas décadas
de 1930 a 1960, ainda em andamento) e do projeto de Iniciação
Científica Imagens e memórias de um pioneiro, desenvolvido pela
estudante Rosana Aparecida Reineri Unfried.
Este livro é resultado de mais de dois anos de exaustivas
pesquisas e muito trabalho. Seu objetivo foi recuperar dados
históricos e disponibilizá-los à sociedade para que esta possa
conhecer, escrever ou reescrever a história de Londrina. Ele soma a
proposta contributiva do sr. Omeletino Benatto, pioneiro de
memória privilegiada, para a preservação da memória coletiva e a
construção da história de Londrina, o esforço e a dedicação da
Rosana no processo de pesquisa, e a minha satisfação pessoal de,
como pesquisador e historiador de Londrina e do Norte do Paraná,
ser o elo, a ponte, o intermediador no processo de obter o melhor
de duas gerações tão distantes em termos de faixa etária: o
conhecimento, a sabedoria, a necessidade de compartilhar de um
pioneiro, e a vontade, a dedicação, a sede de aprender e contribuir
de uma estudante. A eles, sr. Omeletino Benatto e Rosana Aparecida
Reineri Unfried, meus mais sinceros agradecimentos. Foi um prazer,
uma honra, um orgulho trabalhar com vocês.
Esclareço que este livro foi pensado para contribuir com a
construção da história de Londrina e como forma de homenagem
e agradecimento aos agentes construtores e transformadores dessa
história. Para isso, visando atingir pessoas de mais idade e crianças
19

em idade escolar, o texto está em corpo 14 (letras um pouco maiores
que o tamanho padrão de livros). No quesito homenagem,
prestamos duas: uma ao fotógrafo José Juliani, o grande
documentador imagético das transformações urbanas de Londrina
em suas duas primeiras décadas e outra, em especial, ao co-autor
deste livro, o sr. Omeletino Benatto. Para tanto, ao final do livro,
um capítulo narra e ilustra a saga e as contribuições de sua família
para a construção da história de Londrina.
Por fim, quero justificar que o título Memórias fotográficas: a
fotografia e fragmentos da história de Londrina foi inspirado na fala do sr.
Omeletino Benatto à Maria Luisa: “Graças a Deus, eu tenho uma
excelente memória fotográfica”. Achamos (eu e a Rosana) que o
termo “memória fotográfica” foi uma luz, um insight, um lance de
rara felicidade e decidimos adotá-lo como título do livro; apenas o
passamos para o plural. O subtítulo está explícito: usamos fotografias
para recuperar fragmentos da história de Londrina. O livro será
distribuído gratuitamente para os pioneiros e para as bibliotecas
das escolas que compõem as redes municipal e estadual de ensino,
além das bibliotecas públicas e de escolas de nível superior de
Londrina.
Boa leitura!
Prof. Dr. Paulo César Boni
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Residência de Kurt Peter Müller

Neste casarão de madeira morou o primeiro médico de
Londrina, o alemão Kurt Peter Müller. A casa ficava na atual Avenida
Paraná, entre a Avenida Rio de Janeiro e a Rua Minas Gerais, mas
no lado oposto ao do Cine Teatro Ouro Verde, ou seja, num ponto
onde hoje não existem construções, mas sim a Praça Willie Davids.
Para melhor situar: na esquina das avenidas Paraná e Rio de Janeiro
(à direita de quem olha para a fotografia), ficava a residência de
Willie Davids, diretor da Companhia de Terras Norte do Paraná,
no local onde hoje está uma agência do Banco Itaú. Descendo reto
a Paraná, sem fazer o atual contorno da praça, encontrava-se esta
casa, do dr. Kurt Müller, e descendo mais um pouco – onde se
veem os dois galpões – viria a ser construída a residência de outro
médico, o dr. Anísio Figueiredo.
23

Pouco se sabe do dr. Müller, porque ele permaneceu pouco
tempo em Londrina (de 1932 a 1935). Além disso, era uma pessoa
reservada, de pouca conversa. O que se sabe – mais de histórias
contadas e de poucos escritos – é que ele fugiu da cidade, em 1935,
depois de haver assassinado sua esposa Magdalene Bergan e o
amante dela, um alemão que trabalhava na construção da estrada
de ferro. Teria flagrado um encontro dos dois.
Kurt Peter Müller nasceu em 10 de março de 1894 e chegou a
Londrina, já casado, em 1932, para trabalhar como médico da
CTNP, que, em 1933, inaugurou um pequeno hospital construído
em madeira, o “Hospitalzinho” (págs. 105-106), que ficava na atual
Alameda Manoel Ribas, no local onde mais tarde seria construída
sede do Grêmio Literário e Recreativo Londrinense, espaço hoje
ocupado pela Igreja Universal do Reino de Deus. O dr. Müller
respondia pela direção do hospital.
Em entrevistas para outros trabalhos, alguns pioneiros que o
conheceram disseram tratar-se de boa pessoa, que prestou relevantes
serviços para a região, a ponto de, em janeiro de 1935, depois do
duplo assassinato, o jornal Paraná-Norte ter escrito que não tinha
“palavras para descrevê-lo como assassino”. Ele foi preso pelos
crimes, mas fugiu da cadeia e voltou para a Alemanha, onde se
incorporou ao Partido Nazista e ao exército alemão. Fez carreira na
SS (Schutzstaffel, tropa de proteção, em português). Em 1944, então
major-general, o quinto posto na hierarquia do exército alemão, foi
preso na Rússia.
Na fotografia, de José Juliani, vê-se um Ford 1928 ou 1929, o
chamado “Ford Bigode” estacionado em frente à casa. No alpendre
encontram-se dois homens e duas mulheres, uma sentada no
parapeito e outra em pé, da esquerda para a direita de quem olha.
Provavelmente, o homem de camisa branca e a mulher em pé sejam
o dr. Kurt Peter Müller e sua esposa Magdalene Bergan.
24

Residência de Mathias Heim

Mathias Heim é um nome pouco lembrado pelos londrinenses,
mas foi um personagem importante no início da colonização do
Norte do Paraná. Trata-se de um austro-húngaro que, tendo
chegado ao Brasil em 1920, inicialmente foi comerciário na capital
paulista. Em 1924, mudou-se para Presidente Prudente, no Oeste
do Estado de São Paulo, onde trabalhou por quatro anos na
Colonizadora Marcondes. No final da década entrou para a Estrada
de Ferro São Paulo-Paraná e foi esse trabalho que o trouxe para o
Norte do Paraná, em 1931. Gostou dos desafios e das
oportunidades que o novo lugar oferecia. Resolveu fixar residência
e “ganhar a vida” em Londrina. Nunca se naturalizou, mas se
declarava “brasileiro de coração”.
25

Por muito tempo morou nesta casa, que ficava na Rua Bahia
(atual Rua Professor João Cândido), entre a Jataí (atual Rua Pio
XII) e a Avenida Paraná, no local onde hoje se encontra a Lojas
Americanas. A frente da casa era para o leste.
Assim que chegou a Londrina, em 1931, Mathias Heim foi
contratado como motorista pela Companhia de Terras Norte do
Paraná, para fazer o transporte de passageiros e cargas na linha
Jataizinho-Londrina. No final de 1933, a CTNP lhe ofereceu a
concessão dos serviços de transporte. Gostou da proposta e
procurou um sócio para assumir essa responsabilidade. Associouse ao espanhol Celso Garcia Cid e fundaram, em 1934, a empresa
Heim & Garcia Ltda. Mathias trabalhava como mecânico; Celso
era o motorista do único caminhão (adaptado para ônibus) da
empresa. O negócio prosperou no ritmo veloz do desenvolvimento
da região: em 1937, já detinham uma frota de oito veículos. Mas,
alegando “cansaço”, certo dia Mathias pediu para sair da sociedade.
Celso Garcia Cid continuou o negócio. Associou-se a outro
espanhol, José Garcia Villar, para, juntos, fundarem a Garcia & Garcia
Ltda. Em 1957, a razão social da empresa viria a ser alterada para
Viação Garcia Ltda. Mathias Heim, por sua vez, foi trabalhar num
ramo completamente diferente, fundando o Frigorífico Londrina,
no local onde hoje existe o Canadá Country Clube, na Rua Antonina
(atual Avenida Juscelino Kubistchek).
Junto ao frigorífico, montou um açougue, no qual vendia carnes
in natura e embutidos. Segundo a Revista do Café e Açúcar, v.2, n.15,
de março/abril de 1951, seus produtos – distribuídos na região
pelo sr. Guimorvan Lopes França – eram de boa qualidade e logo
“caíram no gosto” da população. Em meados da década de 50,
Mathias Heim fechou o frigorífico e vendeu o terreno, transferindose para Curitiba. Em 1957, no local e em seu entorno, a família
Pietraróia começou a construção do Canadá Country Clube, que
permanece no local até os dias atuais.
26

Residência de Hikoma Udihara

Londrina e o Norte do Paraná devem muito a Hikoma Udihara.
Nascido em 7 de novembro de 1882, desembarcou no porto de
Santos em 28 de junho de 1910, aos 27 anos e recém-casado com a
sra. Mitsuyo. Como todo imigrante japonês, trabalhou nas lavouras
de café do interior paulista, mesmo havendo cursado Comércio
pela Escola de Meishin, no Japão. Depois mudou-se para a capital,
onde foi carpinteiro, garçom, motorista, fotógrafo e mordomo.
Chegou ao Norte do Paraná em 1922, para trabalhar na
Companhia Agrícola Barbosa, cujo proprietário, Antônio Barbosa
Ferraz Júnior, o indicou ao Mr. Arthur Thomas e ao sr. Willie
Davids, dirigentes da Companhia de Terras Norte do Paraná.
Gerente geral da CTNP, Mr. Thomas deu exclusividade e carta
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branca para Hikoma Udihara negociar terras com imigrantes
japoneses.
Em dezembro de 1929, ele trouxe a primeira caravana de
interessados em comprar terras, composta de nove imigrantes
japoneses vindos da região de Santo Anastácio, no oeste paulista.
Desses, cinco compraram os primeiros lotes vendidos pela CTNP
em Londrina, entre eles Toshio Tan, Massaharu Ohara e Massahiko
Tomita.
Sua residência, a casa em madeira da fotografia, ficava na Rua
São Jerônimo. Não há informação precisa sobre o autor da
fotografia, mas, por suas características estéticas, presume-se que
tenha sido feita por José Juliani. A data da tomada também não
ficou documentada, mas tudo leva a crer que tenha sido em 1941.
Primeiro, porque o automóvel que está na entrada da casa é um
Chevrolet modelo 1941. Segundo, porque a fotografia faz parte de
um álbum de imagens de Londrina editado em 1941.
Udihara é um caso ímpar na história de Londrina e do Norte
do Paraná por algumas características intrínsecas e extrínsecas. As
intrínsecas eram sua bondade, respeito e compromisso com o
trabalho, com o desenvolvimento da região e com os conterrâneos
que trouxe para cá. A extrínseca é o fato de, além de fotógrafo, ter
sido o primeiro cinegrafista do Norte do Paraná.
Com suas câmeras – fotográficas e de filmar – registrou o diaa-dia do desbravamento da região, legando preciosas imagens
estáticas e em movimento que estão sob a guarda do Museu
Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss. Em junho de 1956,
publicou sua autobiografia, intitulada Histórias da minha vida e de
minhas atividades no Japão e no Brasil. Tornou-se brasileiro por título
declaratório em 1948. Foi agraciado com o título de Cidadão
Honorário do Paraná, em 1963. Em Londrina, empresta seu nome
a uma rua e uma escola municipal. Faleceu em 20 de agosto de
1972, aos 90 anos, em São Paulo. No início dos anos 90, seus restos
mortais foram trasladados para o cemitério São Pedro, em Londrina.
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Residência de Willie Davids

Este casarão de madeira foi a residência do sr. Willie da Fonseca
Brabazon Davids, que veio para Londrina como diretor técnico da
Companhia de Terras Norte do Paraná (CNTP), no início da década
de 30, e, em 1935, tornou-se o primeiro prefeito eleito do recémemancipado município. Willie Davids já tinha vasta experiência
política quando chegou a Londrina: havia sido prefeito de
Jacarezinho, no Norte Pioneiro, onde era proprietário rural, e
exercido o cargo de deputado estadual por três mandatos
consecutivos.
Mesmo edificada em madeira, era uma residência imponente,
que ficava na esquina das atuais avenidas Rio de Janeiro e Paraná,
no local onde hoje está instalada uma agência do Banco Itaú. Não
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deixava de representar uma atração, por sua localização, ao lado da
Praça Marechal Deodoro da Fonseca (mais conhecida como Praça
da Bandeira) e na mesma esquina da Casas Pernambucanas. Naquele
trecho da Avenida Paraná os jovens realizavam os saudosos footings.
A frente da casa era voltada para o lado norte, ou seja, na direção
das antigas estações rodoviária (hoje Museu de Artes) e ferroviária
(hoje Museu Histórico) (págs. 143-146).
Na primeira década da colonização, boa parte das edificações
de Londrina era feita com a madeira farta e de boa qualidade da
região. Algumas casas construídas com peroba rosa na década de
30 resistem até os dias atuais. O primeiro hotel foi construído em
madeira, a primeira igreja também. O próprio escritório da CTNP
(págs. 173-174), no local onde hoje ficam o Cine Teatro Ouro Verde
(págs. 187-188) e o edifício Autolon (págs. 185-186), também era
de madeira.
As construções de madeira eram uma solução provisória para
os que aqui chegaram para ganhar algum dinheiro e retornar para
sua cidade de origem. Para os que vieram com intenção de fincar
raízes, as casas, mesmo de madeira, ganhavam status de residências
definitivas. Isso fez despontar no cenário urbano a arte dos
carpinteiros. Alguns profissionais, verdadeiros artesãos especialistas,
eram disputados pelas famílias mais abastadas, que chegavam a
esperar meses para poder contar com o seu trabalho. O casarão de
Willie Davids exibe as habilidades desses carpinteiros artistas nos
beirais, janelas, arcos e escadas.
Willie Davids foi considerado e é lembrado como um bom
prefeito. Administrou Londrina de dezembro de 1935 a maio de
1940, quando foi exonerado pelo interventor estadual Manoel Ribas,
em virtude de denúncias de sumiço de dinheiro na Prefeitura.
Continuou trabalhando na CTNP até o início de 1942, quando se
afastou por motivo de saúde. Voltou para sua fazenda em
Jacarezinho, onde faleceu em 10 de junho de 1944. Em Londrina,
empresta seu nome a uma praça no centro da cidade e a uma
escola estadual na Vila Casoni.
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Residência de Antônio de Camargo Corrêa Ferraz

Esta era a residência da família Ferraz: Antônio de Camargo
Corrêa Ferraz, sua esposa, Maria Dora Cavalcante Ferraz, e seus
três filhos adotivos: Lícia, Levy e Fernando. A casa, construída em
estilo normando, na década de 30, ficava na esquina das atuais ruas
Pernambuco e Pio XII, de frente para o Colégio Hugo Simas.
Infelizmente, em termos históricos, ela foi demolida em 1983. Em
seu lugar encontra-se hoje um estacionamento.
Antônio Ferraz foi um dos mais célebres advogados das
primeiras décadas de Londrina, tanto por seu envolvimento com a
comunidade dentro da atividade profissional quanto por sua intensa
participação em atos beneméritos. Nascido em Boa Esperança do
Sul (SP), em 31 de janeiro de 1898, tornou-se bacharel pela Faculdade
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de Direito de São Paulo em 15 de dezembro de 1920. Durante
algum tempo, exerceu a profissão na capital paulista. Em 1928,
transferiu-se para o Paraná e montou escritório na cidade de Tibagi,
na região central do Estado. Também passou por São Jerônimo da
Serra e Jataizinho, antes de vir morar em Londrina, em 1934, onde
de início atuou como advogado da Companhia de Terras Norte do
Paraná.
Em Londrina, envolveu-se de imediato em obras de interesse
social, como a consolidação da Paróquia do Sagrado Coração de
Jesus (da igreja matriz), para a qual doou imagens, e a construção
da igreja de alvenaria de duas torres (págs. 155-156), que os católicos
que viveram sua época (até os anos de 1960) ainda lamentam ter
sido derrubada, para a qual doou um sino. Em 1938, foi
homenageado como patrono da primeira turma de formandos do
Grupo Escolar Hugo Simas (págs. 133-134). Em 1939, assumiu a
presidência da sociedade beneficente constituída para apoiar a
construção da Santa Casa (págs. 117-118), inaugurada a 7 de
setembro de 1944.
Ferraz não podia ter filhos. Em 1946, o casal adotou duas
crianças, uma menina de cinco anos (Lícia) e um menino de três
(Levy), que viviam na fazenda que possuíam em Rancharia (SP). A
adoção foi acertada diretamente com os pais das crianças, Rosendo
e Isabel, trabalhadores da fazenda e sem recursos para a educação
dos filhos. Em 1952, o casal adotou Fernando, um bebê nascido na
Santa Casa de Londrina.
Antônio Ferraz faleceu em 1983, aos 85 anos. Maria Dora, em
1985, aos 75 anos. Levy também faleceu, em 2001, por problemas
cardíacos, aos 58 anos. Lícia e Fernando são vivos; ela mora em
Londrina e ele em São Paulo. Segundo informou Widson Schwartz,
no artigo Advogado, sertanejo e benfeitor urbano, publicado em 1º de
julho de 2002, no Jornal de Londrina, Antônio Ferraz, deixou em
testamento uma fazenda (Fazenda da Barra, em Colorado – PR)
em usufruto para Fernando, que passará à Irmandade Santa Casa
de Londrina, caso ele não deixe filhos.
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Residência de João Alfredo de Menezes

Outro nome pouco lembrado pelos londrinenses é o de João
Alfredo de Menezes. Nascido em 18 de junho de 1907, em Dobrada,
interior de São Paulo, chegou a Londrina em 1934 e no mesmo ano
fundou a Papelaria e Tipografia Brasil. Considerado um intelectual
inquieto, pouco demorou a envolver-se com política e causas sociais.
Foi ele que, junto com o farmacêutico Pedro Chocair, propôs a
criação da Associação Comercial de Londrina (págs. 183-184). Com
o esqueleto de estatuto em mãos, procuraram David Dequêch,
respeitado comerciante da época e, pouco depois, a ACL estava
fundada e em funcionamento.
Menezes também fundou a Banda Musical de Londrina. Tinha
afinidade com as artes, especialmente com a música. Gostava de
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poesia e dominava com destreza a língua portuguesa. Atuou como
jornalista. Aliás, foi o pioneiro na distribuição de jornais em Londrina.
Em 1941, organizou um álbum fotográfico intitulado Álbum Londrina
– 1941, fonte de boa parte das fotografias deste livro. Nesse álbum,
cuja maioria das fotografias é de José Juliani – de quem acreditamos
que também seja esta –, apresentou imageticamente a opulência de
Londrina, com seus casarões e estabelecimentos comerciais e
industriais. Era comum nessa época dar mais valor ao
estabelecimento que vendia álbuns fotográficos e cartões postais
que ao fotógrafo tomador das imagens. Assim, com todo o destaque
o álbum trazia: “Pedidos deste álbum à Papelaria Brasil – Londrina”.
Com uma tiragem pequena, o álbum foi vendido como souvenir.
Esgotado rapidamente, os raros exemplares remanescentes estão
em mãos de pioneiros.
Em 1945, João Alfredo de Menezes foi eleito presidente da
ACL, pela qual – e em função do cargo – envolveu-se em pelo
menos duas polêmicas que extrapolaram os limites da associação e
da própria cidade. Uma dizia respeito à luta para conseguir mais
vagões para escoar a produção agrícola do Norte do Paraná. A
segunda foi a organização de um movimento para solucionar as
deficiências no fornecimento de energia elétrica à cidade. Em 1947,
candidatou-se a prefeito de Londrina, concorrendo com Hugo
Cabral. Perdeu. Não se sabe se por causa da derrota, ou por algum
conjunto de motivos, encerrou seu negócio e mudou-se para
Maringá. Faleceu em 25 de agosto de 1959, com 52 anos.
O casarão em madeira onde residia ficava na antiga Rua Minas
Gerais (hoje Souza Naves), no local onde hoje funciona uma loja
do Supermercado Musamar. Depois que João Alfredo de Menezes
mudou-se de Londrina, esta casa foi ocupada pelos irmãos médicos
Anísio Figueiredo e João Figueiredo. Menezes é homenageado pela
ACIL, que atribuiu seu nome a um de seus auditórios. Anísio
Figueiredo empresta seu nome ao hospital da Zona Norte, no
Conjunto Violin.
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Residência de David Dequêch

O bonito casarão retratado nesta fotografia, com arcos que
lembram a arquitetura árabe, era a residência da família Dequêch,
cujo patriarca David Dequêch, veio a Londrina para se estabelecer
comercialmente. Ele ficava na Avenida Duque de Caxias, no trecho
entre a Avenida Paraná e Rua Santa Catarina. Construído em meados
da década de 1930 (a fotografia foi tomada por José Juliani em
1937), no perímetro urbano que concentrava as atividades comerciais
de Londrina à época, o casarão era um imponente edifício residencial,
de “encher os olhos” dos transeuntes. Até pouco tempo atrás, nele
funcionava um bar, porém sua arquitetura original já estava bastante
danificada. No início de 2013, prestes a completar oito décadas de
existência, o casarão foi demolido. Com isso, mais um fragmento
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da memória de Londrina foi jogado na lata do lixo da história. Por
sorte, restam as fotografias...
David Dequêch chegou a Londrina em 1931, vindo de Mafra
(SC). Chegou sozinho e construiu uma casa na esquina da Avenida
Paraná (hoje Avenida Celso Garcia Cid) com a Rua Heimtal (hoje
Avenida Duque de Caxias), historicamente considerada a primeira
construção em madeira beneficiada de Londrina, pois, até então,
só existiam ranchos construídos precariamente com troncos de
palmito. Existe uma dúvida histórica nesta informação, pois alguns
estudiosos dizem que a primeira constr ução em madeira
beneficiada foi a casa residencial e comercial do Sr. Alberto Koch.
A parte da frente da casa era reservada para o comércio. A família
(a esposa e os filhos vieram de Mafra em 1932) residia na parte
dos fundos. No Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss
há uma réplica da Casa Central, considerado o primeiro
estabelecimento comercial de Londrina (também rivalizando
historicamente com a Casa Comercial, de Alberto Koch, e a Padaria
Otto, de Otto Schulteiss).
Libanês, nascido em Biblos, David Dequêch estudou história
e contabilidade em Nazaré, na antiga Palestina, antes de emigrar
para o Brasil, em 1912, pouco antes de completar 18 anos.
Estabeleceu-se inicialmente em Mafra (SC), onde uma irmã já residia.
Em Londrina, foi um dos fundadores da Associação Comercial de
Londrina (ACL, hoje ACIL) (págs. 183-184), em 1937, e a presidiu
de 1937 a 1944. Voltou a presidi-la de 1949 a 1959, permanecendo,
assim, 18 anos à sua frente. Seu filho Nilo Dequêch a presidiu por 4
anos e seu neto, David Dequêch Neto, por outros 2 anos. Ao todo,
a família Dequêch presidiu a ACL/ACIL por 24 anos anos.
Empreendedor dinâmico, David Dequêch tornou-se uma
referência em Londrina. Estudioso, falava seis idiomas, entre os
quais árabe, aramaico e hebraico. Teve cinco filhos. Faleceu em
1973, vítima de úlcera no duodeno.
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Residência de Theodoro Victorelli

O imponente sobrado registrado pelo fotógrafo José Juliani
era a residência da família do sr. Theodoro Victorelli, produtor,
beneficiador e comerciante de café. O sobrado, que está de pé até
hoje, fica na Rua Fernando de Noronha (à época da construção,
em meados da década de 30, chamava-se Rua Acre), esquina com
a Rua Paraíba, a mesma esquina do SESC. Uma publicação de 1970,
intitulada Construtores do progresso, afirma que esta foi a primeira
residência em alvenaria com dois andares construída em Londrina,
informação reafirmada pela família.
Theodoro Victorelli nasceu em 6 de fevereiro de 1893 na cidade
de Serra Negra (SP), numa família de produtores e comerciantes de
café. Quando veio para Londrina, em 1935, aos 42 anos, trazia
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consigo larga experiência no ramo. Chegou acompanhado da
esposa, Ida Postali Victorelli, e de seus dois filhos homens: Henrique
(então com 19 anos) e Hermínio (18 anos). As duas filhas, Esfísia e
Ermida, continuaram morando em São Paulo.
Assim que chegou, comprou uma gleba de terras no Distrito
da Warta, à qual denominou Fazenda Floresta. Em seguida comprou
mais duas propriedades rurais, entre Londrina e Cambé, o Sítio São
Bento e o Sítio São João. Nos três locais plantou milhares de
cafeeiros, tendo sido um dos primeiros a experimentar a variedade
Caturra. Com o passar dos anos, a família Victorelli, além de
consolidar-se como grande produtora, beneficiadora, exportadora
e comercializadora de café, enveredou por outros ramos de atividade
econômica, como o comércio, a construção e a abertura de
loteamentos.
Esta fotografia, a bem da verdade, foi tomada em 1948, embora
a data escrita à mão do lado direito da imagem seja de dez anos
depois. O automóvel é um Ford, ano 1937, e no barracão à esquerda
funcionava a máquina de beneficiamento de café pertencente à
família.
As pessoas estão assim identificadas: em pé, da esquerda para
a direita, Aurora Dematê Victorelli e seu esposo Hermínio Victorelli,
Esfísia e Ermida Victorelli (filhas de Theodoro e Ida, que moravam
em São Paulo e estavam visitando os pais), sra. Neca e sra. Neide
(empregadas consideradas “da família” pelos Vitorelli); sentados,
da esquerda para direita, Domingos e Carolina Dematê (pais de
Aurora e sogros de Hermínio), Ida Postali e Theodoro Victorelli.
Theodoro Victorelli faleceu em 1973. Hoje, empresta seu nome
à avenida que começa na rotatória do Monumento ao Viajante (na
Avenida Dez de Dezembro, próximo à Estação Rodoviária) e
termina na Avenida das Laranjeiras. Seu filho Hermínio faleceu em
1967, e Henrique em 1989. Todos estão sepultados no Cemitério
São Pedro (págs. 103-104), em Londrina. Seus herdeiros continuam
administrando os negócios da família.
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Residência de Manoel Joaquim Gregório

Este prédio ficava na Rua Bahia, 789 (hoje Rua Professor
João Cândido), entre a Avenida Paraná e a Rua Sergipe. Foi
construído na década de 50 para ser a residência do construtor
Manoel Joaquim Gregório. Arrojada para a época, especialmente
por se tratar de uma residência, a construção era um “retrato” do
dono, que se destacou na história da construção civil de Londrina
pelo arrojo dos edifícios que construiu.
A lista de construções feitas por Manoel Joaquim Gregório é
extensa. Algumas, que datam das décadas de 30, 40 e 50, continuam
embelezando o centro de Londrina, como o prédio inicial do Colégio
Mãe de Deus (hoje apenas a parte central do conjunto existente no
local), inaugurado em 17 de julho de 1938. Outro edifício de singular
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importância construído por Gregório foi o do Centro de Saúde
(na esquina das atuais Alameda Willie Davids com a Rua Senador
Souza Naves) (págs. 119-120), inaugurado em 1949. Esse prédio é
uma referência, no âmbito da saúde, para os londrinenses das
décadas de 1950 a 1970. Por seu valor histórico e arquitetônico, já
deveria ter sido tombado pelo Patrimônio Histórico.
Além desses, o padrão de qualidade de Manoel Gregório está
presente em outros edifícios de Londrina: o do antigo Fórum (págs.
141-142), hoje Biblioteca Municipal de Londrina, inaugurado em
1948, na esquina das atuais Avenida Rio de Janeiro e Alameda Willie
Davids; o da Prefeitura Municipal de Londrina, antigo Paço
Municipal (págs. 115-116), inaugurado em 1942, na esquina das
atuais ruas Minas Gerais e Santa Catarina; o do Cine Teatro Municipal
(págs. 179-180), na atual Avenida Rio de Janeiro, entre a Avenida
Paraná e a Rua Sergipe, que, mais tarde, mudou o nome para Cine
Joia e foi consumido por um incêndio em 10 de novembro de
1975. Também foi responsável pela construção de imponentes
residências, entre elas a do então presidente da ACIL, Sr. David
Dequech (págs. 35-36), e a do advogado Antônio de Camargo
Corrêa Ferraz (págs. 31-32).
Empreendedor, Manoel Gregório procurou se fazer presente
em todos os pontos da cadeia da atividade da construção, evitando
depender de terceiros. Assim, investiu em negócios que supriam
suas necessidades de serviços e matérias-primas. Teve um escritório
especializado em plantas e orçamentos, uma pedreira, uma olaria e
uma fábrica de ladrilhos. Fazia questão de dirigir pessoalmente seus
negócios, mas tinha um braço direito na construção civil, o
engenheiro civil Carlos Ross. Era conhecido e respeitado como um
“administrador zeloso”.
Manoel Joaquim Gregório foi um dos primeiros construtores
de Londrina a se cadastrar no CREA – Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura. Seu registro era o número 76 da 7ª Região,
que, na época, abrangia os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.
40

Estabelecimentos comerciais
e serviços
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Hotel Campestre

A Companhia de Terras Norte do Paraná já havia tomado
posse e iniciado a demarcação do imenso território comprado do
Governo do Estado do Paraná. Terminava o ano de 1929. O passo
seguinte seria atrair compradores de terras. Para tanto, a CTNP
começou a fazer propaganda de seu empreendimento por meio de
corretores – na época conhecidos como agenciadores – de terras,
que percorriam principalmente os Estados de Minas Gerais, São
Paulo e Rio de Janeiro, ricos produtores de café, com panfletos e
fotografias de árvores enormes. As árvores davam um testemunho
da fertilidade do solo.
Pouco demorou para que os primeiros interessados na
aquisição de terras chegassem a Londrina – ou, melhor dizendo, ao
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local onde, em pouco tempo, se desenvolveria o embrião da futura
cidade de Londrina. Era preciso receber e alojar as pessoas que
vinham conhecer o empreendimento. A construção de um hotel
era prioridade. A própria Companhia de Terras construiu o
Campestre, considerado o primeiro hotel da cidade, um lugar onde
os visitantes podiam tomar banho, descansar, comer e dormir.
Com esse ponto de apoio, tornou-se possível receber, com
alguma segurança e comodidade, os interessados em comprar terras.
Também se hospedavam ali profissionais que vinham realizar serviços
para a CTNP. Diga-se que os hotéis foram uma infraestrutura
imprescindível no processo de colonização do Norte do Paraná.
Em algumas localidades (como na futura cidade de Rolândia), o
hotel foi a primeira edificação do lugar.
O Hotel Campestre e o depósito de madeiras da CTNP foram
as primeiras edificações de Londrina. Antes delas, existiram apenas
quatro ou cinco ranchos construídos com caules de palmito rachados
ao meio. Esta fotografia, de autor desconhecido, mostra o hotel, que
ficava na atual Rua Santa Terezinha, entre as ruas Cambuí e Damasco,
próximo ao local onde hoje está o Complexo Marco Zero.
O jornalista e historiador Widson Schwartz relata que Erwin
Fröhlich, um dos participantes da caravana dos desbravadores, fez
a seguinte anotação em seu diário de campo: “Em 30 de janeiro de
1930 foram inauguradas a balsa sobre o Rio Tibagi e a estrada de
automóveis até o Hotel Campestre. Foi uma satisfação enorme,
para todos, esse marco avançado da civilização.”
Schwartz informa também que o primeiro gerente do hotel,
colocado na função numa situação provisória, foi Kurt Jakowatz,
até a chegada do casal Frieda Spenner Rohde e Alberto Fleuringer,
gerentes contratados, que administraram o hotel por longa data.
No livro de registro aberto em janeiro de 1930, consta o nome de
George Craig Smith, o líder da caravana dos desbravadores, como
o primeiro hóspede do Hotel Campestre.
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Empório Allemão

No primeiro semestre de 1931, o sr. Frederico Schulteiss era
casado com a sra. Helena Schulteiss e tinha uma filhinha pequena,
Freya Schulteiss (nascida em 19 de março de 1929), quando ficou
sabendo da aventura da colonização do Norte do Paraná e das
promissoras possibilidades de ascensão econômica proporcionadas
pela região. Ele morava em São Paulo, onde tinha um emprego
estável: era chefe de depósito da empresa Siemens Schuckert S/A.
Um misto de curiosidade e esperança o trouxe a Londrina. Veio
conhecer o empreendimento da CTNP.
Para quem estava acostumado com o ritmo acelerado do
progresso de São Paulo nas primeiras décadas do Século XX,
Frederico Schulteiss achou o lugar muito “sem nada” e distante de
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tudo. Mesmo assim, decidiu arriscar: comprou três datas de terras
contiguas na Avenida Paraná. Voltou para São Paulo e começou a
providenciar a mudança para Londrina. Num caso raro de inversão
do costumeiro, a esposa Helena e a filha Freya vieram primeiro,
chegando a Londrina em 27 de setembro de 1931. Ele permaneceu
por mais uns dias em São Paulo para “liquidar” seus negócios e
obrigações.
Trabalhadores contratados construíram, em apenas uma semana,
um rancho para a morada provisória dos Schulteiss numa das três
datas da Avenida Paraná (págs. 153-154). Ao mesmo tempo, iniciaram
uma construção em madeira, na qual a família iria morar e abriria
uma pequena padaria, a primeira do lugar, com a qual começaram
sua história empresarial em Londrina. Tudo planejado desde São
Paulo, afinal, Frederico Schulteiss deixara um emprego seguro na
capital paulista para alçar voos mais altos no Norte do Paraná.
Os negócios prosperaram no mesmo ritmo em que a cidade
crescia e se organizava. Satisfeitos, os Schulteiss reinvestiam os lucros
no negócio, tanto que, em 1936, construíram um amplo prédio em
alvenaria, ao lado daquele onde funcionava a padaria, e transferiram
para lá o estabelecimento comercial, batizando-o de Empório
Allemão. Em seguida, a casa de madeira foi demolida e teve início a
construção de uma residência em alvenaria, como mostra esta
fotografia de autor desconhecido, que, pelo estilo e por estar
publicada no Álbum Londrina – 1941, provavelmente seja de José
Juliani. O Sr. Omeletino Benatto diz que Frederico Schulteiss e sua
esposa Helena são duas das pessoas que aparecem na fotografia.
Quanto à terceira pessoa ele não tem certeza, mas acredita que seja
Freya, a filha do casal.
Ainda na década de 30, os Schulteiss construíram uma ampla
residência em alvenaria na Avenida Higienópolis, 584. Frederico
Schulteiss faleceu em Londrina no dia 15 de março de 1941. Sua
viúva casou-se com o sr. Wladimir Rewensky. A filha Freya ainda
reside em Londrina.
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Hotel Germânia

Quando a Companhia de Terras Norte do Paraná começou a
colonizar a região, os hotéis se tornaram uma infraestrutura
imprescindível para receber e acomodar os compradores de terras
interessados em conhecer e, eventualmente, se estabelecer por aqui,
assim como os profissionais que vinham prestar serviços.
Percebendo que se tratava de uma interessante fonte de renda,
os próprios funcionários da CTNP passaram a explorar este filão.
Dois bons exemplos estão em Rolândia, onde Luís Estrela e Eugênio
Larionoff se tornaram proprietários dos hotéis Estrela e Rolândia,
respectivamente. Em Londrina, outro funcionário, o engenheiro
Carlos Rotmann, tornou-se proprietário do Hotel Germânia, o
segundo construído na cidade, na esquina das atuais Rua Mato
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Grosso e Avenida Celso Garcia Cid.
O Hotel Germânia era de madeira e foi construído em 1933.
Em 1942, a madeira foi substituída pela alvenaria, sem que o
estabelecimento precisasse interromper atividades para isso. Não
se sabe a data exata desta fotografia, mas, pelo estado de conservação
do edifício e pelas pessoas nela reconhecidas, deve ser pouco
posterior à inauguração. As pessoas que aparecem na fotografia
são, da direita para a esquerda, sra. Frieda Fleuringer, na porta,
George Craig Smith, Erwin Fröhlich, um homem não identificado
e Carlos Rotmann. A pessoa que está na janela também não foi
identificada. George Craig Smith e Erwin Fröhlich haviam chegado
a Londrina com a caravana dos desbravadores, em 1929, e também
eram funcionários da CTNP. A administração do hotel havia sido
confiada ao casal Alberto e Frieda Fleuringer. Apesar de não constar
a assinatura, a fotografia é de José Juliani.
O Hotel Germânia marcou época por seu tamanho, localização
e, principalmente, pela qualidade da sua cozinha. Sua feijoada era
famosa e atraía muitos clientes, aos sábados. A cozinheira responsável
pelos temperos era a sra. Sebastiana. Entre os hóspedes mais ilustres
do hotel figura o nome de Miguel Blasi, que foi prefeito de Londrina
e lá ficou hospedado em 1941.
Em 1944, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial,
o hotel precisou trocar de nome: passou a ser Grande Hotel. O
governo brasileiro baixou um decreto proibindo nomes relacionados
à Alemanha, Itália e Japão (os países integrantes do Eixo). Com o
nome de “Germânia” e sendo propriedade de um alemão, Carlos
Rotmann, o hotel ficou visado pela fiscalização do ditador Getúlio
Vargas. Talvez pelo dissabor que esse fato lhe causou, em 1946
Rotmann arrendou o hotel. Em 1949, o prédio foi adquirido por
Waldemar Sprenger, que explorou o negócio até 1982, quando o
prédio foi demolido. Hoje, no local do antigo hotel existe um
conjunto de lojas.
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Hotel Paulista

Esta fotografia mostra o sobrado em alvenaria na Rua Minas
Gerais, 684 (entre as ruas Sergipe e Maranhão), onde funcionou de
meados dos anos 30 a meados dos anos 40 o Hotel Paulista. Antes
do hotel, seus proprietários, o casal Carolina e Pedro Marinho
Arquelão, exploravam a Pensão Paulista, instalada em um casarão
de madeira, construído em 1933 ou 1934, que ficava ao lado do
prédio em alvenaria.
O quadrilátero formado pelas atuais Avenida Leste-Oeste, ao
norte, Rua Pernambuco, a oeste, Avenida Paraná / Rua Maranhão,
ao sul, e Avenida Duque de Caxias, a leste, dentro do qual se
encontravam as estações rodoviária e ferroviária, era repleto de
hotéis e pensões nas primeiras décadas de Londrina. Cada hotel
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tinha seus atrativos para conquistar a clientela. Dizem os mais antigos
que as acomodações do Hotel Paulista eram muito confortáveis, e
em sua cozinha eram preparadas refeições fartas e saborosas.
Dois “causos” marcaram a história do hotel: um episódio
pitoresco e um assassinato. Alberto João Zortéa conta em seu
livro Londrina através dos tempos e crônicas da vida que, ao lado da
antiga Pensão Paulista, foi construído o primeiro sobrado de
alvenaria da cidade, de propriedade do alfaiate Lupércio Luppi.
Dona Carolina se incomodou com o barulho e a sujeira (queda de
reboco e poeira) que a atividade dos pedreiros provocava, e certa
vez esbravejou, dizendo que uma obra daquele tamanho era “um
desnecessário absurdo”. Não sabia ainda que, dois anos depois,
ela e o marido dariam início à obra, ainda maior, do sobrado
onde funcionaria o Hotel Paulista... Depois de inaugurado o hotel,
o casal manteve em funcionamento, por algum tempo, a pensão
em madeira, pois “havia clientela para todas as categorias, tanta
era a gente desembarcando diariamente”, conforme escreveu
Widson Schwartz, no artigo Sobrados e pensões na Rua Minas Gerais,
publicado na coluna Ligue-se em Londrina, do Jornal de Londrina, em
4 de março de 2002.
O assassinato, relatado por Widson Schwartz no mesmo artigo,
com base em depoimentos de Omeletino Benatto e Carlos Chicorro,
ocorreu em 1938 ou 1939. Um sujeito apelidado de Camisa Preta,
que estava hospedado no Hotel Paulista, havia se desentendido, na
zona do meretrício, com o filho do sr. Fonseca, proprietário do
Hotel Fonseca. O filho contou o caso para o pai, que, de abrupto,
apanhou uma arma de fogo e foi até o hotel vizinho tirar satisfações.
Assim que o tal Camisa Preta apareceu na sacada, sem perguntar
nada, o sr. Fonseca abriu fogo e o sujeito caiu morto. Naquele
tempo, algumas pendências eram resolvidas à bala.
O Hotel Paulista fechou as portas em 1944 ou 1945, o prédio
foi demolido e o casal Arquelão se mudou de Londrina.
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Casa Azul

A Casa Azul, um dos estabelecimentos comerciais mais
lembrados pelos moradores dos primeiros tempos de Londrina,
ficava na Rua Sergipe, entre a Rua Bahia (hoje Rua Professor João
Cândido) e a Avenida São Paulo. O estabelecimento de secos e
molhados foi fundado pelo sr. Guizaku Nishioka, que chegou à
cidade em 1934, atraído pela publicidade da Companhia de Terras
Norte do Paraná.
Nishioka havia chegado ao Brasil em 1920. Trabalhou
inicialmente em lavouras de arroz no Estado de São Paulo. Ainda
na década de 20, montou um pequeno comércio em Sete Barras,
no interior paulista, ganhando assim a experiência que o encorajou
a vir para Londrina. Logo que chegou, abriu a Casa Azul, uma das
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mais importantes casas comerciais da incipiente cidade. Vendia
mantimentos, louças, produtos de limpeza, bebidas, ferramentas
agrícolas e tecidos. A frente do estabelecimento ficava voltada para
o sul e os fundos para o norte. A família morava nos fundos e
todos ajudavam no atendimento aos fregueses, em geral gente da
zona rural que vinha à cidade comprar suprimentos, especialmente
sal, açúcar, bebidas, querosene, produtos para agricultura, tecidos e
aviamentos.
O nome de Guizaku Nishioka estava entre aqueles que
fundaram a Associação Comercial de Londrina (ACL) (págs. 183184), no dia 5 de junho de 1937. Além de comerciante, foi
cafeicultor, com propriedades em Londrina e Arapongas. Também
teve um estabelecimento para beneficiamento de café. Era casado
com a sra. Uno, com quem teve sete filhos. Faleceu em 1949. Depois
de sua morte, o filho Tuneo passou a gerir os negócios da família. A
Casa Azul encerrou atividades em meados da década de 50 e o
prédio foi vendido. Entre o final da década de 40 e meados da
década de 50, todos os filhos do sr. Guizaku e de sra. Uno se
mudaram de Londrina para estudar ou buscar novas oportunidades.
Não restou ninguém da pioneira família Nishioka. Os Nishioka que
residem atualmente na cidade, consultados por telefone, afirmam
não ter relação de parentesco com os da década de 30.
Em artigo intitulado Casa Azul deu lugar ao Bazar Ajimura,
publicado na coluna Ligue-se em Londrina, do Jornal de Londrina de 12
de julho de 2003, o jornalista e historiador Widson Schwartz informa
que o estabelecimento que hoje ocupa o prédio da Casa Azul, o
Bazar Ajimura, na Rua Sergipe, 798, está no local desde 1957. Os
Ajimura, segundo o artigo, eram agricultores no interior do Estado
de São Paulo. Também vieram para Londrina com o objetivo de
montar negócios. Seu primeiro bazar surgiu na mesma Rua Sergipe,
ainda não pavimentada. O artigo informa ainda que “Yasushi
Ajimura, chefe da família, conhecia Guizaku Nishioka, ambos eram
naturais da mesma província no Japão”.
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Farmácia São João

Ficou registrado na história que a primeira farmácia de
Londrina foi a Farmácia São João. Foi instalada numa construção
de alvenaria, no início dos anos 30 (provavelmente, 1934), e
localizava-se na esquina das atuais Rua Maranhão e Avenida Rio de
Janeiro, onde permaneceu por cerca de 25 anos, até que, no final da
década de 50, o prédio foi demolido para a construção do Edifício
América, o prédio do “relojão”.
Quando esta fotografia, de autor desconhecido, foi tomada, a
Farmácia e Drogaria São João era de propriedade do farmacêutico
Eduardo Benjamin Hosken, que aparece na porta da esquerda, de
terno e braços cruzados, entre o homem vestido de branco e a
mulher. Ele havia comprado a farmácia do sr. Pedro Nolasco da
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Silva, seu fundador. Naquela época, os termos farmácia e drogaria
tinham significados distintos e precisos, diferentemente do que
ocorre hoje: farmácia indicava que o estabelecimento vendia
medicamentos industrializados e drogaria era o lugar onde se
preparavam produtos manipulados, principalmente com ervas
medicinais.
Até o final da década de 40, era comum os medicamentos
receitados pelos médicos – ou solicitados de forma avulsa no balcão
– serem preparados na própria farmácia. Eram os farmacêuticos
que faziam (preparavam) colírios, fortificantes, laxantes, pílulas,
pomadas, supositórios e xaropes. Dos medicamentos
industrializados, os fortificantes e reguladores de saúde – como os
famosos Biotônico Fontoura e Emulsão de Scott – estavam entre
os mais procurados. Remédios como aspirina, calcigenol, capivarol,
melhoral e sulfanilamida, eram “campeões de venda” no balcão.
Não precisavam de prescrição médica.
Depois da São João, considera-se que a Farmácia Gomes (págs.
55-56), de Daniel Gomes Leme, foi a segunda a ser instalada em
Londrina. Ficava na Rua Minas Gerais. A terceira foi a Farmácia
Maria Izabel (págs. 69-70), na Avenida Paraná. Houve uma quarta
farmácia, também instalada na Avenida Paraná, da qual não
conseguimos apurar o nome (provavelmente, Farmácia Cianorte).
Nenhuma das quatro sobreviveu. A última a fechar foi a Maria Izabel.
O sr. Omeletino Benatto diz que a primeira pessoa a exercer a
função de farmacêutico em Londrina foi o sr. Priciano Macedo,
falecido em 1938. Outros pioneiros no exercício da função (naquele
tempo a profissão de farmacêutico ainda não era regulamentada e
reconhecida oficialmente) foram, por ordem, Pedro Nolasco da
Silva (o fundador da Farmácia São João), Daniel Gomes Leme (da
Farmácia Gomes), Edgar Paes de Melo, Eduardo Benjamin Hosken
(que comprou a São João de Pedro Nolasco), Orestes Medeiros
Pullin (da Farmácia Maria Izabel), Constantino Igoroff, Luis
Francisconi e Alceno Segantin.
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Farmácia Gomes

Esta fotografia, de autor desconhecido (provavelmente de José
Juliani, pois faz parte do Álbum Londrina – 1941, no qual foi ele que
fez a maioria das fotografias) mostra a Farmácia Gomes, de Daniel
Gomes Leme, um dos pioneiros no exercício da atividade de
farmacêutico em Londrina. Leme chegou a Londrina em 1933 e se
estabeleceu comercialmente em 1934. Sua farmácia ficava na atual
Rua Minas Gerais, entre as ruas Sergipe e Maranhão, ao lado da
agência (revendedora de carros) da Chevrolet. Das quatro primeiras
farmácias de Londrina, era a única que não tinha endereço na
Avenida Paraná.
Daniel Gomes Leme é a pessoa que está atrás do balcão, no
centro da fotografia. As três crianças são seus filhos: Porfírio, Walter
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e Daniel Filho. Ele era casado com sra. Iracema Leme. O casal
também teve uma filha, Luiza. Segundo informações de pessoas
que o conheceram, o sr. Daniel era um exímio aviador de fórmulas.
Além de trabalhar na farmácia em horário comercial, mantinha
componentes para aviar fórmulas em sua residência. Ou seja, aviava
fórmulas também nos horários de folga.
No primeiro número do jornal Paraná-Norte, datado de 9 de
outubro de 1934, havia uma notícia a respeito das farmácias de
Londrina. Dizia: “Os proprietários das farmácias Gomes, São João
e Cianorte acabam de combinar, entre si, o descanso dominical de
dois dos três estabelecimentos, ficando, assim, uma única farmácia
aberta aos domingos, após o fechamento do comércio na hora
regular.” Ou seja: os farmacêuticos decidiram pelos plantões sem
interferência do Poder Público. Coube à Farmácia Gomes a
responsabilidade pelo primeiro plantão farmacêutico de Londrina.
Quatro anos e quatro meses depois, o proprietário da Farmácia
Gomes mandaria publicar no Paraná-Norte de 5 de fevereiro de
1939 a mudança de endereço do estabelecimento: “O profissional
de farmácia – Daniel Gomes Leme, comunica aos seus distintos
fregueses e amigos que brevemente mudará a sua popular e acreditada
farmácia para prédio adequado, de sua propriedade, sito à Rua Minas
Gerais, 617.”
No final da década de 40, Daniel Gomes fez circular o seguinte
anúncio na revista A Pioneira, de julho/agosto de 1948: “Gomes &
Cia. Ltda., sucessores de A. Rech & Cia. Ltda. Representantes,
importadores, por conta própria de diversos laboratórios. Completo
sortimento de acessórios para farmácias e hospitais. Edifício
Associação Comercial – salas 7, 9 e 12.” O fato de estar atendendo
em três salas indica uma provável expansão de seus negócios. Mas,
sem que se conheçam datas precisas, ele vendeu seu estabelecimento
em Londrina e montou uma farmácia num vilarejo chamado
“Taquara do Reino”, que ficava entre Ibiporã e Sertanópolis.
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Alfaiataria Luppi

O nome da elegância masculina em Londrina era a Alfaiataria
Luppi, de Lupércio Luppi. Considerada a primeira da região, a
alfaiataria foi inaugurada em 1934, já em sede própria – e que sede:
um sobrado que ficava na atual Rua Minas Gerais, entre as ruas
Sergipe e a Maranhão, e que é tido como o primeiro sobrado
construído na cidade.
Lupércio Luppi chegou a Londrina, proveniente de Ribeirão
Preto, interior do Estado de São Paulo, no final de outubro de
1933. Tinha 28 anos e já era viúvo. Talvez por causa dessa condição,
veio decidido a ficar – seria um modo de desapegar-se do passado.
Hospedou-se por pouco tempo no Grande Hotel e comprou duas
datas de terras da CTNP, uma ao lado da outra. Numa, construiu
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uma casa de madeira que seria sua residência; na outra, fez o sobrado
de alvenaria, em estilo art-noveau, para instalar a alfaiataria. Mais tarde,
já nos anos 50, mandou fazer um edifício de três andares no terreno
onde existia a casa de madeira.
Luppi veio com a determinação de montar a alfaiataria. Ele
já era alfaiate de ofício. Havia estudado na prestigiada Academia
de Cortes Sacchi, de São Paulo, onde obteve o título de “mestre
cortador” para roupas masculinas. Como seus ternos eram caros
ante o poder aquisitivo da maior parte da população londrinense,
passou a vendê-los pelo sistema de consórcio – talvez o primeiro
consórcio da cidade... Os clientes fechavam grupos e pagavam
uma pequena parcela pela compra. Todos os meses era feito um
sorteio e o felizardo recebia seu terno pronto em menos de uma
semana.
Nesta fotografia, de autor desconhecido, vê-se o interior da
Alfaiataria Luppi. Nota-se a elegância dos homens que ali
trabalhavam e a presença de crianças e adolescentes que são
aprendizes do ofício, prática muito comum à época. Os pais pediam
para que estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de
serviços aceitassem seus filhos como aprendizes, sem remuneração.
Em 1937, Lupércio Luppi casou-se com a sra. Apparecida
Almeida Luppi, com quem teve seis filhos – quatro homens (Jairo
Jarbas, Lupércio Luppi Júnior, Sérgio Roberto e Marcos Antonio
Luppi) e duas mulheres (Guilhermina Maria e Vera Lúcia Luppi).
Foi ele, também, o segundo juiz de paz de Londrina, exercendo
essa atividade por quase um ano, de 18 de fevereiro de 1937 a 8 de
janeiro de 1938. E ainda se tornou fazendeiro de café. No início,
comprava terras e ampliava o negócio agrícola com os rendimentos
da alfaiataria. Mas, no início da década de 50, já podia fazer o
contrário: com o dinheiro que ganhou com o café, construiu o
prédio de três de andares na Rua Minas Gerais. Vítima de infarto,
faleceu em Londrina no dia 14 de janeiro de 1986, aos 80 anos.
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Casas Catharinenses

Depois da Casas Pernambucanas, inaugurada em 1935, outra
grande conquista comercial de Londrina foi a inauguração, em 1936,
da Casas Catharinenses, nome fantasia da empresa Fuganti, Fontana
& Cia Ltda. A casa de secos-e-molhados, ferragens e ferramentas,
armas e munições, ficava na esquina das atuais Avenida Celso Garcia
Cid e Rua Santa Catarina, no local onde hoje fica um imponente
edifício comercial, o Condomínio Complexo Empresarial Oscar
Fuganti.
A história empresarial da família Fuganti começou em 1890,
na cidade de São Sebastião, no Rio Grande do Sul, quando César
Fuganti fundou sua primeira loja. Em 1934, os Fuganti se associaram
aos Fontana, criando a razão social Fuganti, Fontana & Cia Ltda., e
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se consolidaram comercialmente nos Estados do Rio Grande do
Sul e Santa Catarina. A visão expansionista dos sócios fez com que,
ainda na década de 30, a família de César Fuganti se transferisse
para Londrina, de onde ele passou a gerenciar seus negócios, com a
ajuda de seus filhos Júlio, Jorge e Oscar Fuganti. Em 1940, houve o
rompimento da sociedade com os Fontana e a razão social das
empresas da família passou a ser Irmãos Fuganti Ltda., mas o nome
fantasia, em Londrina, continuava Casas Catharinenses. Em 1944,
o nome fantasia mudou para “Lojas Reunidas de Irmãos Fuganti”.
Em 17 de setembro de 1946, a empresa, que era até então uma
sociedade por quotas e responsabilidade limitada, transformou-se
em sociedade anônima. O nome fantasia passou para Casa Fuganti.
Foi preciso pouco tempo para que a Casa Fuganti se
transformasse em referência na região. Era um estabelecimento onde
o cliente encontrava de tudo com bons preços. Nas décadas de 40
e 50, a família Fuganti diversificou suas atividades, ampliando a
oferta de produtos e serviços. Em Londrina, inaugurou um
requintado salão de chá, que atendia a sociedade londrinense no
primeiro andar do prédio onde hoje funciona uma agência do HSBC,
na esquina do Calçadão com a Alameda Manoel Ribas. Em Colorado,
os irmãos Júlio, Jorge e Oscar investiram no setor primário, criando
a Companhia Agrícola e Pecuária Irmãos Fuganti.
Em 1952, para agilizar o processo de importação e ampliar os
lucros com a eliminação de intermediários, a família montou a
Comissária de Despachos Irmãos Fuganti, com sede em Santos
(SP). Em 1955, foi inaugurada em Londrina a Fuganti Distribuidora
de Gás S/A (Plenogás), para engarrafar e distribuir gás para toda a
região. Porém, a obra que, de fato, perpetuou o nome Fuganti na
lembrança dos londrinenses foi a construção, a partir de 1959, do
Edifício Júlio Fuganti, com 12 andares, localizado no coração de
Londrina, na esquina da Avenida Celso Garcia Cida com a Rua
Senador Souza Naves.
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Machina Taruma

Esta fotografia, segundo Omeletino Benatto, é um dos poucos
documentos que os londrinenses podem associar a um
empreendedor obstinado, o imigrante japonês Soiti Taruma. Não
há registro da data de sua chegada a Londrina. Presume-se que
tenha sido entre 1933 e 1935. Também não se sabe quando e onde
faleceu. Nas listas telefônicas atuais não consta o sobrenome Taruma.
Ou seja, a memória de Londrina deixou escapar a figura deste
empreendedor, sua vida e seu trabalho, e torna-se mais difícil, a
cada dia, levantar informações a seu respeito. Pesquisando na
internet, pudemos apurar que há pessoas com este sobrenome em
Florestópolis (PR).
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Quando Londrina completou 25 anos, em 1959, a revista
Realizações Brasileiras lançou uma edição histórica intitulada Londrina
no seu Jubileu de Prata, hoje uma raridade nas mãos de alguns poucos
pioneiros e colecionadores. A publicação é assinada por Gustavo
Branco e F. Mioni e traz duas páginas com informações sobre Soiti
Taruma, destacando que ele tornou-se um líder cuja opinião era
bastante respeitada pela colônia japonesa em Londrina. Nessa
condição, “teve a honra” de receber na cidade o deputado federal
Yukishigue Tamura. O texto prossegue: “Descrever a vida do sr.
Soiti Taruma é tarefa que agrada a todos aqueles que sabem apreciar
o valor do esforço humano e o que ele representa na construção da
riqueza individual e social.” Na fotografia que ilustra a reportagem,
o sr. Soiti Taruma aparece ao lado de sua esposa, sra. Seki Taruma,
e de dois netos: Hélio e Sônia, de aparência mestiça.
Soiti Sakuma havia chegado ao Brasil em 1918. Nos dois
primeiros anos, trabalhou em lavouras de café do Estado de São
Paulo. Com as economias que juntou nesse período, comprou 20
alqueires de terras no município de João Ramalho, no interior paulista.
Logo se tornou um comerciante bem sucedido e passou a
diversificar negócios e expandir fronteiras. Em 1937, montou em
Londrina máquinas de beneficiamento de café, algodão e arroz,
todas inauguradas com a presença do então prefeito Willie Davids,
que havia sido seu patrão quando de sua chegada ao Paraná (antes
de vir para Londrina ele havia parado no Norte Pioneiro). Nos
anos seguintes, o imigrante japonês adquiriu duas fazendas na região,
nas quais cultivou cerca de 200 mil pés de café.
Esta fotografia, de autor não confirmado, mostra um de seus
negócios em Londrina, a Machina Taruma, de beneficiamento de
algodão. Ficava na Rua Rio Grande do Norte, 1.324, próxima da
atual Avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (Leste-Oeste).
Este estabelecimento moderno e avançado: contava com um
gerador próprio para a produção da energia elétrica necessária para
o seu funcionamento.
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Cerealista José Bonifácio e Cia. Ltda.

José Bonifácio e Silva nasceu em 4 de dezembro de 1896, na
cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, filho do major
Bonifácio Ricardo da Silva e da sra. Alzira Colônia da Silva. Veio
para Londrina em 1936, com 42 anos, depois de também haver
morado em São Paulo, onde foi sócio de uma empresa de
importação e exportação, a Platezeck. Em São Paulo, casou-se com
Evangelina Rodrigues e Silva (dona Nina) e tiveram dois filhos:
Gladys Alzira e Silva e Lincoln Brazil e Silva.
Em Londrina, dedicou-se ao ramo de cereais, trabalhando como
atacadista. Seu estabelecimento comercial, fundado em 1937, com
a razão social José Bonifácio e Cia. Ltda., foi instalado num prédio
de alvenaria na Rua Benjamin Constant, 613 e 629, quase na esquina
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com a Rua Mato Grosso. Pouco depois, abriu uma filial em Cambé,
à Avenida Inglaterra, 1.500.
Influente e bem sucedido, foi presidente da Associação
Comercial de Londrina (ACL) (págs. 183-184) na gestão 1947/48.
Mas seu espírito empreendedor fez com que seu nome ficasse
associado a uma série de outras iniciativas de caráter comunitário,
cujo objetivo era aumentar o bem-estar da coletividade. Esteve
entre os fundadores do Grêmio Literário e Recreativo Londrinense,
inaugurado em 5 de janeiro de 1942. Pouco mais tarde, participou
dos esforços para a construção da sede do Londrina Country Clube,
inaugurada em 15 de novembro de 1946, na Rua Fernando de
Noronha. O casarão, de madeira, está preservado e em uso, servindo
hoje como local de festas e pequenas reuniões sociais. Ganhou o
nome de “sede de inverno” do Country Clube. Sua esposa, dona
Nina, dedicou boa parte de sua vida à assistência social.
José Bonifácio e Silva também esteve presente na fundação
do Aeroclube de Londrina e trabalhou para a instalação do Tiro de
Guerra na cidade. Foi um dos maiores expoentes no esforço pela
construção da Santa Casa (págs. 117-118), inaugurada em 7 de
setembro de 1944. Foi provedor do hospital em 1950/51, e passou
para a história como um de seus maiores beneméritos.
Foi um dos fundadores do Banco Nacional do Paraná e Santa
Catarina, conhecido como Nossobanco, inaugurado em 29 de julho
de 1952. Ficava na Avenida Rio de Janeiro, 166. Nesse
empreendimento seus sócios foram os srs. Horácio Sabino Coimbra,
então presidente do Instituto Brasileiro do Café (IBC), e Aderbal
Ramos, ex-governador de Santa Catarina. Em 2 de setembro de
1957, o banco foi transferido para um prédio próprio, o Edifício
Nossobanco, que ficava na Praça Willie Davids, 590 e 596.
José Bonifácio e Silva também foi juiz de paz, presidente do
Rotary Club (1948), e fundador e primeiro presidente da União
Democrática Nacional (UDN) em Londrina. Faleceu em 4 de junho
de 1988, aos 92 anos.
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Padaria Esmeralda

Neste prédio, mandado construir pelo sr. Frederico Schulteiss,
funcionava a Padaria Esmeralda, de propriedade do sr. Antônio
Colli Filho, uma das primeiras da cidade. As padarias eram raras nas
cidades pequenas; o mais comum era as famílias produzirem em
casa o pão para seu consumo, em fornos de tijolos instalados nos
quintais.
O prédio ficava na Avenida Paraná, 435. Além da padaria,
existiam aqui outros estabelecimentos comerciais e até industriais.
O sr. Omeletino Benatto lembra que, “ao final do prédio (à esquerda
de quem olha), estava instalada a fábrica de guaraná Sublime (págs.
97-98), do sr. Eduardo Hosken Filho”.
A fotografia foi especialmente produzida para o Álbum Londrina
– 1941. Vê-se que as pessoas estão posando. Vale lembrar que, à
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época, “sair numa fotografia” era um acontecimento raro. Quando
surgia uma oportunidade, as pessoas se preparavam, se banhavam,
aparavam e penteavam os cabelos, vestiam suas melhores roupas,
reuniam a família e, sendo possível, chamavam também os amigos.
Antônio Colli Filho, que hoje empresta seu nome a uma rua
no Jardim Imagawa, nasceu em 20 de maio de 1905, em Rio Claro,
Estado de São Paulo. Ainda no interior paulista, casou-se com Lázara
de Almeida Camargo Colli, com quem teve cinco filhos. Chegou a
Londrina em 1937, aos 32 anos, para estabelecer-se como
comerciante. Tinha sonhos de crescer com a cidade. Abriu de
imediato a Padaria Esmeralda, negócio que explorou por alguns
anos. Em 1942, inaugurou um novo estabelecimento, a Confeitaria
Seleta, mais requintada, voltada para o atendimento de públicos
mais específicos, como os jovens do footing e os frequentadores dos
cinemas. Falando sobre a Seleta, o jornal Paraná-Norte, de 28 de
junho de 1942, anunciou a inauguração, “em breve, de uma
moderníssima e luxuosa confeitaria”, num dos salões das novas
construções (ampliação) da Casas Pernambucanas. O jornal dizia
que a nova confeitaria viria preencher uma “lacuna existente em
nossa cidade” e que aceitaria encomendas de bolos e doces finos
para festas de aniversário, batizados e casamentos.
Além de padarias, Colli também abriu bares e restaurantes.
Primeiro fundou o Bar Bolero; depois, em 1952, o Bar Seleto, na
esquina das ruas Mato Grosso e Sergipe, que viria a ficar famoso
por seus lanches e salgados e, em especial, pela vitamina que servia
(e serve, pois continua em atividade). Seus negócios sempre foram
na área da alimentação.
Ao mesmo tempo, Antônio Colli Filho também atuou no
serviço público. Exerceu as funções de comissário de menores e de
oficial de justiça da 2ª Vara de Justiça de Londrina, função na qual
se manteve por mais de 30 anos. Faleceu em Londrina, dia 13 de
setembro de 1987, aos 82 anos.
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Hotel dos Viajantes

Nunca é demais lembrar: uma das principais preocupações do
início da colonização de Londrina, em termos de infraestrutura, era
a construção de hotéis para receber os interessados na compra de
compradores de terras (e alojar funcionários da Companhia de Terras
Norte do Paraná).
Esta fotografia mostra um dos mais movimentados hotéis do
início de Londrina, o Hotel dos Viajantes. O prédio foi construído
em 1938, por Olinto Pedriali, já com características de hotel: vários
quartos, refeitório, estacionamento. Ficava no número 680 da
Avenida São Paulo, entre as ruas Benjamin Constant e Sergipe, em
frente à Praça Rocha Pombo (págs. 161-162). Alguns historiadores
dizem que a construção inicial era de madeira, mas as imagens da
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época mostram um prédio de alvenaria, no qual apenas as janelas,
forros e assoalhos eram de madeira.
O Viajantes ganhou status de hotel apenas em 1943, quando
Olinto Pedriali o vendeu para Angelo Parra Carnicer, imigrante
espanhol e ex-sitiante do município de Lins, Estado de São Paulo,
que chegou a Londrina em 1941 e, de imediato, comprou a Pensão
Patriota, que ficava na mesma rua, uma quadra acima (entre a Rua
Sergipe e a Avenida Paraná, hoje Calçadão). Dois anos mais tarde,
vendeu a pensão para comprar o Hotel dos Viajantes.
Pela localização estratégica (entre a Estação Ferroviária e a
futura Estação Rodoviária, que viria a ser construída na década de
50) e tendo sido o primeiro hotel de alvenaria a ter alvará de licença
para funcionamento em Londrina, o Hotel dos Viajantes sempre
desfrutou de boa clientela. Destacava-se pela qualidade da cozinha.
Seu restaurante era frequentado e elogiado não apenas pelos
hóspedes, mas também por um público formado principalmente
por bancários, funcionários públicos e viajantes de passagem pela
cidade.
O Mapa da Agência Municipal de Estatísticas, citado por
Widson Schwartz em artigo intitulado “Explosão hoteleira” logo na
primeira década, publicado na coluna Ligue-se em Londrina, do Jornal de
Londrina de 19 de agosto de 1997, aponta que a hotelaria foi um
dos negócios mais interessantes de Londrina, da fundação da cidade
até a década de 1960. Nesse mapa consta que, em 1939/40, a
cidade tinha 12 hotéis e 51 pensões.
Nos primeiros anos de funcionamento, período em que, em
termos de comércio, Londrina era uma cidade de mascates, o hotel
era altamente lucrativo. Anos após sua inauguração, foi reformado,
ampliando sua capacidade de 17 para 30 quartos. Na década de 70,
com uma concorrência muito maior, o hotel começou a trabalhar
no vermelho e seu proprietário, desanimado com o negócio,
arrendou-o. Na última semana de 1995, o prédio do Hotel dos
Viajantes foi demolido. Hoje existe um estacionamento no local.
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Pharmacia Maria Izabel

A Pharmacia Maria Izabel marcou época em Londrina. Por
várias décadas, foi a principal referência farmacêutica da região,
pelo estoque, atendimento, eficiência e seriedade na condução do
negócio. De propriedade de Orestes Medeiros Pullin e José Schietti,
foi inaugurada em 19 de junho de 1939, na Avenida Paraná, na
altura onde hoje se encontram as lojas Americanas e Riachuelo. A
razão social levava o sobrenome dos sócios (Pullin & Schietti), prática
muito comum na constituição de empresas por cotas e
responsabilidade limitadas. O nome fantasia – Maria Izabel – era
uma homenagem de Orestes Pullin a sua filha. Anos mais tarde, a
farmácia inauguraria um prédio próprio de alvenaria, próximo das
instalações antigas, na Avenida Paraná, 431 (onde hoje funciona
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uma loja de móveis), com a frente voltada para a Praça Marechal
Floriano Peixoto (págs. 159-160), também conhecida como Praça
da Bandeira.
Orestes Pullin era catarinense; José Schietti, paulista. Ambos
chegaram a Londrina em 1938, se associaram e fundaram a
Pharmacia Maria Izabel em 1939. Trabalharam juntos até 1966,
quando Orestes Pullin faleceu. Antes, porém, tinham tido outros
sócios – os seis empregados mais antigos da empresa, a quem haviam
oferecido essa oportunidade em reconhecimento pelos bons
serviços prestados.
Em entrevista a Widson Schwartz, para o livro Poder emergente
no sertão (lançado em 1997), que narra a história da ACIL –
Associação Comercial e Industrial de Londrina, o sr. José Schietti,
então com 82 anos, explicou que essa sociedade durou pouco porque
“o varejo tornara-se insuficiente para assegurar a renda desejável
de tantas famílias”.
Nos porões da farmácia, em 1969, Schietti deu início,
timidamente, a um novo negócio: a distribuição de medicamentos
no atacado. A nova atividade cresceu, enquanto a farmácia
propriamente dita definhava em razão do aumento da concorrência.
Em 1982, a Farmácia Maria Izabel fechou as portas, pondo fim a
uma história que durou 43 anos. Já a distribuidora, batizada de
Equipe – Distribuidora de Medicamentos, Comércio e
Representações Ltda., cresceu e inaugurou uma grande sede na
PR-445, próximo ao Catuaí Shopping Center. A empresa funcionou
por anos nesse local e tornou-se referência na distribuição de
medicamentos, tendo contado, inclusive, com frota própria de
veículos para cobrir sua vasta área de abrangência. No final da década
de 90, a Equipe encerrou suas atividades. O edifício ficou de posse
do Governo do Estado do Paraná, que, mais tarde, o transferiu à
Universidade Estadual de Londrina.
Infelizmente, não foi possível, nem para o Museu Histórico de
Londrina Padre Carlos Weiss, identificar as pessoas que aparecem
na fotografia.
70

Bar Líder

Nos primeiros anos de Londrina, salvo por um jogo de futebol,
um baile ou uma quer messe eventual, não havia grandes
possibilidades de diversão para os moradores. Os bares
representavam a principal opção de lazer para os homens. Nos
bares eles se reuniam para conversar, tomar cerveja ou cachaça,
fechar negócios e, vez ou outra, havendo necessidade, também
brigar. Alguns bares se tornaram famosos e entraram para a história.
Um desses foi o Bar Líder, que ficava na atual Avenida Rio de
Janeiro entre a Rua Sergipe e a Avenida Paraná. Esta fotografia, de
autor desconhecido, mostra esse trecho da Avenida Rio de Janeiro,
195, tomada no sentido da Avenida Paraná para a Rua Sergipe. Na
esquina, onde se lê Drogaria e Farmácia Paranaense, hoje fica uma
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loja da Farmácia Nissei, no térreo do Edifício América – o prédio
que tem no alto o famoso “relojão”. Na sequência, e neste mesmo
sentido, vemos a Loja Brasil, e em seguida ficava o Bar Líder. O
prédio seguinte era o do Cine Teatro Municipal (págs. 179-180).
O Bar Líder, de João Cid Lopes, atraía um público diversificado.
Era ponto de encontro de homens de negócios durante o dia,
diversão e conversa no final da tarde e começo da noite, e ponto
de trabalho das “damas da noite” no final da noite e início da
madrugada. Fundado por João Cid no início da década de 40, o
Bar Líder funcionava em regime de 24 horas. Sua fama extrapolava
os limites de Londrina: muitos visitantes o levavam na lembrança.
Funcionou por quase três décadas no mesmo endereço, tendo
fechado as portas em 1969.
O jornalista e historiador Widson Schwartz disse em entrevista
para o site Londrix que o Líder era “o mais completo dos bares”,
pois ali também funcionavam um restaurante e uma barbearia,
inclusive com serviços de manicure. Schwartz lembrou também
que o bar era local de concentração de corretores de café, e que
grandes transações de compra e venda foram ali realizadas.
O site Londrix postou ótimas histórias sobre bares de Londrina.
De acordo com ele, além do Líder, outros se tornaram famosos,
como o Bar Caipira, de propriedade do pioneiro Heber Palhano,
considerado “chique” à época por suas toalhas brancas. Outro que
mereceu destaque foi o Bar Pinguim, que ficava ao lado do atual
Cine Teatro Ouro Verde (págs. 187-188) e que, segundo o site,
vendia mais de dois mil cafezinhos por dia. Por fim, destaque para
o Bar Globo, fundado em 1947, na esquina das atuais ruas Belo
Horizonte e Fernando de Noronha, que permanece em atividade.
O Bar Líder era referência, uma espécie de sonho de consumo,
fosse para um farto e delicioso almoço, fosse para um simples
cafezinho. Na década de 50, tentando “pegar carona” na fama do
londrinense, Cambé também abriu um Bar Líder.
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Sahão & Cia.

O conjunto de três armazéns geminados, ainda existente e
localizado na quadra recortada pelas ruas Paraíba e Maragogipe,
Travessa Belo Horizonte e Avenida Dom Geraldo Fernandes
(Leste-Oeste), era o entreposto de compra e venda de cereais e
máquina de beneficiar café de Salim Sahão. Do outro lado da rua,
embora não apareça na fotografia, havia mais um barracão feito
por ele – onde hoje funciona o Empório Guimarães.
Salim Sahão é um nome lembrado em Londrina especialmente
por sua ousadia em construir, no início da década de 50, o Hotel
São Jorge (depois Sahão), então o mais luxuoso hotel da região,
com tijolos de vidro importados da Suécia e mármore italiano. Ao
idealizar o empreendimento, esbarrou na falta de infraestrutura na
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cidade: não havia energia elétrica para consumo tão elevado, nem
saneamento básico. Não se fez de rogado: comprou um gerador
para garantir a energia elétrica e um caminhão tanque para remover
detritos. Dizem os que o conheceram que ele enxergava para além
de seu tempo e gostava de desafios.
Mas não é só pelo ambicioso hotel que Salim Sahão merece
ser lembrado. Nascido no Líbano, em 19 de janeiro de 1900, chegou
ao Brasil em 30 de janeiro de 1921, para trabalhar no armazém de
um tio em Ibitinga (SP). Inquieto, logo montou seu próprio negócio.
Trabalhador incansável, fez prosperar o negócio e diversificou
atividades. Em apenas uma década, já possuía casas de comércio e
uma máquina de beneficiar café, em Guarantã (SP). Com a quebra
da bolsa de Nova Iorque, em outubro de 1929, perdeu tudo que
havia amealhado. Arregaçou as mangas e começou de novo.
Refeito do revés, chegou a Londrina em 30 de agosto de 1935,
para assumir lotes de terras (45 alqueires no total) que havia
comprado de seus próprios empregados. Em 1937, construiu a
Máquina de Café Santa Maria, em alvenaria, na Rua Paraíba. Mais
tarde, em 1943/44, construiu o conjunto de armazéns que aparece
nesta fotografia, de autor não identificado. Segundo Bachete (1994),
citado pelas autoras Isabela Cruciol e Juliana Harumi Suzuki, em
artigo publicado na revista eletrônica Terra Cultura, da Unifil, “sua
construção não foi acaso, mas sim uma estratégia para facilitar a
carga e descarga dos produtos, pois os barracões situavam-se às
margens da ferrovia e permitiam a entrada de trens através de
braços de linhas férreas até suas proximidades”.
Em 1946, inaugurou uma residência que era um palacete com
dois pavimentos e 30 cômodos, na Rua Maragogipe, projeto do
engenheiro Omar Rupp. O casarão ainda existe, mas se encontra
em estado de abandono. Salim Sahão, que até o fim da vida cuidou
pessoalmente de seus negócios, faleceu em 11 de novembro de
1977, aos 77 anos.
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Hotel Avenida

Esta fotografia mostra mais um dos inúmeros hotéis de
Londrina na década de 40. Trata-se do Hotel Avenida, de
propriedade de Koiti Matsuda, que ficava na Avenida São Paulo,
732. O prédio, de alvenaria, com 243,00 m2 de área coberta, foi
construído especificamente para as atividades de hospedagem e
alimentação. O hotel iniciou as atividades em 3 de janeiro de 1941,
então com o nome de Hotel Júpiter, de propriedade de Eronides
João da Cruz. Eronides explorou o negócio por quase uma década,
mas acabou vendendo o imóvel e o negócio para o Sr. Koiti Matsuda
em 2 de abril de 1949.
Em 1949 o hotel dispunha de 18 quartos para hóspedes, dos
quais apenas seis tinham água corrente, ou seja, lavatório e banheiro.
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Os hóspedes dos demais quartos precisavam dividir um único
banheiro coletivo. Para lavar as mãos e o rosto, o hotel dispunha de
uma vasilha (bacia) e um vaso de água em cada quarto. O preço da
hospedagem era de Cr$ 45,00 (quarenta e cinco cruzeiros) a diária
individual e Cr$ 90,00 para casal.
À época, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) realizava anualmente uma estatística de hospedagem nos
hotéis brasileiros. Para tranquilizar os proprietários e aproximar-se
o máximo possível dos números verdadeiros, no formulário de
pesquisa vinha carimbado: “A estatística não tem finalidades
tributárias ou fiscais; visa, simplesmente, pesquisar, conhecer e prever
as possibilidades e dificuldades da vida nacional.” O Hotel Avenida
informou que, em 1949, recebeu 572 hóspedes, o que perfaz a média
de 48 hóspedes por mês.
A partir de 1950 o número de quartos para hóspedes diminuiu,
pois o novo proprietário reservou alguns quartos para sua família e
para os empregados do hotel. Porém, mesmo com menos quartos,
informou ao IBGE que hospedou 743 pessoas, o que perfaz a
média de 62 hóspedes por mês. Tudo isso, segundo as informações
passadas ao IBGE, com apenas cinco empregados: um na
administração e quatro na limpeza, lavanderia e cozinha.
Como a maioria dos hotéis e pensões da época, o Avenida
também fornecia pensão (alimentação). Não conseguimos apurar
a data do encerramento das atividades do hotel, mas até a metade
da década de 50 ele continuava em funcionamento. A fotografia,
de autor desconhecido, provavelmente de José Juliani, foi publicada
no Álbum Londrina – 1941. Porém, segundo os dados apurados no
IBGE, em 1941, ano da inauguração do hotel, ele chamava-se Júpiter
e não Avenida. E era de propriedade de Eronides Cruz e não Koiti
Matsuda.
Mais um imbroglio que precisa ser decifrado e esclarecido na
história de Londrina. Quem tiver alguma informação ou documento,
favor entrar em contato com Museu Histórico de Londrina.
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Mercado Sangri-lá

Um lugar bastante frequentado pelos londrinenses, já por
sucessivas gerações, é o Mercado Municipal Shangri-lá. O frescor e
qualidade das frutas e verduras, a variedade de produtos e especiarias,
assim como o sabor dos assados, tornaram-no uma referência de
boas compras. Mais do que isso, o espaço é cultuado como ponto
de encontro, onde se podem fazer reuniões de amigos em torno de
mesas de bares, tomando uma boa cerveja gelada e comendo
aperitivos.
O edifício foi inaugurado em 21 de fevereiro de 1954.
Construído pela Construtora Veronesi, sua estrutura interna, com
3.000m2., foi concebida mais para ser um espaço de exposições
agrícolas e industriais do que propriamente um mercado. Como, na
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década de 50, o fornecimento de energia elétrica ainda era precário,
o prédio foi projetado para receber luminosidade solar e ventilação
natural, evitando, ao máximo, a dependência de energia elétrica
para iluminação e utilização de ventiladores. Assim aconteceu: até a
metade da década de 60, o foram realizadas ali diversas exposições,
principalmente agrícolas.
Em 27 de novembro de 1967, a Prefeitura do Município de
Londrina adquiriu o prédio, que era propriedade de Adelino Boralli
e Lucílio de Held, sócios da Imobiliária Ypiranga. O mercado
propriamente dito, como o conhecemos hoje, começou a funcionar
em 2 de setembro de 1968, na administração do prefeito José Hosken
de Novaes. O jornalista e historiador Widson Schwartz, em
reportagem comemorativa aos 50 anos do mercado (Dia de comemorar
os 50 anos do Shangri-lá), publicada pelo Jornal de Londrina no dia 21
de fevereiro de 2004, explica que “havia um plano de mercados
municipais desde a administração do prefeito Milton Menezes, o
primeiro foi o da Vila Casoni”.
Alguns comerciantes estão estabelecidos lá desde 1968 e, nessas
mais de quatro décadas, mais que relações comerciais, construíram
uma rede de sociabilidade com seus clientes. Os clientes, por sua
vez, são fidelíssimos. Recentemente, foram inaugurados dois
mercados, privados, com as mesmas características do Shangri-lá,
em Londrina (um na Avenida Harry Prochet, próximo à barragem
do Lago Igapó I, e o outro na Rua Bento Munhoz da Rocha Neto,
em frente ao Lago Igapó II), mas isso não alterou a preferência da
clientela por frequentar o velho prédio construído na confluência
da Avenida Pandiá Calógeras com a Rua Darcírio Egger, no Jardim
Shangri-lá.
O Mercado Shangri-lá pode até, em algum momento no futuro,
vir a ser tombado como parte do patrimônio histórico e
arquitetônico de Londrina. Mas, mais que patrimônio material, com
certeza já pode ser considerado um importante bem do patrimônio
imaterial da cidade. É uma tradição.
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Estabelecimentos industriais
e serviços automotivos
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Typographia Oliveira

Esta foi a primeira tipografia de Londrina. Com o nome
fantasia de Typographia Oliveira, foi registrada como Oliveira &
Filho Ltda. O “Oliveira” da razão social era o sr. Belmiro Corrêa
Oliveira e o “filho” era o sr. Isolírio Corrêa Oliveira. Contudo, a
razão social bem poderia ter sido Oliveira & Filhos Ltda., pois outro
filho de Belmiro, o sr. João Corrêa Oliveira, também trabalhou boa
parte de sua vida na tipografia. Seu nome só não entrou no contrato
social da empresa porque tinha 12 anos quando ela foi constituída,
em 1934.
A Companhia de Terras Norte do Paraná precisava de serviços
gráficos e adiantou uma “ajuda de custo” para o sr. Belmiro montar
o negócio. Todos seus serviços relativos a publicidade, contratos,
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promissórias e recibos, passaram a ser impressos nesta tipografia.
Só as demandas gráficas da CTNP eram suficientes para a
manutenção do negócio.
A família Oliveira chegou a Londrina em 16 de setembro de
1934, e imediatamente surgiu a oportunidade para o sr. Belmiro
montar a tipografia. Ele trabalhou ali até falecer, em 1959. Os filhos
mantiveram a empresa em funcionamento. Pouco tempo depois,
Isolírio mudou-se para Curitiba. Retornou a Londrina por um curto
período e mudou-se novamente, para o Rio de Janeiro, onde faleceu.
João continuou com o empreendimento até 1966, quando a
tipografia fechou as portas. Ao afastar-se da atividade à qual se
dedicara por mais de 30 anos, João ficou deprimido, segundo
informou sua esposa, a sra. Afra Zancarli de Oliveira, em depoimento
gravado em vídeo pelo Museu Histórico de Londrina Padre Carlos
Weiss. Para enfrentar o problema, ele montou uma pequena
tipografia nos fundos de sua casa e passou a imprimir as demandas
do Rotary Clube, pois era rotariano.
A imagem foi tomada antes de 1942, posto que a rua ainda
não era pavimentada. A tipografia ficava na Rua Mato Grosso,
681, entre as ruas Sergipe e Maranhão. No prédio à esquerda da
tipografia (lado esquerdo de quem olha para a fotografia), ficava o
escritório do engenheiro Nestor Guimarães, que também era
proprietário de uma fundição de ferro que ficava no final da Rua
Santa Catarina, esquina com Avenida Jorge Casoni, onde hoje está
instalada a Vila Municipal da Saúde (Rua Santa Catarina, 584). Em
1950, a tipografia mudou-se para a Rua Mato Grosso, 571.
Esta tipografia tem um lugar singular na história de Londrina.
Foi pioneira não só na confecção dos papéis necessários para a
administração pública e para o comércio e a indústria, como guias,
alvarás, notas fiscais e recibos, mas suas máquinas também imprimiram
os primeiros jornais e revistas da cidade, como o Paraná-Norte, de
1934, e a Folha de Londrina, que começou a circular em 1948.
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Officina de Foices Minatti

Por algumas singularidades – trabalhador incansável, desportista
fanático, mau pagador (em geral, só quitava suas dívidas juízo) ou
poeta sem talento – o nome de Jacob Bartholomeu Minatti tornouse muito conhecido em Londrina. Muitos o amavam, outros tantos
o odiavam.
O pioneiro chegou a Londrina em 17 de janeiro de 1931, aos
19 anos de idade, vindo de Assis, Estado de São Paulo. Uma de
suas primeiras providências foi comprar uma data de terras, pela
qual deu 42$000 de entrada e financiou o restante em prestações
mensais. Sua primeira atividade profissional no Norte do Paraná
foi abrir fossas.
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Depois de um ano, ele vendeu – com lucro – sua data de
terras, e comprou outra, na esquina das atuais ruas Mato Grosso e
Piauí, onde montou a Officina de Foices Minatti, como mostra
esta fotografia de José Juliani tomada no início da década de 30. Na
oficina, consertava carroças e, claro, fabricava foices. No início da
década de 50, para ampliar o negócio, a fábrica foi transferida para
a esquina das atuais ruas Mato Grosso e Santa Catarina. Reportagem
da revista Realizações Brasileiras, de 1959, anunciava que a empresa
Indústria e Comércio Minatti trabalhava com “ferragens em geral,
louças, talheres, armas e munições. Fábrica das afamadas foices
Palmeira, Leão e super foice Minatti. Serralheria em geral, portas de
aço e portões. Forninhos, dobradiças para mourões, ferragens para
construções e demais artigos para indústrias e lavoura”.
Minatti era fanático por futebol. Foi goleiro do Esporte Clube
Londrina (págs. 171-172), fundado em 1934. Depois de obter
sucesso como empresário, além de liderar o movimento para a
construção do estádio municipal, criou seu próprio time, o Esporte
Clube Operário. Já o estádio foi feito em terreno doado por Mr.
Arthur Thomas e inaugurado em 7 de setembro de 1945, com o
nome de Aquiles Pimpão Ferreira. Na festa de inauguração daquele
que hoje é o Estádio Municipal Vitorino Gonçalves Dias, o time do
Palmeiras, de São Paulo, goleou o Operário. Dois anos mais tarde,
em 1947, Minatti fundou a Liga Comercial de Esportes de Londrina.
Depois de várias tentativas, embargos e recursos, a Justiça
decretou a falência da Indústria e Comércio Minatti, em outubro
de 1981. Em abril de 1982, foi decretada a prisão preventiva de
Jacob Bartholomeu Minatti. Nesse momento, ele estava em Águas
de Santa Bárbara, no interior de São Paulo. Sua família declarou à
Folha de Londrina, em reportagem publicada em 20 de abril de 1982,
que ele sofreu um derrame cerebral quando ficou sabendo da
decretação de sua prisão. Foi internado na Santa Casa de Avaré
(SP), mas, após outros três derrames sucessivos, faleceu na tarde de
19 de abril de 1982, aos 71 anos.
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Anderson Clayton & Cia. Ltda.

Esta fotografia, tomada por José Juliani em meados da década
de 1930, retrata o escritório da empresa Anderson Clayton & Cia.
Ltda., com alguns veículos utilizados para o transporte de seu principal
produto de beneficiamento, o algodão. Todos sabem e ninguém
contesta a importância do café para o desenvolvimento do norte
do Paraná. O que nem todos sabem é que, antes da expansão
cafeeira, outros produtos tiveram importância fundamental para o
desenvolvimento da região, entre eles o algodão.
A Anderson Clayton foi a primeira empresa especializada em
algodão que se estabeleceu na região. O braço londrinense da
multinacional norte-americana ficava em frente ao Marco Zero de
Londrina (págs. 193-194), na atual Avenida Theodoro Victorelli,
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estrategicamente estabelecida à margem da linha férrea, para facilitar
o escoamento. A indústria, por muito tempo, foi uma potência na
geração de rendas, impostos e empregos. No local onde funcionava
recentemente foram inauguradas a Leroy Merlin e o Shopping
Boulevard, duas âncoras do empreendimento Complexo Marco
Zero, que também prevê a construção de torres comerciais e
residenciais. Para preservar a história, os empreendedores se
comprometeram a manter em pé a chaminé da antiga indústria.
Em matéria intitulada O parque se renova, postada em 03/12/2010,
no blog Londrix.com – O portal da cidade, a jornalista Ruth Meira
anunciava: “Os empreendedores do complexo já decidiram: vão
preservar a rica história do lugar e incluíram, no projeto arquitetônico,
a chaminé da Anderson Clayton. As gerações futuras saberão, ao
circular pelo shopping, calçadões, bares, restaurantes, cinemas, escolas
e teatro do Boulevard Marco Zero, que ali funcionou uma das
maiores empresas norte-paranaenses.”
Esta é uma das mais reproduzidas fotografias nos livros sobre
a história de Londrina. Omeletino Benatto lembra que, nessa época,
a empresa era gerenciada pelo sr. Geraldo (não lembra o
sobrenome). Identifica que o primeiro carro, da esquerda para a
direita, é um Ford ano 1928/29; o segundo e o terceiro eram da
marca Chevrolet, provavelmente também de fabricação nos anos
1928/29; o quarto, diz não ter certeza, mas arrisca ser um Ford
adaptado para o transporte de cargas. O pioneiro também
identificou três pessoas que aparecem na fotografia: O quarto
homem, da esquerda para a direita (entre o terceiro e quarto carro),
é o sr. Geraldo, gerente da Anderson Clayton & Cia. Ltda., o sexto
homem (sentado sobre as sacas de algodão em cima do quarto
carro) é o sr. Silvério Paglia, fundador da Vila Paglia, na região do,
hoje, Terminal Urbano de Londrina. Por fim, o último homem à
direita, de chapéu e com a mão no quadril, era o sr. Mário Paglia,
filho de Silvério.
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Oficina Mecânica de Octavio Taccola

Este prédio, imponente para a época, abrigava a oficina
mecânica do sr. Octavio Taccola, instalada em 1936. Ficava na
Avenida Paraná (atual Avenida Celso Garcia Cid), entre as ruas
Heimtal (atual Avenida Duque de Caxias) e Mato Grosso.
Octavio Taccola, filho de italianos, nasceu em 23 de fevereiro
de 1897, no Estado de São Paulo. Tornou-se mecânico porque era
fascinado, desde a infância, pela mecânica de automóveis e
caminhões. Veio para Londrina, sozinho, no final de 1934. No ano
seguinte, trouxe a esposa – Theresa Radeke – e os dois filhos: José
Carlos e Fábio.
O edifício era de alvenaria. Em 1936 ainda era possível construir
em madeira, mas o sr. Taccola, pensando em um empreendimento
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duradouro, optou pela alvenaria. Somente em 1939 a Prefeitura
Municipal de Londrina editou o Decreto nº 29/39 que, entre outras
definições, proibia a construção de casas de madeira nos principais
trechos da área urbana.
A demanda por serviços de mecânica de veículos no início de
Londrina era muito grande. A idade da frota de caminhões era
elevada, as estradas eram precárias e faltavam peças de reposição.
O número de automóveis também crescia a olhos vistos,
especialmente os das marcas Ford e Chevrolet. Na frente da oficina
veem-se duas bombas de gasolina, pois ali também se vendiam
combustíveis, especialmente a gasolina Atlantic. No alto da marquise,
a placa publicitária tem o símbolo da General Motors, fabricante
dos veículos da marca Chevrolet. Sinal de que a oficina era
especializada no conserto de veículos dessa marca, numa época em
que não havia oficinas “autorizadas” e os proprietários de veículos
tinham de recorrer ao mecânico de sua confiança.
“Taccola”, como era conhecido, era um empreendedor visionário
que, no entanto, não tirava os pés do chão. Em 1950, além da oficina,
que continuava a operar, era dono da maior loja de autopeças de
Londrina, que funcionava no mesmo prédio e tinha o mesmo nome
fantasia. Em 1955, deixou a empresa para seus filhos e mudou-se
para Guaravera (Distrito de Londrina), onde se dedicou à agricultura,
especialmente ao plantio de café. Porém, as geadas de 1955 e 1959
frustraram seu entusiasmo com o café. Ele vendeu o sítio e voltou
para a cidade, mas não para os negócios. Foi morar numa casa que
havia mandado construir na Rua Augusto Severo, próximo ao
aeroporto (págs. 123-124), até então um local sossegado.
A oficina foi desativada no início de 1960 e o prédio foi
alugado. O prédio existe até hoje, teve apenas a fachada reformada.
No local funciona uma loja de ferragens, a Duque Ferramentas, de
propriedade do sr. Silvio Martins. Octavio Taccola faleceu em 24 de
junho de 1977. Sua esposa, sra. Theresa Taccola, faleceu dez anos
depois.
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Serraria Mortari

Nesta fotografia, tomada por F. F. Hahn no final de 1936 ou
início de 1937, veem-se parte das instalações, a matéria-prima, o
meio de transporte, o proprietário e os funcionários da Serraria
Mortari, considerada a primeira indústria de porte de Londrina.
A serraria foi inaugurada no mesmo ano da chegada da família
Mortari à cidade, 1936. Em 1935, o patriarca Amadeu Mortari
tinha sido procurado por um agenciador da CTNP, em Matão,
estado de São Paulo, onde residia e era proprietário de uma serraria,
e aceitou vir conhecer o “promissor” Norte do Paraná, terra onde
havia fartura em madeiras de lei e escassez de mão-de-obra apta
para trabalhar nesse campo. Amadeu veio, viu e gostou. Dirigiuse ao escritório da CTNP (págs. 173-174) e, antes de voltar a
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Matão, comprou o terreno situado entre as ruas Acre, Lorena
(pequena rua de acesso quase exclusivo à serraria e que hoje está
incorporada à Avenida Leste-Oeste), Rio Grande do Sul e a atual
Avenida Duque de Caxias. Retornou a Londrina em setembro de
1936, para ficar definitivamente. Chegou acompanhado da esposa
(sra. Virgília) e dos filhos Alcy, Gilseno, Antonio e Odila. Em
novembro chegou também o filho Leonel, que ficara em Matão
para acertar as contas da serraria. Esta havia sido desmontada e
transferida para Londrina.
Além do maquinário, Amadeu Mortari trouxe alguns
funcionários especializados. Começou imediatamente a beneficiar
madeira. Fazia compras diretamente dos proprietários que estavam
desmatando para construir ou plantar. Costumava pagar a madeira
in natura com madeira beneficiada. Passou a produzir assoalhos,
forros, esquadrias, janelas, portas e batentes. Sua serraria tornou-se
a mais importante fornecedora de madeiras beneficiadas e artefatos
de madeira da região. Também tinha clientes nos Estados de São
Paulo e Rio de Janeiro.
A Segunda Guerra Mundial lhe trouxe dificuldades e facilidades.
Por um lado, tornou escasso o abastecimento de combustível para
máquinas e caminhões; por outro, no entanto, abriu as portas para
a exportação de pranchas de madeira para a França, onde eram
usadas na construção de barcas, e de vigas de peroba rosa para a
Inglaterra, que também aplicava esse material na indústria naval.
Em seu período áureo, depois da Segunda Guerra Mundial, a serraria
chegou a contar com mais de 60 funcionários.
Com o fim da abundância de madeira na região, as constantes
mudanças no cenário econômico nacional e a instalação de novas
serrarias, especializadas em beneficiamento de pinus, a Serraria Mortari
perdeu o brilho e a importância de outrora e fechou as portas entre
1967 e 1968. Amadeu Mortari vendeu as máquinas e alugou os
barracões. Até hoje o terreno pertence à família Mortari.
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Serraria SIAM

Londrina já contava com algumas serrarias quando a SIAM
(sigla de Seleção Industrial de Artefatos de Madeira) foi inaugurada,
em 1937. Seus proprietários, Henry e Otto Blumenschein, vieram
de Santo André, Estado de São Paulo. Desmontaram a indústria
que mantinham lá e transferiram seus modernos equipamentos para
Londrina, centro do promissor Norte do Paraná, abundante fonte
de matéria-prima para o negócio que exploravam.
Em virtude de sua experiência no ramo, da qualidade dos seus
equipamentos, da boa capacidade financeira e da vasta lista de
fornecedores e clientes amealhada ainda em Santo André, em pouco
tempo a Serraria SIAM se consolidou como a mais importante
indústria de Londrina do final dos anos 30. Fabricava e exportava
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laminados e compensados. Produzia tacos, assoalhos, forros e
esquadrias, que eram vendidos não apenas na região, mas também
para os clientes antigos do Estado de São Paulo. A produção anual
ultrapassava os dez mil metros cúbicos de madeira. Esta fotografia,
tomada por José Juliani, mostra as instalações da serraria e o pátio
repleto de toras para beneficiamento.
A SIAM estava instalada no prolongamento da atual Avenida
Celso Garcia Cid, entre as ruas São Pedro e Paul Harris (adiante da
atual garagem da Viação Garcia). Para contornar as dificuldades de
deslocamento, alguns de seus funcionários fizeram casas para morar
perto da serraria, dando origem à Vila Siam. Em seus tempos áureos
(antes e imediatamente após a Segunda Guerra Mundial), a indústria
tinha cerca de 100 empregados, número bastante significativo para
a época.
Assim como a Serraria Mortari (págs. 89-90), a SIAM também
sentiu os efeitos negativos do mundo em guerra. Encerrado o
conflito, as máquinas voltaram a funcionar em ritmo acelerado e a
produzir peças padronizadas para construções de madeira. Porém,
no final da década de 40, e mais acentuadamente na década de 50,
Londrina passou a viver uma empolgante fase de modernismo
arquitetônico e o número de novas construções de alvenaria
superava em muito o de casas de madeira. Também já existiam
normas municipais que colocavam restrições às construções de
madeira. Com isso, o negócio começou a encolher.
Na década de 50, ampliou-se outro fenômeno que anos antes
parecia inimaginável: começou a faltar matéria-prima para as serrarias
da região. A imensa floresta de madeiras de lei que cobria o Norte
do Paraná minguava a olhos vistos, como resultado do
desmatamento intensivo para dar lugar à urbanização e à formação
de lavouras. Buscar madeira em regiões distantes era trabalhoso e
caro. Em razão disso, a Serraria SIAM, que fora a maior indústria
de Londrina, fechou suas portas no início dessa década.
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Posto Energina

Este posto de gasolina ficava na esquina da Avenida Paraná
com a Rua Quintino Bocaiúva, onde hoje estão o Edifício Regina e
o Crystal Palace Hotel, com a frente voltada para o leste, ou seja,
para o centro da cidade. Em alguns escritos de posse do Museu
Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss, consta que “o primeiro
posto de gasolina de Londrina surgiu na esquina da Avenida Paraná
com a Rua Hugo Cabral, por volta de 1937”. Trata-se, porém, do
mesmo lugar, pois nesta esquina, no sentido sul-norte, acaba a Rua
Hugo Cabral e começa a Rua Quintino Bocaiúva.
Aquela região concentrava diversos estabelecimentos dedicados
à manutenção e outros serviços para veículos automotores. No
casarão de madeira à direita, funcionava uma pequena oficina
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mecânica, depois substituída por uma lavadora de carros. Atrás do
posto existia outra oficina mecânica, de maior porte, de propriedade
do sr. Antônio Vieira. E, em frente ao posto, na Avenida Paraná
(entre as atuais Cipasa e Igreja Batista), existia uma oficina de
radiadores, propriedade de um alemão de nome Germano.
O autor da fotografia não é conhecido, a data da tomada
também não. Mas, pelo modelo dos carros que nela aparecem (alguns
fabricados em 1937, outros em 1938), pode-se supor que tenha
sido feita em 1939 ou 1940, dedução reforçada pela rua de terra
batida: só no início dos anos 40 as ruas de Londrina começaram a
receber calçamento com paralelepípedos. Outro fator que limita a
data da fotografia em 1940 é que ela foi publicada no Álbum Londrina
1941.
De meados ao final dos anos 30, o número de carros, caminhões,
postos de combustíveis e oficinas mecânicas cresceu a olhos vistos
em Londrina. Antes do Posto Energina, de propriedade de Madi &
Cia., havia quatro bombas de gasolina na cidade: uma na oficina do
sr. Octávio Taccola (págs. 87-88), uma na casa de secos e molhados
do sr. Manoel Barboza, uma na Casa Fuganti e outra na revendedora
Chevrolet (págs. 185-186). Mas eram apenas bombas de gasolina e
não postos de combustíveis que oferecessem outros produtos e
serviços. Porém, no início dos anos 40, em razão da Segunda Guerra
Mundial, o Norte do Paraná passou por uma grave crise de
desabastecimento de combustíveis e alguns postos fecharam. Com o
fim da guerra, em 1945, o fornecimento de combustíveis foi aos
poucos se normalizando e a frota motorizada voltou a crescer. Mais
que isso, o aumento do preço do café no mercado internacional,
definitivamente, alavancou o crescimento econômico e impulsionou
o desenvolvimento social de Londrina e região.
Uma recordação do sr. Omeletino Benato é de que, na esquina
deste posto, morreu atropelado por um jipe o sogro do sr. Alexandre
Garcia Cid, irmão de Celso Garcia Cid.
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Agência de Automóveis Ford Pismel

Este prédio, arrojado nas linhas arquitetônicas, nas portas e
janelas e no vão coberto à entrada, foi inaugurado em 1938. Ele foi
projetado e construído para atender as especificidades da
revendedora de automóveis Pismel S/A, que revendia veículos da
marca Ford. O prédio ficava na esquina da Avenida Paraná (hoje
Celso Garcia Cid) com a Rua Mato Grosso. Em meados da década
de 50, o sr. Orlando Mayrink Góes comprou o prédio e a
concessionária. Trocou o nome para Companhia de Automóveis
Mayrink Góes, que atendeu no local por mais de quatro décadas.
Em 2000, com o falecimento do sr. Orlando, a concessionária deixou
de vender carros, mas continuou com atividades internas até 2002,
quando foi alugado pela Universidade Estadual de Londrina, para
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abrigar a administração da Casa de Cultura, que lá permaneceu até
2006. Em outubro de 2010, o terreno foi vendido à Construtora
Bascol do Brasil, que demoliu o prédio e, no local, está construindo
duas torres com 18 pavimentos de unidades comerciais e residenciais,
cuja entrega está prevista para abril de 2014.
Antes de inaugurar este prédio, a Pismel S/A, que havia sido
inaugurada em 1936, como primeira agência Ford e segunda
revendedora de automóveis de Londrina, funcionou precariamente
no prédio da Oficina Taccola (págs. 87-88). Esta fotografia, tomada
por José Juliani, documenta a inauguração do prédio e registra uma
cena inusitada para a época: um fotógrafo, nesse caso, um segundo
profissional fotografando o mesmo evento. Interessante observar
seu trabalho do fotógrafo. Depois de montar seu equipamento sobre
um tripé, bem à frente da porta de entrada do prédio, ele orientava
as autoridades e os convidados a se postarem hierárquica e
organizadamente para a “fotografia oficial” da inauguração. De terno
claro, bem à frente do fotógrafo (assinalado com o número 1), o
então prefeito Willie Davids; de terno escuro, à direita do prefeito
(assinalado com o número 2), o sr. João Batista Gurgel Pismel,
proprietário da agência. O menino assinalado com o número 3 é
Omeletino Benatto, então com nove anos de idade. Segundo ele,
também estiveram presentes nesta inauguração o Mr. Arthur
Thomas, o juiz de direito, o promotor de justiça e “a nata da
sociedade londrinense”.
O poste à frente do prédio é para sustentação da placa de
publicidade da Ford, pois, nesse momento, ainda não havia energia
elétrica. A Avenida Paraná (págs. 153-154) era de chão batido, pois
ainda não havia calçamento. Mas havia telefone e o número da
Pismel era 58. Praticamente todos os homens estavam de terno e
gravata e praticamente todos os que não estavam sendo
fotografados usavam chapéu. Registros de época que só uma
fotografia é capaz de eternizar.
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Fábrica de Guaraná Sublime

Esta fotografia tem “sabor” de infância. Claro que fotografias
não têm sabores, nem cheiros, nem sons. Mas é praticamente
impossível para quem têm mais de 50 anos olhar para a fábrica de
guaraná desta fotografia e não se lembrar dos bons tempos de
infância. Tempos difíceis em que cervejas e refrigerantes em casa
eram sinônimos de festa.
Muita gente lembra com saudosismo das festas de Natal, Ano
Novo e Páscoa, nas quais as enormes famílias de então se reuniam
em torno de uma mesa farta de massas e assados, e bebida à vontade.
Os adultos bebiam cervejas, normalmente postas para gelar no
tanque de lavar roupas e cobertas de gelo; as crianças tomavam
guaraná e sodinha, um refrigerante gaseificado, embalado em uma
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garrafa menor (por isso o nome no diminutivo). Também era de
praxe fazer um furo com um prego no meio da tampa da garrafa
de sodinha para sorvê-la aos poucos, deliciosamente, por esse
pequeno orifício. Após tomar um gole, a criançada tapava o buraco
com o dedo polegar e chacoalhava a garrafa para o refrigerante
“pegar pressão”. Depois era só tirar o polegar da tampa que ele
“esguichava” para fora, expulso pela pressão que o chacoalhar havia
acumulado no interior da garrafa, como fazem hoje, com
champagne, os vencedores das provas de automobilismo. Uma festa!
A fábrica de guaraná Sublime, da família do comerciante
Eduardo Hosken Filho, ficava na esquina da Rua Heimtal (atual
Avenida Duque de Caxias) com a Avenida Paraná (atual Avenida
Celso Garcia Cid). O prédio foi mandado construir pelo alemão
Frederico Schulteiss. Há pouquíssima informação sobre a fábrica.
Não se sabe, por exemplo, suas datas de início e encerramento de
atividades. A certeza que se tem é que ela é anterior a 1941, pois
figura no Álbum Londrina – 1941. Aliás, pressupomos que tenha
sido tomada especialmente para a produção deste álbum.
Também não sabemos o nome do autor da fotografia, mas
pelo estilo, pela composição e por estar no álbum de 1941,
provavelmente tenha sido José Juliani. Não conseguimos identificar
nenhuma das oito pessoas que aparecem à frente do prédio.
Presumimos, em razão de serem os mais bem vestidos, que um dos
dois homens à direita de quem olha para a fotografia seja o Sr.
Eduardo Hosken Filho e que as seis pessoas à esquerda (todas de
roupas claras) sejam funcionários da fábrica, inclusive a criança
(primeiro da esquerda para direita).
O prédio ainda existe no local, apesar de estar em mau estado
de conservação. Ele havia sido adquirido pelo advogado Antônio
de Camargo Corrêa Ferraz (págs. 31-32) que, em testamento o
deixou como doação à Irmandade Santa Casa de Londrina (ISCAL).
Antônio Ferraz é um conhecido benemérito da Santa Casa de
Londrina.
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Cerâmica Mortari

No início da década de 40, além das dificuldades econômicas
que o conflito mundial causava, Amadeu Mortari se preocupava
com duas situações locais: a diminuição da oferta de madeira de lei
e o crescente número de construções de alvenaria. Diante disso,
achou por bem diversificar suas atividades e, ao longo de 1943 e
1944, planejou, construiu, equipou e iniciou as atividades de um
novo negócio: uma cerâmica.
A Cerâmica Mortari ficava ao lado da Serraria Mortari (págs.
89-90), entre a serraria e o Estádio Vitorino Gonçalves Dias, no
terreno onde hoje está instalada uma loja do Supermercado Condor.
Esta fotografia, de autor desconhecido, mostra sua localização. Para
preservação da memória, o supermercado mantém um de seus
antigos portais, na esquina das ruas Acre e Rio Grande do Sul.
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Nas décadas de 40 e 50, a cerâmica operava “a todo vapor”,
com 10 fornos, sendo um duplo, e nove chaminés, para produção
de tijolos, telhas e manilhas. Os negócios iam “de vento em popa”
e as duas empresas foram fundidas, originando a Amadeu Mortari
e Cia. Ltda., que, em 1952, chegou a ter 400 funcionários e fornecia
material para construtoras do Paraná e de outros Estados. Em
Londrina, associou-se à Predial Construtora, responsável pela
construção de centenas de casas, galpões e edifícios, inclusive o da
Casa Fuganti, o do Hotel São Jorge (depois Sahão) e o Edifício
Autolon (págs. 185-186).
Porém, nos anos 60, a crescente escassez de matéria-prima
começou a preocupar o empresário e a comprometer a produção.
Amadeu Antonio Mortari, neto do pioneiro (filho de Leonel
Mortari), em entrevista para a produção deste livro, disse que os
barreiros que seu avô possuía no Rio Tibagi se tornaram
insuficientes para atender a produção. Explicou que, para a
fabricação de manilhas, peças e conexões, o barro era misturado a
uma argila especial, retirada do Rio Jacutinga. Mas, com o passar
do tempo, a argila foi rareando até praticamente acabar. Ele, que
também trabalhou na empresa, resume os principais problemas
que afetaram a cerâmica: “Além da falta de matéria-prima, a coleta
era muito demorada e as chuvas atrapalhavam muito o trabalho
de coleta e o transporte. Em dias chuvosos, nem saíamos para
buscar barro ou argila; quando arriscávamos, ficávamos atolados,
pois as estradas eram muito ruins.”
Os fornos foram sendo gradualmente desativados a partir de
1975, até que a cerâmica encerrou as atividades em 1980. O terreno
foi vendido ao Supermercado Condor. Amadeu Mortari faleceu
em Londrina em 13 de março de 1987, dez dias antes de completar
94 anos. Para homenageá-lo, seu nome foi emprestado a uma
pequena rua, ao lado da atual Estação Rodoviária, próxima ao local
onde trabalhou por mais de quarenta anos.
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Cemitério São Pedro

O Cemitério São Pedro, que ocupa duas quadras entre a
Avenida Juscelino Kubitschek ao sul, Rua Alagoas ao norte,
Avenida Rio de Janeiro a leste e Rua Professor João Cândido a
oeste, foi o primeiro de Londrina. A abertura de um cemitério
constava entre as prioridades da CTNP no início da colonização,
dadas as características da região, inóspita e cheia de perigos, o
que fazia prever o risco de número significativo de mortes. Havia
as endemias próprias da floresta, e o atendimento médico
disponível era extremamente precário. Com isso, doenças que,
em outras condições, poderiam ser curadas, e acidentes não tão
graves, acabavam induzindo os enfermos a óbito, por falta de
cuidados e tratamento.
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Inaugurado em 1932, o Cemitério São Pedro ficava fora da
cidade. Com o tempo (não foi preciso muito), foi engolido pela
expansão urbana. No início, o terreno era cercado por balaústres
e as sepulturas eram simples – isso, quando havia sepulturas, e
não apenas uma mera cruz de madeira fincada na terra, cena
típica dos cemitérios de lugares de passagem. A partir da segunda
metade da década de 30, com o município já emancipado, a
situação muda: agora as pessoas vinham para fixar residência,
constituir família, prosperar, desenvolver relações, enfim, enraizarse. Londrina tornou-se um lugar de pertencimento. O cemitério
também se transformou: ganhou muro, carneiras e jazigos foram
construídos. Deixava de ser um depósito de mortos, um lugar de
esquecimento, e tornava-se um espaço visitado, de culto aos entes
queridos falecidos.
Talvez em razão de que, naquela época, era mais comum o
costume das famílias da zona rural de sepultarem seus mortos no
lugar onde moravam – e de nem todas as mortes serem registradas
no cartório, devido às dificuldades de deslocamento e comunicação
– o número de óbitos documentados em Londrina foi relativamente
pequeno no início da cidade. A referência mais confiável é o livro
Londrina – 25 anos de sua história, de Humberto Puiggari Coutinho.
O jornalista informa que em 1933 houve apenas 76 óbitos, em
1934 o número subiu para 114 e, em 1935, para 168 óbitos.
O pesquisador Humberto Yamaki informa no livro Labirintos
da memória que, em 1935, pelo Decreto nº 13, de 16 de fevereiro de
1935, a Prefeitura municipalizou o Cemitério São Pedro. O decreto
dizia que “passam a ser considerados municipais, além do atual
cemitério de Londrina, os demais existentes e que vierem a existir”.
Hoje, existem oito cemitérios urbanos em Londrina (São Pedro,
João XXIII, Padre Anchieta, Jardim da Saudade, São Paulo, Parque
das Oliveiras, Islâmico e Parque das Allamandas, sendo que os três
últimos são particulares), mais os cemitérios distritais.
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Hospitalzinho da CTNP

Dentro da infraestrutura necessária para a consolidação do
projeto de colonização da CTNP, um hospital era essencial. Mas
não foi a primeira coisa que se fez, ao contrário: primeiro vieram os
colonos e as provas visíveis de tal necessidade, ou seja, as doenças e
os acidentes. Daí, o clamor pela construção de um hospital.
Necessidade e pressão se somaram. O impasse precisava ser
resolvido pela Companhia de Terras.
O pesquisador Paulo César Boni, no livro Fincando estacas! A
história de Londrina (década de 30) em textos e imagens, diz que, em razão
dessas circunstâncias, “[...] outra iniciativa, ainda em 1933, foi a
instalação de um hospital. Não sem justa causa, pois tratando-se de
uma grande clareira, Londrina estava no meio da mata. Mosquitos
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havia aos montes. O clima quente e úmido era propício ao
aparecimento de doenças. Febre amarela silvestre, febre tifóide,
pneumonia, diarréias, leishmaniose... E mais: alto índice de acidentes
de trabalho, pessoas que se feriam derrubando a mata ou
construindo casas. O hospital, com 14 leitos, construído em madeira,
logo ficou conhecido como Hospitalzinho da CTNP.”
Este hospital (fotografia de autor desconhecido) ficava na atual
Alameda Manoel Ribas (págs. 163-164), no local onde mais tarde
seria erguida a sede social do Grêmio Literário e Recreativo
Londrinense, hoje usada por uma igreja. O primeiro médico
contratado foi o dr. Kurt Peter Müller. Existem fortes indicações,
embora falte uma confirmação inquestionável, de que o primeiro
enfermeiro foi Miguel Koesich. Ambos eram alemães.
A partir de 1934, o hospital passou a contar com um segundo
médico, o dr. João Figueiredo. O recém-chegado dividia seu tempo
entre o trabalho no hospital e no seu consultório particular. Por
indicação dele, a CTNP também contratou seu irmão, o dr. Anísio
Figueiredo, cirurgião traumatologista, que passou a dirigir o hospital.
Hoje, Anísio e João Figueiredo são homenageados com a atribuição
de seus nomes a importantes hospitais da região. Kurt Peter Müller
não recebeu as mesmas honras. Por conta de um crime passional
(págs. 23-24), precisou fugir da cidade.
Os 14 leitos e o pequeno centro cirúrgico logo se tornaram
insuficientes para atender as crescentes necessidades. Em 1938, o
dr. Gabriel Martins instalou um precário hospital de emergência
para o atendimento de pessoas carentes, numa construção de
madeira que ficava na esquina das atuais Ruas Benjamin Constant
e Mato Grosso. Esse hospital passou para a história como o
“Hospitalzinho dos Indigentes” e encerrou suas atividades em 1944,
quando, depois de muita persistência, foi inaugurada a Santa Casa
de Londrina, este sim um hospital de referência médica (págs. 117118).
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Usina Cambezinho

Nos primeiros anos de Londrina, a Companhia de Terras
Norte do Paraná se responsabilizou por praticamente todas as obras
de infraestrutura e serviços de interesse coletivo da região, inclusive
a geração de energia elétrica. A primeira iniciativa nesse sentido foi
a instalação, em 1933, de um gerador movido a óleo cru no Ribeirão
Cambé, no local onde hoje está instalado o Parque Arthur Thomas.
A quantidade de energia gerada era muito pequena, mal dava para
iluminar o escritório da empresa e as residências de seus diretores e
principais funcionários. Não era possível, ainda, instalar uma rede
de iluminação pública, pode-se dizer que a energia produzida era
para consumo privado. A iluminação pública propriamente dita,
ainda obtida de motores a vapor, foi inaugurada dia 11 de junho de
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1938, num trecho do atual Calçadão, entre as atuais Avenida São
Paulo e Rua Minas Gerais.
Em 1936, na gestão do prefeito Willie Davids, os srs. Gastão
de Mesquita Filho e Rolando Davis, ligados à CTNP, conseguiram
a concessão para explorar a “prestação de serviços de força e luz
elétrica à cidade e município de Londrina” (jornal Paraná-Norte de 7
de novembro de 1937) e fundaram a Empresa Elétrica de Londrina
Sociedade Anônima (EELSA), que começou a planejar e construir
usinas para a geração e fornecimento de energia. A primeira a ser
inaugurada, no dia 8 de fevereiro de 1939, foi a Usina Cambezinho
(fotografia de José Juliani tomada provavelmente no final da década
de 30), construída no Ribeirão Cambé (Parque Arthur Thomas).
Esta usina era capaz de gerar 200 kW de energia, o suficiente para
atender uma cidade de cerca de seis mil habitantes.
A EELSA construiu mais duas usinas, uma no local conhecido
por Três Bocas (onde hoje fica o Parque Ecológico Dr. Daisaku
Ikeda, na estrada para o Distrito de Maravilha), inaugurada na década
de 40, com capacidade para abastecer uma cidade de 15.000
habitantes, e outra, de maior porte, no Rio Apucaraninha, próximo
a Tamarana, inaugurada na década de 50.
A Usina Cambezinho foi desativada em 10 de outubro de
1967. Em 1969, ela foi desmontada e seus equipamentos
transferidos para outro local. O terreno era propriedade da
Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (sucessora da
CTNP), que propôs doar uma parte à Prefeitura de Londrina,
para que lá fizesse um parque natural, desde que... concordasse
com o loteamento da outra parte do terreno, e ainda fizesse a
abertura do perímetro que seria loteado, a derrubada da mata e a
terraplanagem do local. A Prefeitura fez a barganha. Resultado:
Londrina perdeu uma grande área de mata nativa, até então, uma
das mais conservadas da região, em contrapartida ganhou o Parque
Arthur Thomas.
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Agência dos Correios

Nos primórdios de Londrina, a agência dos Correios esteve
instalada em diversos endereços da cidade. Até 1934, sequer existia
uma agência, mas apenas um posto: o serviço postal limitava-se a
deixar e apanhar cartas. O responsável por esse trabalho era o sr.
Manoel Almeida, funcionário da Estrada de Ferro São Paulo-Paraná,
que, mais tarde, por mérito, ocupou o cargo de chefe da Estação
Ferroviária de Londrina. Depois de algum tempo, o posto dos
Correios foi instalado na atual Rua Maranhão, entre as atuais Rua
Mato Grosso e Avenida Duque de Caxias.
Em 1934, os serviços foram regularizados e formalizados com
a inauguração da primeira agência de Correios e Telégrafos, instalada
numa construção rudimentar, de madeira, na atual Rua Benjamin
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Constant, entre as atuais Rua Minas Gerais e Avenida Rio de Janeiro,
com a frente voltada para o norte, ou seja, de frente para o armazém
da Estrada de Ferro São Paulo-Paraná, que seria inaugurada em
1935.
Fugindo aos padrões de gênero predominantes na época, a
agência era comandada por uma mulher, a sra. Leonilda Marquezine.
Não era comum, à época, as mulheres terem uma atividade
profissional fora de casa, exceto como professoras. Em geral eram
donas de casa, empregadas domésticas ou ajudavam os maridos na
roça. No final da década de 30, a agência foi transferida para a
Avenida Paraná.
Esta fotografia mostra o prédio em alvenaria da “nova” agência
dos Correios, construído na Rua Bahia (atual Rua Professor João
Cândido). A inauguração se deu em 12 de maio de 1945. Só nesse
ano Londrina passou a contar com os serviços de rádio telégrafo.
Não se sabe ao certo a data em que a fotografia foi tomada, mas é
certo que a rua só recebeu pavimentação no final da década de 40.
A agência era comandada por duas mulheres, as irmãs Violeta e
Ivony Cáffaro. Elas aparecem na fotografia ao lado de uma terceira
irmã, Altair Cáffaro. Todas são falecidas (faleceram entre 1998 e
2009). Eram tias do médico ginecologista João Fernando Cáffaro
Góis, que atende na Clínica Feminina, ao lado do antigo prédio do
CLAM/Hospital da Mulher, na esquina das atuais ruas Mato Grosso
e Cambará.
No início de 1950, a agência dos Correios foi transferida para
o então imponente prédio em alvenaria onde funciona até hoje, na
esquina da Avenida Rio de Janeiro com a atual Rua Maestro Egídio
Camargo Amaral. Suas linhas têm a marca da arquitetura dos prédios
públicos da época. Esse foi o primeiro edifício construído para
atender as especificidades dos serviços de uma agência de Correios
em Londrina. Já era uma importante necessidade, devido ao grande
crescimento da população em menos de duas décadas de existência
do Município.
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Cartório Pires

O Cartório Pires, inaugurado em janeiro de 1935, representou
uma importante conquista para Londrina. Antes de sua existência,
as demandas relativas aos serviços de cartório, como emissões de
certidões de nascimento e casamento, a lavratura de escrituras e o
registro de contratos e documentos eram levadas para outras cidades.
Jataizinho era a sede de Comarca mais próxima. A instalação do
município, em 10 de dezembro de 1934, fez com que Londrina
passasse a contar com uma série de novos serviços, entre eles os de
cartório. O Cartório Pires, estabelecido como 1º Ofício de Registro
Civil, foi o primeiro a instalar-se.
O nome Pires vem do sobrenome do concessionário dos
serviços, sr. Guilherme Braga de Abreu Pires, advogado curitibano
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que veio para Londrina nomeado para a função, no final de 1934.
Nessa época, a cidade recebia muito mais migrantes paulistas e
mineiros que paranaenses. Dificilmente um paranaense do Sul vinha
tentar a sorte no Norte do Estado. O Sul era uma região antiga,
cultural e economicamente consolidada. Mal se podia falar da
existência de uma estrada para o Norte. A maioria dos paranaenses
que para cá vieram, em geral curitibanos, o fizeram por haverem
sido nomeados para o exercício de funções oficiais. Foi o caso do
sr. Guilherme Pires, um raro paranaense presente na colonização
de Londrina. Logo ele se tornaria amigo de George Craig Smith,
Eugênio Larionof, Luis Estrella e Dino Schneider, funcionários da
CTNP que moravam juntos na famosa “Casa 7”.
Em 1935, com o início das atividades do cartório, ele trouxe a
esposa, sra. Alice Busch Pires. O casal teve seis filhos: Maria Alice,
Gabriel Neto, Guilherme Filho, Marília, Carlos Eduardo e Marisa,
todos nascidos em Londrina.
O conjunto que aparece na fotografia ficava na Rua Jataí,
atual Rua Pio XII, com a frente para o norte. No salão, à esquerda,
funcionava o cartório, e a casa, à direita, era a residência da família
Pires. As construções em alvenaria passaram a ser uma constante
após a emancipação do município, especialmente quando se tratava
de lojas ou estabelecimentos de ser viços. No âmbito das
residências, a opção por alvenaria ou madeira dependia muito da
disponibilidade de recursos das famílias. A madeira representava a
opção mais barata. O fato é que as construções em alvenaria
marcaram uma nova fase no conceito de cidade, pois passaram a
representar a fixação e não mais a simples “passagem” de pessoas
por Londrina.
O edifício do cartório continua no mesmo local (Rua Pio XII,
65), mas já passou por várias reformas e adequações. A concessão
do cartório continua com a família Pires. Atualmente, quem responde
pelo cartório é Eduardo Marques de Souza Pires.
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Collectoria Federal

Criada pelo Decreto Federal nº 2.638, de 5 de maio de 1938,
no mesmo ano foi instalada em Londrina, na esquina das atuais
ruas Minas Gerais e Benjamin Constant, uma agência da Coletoria
(à época Collectoria) Federal destinada à “arrecadação de rendas
federais em Londrina”. Esta fotografia, de autor desconhecido,
mostra já o segundo prédio da coletoria, na Rua Pernambuco, entre
a Rua Sergipe e a Avenida Paraná. Segundo Omeletino Benatto, no
fundo deste casarão funcionava a torrefação de café da família
Konflas, de origem alemã.
O Brasil vivia o período do Estado Novo (1937-1945) e o
governo participava cada vez mais diretamente da vida (leia-se do
bolso) dos cidadãos. Nessa época, vigorava o chamado “imposto
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do selo”. Em todas as transações comerciais, o produto (bebidas,
calçados, ferramentas etc.) precisava vir “selado”: o selo se constituía
na garantia de legalidade da comercialização do produto. O
comerciante se dirigia à Coletoria Federal e comprava volumosos
valores em selos para, a cada transação, destacar da cartela um selo
correspondente ao valor do imposto e colá-lo ao produto. Em outras
palavras, o selo de ontem correspondia à nota fiscal de hoje.
Contudo, o grosso da arrecadação federal estava no imposto de
renda, tanto o de pessoa física quanto o de pessoa jurídica.
As transações imobiliárias e outros documentos de
transferência de bens e valores também eram averbados na Coletoria
Federal. Para esses documentos, além de selos, era usado um lacre
chancelado. O processo era sofisticado. Havia uma espécie de
carimbo com dizeres em alto relevo que era aplicado sobre um
líquido pastoso, resultante do derretimento de uma cera especial
sobre o papel. O carimbo era aplicado com a cera em estado líquido.
Minutos depois, quando a cera secava, os dizeres do carimbo ficavam
gravados no lacre em baixo relevo.
O primeiro coletor federal de Londrina foi o sr. Anísio Ribas
Bueno (na fotografia, o que está no meio, de terno claro), que
veio do Estado de São Paulo em 1938. Ele era casado com a sra.
Aurora Loures Bueno, com quem teve seis filhos. Sua família residia
num confortável casarão na Avenida Higienópolis, 269, esquina
com a Rua Pio XII. Anísio Ribas Bueno, além de coletor federal,
atuou como colaborador de jornais, revistas e publicações
comemorativas. Também teve ativa participação na vida social,
colocando seu nome entre os fundadores do Grêmio Literário e
Recreativo Londrinense, do Londrina Country Club e do Jockey
Club. À direita de quem olha para a fotografia, de terno escuro,
está o Sr. Adão Ivankiw, funcionário da coletoria (escrivão), que
depois foi promovido ao cargo de coletor e transferido para a
cidade de Apucarana.
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Paço Municipal

Nesta fotografia, de autor desconhecido, se vê a magnitude
do edifício do Paço Municipal, que ficava na esquina das ruas Santa
Catarina e Minas Gerais, onde hoje está instalada uma agência do
Bradesco. A inauguração, com toda pompa e circunstância, ocorreu
dia 29 de julho de 1942, com a realização de um baile de gala nas
dependências do próprio prédio, prestigiado pela alta sociedade
londrinense e autoridades estaduais.
O jornalista e historiador Widson Schwartz, em artigo
publicado no Jornal de Londrina de 29 de julho de 2002, quando dos
60 anos da inauguração deste prédio, escreveu que, entre as relíquias
deixadas pelo advogado Antônio de Camargo Corrêa Ferraz (págs.
31-32), estava um convite para o baile, escrito em “letras douradas
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em alto relevo”. Também lembrou que o emblema da República e a
fita verde e amarela que envolvia o convite “refletiam o poder
absoluto da ditadura de Getúlio Vargas sobre o estado e os
municípios, com interventores e prefeitos nomeados”.
Construído em estilo Art dèco, que predominava no Brasil nos
anos 40, o prédio foi projetado pelo engenheiro Harry B. Bottmann
e construído com verbas oriundas do Governo do Estado, à época
sob comando do interventor Manoel Ribas, um entusiasta do
desenvolvimento do Norte do Paraná. O prédio também abrigou,
inicialmente, mas não por muito tempo, repartições estaduais como
o Fórum, a Delegacia de Polícia e o Distrito Sanitário.
Em 1959, quando Londrina completou seu Jubileu de Prata, a
parede do edifício voltada para a Rua Santa Catarina ganhou um
painel de azulejos com duas imagens da cidade: uma de 1934, quando
foi elevada a município, e outra de 1959, mostrando uma cidade
cheia de “arranha-céus”. Para proteger o painel de depredações, foi
plantada uma cerca viva. O local tornou-se atração para londrinenses
e visitantes, que se impressionavam com o contraste do
desenvolvimento urbano mostrado pelo painel.
Na década de 70, o antigo Paço Municipal já não era mais a
sede da Prefeitura, mas sim da Câmara Municipal; a Prefeitura
funcionava na Avenida Juscelino Kubitschek, em frente ao Cemitério
São Pedro, em instalações que ainda hoje abrigam alguns setores da
administração. Com a construção do Centro Cívico, na Avenida
Duque de Caxias, próximo à barragem do Lago Igapó (págs. 189190), onde foram erguidos os prédios atuais da Prefeitura, da Câmara
Municipal e do Fórum, o imóvel da Rua Minas Gerais foi vendido.
Na demolição do prédio, o painel de azulejos ficou em cacos. Por
sorte, uma equipe de professores e estudantes da Universidade
Estadual de Londrina recuperou os azulejos, montou o “quebracabeças” e instalou o painel em frente à Biblioteca Central da
instituição, onde ainda pode ser apreciado.
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Santa Casa de Londrina

A inauguração da Santa Casa, no dia 7 de setembro de 1944,
mais que um importante marco para o atendimento à saúde,
simbolizou a vitória da mais longa e importante mobilização da
cidade na área médica até aquele momento. A necessidade de se
construir um grande hospital na região havia sido evidenciada ainda
em meados da década de 30 e, desde então, vinha sendo maturada
com reuniões de lideranças comunitárias, entremeadas com algumas
frustrações.
Num primeiro momento, o Poder Público e a CTNP estavam
engajados neste empreendimento e contavam com amplo apoio
da população, convocada a participar ativamente da causa em
campanhas inflamadas do jornal Paraná-Norte. Quem estava relutante
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e permanecia à margem desse esforço coletivo eram os médicos,
que temiam que o controle do novo hospital – a exemplo do que
ocorria com o Hospitalzinho (págs. 105-106) – ficasse com a
Companhia de Terras Norte do Paraná.
Para sanar esse clima de desconfiança, que retardava e
comprometia a concretização de um projeto cuja importância era
reconhecida por todos, a solução foi a realização de um pacto, em
1939, firmado por um representante da classe médica (Jonas de
Farias Castro), um da CTNP (Mr. Arthur Thomas) e três da
sociedade (o jornalista Humberto Puig gari Coutinho e os
comerciantes David Dequêch e José Bonifácio e Silva): o pacto era
de que o novo hospital, cujo nome seria Hospital de Londrina, teria
a sua administração confiada a uma irmandade. A partir de então,
os médicos se engajaram na luta.
Nesse momento, porém, quem arrefeceu foi o Poder Público,
que ocupava sua atenção (e recursos) com a segurança pública, em
face do aumento da criminalidade na região. Não bastasse, os
reflexos nefastos da Segunda Guerra Mundial, que chegavam ao
nível do desabastecimento de produtos essenciais, inclusive
hospitalares, também atingiram o projeto, obrigando a adiar mais
um pouco sua concretização. Enquanto o edifício do hospital não
ficava pronto, algumas medidas de caráter organizacional e
administrativo foram tomadas. O Estatuto da Irmandade da Santa
Casa de Londrina (Iscal) foi aprovado na reunião da diretoria de
em 24 de março de 1941. Também em 1941 foi fundada a Associação
Médica de Londrina (AML), entidade que organizava e defendia
os interesses da classe médica.
Enfim, depois de muitas idas e vindas, o hospital foi inaugurado
em 7 de setembro de 1944, não com o nome de Hospital de
Londrina, como havia sido anteriormente acordado, mas sim como
Hospital Santa Casa de Londrina. A cerimônia de inauguração deuse na sede social do Aeroclube e foi transmitida ao vivo pela ZYD4 – Rádio Londrina, que havia sido inaugurada menos de um ano
antes, em 15 de novembro de 1943.
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Centro de Saúde

Um dos prédios mais simbólicos da década de 40 é o do
Centro de Saúde, patrimônio imagético e cultural de Londrina. Com
pompa e circunstância, inclusive a presença do então governador
do Paraná, Moisés Lupion, o prédio foi inaugurado em 20 de março
de 1949. Sua entrada em funcionamento representou mais que uma
conquista, um alívio no caótico sistema de saúde pública da região.
Nele ficaram concentradas todas as atividades do 5º Distrito
Sanitário do Departamento de Saúde da Secretaria de Estado da
Saúde do Estado do Paraná.
Antes do Centro de Saúde, quem respondia precariamente
pelas políticas de saúde e controle de epidemiologias era o Posto de
Higiene, inaugurado em 18 de agosto de 1942 num pequeno espaço
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no prédio do Paço Municipal (págs. 115-116), que havia sido
inaugurado poucos dias antes (29 de julho).
A saúde em Londrina era um verdadeiro caos até a inauguração
da Santa Casa, em 7 de setembro de 1944. Em 1933, a Companhia
de Terras Norte do Paraná havia inaugurado o “Hospitalzinho”
(págs. 105-106), que, além de cobrar pelos serviços, logo se revelou
insuficiente para atender a crescente demanda.
Em 1937, uma epidemia de febre amarela silvestre, que matou
dezenas de pessoas, alertou a CTNP e as autoridades para a
necessidade de investimentos na área da saúde pública. Em 1938
ocorreu outra epidemia, desta vez de tifo, com epicentro na localidade
de Caviúna (hoje cidade de Rolândia), em decorrência de problemas
de infraestrutura e agravada pela baixa qualidade dos serviços
sanitários. Esses dois episódios forçaram a construção de um novo
hospital, voltado para o atendimento dos que não podiam pagar, o
“Hospitalzinho de Indigentes”, inaugurado em 1938, sob os cuidados
do dr. Gabriel Martins e mantido por donativos da comunidade.
Esse hospital funcionou até 1944, quando foi desativado em razão
da inauguração da Santa Casa (págs. 117-118).
No início de 1941, uma nova epidemia, desta feita de malária,
acendeu o sinal vermelho para as autoridades estaduais e municipais.
O Estado inaugurou o Posto de Higiene, em 1942, sobre o qual,
infelizmente, há pouquíssima informação e registros (um vácuo na
história da saúde em Londrina). Por sua vez, segmentos organizados
da sociedade e a população londrinense, cobrados e incentivados
pelo jornal Paraná-Norte, se mobilizaram para a construção da Santa
Casa, que, apesar de sua importância, era um local de tratamento
de doenças, e não de prevenção de endemias.
Assim, para planejar, organizar, concentrar, executar e fiscalizar
as políticas públicas de saúde no Norte do Estado, o Centro de
Saúde de Londrina foi inaugurado em 20 de março de 1949. Até
hoje, ali funciona o Centro Integrado de Doenças Infecciosas de
Londrina.
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Casa da Criança

Na década de 50, Londrina inaugurou sua primeira creche, a
Casa da Criança. Muitas mulheres trabalhavam como operárias,
comerciárias, vendedoras, prestadoras de serviços ou em atividades
autônomas, como costureiras, doceiras ou “escolhedeiras” de café,
e não tinham com quem deixar seus filhos pequenos.
Para atender essa necessidade, em 4 de março de 1951, no
salão nobre do Paço Municipal (págs. 115-116), o prefeito Hugo
Cabral assinou o contrato de construção da Casa da Criança. O
projeto é de autoria dos arquitetos João Batista Vilanova Artigas e
Carlos Cascaldi. Artigas, nome destacado da corrente modernista,
fez vários projetos de edifícios de grande significado histórico para
Londrina, como a antiga Estação Rodoviária e o Cine Ouro Verde
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(págs. 187-188). A construção do edifício de 1.320m2 da Casa da
Criança, na Praça 1º de Maio, ficou a cargo do escritório de
engenharia Caviúna Ltda., de Henrique Breslau, vencedor da
concorrência pública. O custo da obra foi de Cr$ 4.000.000,00
(quatro milhões de cruzeiros).
A inauguração do prédio ocorreu em 14 de agosto de 1955,
mas ainda não estava tudo pronto para colocar a creche em
funcionamento. A abertura da creche ocorreu em 15 de setembro.
A coluna Ronda pela cidade, da Folha de Londrina, registrou o fato
desta maneira: “Começa a funcionar, hoje, a escola maternal da
Casa da Criança, a partir das 7h30. Trata-se de uma iniciativa, espécie
de creche, destinada a acolher filhos pequenos de mães que precisam
trabalhar fora e que ali ficarão entregues aos cuidados de pessoal
habilitado a assisti-las moral e maternalmente.”
A Casa da Criança foi feita para atender exclusivamente
crianças de famílias sem recursos financeiros, com prioridade para
as residentes na zona rural. Dispunha de berçário com capacidade
para 18 crianças, uma pequena escola maternal e um jardim da
infância. Ali se realizavam palestras de orientação aos pais. Mais que
abrigo e cuidados, a creche representava garantia de boa alimentação
para as crianças – como ilustra a fotografia. Para sustentar a creche,
além dos recursos da Prefeitura, havia a colaboração de segmentos
organizados e de voluntários.
Mais tarde, o prédio da Casa da Criança mudou de função.
Tornou-se Biblioteca Pública Municipal (depois transferida para o
prédio do antigo Fórum, seu endereço atual, na Avenida Rio de
Janeiro) e, depois, Departamento de Cultura da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura. Em 1992, passou a ser a sede da Secretaria
Municipal de Cultura. Atualmente, o edifício passa por uma grande
reforma, que pretende devolver-lhe as características originais do
projeto arquitetônico de Artigas e Cascaldi. A Secretaria de Cultura
voltará a funcionar lá.
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Aeroporto

O segundo (e atual) aeroporto de Londrina foi inaugurado
em 8 de abril de 1956. No mesmo ato, foram entregues o terminal
de passageiros e o hangar do Aeroclube de Londrina, grande
incentivador de sua construção. Antes disso, porém, ele já
funcionava precariamente. Esta fotografia, de autor
desconhecido, que mostra as obras em estágio avançado, deve
ser de 1954 ou 1955. A pista, de 1.600 metros de comprimento,
foi construída pelo Departamento de Engenharia do Ministério
da Aeronáutica. Naquela época, o aeroporto ficava fora da zona
urbana, mas a distância para o centro da cidade era de apenas
três quilômetros. Ou seja, pouco demorou para que a cidade
chegasse ao aeroporto.
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Na inauguração do terminal de passageiros, as honras couberam
ao prefeito Antônio Fernandes Sobrinho. Momentos antes havia
sido inaugurado o hangar do Aeroclube de Londrina, com o corte
da fita pelo ex-prefeito Milton Ribeiro de Menezes (ele estava no
cargo quando as obras foram iniciadas) e pelo bispo de Jacarezinho,
de cuja diocese Londrina fazia parte, Dom Geraldo de Proença
Sigaud. Muita gente compareceu à inauguração. Aviões fizeram
evoluções, helicópteros fizeram demonstrações de voos e de
pulverizações.
O primeiro aeroporto de Londrina, inaugurado em 25 de
setembro de 1938, ficava na Fazenda Palhano, de Mábio Palhano,
próximo ao Distrito de São Luiz, no local hoje conhecido como
Aviação Velha. Foi construído em tempo recorde (pouco mais de
dois meses) e inaugurado com pompa e circunstância – apesar da
poeira, pois tanto as estradas para chegar lá quanto as três pistas de
pouso e manobras eram de chão batido. Na época, um aeroporto
significava progresso, transporte rápido para fazer negócios e,
principalmente, acesso a socorro médico nas grandes capitais.
O atual aeroporto também foi – e continua sendo – muito
significativo para Londrina e região. Chegou a ser o terceiro mais
movimentado do país, no final dos anos 50 e início dos anos 60,
perdendo apenas para os aeroportos de São Paulo (Congonhas) e
Rio de Janeiro (Santos Dumont). Citando números da então
Diretoria de Aeronáutica Civil (DAC), Widson Schwartz informa
no Jornal de Londrina de 4 de julho de 1998 que, em 1958, o aeroporto
de Londrina entrou para a história como o terceiro mais
movimentando do país, “com 36.058 pousos e decolagens e 254.765
passageiros nos embarques e desembarques”. Em 1962 foram
registradas cerca de 49.000 operações (pousos e decolagens) e o
trânsito de cerca de 250.000 passageiros. A partir de 1963, o
movimento começou a declinar, principalmente em razão da crise
do mercado cafeeiro. No ano seguinte, o aeroporto de Londrina
caiu para o 11º do país em número de passageiros.
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Infraestrutura e escolas
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Escola Japonesa

Um orgulho para a colônia japonesa: pais e filhos posam para
o fotógrafo (não identificado) em frente à escola, em 24 de junho
de 1933. Esta fotografia é mais que um registro histórico para os
imigrantes japoneses, pois representa o resultado do esforço e
dedicação de toda a comunidade para conquistar o que ela
considerava essencial para sua união e desenvolvimento: a escola.
No início da colonização do Norte do Paraná, as dificuldades
de comunicação dos imigrantes japoneses fizeram com que a
Companhia de Terras Norte do Paraná os agrupasse em lotes
vizinhos uns dos outros, em diferentes regiões. Pouco a pouco, a
colônia foi se organizando em núcleos de cooperação. Assim, nas
proximidades de Londrina, surgiram a Seção Um (Ikku), seguida
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da Seção Dois (Nikku) e Seção Central (Chuoku). Depois vieram
as seções Fraser, Lorena, Cafezal e outras.
Numa reunião realizada na casa de Hikoma Udihara (pág. 27)
no dia 11 de abril de 1933, convocada por ele, os presentes
evidenciaram a necessidade de se criar um espaço comum para
reuniões e confraternizações da colônia. Decidiram, então, criar a
Associação Japonesa de Londrina (Nihonjin-kai). Com isso, surgiu
uma forte união em torno da construção de um prédio para a
associação, com a doação de valores e prestação de serviços. Hikoma
Udihara doou o terreno. Logo o local foi desmatado e a madeira
preparada para o beneficiamento. A Companhia de Terras emprestou
o caminhão para o transporte das toras até uma serraria, em Nova
Dantizg (Cambé), que aceitou madeira como pagamento pelo
trabalho. Enquanto as toras eram serradas, fazia-se a terraplanagem.
Com a chegada da madeira beneficiada, os próprios membros da
colônia iniciaram a construção da sede, que foi coberta com telhas
doadas pelo escocês Ian Frazer, proprietário de uma cerâmica em
Jataizinho.
A união e a determinação fizeram com que a sede ficasse
pronta em curto espaço de tempo (pouco mais de dois meses) e
fosse inaugurada com uma grande festa em 18 de junho de 1933,
como parte das comemorações dos 25 anos da imigração japonesa.
Uma semana depois, em reunião na Associação, ficou decidido que
nesse local funcionaria uma escola para crianças, com aulas em
japonês. A primeira professora da “Escola Japonesa” foi a sra.
Toshiko Zakogi, imigrante que chegou a Londrina em janeiro de
1933. A primeira turma contava com 24 alunos.
A fotografia mostra a primeira escola japonesa construída em
Londrina, que ficava na Rua São Jerônimo, no centro. Dois anos
mais tarde, em 1935, em razão do crescimento do número de alunos,
foi construída uma segunda escola, maior, na atual Rua Hugo Cabral,
ao lado do Colégio Hugo Simas (págs. 133-134). Com isso, a primeira
foi desativada.
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A ponte do Rio Tibagi

A ponte ferroviária do Rio Tibagi, entre Jataizinho e Ibiporã,
significou um salto importantíssimo para o desenvolvimento de
Londrina e do Norte do Paraná. Existem algumas divergências nas
informações sobre sua construção. Ninguém sabe a data precisa
do início das obras e são citadas pelo menos quatro datas para sua
inauguração. O mais aceito é que a ponte foi inaugurada em 28 de
junho de 1935 e a chegada do primeiro trem a Londrina ocorreu
exatamente um mês depois, em 28 de julho de 1935 (sobre esta
data não há dúvidas).
A ponte demorou pouco mais de um ano para ser construída.
“Sua extensão é de 294 metros e a largura é de 3,30 metros. Ela é
sustentada por 14 pilares de concreto armado, com base em sapatas
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aderidas em rochas existentes no leito do rio. Para sua construção
foram consumidas 4.300 toneladas de concreto, processadas por
um misturador importado dos Estados Unidos”, informa o
pesquisador Paulo César Boni no livro Fincando estacas! A história de
Londrina (década de 30) em textos e imagens.
O pioneiro Omeletino Benatto chama a atenção para uma
pequena grade de ferro que pode ser vista no canto esquerdo de
quem olha para a foto, junto aos trilhos. Essa grade – que continua
lá até hoje – funcionava como um recuo, um “salva-vidas” para
quem estivesse atravessando a ponte a pé e fosse surpreendido
com a passagem de um trem. “As pessoas se refugiavam nessa
gradinha para esperar a passagem do trem”, explica o pioneiro.
Por ocasião da construção da ponte, o pai do sr. Omeletino,
João Benatto, tinha, em sociedade com o sr. Vitório Francovig, um
porto de areia na barranca do rio, a menos de 50 metros da ponte.
De lá foi retirada muita areia para ser usada nas construções em
Londrina. Os donos da Cerâmica Mortari (no endereço da Rua
Brasil com Avenida Leste-Oeste onde hoje está o Supermercado
Condor, que preservou o portão de entrada da extinta cerâmica)
(págs. 99-100) também possuíam um barreiro próximo à ponte, de
onde extraíam matéria-prima para a fabricação de tijolos e telhas.
Construída no formato “caixa” (lage sobre estrutura de
concreto), a ponte permitia a passagem de pedestres e animais.
Mesmo contrariando recomendações de segurança, também foi
utilizada para a travessia de carroças. Graças a ela, diminuiu
sensivelmente o uso de balsas para travessia de pessoas e
mercadorias no Rio Tibagi.
Com a chegada do trem, o sistema de transporte de pessoas e
cargas mudou radicalmente em Londrina. O trem possibilitou o
abastecimento da região com víveres, bebidas, produtos de primeira
necessidade, combustíveis, tecidos e ferramentas. Mais que isso: a
chegada do trem facilitou, tornou ágil e barateou o escoamento da
produção de madeira e cereais.
130

Primeira Estação Ferroviária de Londrina

Esta imagem, tomada por José Juliani, em 4 de abril de 1935,
no sentido norte-sul, ou seja, da Vila Nova para o centro da cidade,
mostra o prédio da primeira Estação Ferroviária de Londrina
praticamente pronto para receber o primeiro trem com passageiros.
A inauguração da estação, com a chegada do trem lotado de
autoridades e convidados ilustres, deu-se na manhã de 28 de julho
de 1935. Com base em depoimentos de pioneiros e de exfuncionários da estrada de ferro, o pesquisador Paulo César Boni
escreveu no livro Fincando estacas! A história de Londrina (década de 30)
em textos e imagens: “Quando a composição aproximou-se da estação
e começou a apitar, avisando da chegada, a conquista da Companhia
de Terras Norte do Paraná, a satisfação da Prefeitura Municipal de
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Londrina, o orgulho dos pioneiros, a curiosidade da população e o
suspiro de alívio de produtores, comerciantes, viajantes e passageiros
transformaram-se em histeria coletiva.”
Não sem justa causa, afinal, antes da chegada do trem, a
cidade vivia constantes e intensos problemas de deslocamento
de seus moradores para outras cidades, em busca de atendimento
médico, de escoamento da produção agrícola e de abastecimento
de mercadorias. “Vir a Londrina, a partir desse dia, não era mais
uma aventura, apenas uma viagem. Havia dia e hora de partida e
dia e hora de chegada e o transporte era seguro. Viajar a São
Paulo a negócios ou em busca de medicina especializada deixou
de ser um pesadelo e passou a ser rotina”, afirma o pesquisador
em seu livro.
Pela resolução de todos esses problemas, e pelo progresso e
desenvolvimento que o transporte ferroviário significaria (e
significou) para o Norte do Paraná, o pesquisador escreveu que,
quando da chegada do trem, “as pessoas se emocionavam, sorriam,
choravam, bradavam, gritavam, assobiavam, acenavam a mão,
empunhavam lenços, balançavam bandeirolas em meio ao barulho
do apito e do atrito das rodas de ferro aos trilhos durante o processo
de frenagem e à fumaça resultante da queima de madeira nas caldeiras,
o que acabou valendo aos trens o apelido de Maria Fumaça.”
Esta Estação Ferroviária, de formas simples e dimensões
modestas, foi construída considerando as necessidades de uma
cidade incipiente, que havia sido planejada para, no máximo, 30 mil
habitantes, ou seja, uma pequena população. A chegada do trem,
contudo, acelerou o desenvolvimento de Londrina e região,
ampliando significativamente sua população. Com isso, a capacidade
da estação tornou-se insuficiente. O crescente fluxo de pessoas e o
volume de mercadorias transportadas exigiram um novo prédio,
uma nova – ampla, moderna e confortável – Estação Ferroviária
(págs. 143-144).
132

Grupo Escolar Hugo Simas

Uma das mais longevas construções remanescentes do centro
de Londrina é a do Colégio Estadual Hugo Simas, originalmente
chamado de Grupo Escolar de Londrina e mais tarde renomeado
Grupo Escolar Hugo Simas, que fica na Rua Pio XII, entre as ruas
Pernambuco e Prefeito Hugo Cabral.
Os londrinenses tiveram que ser insistentes para que o Governo
do Estado autorizasse a construção da primeira escola pública da
cidade. O então prefeito Willie Davids fez questão se assentar a pedra
fundamental do Grupo Escolar, no dia 11 de julho de 1936. Um ano
mais tarde, em 14 de julho de 1937, com a presença de autoridades e
de grande número de moradores, foi oficialmente inaugurado, com
pompa e circunstância, o Grupo Escolar de Londrina.
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Já viviam então, no município, mais de 8 mil crianças com até
12 anos. De imediato, ainda para o ano letivo de 1937, o Grupo
Escolar recebeu as matrículas de 587 alunos. A revista Jubileu de
Prata – Londrina 1934-1959 registra que seu primeiro diretor foi o
professor Antenor Henrique Monteiro, a quem coube a tarefa – e a
honra – de assinar as matrículas.
O corpo de professores era formado por Amélia Menek, Auta
Dantas, Hilda Lopes Munhóz, Jenny Wolf Alves, Letícia Hosken,
Liege Barbieri, Luiz Minervino de Oliveira, Maria Gonçalves,
Mercedes Camargo Martins Madureira, Ruth Figueiredo, Sebastiana
Gonzalez Vicente e Virgínia B. Almeida. Só um homem entre 10
mulheres. A docência foi uma das primeiras atividades profissionais
exercidas pelas mulheres em Londrina.
O número de alunos cresceu rapidamente. Em 1939 as
matrículas somaram 780, chegando a quase 1.200 em 1941. Para
atender a todos, a escola funcionava em três turnos. Dispunha,
então, de 27 salas de aula. Em 1941 ganhou o nome de um
desembargador curitibano que vivia no Rio de Janeiro – capital da
República à época – há muitos anos. Hugo Simas faleceu em 27 de
outubro de 1941 e o interventor do Paraná, Manoel Ribas decidiu
homenageá-lo dando seu nome ao grupo escolar de Londrina,
menos de 40 dias depois de sua morte. Coisas da política
(lamentáveis e inaceitáveis, aliás), pois o desembargador nunca esteve
em Londrina.
Outro fato que merece ser citado é que nesse mesmo ano de
1941 a professora Mercedes Madureira assumiu a direção da
instituição, ficando no cargo por 30 anos, até 13 de março de 1971.
Em 1958, algumas de suas salas foram cedidas, no período
noturno, para as aulas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e
da Faculdade de Direito, recém-instaladas na cidade. Em 1960, o
prédio da escola foi ampliado, ganhando duas novas alas. Em 1976,
passou a ser denominada Escola Hugo Simas e, em 1995, com a
implantação do 2º Grau, tornou-se o Colégio Estadual Hugo Simas.
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Ginásio Londrinense

O Gymnasio Londrinense, primeira escola de ensino
secundário da cidade, representou um marco na educação de
Londrina e região. Para se ter uma ideia, antes dele, o estabelecimento
de ensino secundário mais próximo ficava em Jacarezinho, distante
155 quilômetros de Londrina.
A construção em alvenaria, imponente para a época, ficava na
atual Rua Santos, esquina com a atual Rua Mossoró. Seu idealizador
foi o dr. Jonas de Faria Castro, um pernambucano que estudou
Medicina no Rio de Janeiro e havia morado em Carangola, Estado
de Minas Gerais, onde fundou a Santa Casa. O dr. Jonas veio para
o Paraná em 1935, para a cidade de Castro, e mudou-se para
Londrina em 1936. Faleceu em dezembro de 1945. O construtor
responsável pela obra foi o sr. Antônio de Souza Coelho.
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Observador astuto, Jonas Castro indignava-se com a quantidade
de jovens que se viam impedidos de prosseguir nos estudos por
falta de uma escola de ensino secundário. Em 1939, pensou em
fundar um estabelecimento onde se ensinasse o antigo ginasial (hoje,
séries finais do Ensino Fundamental). Havia um problema: faltavalhe dinheiro para tamanha empreitada. Juntou-se então ao genro, o
advogado Rui Ferraz de Carvalho, constituíram a sociedade civil
Faria, Castro & Cia. Ltda. e construíram o prédio que ficou pronto
no final de 1940. Em 1941, o Ginásio Londrinense, logo apelidado
de “Colossinho”, recebia seus primeiros alunos. A primeira turma
formou-se em 1944. Vários, dessa turma reuniram-se em Londrina
em 2004, para festejar, com muitas evocações a episódios daquela
época e manifestações de saudades, os 60 anos de formatura.
Omeletino Benatto, no inicío da década de 50, estudou três anos
do ginasial neste estabelecimento.
A fotografia mostra o prédio pronto, pouco antes de sua
inauguração. Foi tomada pelo fotógrafo José Juliani, cuja assinatura,
como de costume, está no canto inferior direito da imagem: Photo
Stúdio. À esquerda da escadaria há um caminhão, o Ford, ano 1936,
pertencente a João Antônio Benatto, construtor, que aparece ao
lado do veículo. João Benatto, pai de Omeletino Benatto, era amigo
do dr. Jonas Castro e do dr. Rui Ferraz.
O Ginásio Londrinense é considerado a primeira célula do
atual Instituto Filadélfia (Unifil), que o adquiriu em 1946. Jonas de
Faria Castro, por sua vez, foi designado por Widson Schwartz, em
matéria intitulada Toque carangolense no 1º ginásio, publicada no Jornal
de Londrina de 12 de abril de 1997, como aquele que foi “três vezes
pioneiro em Londrina”. Primeiro, por ter chegado em 1936; segundo,
por haver instalado o primeiro hospital sem vínculo com a CTNP;
terceiro, por haver fundado o primeiro estabelecimento de ensino
secundário da cidade.
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Fórum de Londrina I

Todos os nascimentos, casamentos e mortes de Londrina,
entre 1930 e 1934, foram registrados em cartório em Jataizinho. As
escrituras de compra e venda e os registros de imóveis também
eram feitos em outras cidades nesse período. Por uma razão muito
simples: Londrina ainda não era sequer município.
O Decreto Estadual nº 2.519, de 3 de dezembro de 1934,
assinado pelo interventor Manoel Ribas, não apenas elevou Londrina
à condição de município, mas também criou o Distrito Judiciário
de Londrina, subordinado à Comarca de Jataí (em 1934, Jataizinho
chamava-se Jataí, era município e sede de comarca. Mais tarde,
perdeu essas duas condições. E, ao voltar à condição de município,
em 1943, precisou trocar de nome em razão da existência de um
município homônimo – e mais antigo – em Goiás).
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No dia 26 de janeiro de 1935, o Distrito Judiciário foi
oficialmente instalado num prédio de alvenaria onde também
funcionava a Prefeitura Municipal, na esquina das ruas Maranhão
e Mato Grosso (onde hoje fica o Shopping Royal Plaza). Esta
fotografia, de autor desconhecido, registra a solenidade. O prédio
era de propriedade de Caetano Otranto. A instalação do Distrito
Judiciário foi um acontecimento para o recém-criado município,
uma solenidade cívica que contou com a presença de autoridades,
a participação da população e a alegria e curiosidade de estudantes.
João Wanderley tomou posse como primeiro juiz de paz. Na
mesma solenidade, Guilher me Braga de Abreu Pires foi
empossado como primeiro serventuário da justiça londrinense.
Bastaram três anos para que o intenso desenvolvimento de
Londrina exigisse a instalação de uma comarca. A cidade já
superava Jataizinho em população e em movimentação econômica.
O Governo do Estado percebeu essa necessidade e, pelo Decreto
nº 2.613, de 18 de janeiro de 1938, o interventor Manoel Ribas
criou a Comarca de Londrina, que seria instalada nove dias depois,
em 27 de janeiro, no mesmo endereço onde funcionava o Distrito
Judiciário. O primeiro juiz de Direito da cidade foi o dr. Augusto
Faria da Rocha; o primeiro promotor de Justiça foi o dr. Darci
Pereira Alves, e o primeiro advogado, o dr. Antônio de Camargo
Corrêa Ferraz.
Em meados de 1942, com a inauguração do amplo Paço
Municipal (págs. 115-116), na esquina das atuais ruas Minas Gerais
e Santa Catarina (onde existe hoje uma agência do Bradesco), os
três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) migraram para
lá, assim como os serviços de saúde. Ainda na década de 40,
todos os serviços de saúde seriam reunidos no edifício do Centro
de Saúde (págs. 119-120), e, no primeiro ano da década seguinte,
o Poder Judiciário seria transferido para um imponente prédio
próprio (págs. 141-142).
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Ginásio Estadual de Londrina

Este edifício, onde desde 1969 funciona o Colégio Estadual
Marcelino Champagnat, na Rua São Salvador, 998, região central da
cidade, foi construído ao longo de quatro anos – de 1943 a 1946. O
objetivo inicial era que ele abrigasse o Grupo Escolar Ministro Oswaldo
Aranha. Mas, no período de construção, muita coisa mudou no País.
O próprio Oswaldo Aranha perdeu o cargo de ministro, com a
deposição de Getúlio Vargas, em 29 de outubro de 1945.
Na inauguração, em 1º de abril de 1946, sendo Eurico Gaspar
Dutra o presidente da República, dois estabelecimentos de ensino
foram instalados aqui: a Escola de Professores de Londrina (hoje
Instituto Estadual de Educação de Londrina – IEEL) e o Ginásio
Estadual de Londrina (hoje Colégio Estadual Professor Vicente Rijo).
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Em 1957, a Escola de Professores de Londrina foi transferida
para o Colégio Estadual José de Anchieta, que fica na Rua Riachuelo,
89, Jardim Higienópolis (quase esquina com a Avenida Higienópolis).
Em setembro de 1963, mudou-se finalmente para um prédio
construído especialmente para ela, na Rua Brasil, 1.040, e recebeu o
nome de Instituto de Educação de Londrina (IEL). Em 1969, a
denominação foi alterada para Instituto Estadual de Educação de
Londrina (IEEL) e em 1998 foi novamente mudada, agora para
Instituto de Educação Estadual de Londrina (apenas inverteram
Estadual e Educação), mantendo a mesma sigla (IEEL). É o nome
que permanece até hoje.
O Ginásio Estadual de Londrina permaneceu neste prédio
até 1969, quando foi transferido para um prédio próprio, na Avenida
Juscelino Kubitschek, 2.372, esquina com a Avenida Higienópolis.
Dez anos antes, porém, em 1959, já havia mudado de denominação,
para Colégio Estadual Professor Vicente Rijo, como é até hoje.
Historicamente, portanto, o Colégio Vicente Rijo é o sucessor do
Ginásio Estadual de Londrina. O nome do colégio homenageia o
jesuíta que é considerado o primeiro professor do Brasil.
Em 1969, com sua desocupação total, o prédio da Rua São
Salvador foi reformado e tornou-se sede do Colégio Estadual
Marcelino Champagnat, que havia sido fundado em 1967 e
funcionava em salas emprestadas dos colégios Marista e La Salle,
ambos privados. O nome Marcelino Champagnat homenageia um
padre francês do Século XIX, respeitado educador em seu país.
Do prédio mostrado na fotografia, de autor desconhecido,
o que chama a atenção é o relógio de 2,5 metros de diâmetro,
instalado numa torre de 10 metros de altura. Ele funcionou de
1946 a 1964. Em abril de 2000, um novo relógio, computadorizado,
adquirido em Portugal, foi instalado no prédio que acabava de
passar por nova reforma, mas nunca perdeu seu estilo arquitetônico
original.
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Fórum de Londrina II

Em setembro de 1950, o Poder Judiciário londrinense
conquistou sua sede própria, um amplo e moderno prédio construído
para atender as demandas das diversas varas que viriam a se instalar
ao longo dos anos e proporcionar boas condições de atendimento
aos advogados, serventuários e usuários da Justiça. O prédio, na
esquina das atuais Avenida Rio de Janeiro e Alameda Manoel Ribas,
e que hoje abriga a Biblioteca Pública Municipal, foi construído no
local onde, nos primórdios da cidade, ficava a quadra onde os
ingleses da Companhia de Terras Norte do Paraná gostavam de
praticar tênis.
Esta fotografia, de autor e data desconhecidos, mostra o prédio
do Fórum em meados da década de 50. É o que se pode estimar
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em vista do estado de conservação do edifício, da falta do
prolongamento hoje existente à direita (onde está o Teatro Zaqueu
de Melo, no segundo andar), da pavimentação da rua com
paralelepípedos, da rua deserta (nem veículos, nem pedestres) e da
carroça que passa por ali sem sobressaltos. Na década de 60 já
havia árvores em frente ao prédio e o movimento de veículos era
intenso, tanto que era permitido o estacionamento de carros na
própria calçada do Fórum, no local onde hoje existem bancos, mesas
e luminárias.
De estilo clássico e arquitetura arrojada, a imponência do edifício
impressionava. A instalação do Fórum se deu numa cerimônia
concorrida, marcada pela presença de diversas autoridades, inclusive
do então governador Moysés Lupion. Publicação do Poder Judiciário
de 2003, alusiva aos 65 anos da Comarca Londrina, informa que a
construção do prédio “operou-se graças ao empenho, tenacidade
e dinamismo do Juiz de Direito de Londrina, dr. Antônio Franco
Ferreira da Costa”.
A inauguração deste prédio, além de agilidade para a Justiça,
transformou o quadrilátero recortado pela Avenida Rio de Janeiro,
Alameda Manoel Ribas e as ruas Piauí e Senador Souza Naves num
dos mais significativos de Londrina, do ponto de vista da
representação histórica através da arquitetura. Nesse trecho estão
o Centro de Saúde (págs. 119-120), o Fórum (hoje Biblioteca Pública
Municipal), os Correios (págs. 109-110), a Concha Acústica, que
seria inaugurada em 1957 (págs. 191-192), e a Secretaria Municipal
da Cultura – inicialmente, Casa da Criança (págs. 121-122).
O Fórum atendeu neste local por 33 anos. Em 27 de janeiro
de 1983, mudou novamente de endereço, para o Centro
Administrativo, construído no final da Avenida Duque de Caxias
(próximo à barragem do Lago Igapó) para reunir, no mesmo espaço,
mas em prédios separados, as representações dos três poderes:
Executivo (Prefeitura), Legislativo (Câmara de Vereadores) e
Judiciário (Fórum).
142

Construção da nova Estação Ferroviária de Londrina

Em razão do crescente movimento, a primeira Estação
Ferroviária tornou-se pequena. Em 1944, a Rede de Viação ParanáSanta Catarina (RVPSC), que administrava estradas de ferro nesses
dois Estados, reconhecendo a importância do Norte do Paraná,
decidiu pela construção, em Londrina, de uma ampla e confortável
estação, que ela própria batizou de “monumental”.
A elaboração do projeto ficou a cargo dos engenheiros
Raphael Assumpção (responsável técnico) e Euro Brandão (projeto
arquitetônico). Foi proposto um edifício com 99,44 metros de
comprimento por 13,50 metros de largura, que teria dois pavimentos.
No pavimento inferior, seriam instalados os escritórios, a bilheteria,
o setor de encomendas, o depósito de materiais e malas, um bar e
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restaurante, a sala de espera e banheiros. No superior, escritórios,
serviços de rádio e telégrafo e banheiros.
Em 13 de novembro de 1945, saiu o resultado da concorrência
para a construção. A vencedora foi a empresa Thá & Filhos Ltda.,
de Curitiba. O contrato, assinado em 13 de dezembro de 1945,
previa que a obra fosse entregue em 12 meses; no entanto, demorou
quase cinco anos para ficar pronta. A execução seria fiscalizada
pelo sr. Ernesto Lange.
A construção teve início em 7 de janeiro de 1946. Mal havia
iniciado o trabalho, a construtora, alegando a necessidade de adaptar
o armazém para funcionar como estação provisória, avisou que o
prazo de entrega precisaria ser prorrogado.
Em maio, foi preciso fazer um desvio, que estava fora do
contrato e do orçamento, resultando e mais atrasos e custos. Em 5
de agosto de 1946 ficou pronta a maquete, exposta em Curitiba. A
Prefeitura solicitou que ela fosse exposta em Londrina, para
apreciação popular do “esforço” de ambas, RVPSC e Prefeitura,
em resolver o plano urbanístico da cidade. Em 5 de setembro de
1946 foi concluído o reforço da fundação da estação.
No início de 1947, o prédio foi coberto. O projeto previa
madeiramento de pinho, mas foi trocado por peroba, que, embora
custasse 50% mais, não estava sujeita a ataques de cupins. Em 21
de março de 1947, foram iniciadas as obras complementares de
energia elétrica e sinalização do pátio. Mais de um ano depois, em 5
de abril de 1948, o Ministério de Viação e Obras Públicas liberou
verbas para outras obras complementares, inclusive a construção
de duas torres rádio-telegráficas.
Em 1º de abril de 1949 foram realizadas as inspeções técnicas
e vistorias. Em 18 de agosto de 1949, a Rede de Viação ParanáSanta Catarina assinou o termo de recebimento provisório da obra,
que foi oficialmente inaugurada em 19 de julho de 1950 e aberta ao
público em 20 de julho de 1950 – quase quatro anos depois do
prazo previsto no contrato.
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De Estação Ferroviária a
Museu Histórico de Londrina

Quem vê, hoje, o belíssimo prédio onde, de 1950 a 1973,
funcionou a Estação Ferroviária, e desde 1984 abriga o Museu
Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss, não é capaz de imaginar
que esta obra, prevista para demorar um ano, atrasou quase quatro
anos por causa de divergências políticas. O prédio, que deveria ter
sido entregue em dezembro de 1946, só ficou pronto em fins de
1949 e foi inaugurado em meados de 1950. Esta fotografia, da
década de 50, foi tomada por Yutaka Yasunaga, proprietário do
Foto Estrela e um dos maiores documentadores imagéticos de
Londrina ainda vivo.
Em 8 de abril de 1946, a Prefeitura Municipal de Londrina e
segmentos organizados da sociedade solicitaram à Rede de Viação
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Paraná-Santa Catarina (RVPSC), responsável pela obra, o
alinhamento da estação ao nível da Rua Benjamin Constant, para
uniformização do plano urbanístico da cidade. Alegando “vultosas
despesas suplementares”, a RVPSC não acatou a solicitação. “Pura
politicagem”, recordaria em entrevista, em 1984, o sr. Miguel Barreto,
um dos que haviam assinado a solicitação. E explicou: “A RVPSC
era simpática ao Partido Social Democrata (PSD) e as instituições e
entidades de Londrina eram da União Democrática Nacional
(UDN).”
As divergências políticas eram profundas. A Prefeitura nem se
fez representar na inauguração da “monumental” Estação Ferroviária
de Londrina, em 19 de julho de 1950. A RVPSC, por sua vez,
“patrocinou” um número especial da Folha de Londrina para noticiar
o evento, enaltecer a presença de ilustres convidados e destacar a
magnitude do edifício e sua importância para o desenvolvimento
do Norte do Paraná. Lamentavelmente, nenhuma biblioteca ou
centro de estudo possui um exemplar desse número especial, nem
mesmo a própria Folha de Londrina.
Porém, “com o crescimento da cidade, o trem, outrora
festejado como redenção para o transporte de passageiros e cargas,
passou a incomodar a população”, escreveu Paulo César Boni no
livro Fincando estacas! A história de Londrina (década de 30) em textos e
imagens. A linha férrea cortava a cidade em duas, inclusive no centro,
causando grandes transtornos. No início da década de 70, a
Administração Municipal elaborou projeto para a construção de
uma variante que deixaria o trem fora da área urbana. A variante
começou a funcionar em 1973. Em 10 de março de 1981, a cidade,
atônita e saudosa, assistiu à partida do último trem de passageiros.
A propriedade do prédio da Estação Ferroviária passou para
a Prefeitura Municipal, que, depois de reformas internas e
adequações, transferiu-o para a Universidade Estadual de Londrina,
que lá instalou o Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss.
Atitude acertada, sorte!
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Logradouros e praças públicas
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Lama na Avenida Paraná

Esta é uma das fotografias mais reproduzidas nos livros que
tratam da história de Londrina. Ela transmite bem a ideia das
dificuldades e aborrecimentos vividos pela população de uma cidade
que já exibia prédios de alvenaria, mas ainda não tinha calçamento
nas ruas. Alternavam-se, assim, poeira e barro, sujando tudo e todos.
A cena é da Avenida Paraná, entre as atuais ruas Professor
João Cândido e Pernambuco. A fotografia, de autor e data
desconhecidos, foi tomada no sentido leste para oeste, ou seja, à
esquerda de quem olha para a fotografia, ficam, hoje, as lojas
Riachuelo e Americanas. Omeletino Benatto lembra que o prédio
de um andar, à esquerda, pertencia a um grego chamado Danielide,
que era pai de criação da sra. Arani Mascaro, mais tarde esposa do
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sr. José Garcia Molina. À direita se vê a placa da Eletro Brasil,
estabelecimento de propriedade da família Bespalhok.
A lama era um grande transtorno principalmente por três
motivos: sujava casas e estabelecimentos em geral, causava tombos
e podia paralisar o transporte de pessoas e mercadorias. Em dias
de chuva, ou depois das chuvas, carroças, carros e caminhões
circulavam com correntes presas aos pneus: se o barro não
estivesse muito mole, isso ajudava a evitar que ficassem encalhados.
Pode parecer bizarro, mas até pedestres utilizavam correntes
embaixo dos sapatos ou botas para andar com alguma segurança.
Omeletino Benatto lembra que muitas vezes usou esse recurso.
“Pegávamos um pedaço de corrente de caminhão e
enganchávamos embaixo dos sapatos, à frente do salto, que era o
lugar certo de prender. Esta era a maneira mais comum de enfrentar
o barro”, informou.
Quanto à sujeira, era um desespero para os comerciantes e as
donas de casa. A terra vermelha sujava roupas, residências e
estabelecimentos comerciais. Era muito comum, à época, residências
e lojas colocarem à frente da entrada um limpador de pés – uma
lâmina não pontiaguda na qual se raspavam as solas dos sapatos,
para tirar o barro. Tais equipamentos tinham o apelido de “chorapaulista” – uma brincadeira com os paulistas que vinham de cidades
mais antigas, urbanizadas e bem calçadas, e que reclamavam
(“choravam”) dos desconfortos de Londrina.
Os tombos eram motivo de riso. Em alguns trechos, era difícil
ficar de pé no meio de tanta lama. À época, era costume os homens
se vestirem com elegantes ternos de linho branco. Mas bastava um
tombo para que um lindo terno branco ficasse todo enlameado e,
pior, encardisse irremediavelmente. Omeletino Benato informa que
quando parava de chover, para transitar na lama, as pessoas
procuravam pisar sempre nos mesmos pontos, para apressar a
secagem do barro e formar trilhos.
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Avenida Higienópolis

Esta fotografia, publicada no Álbum Londrina – 1941, sem
menção ao autor, mostra um trecho do início da Avenida
Higienópolis, vista do norte para o sul. O primeiro casarão à esquerda
fica na esquina com a Avenida Paraná e ainda pode ser visto no
local (embora tenha sofrido modificações). Esta imagem foi tomada
no final da década de 30 ou em 1940.
O traçado original da Avenida Higienópolis foi definido por
Mr. Arthur Thomas, diretor presidente da CTNP, e é inspirado no
aristocrático bairro paulistano de Higienópolis. Mr. Thomas cedeu
à insistência do russo Eugênio Victor Larionoff, também diretor
da CTNP e seu secretário particular (cuja família residia no bairro
paulistano), e de George Craig Smith, que reivindicavam sua
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abertura. Como Londrina só possuía ruas estreitas, eles achavam
que era preciso projetar uma avenida larga, com alamedas e jardins.
O local escolhido não foi por acaso: era o ponto mais alto da cidade,
o mais arejado, livre das epidemias que ocorriam no centro do núcleo
urbano, ou seja, era o local mais “higiênico”.
A primeira construção residencial da Avenida Higienópolis data
de 1936 e foi feita por Eugênio Larionoff. A construção era uma
imitação dos modelos existentes no bairro paulistano. Na sua origem,
a avenida selecionava o setor centro-sul como área nobre. O valor
dos imóveis decrescia com o afastamento tanto em direção ao sul
quanto em direção ao norte. Não era permitido construir edificações
de madeira (mais um fator de reserva para a “elite”), embora, nesse
momento, tanto o Paço Municipal quanto as igrejas da cidade ainda
fossem de madeira. Larionoff deixou Londrina em 1947, mas
permaneceu trabalhando na CMNP (sucessora da CTNP), em São
Paulo.
Na dissertação de mestrado A Avenida Higienópolis de Londrina
nos anos 30 e 40, defendida junto à Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo, em 2001, Ana Cláudia
Gimenez Mesquita Zangirolani diz que, entre 1936 e 1939, as famílias
Garcia, Rottmann, Rambousek, Jacintho e outras, além da de
Eugênio Larionoff, aprovaram projetos de construção, de modo
que “a avenida chega ao final da década de 30 com quase 50% dos
lotes situados nas três primeiras quadras ocupados por residências
prontas ou em construção”.
A Higienópolis foi, nos anos 30, um projeto de transposição
do estilo de vida de São Paulo para o interior do Paraná. Nos anos
40, consolidou-se como objeto de desejo das famílias mais bem
sucedidas de Londrina. Nas décadas de 50 e 60, espelhava o
aburguesamento da vida citadina. As casas de muros baixos com
jardins bem cuidados criavam um cenário em que as famílias ainda
não se escondiam do mundo público. Hoje, é uma avenida comercial.
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Avenida Paraná

Esta fotografia, tomada provavelmente do final de 1940 (posto
que a agência do Banco do Brasil que nela aparece foi inaugurada
em 4 de março de 1940), ou início de 1941 (já que ainda não há
calçamento), mostra o trecho da Avenida Paraná entre as atuais
avenidas São Paulo e Rio de Janeiro, no sentido de oeste para leste.
À direita, onde aparecem algumas árvores, temos hoje a Praça
Marechal Floriano Peixoto (págs. 159-160).
Depois do Banco do Brasil, aparecem alguns estabelecimentos
comerciais importantes no início de Londrina, como a Farmácia
Maria Izabel (págs. 69-70), a Sorveteria Curitiba, que vivia lotada
nos finais de semana, quando os jovens faziam o footing, a Casa
Castro e, na esquina com a avenida Rio de Janeiro, a Casas
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Pernambucanas, inaugurada em 3 de fevereiro de 1935, que se
mantém no mesmo local até hoje.
Além de sua indiscutível importância para a economia do
município, este trecho da Avenida Paraná, em especial, tornou-se o
principal ponto de encontro dos londrinenses nas décadas de 40 e
50, seja para fazer compras, fechar negócios ou simplesmente “ver
o tempo passar”. Para se ter uma ideia de sua vitalidade e
efervescência, vale lembrar que já em 1938 a Prefeitura de Londrina
baixou uma proibição do trânsito de charretes, carroças, carros,
caminhões, tratores e motocicletas neste trecho aos domingos e
feriados, para privilegiar o vai-e-vem de pedestres, os encontros de
amigos e a “paquera” entre os jovens.
No início dos anos 40, Londrina ainda não contava com
nenhuma emissora de rádio. A primeira, a ZYD 4 Rádio Londrina,
seria inaugurada em 15 de novembro de 1943. O que animava e
colocava música na vida da cidade antes disso era um serviço de
alto-falantes. Não se sabe a data precisa em que esse serviço
começou, mas uma fotografia do Álbum do Município de Londrina –
1938 já mostrava alto-falantes instalados na Praça Marechal Floriano
Peixoto. O serviço funcionava quase como uma rádio comercial
das que viriam depois: pelos alto-falantes fazia-se propaganda de
estabelecimentos comerciais, mandavam-se recados e,
principalmente, apaixonados dedicavam músicas à pessoa amada.
No início dos anos 40, a Avenida Paraná foi calçada com
paralelepípedos, e em 1943 a Praça Marechal Floriano Peixoto foi
remodelada. Isso fez aumentar o número de transeuntes no local
que, a cada dia, se consolidava como principal ponto de encontro
dos londrinenses. O reconhecimento de sua importância para os
pedestres ocorreu em 1977, quando o trecho da avenida entre as
ruas Professor João Cândido, a oeste, e Minas Gerais, a leste, foi
definitivamente interditado aos veículos para dar lugar ao Calçadão,
inspirado na Rua XV de Novembro, em Curitiba.
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Igreja Matriz de duas torres

Até hoje, encontram-se católicos que falam com mágoa de
não terem sido ouvidos na decisão que levou à demolição da segunda
igreja matriz de Londrina, que aparece majestosa nesta fotografia
de Yutaka Yassunaka.
Ela foi construída no mesmo local da primeira capela de
madeira da cidade, inaugurada em 19 de agosto de 1934. Existe
uma réplica da capela, menor (2/3 do tamanho da original), no
Campus da Universidade Estadual de Londrina. Em menos de
quatro anos – fevereiro de 1938 –, diante de uma multidão de fiéis,
seria lançada a pedra fundamental para a construção de uma igreja
matriz mais espaçosa – a que aparece na fotografia. De alvenaria,
viria a ter 62 metros de comprimento por 15 metros de largura.
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No livro Fincando estacas! A história de Londrina (década de 30) em
textos e imagens, o pesquisador Paulo César Boni, da UEL, informa
que, no interior da pedra fundamental, foram colocadas “uma ata,
que relata a magnitude do evento, com a assinatura dos participantes,
e os projetos arquitetônicos da edificação com todo seu
detalhamento”. Tal providência, destaca o pesquisador, foi um dos
primeiros gestos de que se tem notícia a demonstrar uma
preocupação “com a preservação da história de Londrina”.
Em 18 de setembro de 1938, mesmo com as paredes sem
reboco, o piso não terminado, sem bancos e sem energia elétrica,
foi inaugurada a primeira etapa da igreja, que começou a ser
construída do fundo para a frente, a fim de permitir o
aproveitamento da igreja de madeira para a realização de cerimônias
religiosas. A iluminação da nova matriz foi inaugurada em dezembro
de 1938. Depois disso, a obra foi temporariamente interrompida e
retomada em 12 de setembro de 1940.
Em 24 de outubro de 1943, assim que o telhado ficou pronto,
a igreja foi oficialmente inaugurada. Ainda incompleta, pois o teto
não tinha forro e faltava o reboco das paredes. As torres, com 37
metros de altura, começaram a ser construídas apenas em outubro
de 1948 e foram inauguradas no ano seguinte.
Portanto, a segunda igreja matriz de Londrina demorou 11
anos para ficar pronta (1938-1949), mas, depois de pronta, não iria
durar muito. Em 1957, com a elevação de Londrina à condição de
Diocese, seu primeiro bispo, Dom Geraldo Fernandes, lançou a
campanha para a construção de uma Catedral ainda maior no lugar
da matriz. Esta – a atual Catedral – viria a ser inaugurada em 24 de
dezembro de 1972. Apenas alguns escritos e fotografias sobraram
da antiga matriz. Depois de predominar, imponente, com suas torres,
por menos de duas décadas na paisagem de Londrina, a igreja veio
abaixo, para tristeza de muitos e indignação de alguns que não
simpatizaram com as formas modernistas da atual Catedral.
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Pavimentação da Avenida São Paulo

No início da década de 40, Londrina veria um de seus mais
almejados sonhos virar realidade: aos poucos, as ruas do centro da
cidade iam sendo pavimentadas, com paralelepípedos. O jornal
Paraná-Norte registra, em 25 de fevereiro de 1940, o início da
pavimentação da Avenida São Paulo, elogia o prefeito e manda um
recado duro aos que reclamavam da administração: “Calem-se agora
os zoilos de aldeia.” Em 13 de dezembro de 1942, o Paraná-Norte
traz a informação de que um dos primeiros espaços pavimentados
foi o trecho central da Avenida Paraná.
O trecho que aparece nesta fotografia de José Juliani é o da
Avenida São Paulo, entre as ruas Sergipe e Benjamin Constant. Ao
fundo, é possível ver a primeira Estação Ferroviária (págs. 131-132).
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Omeletino Benatto lembra que o processo de calçamento das
ruas era muito demorado. Os paralelepípedos tinham que ser
assentados um a um e, não raro, precisavam de ajustes que eram
feitos na hora, com martelo e formão. Quando o assentamento
terminava, vinha o rolo compressor para completar o trabalho e
compactar o solo. Benatto lembra que a rua de sua casa, a Senador
Souza Naves, foi pavimentada em 1943, e foram meses de trabalho
para o calçamento ficar pronto.
O calçamento significou um alívio. Antes dele, o binômio poeira
e barro era um tormento na vida dos londrinenses (págs. 149-150).
Para amenizar a poeira, a Prefeitura utilizava um caminhão irrigador,
mas o efeito era de curta duração – bastava a passagem de alguns
veículos pela rua e a poeira estava de volta, sujando e sufocando.
Quando o problema era o barro, não havia o que fazer. O jeito era
esperar que, depois da chuva, a passagem dos veículos fizesse um
efeito oposto (benéfico) ao que ocorria no caso da poeira: eles
amassavam e assentavam a lama.
Pavimentação de ruas, mais que um sonho, era uma exigência
dos cidadãos londrinenses. Basta lembrar que o início da
pavimentação coincide com um dos piores momentos da história
da cidade, que foi o período da Segunda Guerra Mundial, no qual
se registraram sérios problemas econômicos, além de escassez de
alimentos e combustíveis. Dentro desse contexto, talvez os recursos
para uma iniciativa desse porte fossem escassos, ou talvez houvesse
outros temas a merecer prioridade, mas a pressão da população e
de segmentos organizados da sociedade foi uma determinante para
que o Poder Público apressasse o início da execução do projeto, ao
mesmo tempo em que a lentidão das obras é uma clara indicação
das dificuldades.
Hoje, para a preservação da memória, Londrina conserva uma
única rua pavimentada com paralelepípedos no centro da cidade. É
a Maestro Egídio Camargo do Amaral, em frente à Concha Acústica,
onde estão os totens dos pioneiros.
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Praça Marechal Floriano Peixoto

A atual Praça Marechal Floriano Peixoto, ao lado da Catedral,
no centro de Londrina, teve vários nomes ao longo do tempo.
Talvez seja o logradouro londrinense que mais mudou de nome.
A previsão de praça naquele local já constava da primeira planta
da cidade. A igreja católica, de madeira, foi construída e inaugurada
em 1934. A Casas Pernambucanas, uma quadra abaixo da igreja, na
esquina da Avenida Paraná com a atual Avenida Rio de Janeiro, foi
inaugurada em 1935. Entre elas, o espaço para uma praça. Num
primeiro momento, ainda sem uma designação formal, foi chamada
pela população de Praça da Matriz.
O arquiteto e pesquisador Humberto Yamaki, no livro Labirinto
da memória, informa que somente em 1937, por força de um ato
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municipal (Ato nº. 13/37), o espaço entre a igreja matriz e a Avenida
Paraná receberia o nome de Praça Ruy Barbosa. Ao mesmo tempo,
a administração pública fez os serviços necessários para caracterizar
o local como praça, por onde passam transeuntes e a população se
dedica ao entretenimento. Segundo Yamaki, “árvores haviam sido
plantadas no perímetro da praça, e pares de arbustos demarcavam
os caminhos internos”. Nessa época, já eram tradicionais os footings
de final de semana na Avenida Paraná, no trecho em frente à praça.
Em 1943, a praça seria remodelada. Em nova inauguração, no
dia 7 de setembro de 1943, a administração pública entregou à
população um local com melhor ajardinamento, tendo ao centro
um mastro para o hasteamento de bandeiras nas datas cívicas. Seu
nome foi alterado para Praça Marechal Floriano Peixoto, em
homenagem a um dos heróis do Exército brasileiro, que participou
da Proclamação da República, em 1889, e presidiu o Brasil de 1891
a 1894.
A fotografia é de José Juliani, mas não ficou registrada a data
da tomada. Pode ter sido feita em 1938 ou 1939, já que estão
presentes, na Avenida Paraná, os prédios da Casas Pernambucanas,
Casa Castro e Farmácia do Sr. Louro – e também se nota que o
local está urbanizado, com árvores e arbustos recém-plantados. Na
fotografia se veem três caminhos que se originam na atual Avenida
Rio de Janeiro e convergem para um círculo no centro da praça.
Como esses caminhos seguem depois, com a mesma geometria,
para a atual Avenida São Paulo, a população imaginou que se tratava
de um ardil dos ingleses colonizadores para lembrar o desenho da
bandeira da Grã-Bretanha e começou a chamá-la de Praça da
Bandeira, nome que sobrevive até hoje na memória de muitos,
apesar de nunca haver sido oficializado. Na realidade, o desenho da
bandeira era proposital. O mastro da bandeira continua na praça e
sua base é uma única pedra esculpida, fato de que poucos
londrinenses se dão conta.
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Praça Rocha Pombo

Esta é uma das mais antigas praças de Londrina. O espaço
onde está instalada já havia sido propositalmente deixado “em
branco” (sem demarcações) pelo agrimensor russo Alexandre
Razgulaeff, quando elaborou a primeira planta de Londrina, no início
dos anos 30 – quando o então Patrimônio Três Bocas não passava
de um pequeno amontoado de casas de madeira e casebres de
palmito.
A praça está localizada entre as antigas estações Ferroviária e
Rodoviária, hoje Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss
e Museu de Arte de Londrina, respectivamente. Com a inauguração
da Estação Ferroviária (págs. 131-132), em 1935, todos os que
chegavam de trem a Londrina tinham a praça como uma de suas
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primeiras visões da nova terra. Já a Estação Rodoviária foi inaugurada
em 1952. A proximidade desses dois pontos de chegada e partida
fez com que a vizinhança da praça se tornasse um aglomerado de
hotéis, bares e pensões.
O pesquisador Humberto Yamaki informa no livro Labirintos
da memória que a denominação Rocha Pombo foi dada à praça
apenas em dezembro de 1937, através do Ato nº. 12 do prefeito
municipal. Mais tarde, a Lei nº. 0216/53, de 18 de dezembro de
1953, oficializou o nome Praça Rocha Pombo. Não é possível
precisar a data da construção do chafariz e do lençol d’água, no
qual nadavam carpas coloridas, cuja beleza encantava adultos e
crianças. Estima-se que tenham sido construídos no início da década
de 50, como parte do conjunto formado com a Estação Rodoviária.
Por suas peculiaridades arquitetônicas e importância histórica,
a praça foi, junto com a antiga Estação Rodoviária, tombada pelo
Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico da Secretaria da
Cultura do Estado do Paraná em 1974, inscrita no livro Tombo
Paisagístico sob número 53. Esta fotografia, cuja autoria não se
conhece, mostra a praça em 30 de setembro de 1973, pouco antes
de seu tombamento.
Quem empresta seu nome à praça é o professor, poeta, político,
jornalista, historiador e escritor José Francisco da Rocha Pombo,
nascido em Morretes, Estado do Paraná, em 4 de dezembro de
1857. É considerado um dos maiores historiadores do Brasil. Em
1886, elegeu-se deputado e atuou na Assembleia Provincial. Anos
mais tarde, desiludido com o fracasso da Revolução Federalista,
abandonou a política. Em 1897, mudou-se para o Rio de Janeiro,
onde tardiamente colou grau em Direito. Ao mesmo tempo em
que estudava, atuou na imprensa carioca – na qual fez as campanhas
abolicionista e republicana –, lecionou no Colégio Pedro II, e
pesquisou e publicou livros sobre história. Em 16 de março de 1933
foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras, mas nem chegou
a tomar posse, pois faleceu em 26 de julho de 1933.
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Alameda Manoel Ribas

Esta é uma das fotografias mais significativas do início de
Londrina. Foi tomada em 1937 do alto da primeira igreja católica,
de madeira, construída no local onde hoje está a Catedral, e mostra
uma panorâmica da cidade no sentido de oeste para leste. Mesmo
sendo “desconhecido”, o autor merece admiração e reverências.
Esta foi uma fotografia difícil de produzir, devido às limitações
técnicas da época. O fotógrafo teve que ajeitar um tripé em cima
do telhado da igreja e trabalhar com o máximo de atenção e cuidado.
No pé da fotografia, entre o centro e a direita, se pode ver a parte
superior da cruz que ficava no cimo da igreja.
No canto esquerdo inferior, onde se vê algumas árvores, fica
hoje uma agência da Caixa Econômica Federal. Correndo o olhar
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na mesma direção, na esquina seguinte da mesma quadra temos
hoje uma agência do HSBC e, atravessando a Rua Minas Gerais,
fica uma agência do Bradesco (onde havia o prédio do Paço
Municipal). Ou seja, atualmente, a Alameda Manoel Ribas representa
uma importante artéria do coração financeiro de Londrina.
À direita de quem olha, fora do quadro, fica a Biblioteca Pública
Municipal (antigo Fórum) (págs. 141-142) e na esquina seguinte da
mesma quadra temos o Centro de Saúde (págs. 119-120). Muitas
dessas construções datam da década de 1940. Ao final da alameda,
na esquina das atuais ruas Santa Catarina e Minas Gerais, vê-se o
prédio da Casa Fuganti, o mais importante estabelecimento de secos
e molhados das primeiras décadas de Londrina, no local onde hoje
fica o Complexo Empresarial Oscar Fuganti.
A alameda leva o nome de Manoel Ribas em homenagem ao
homem que administrou o Estado do Paraná entre 1932 a 1945.
Manoel Ribas é paranaense de Ponta Grossa, nascido em 8 de março
de 1873. Aos 24 anos, em 1897, transferiu-se para Santa Maria, no
interior gaúcho, para organizar a Cooperativa dos Empregados da
Viação Férrea do Rio Grande do Sul. Por este e outros bons trabalhos
realizados na cidade, foi eleito de Santa Maria, em 1927.
Em 1932, admirador de seu trabalho austero na economia e
conciliador na política, Getúlio Vargas o convidou para o cargo
de interventor no Estado do Paraná. Ele aceitou e esteve por 13
anos à frente da administração paranaense: como interventor, de
1932 a 1934, como governador, de 1934 a 1937, e novamente
como interventor de 1937 a 1945. Permaneceu no poder até
outubro de 1945, quando Getúlio Vargas – e seus interventores,
naturalmente! – foi deposto. Manoel Ribas morreu em Curitiba,
meses após ser deposto, em 1946.
Não conseguimos apurar com exatidão a data da atribuição
de seu nome à alameda. Provavelmente tenha sido “em vida”, por
alguma benesse à cidade entre 1932 e 1945, e não homenagem
póstuma.
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Bosque Municipal Marechal Cândido Rondon

O Bosque, no centro da cidade, existe desde que foi feita a
primeira planta de Londrina. As pesquisadoras Ana Maria Chiarotti
de Almeida e Sônia Maria Sperandio Lopes Adum, no livro Memória
e cotidiano do Bosque, lembram que “a área foi definida já no projeto
de organização espacial, elaborado pela CTNP, como espaço público,
e, dessa forma, cedido à Prefeitura. Sua área compreende 21.235,89
m2 divididos em duas alas separadas, tendo como limite as Ruas
Padre Bernardo Greiss (norte), Pará (sul) e as Avenidas Rio de
Janeiro (leste) e São Paulo (oeste)”.
Nesse local, foi realizada a primeira missa campal de Londrina
(págs. 169-170). Nos anos 30, quando o núcleo urbano ainda era
muito pequeno, o Bosque era um ponto de grande afluência de
165

famílias, que o procuravam para passeios e entretenimento. Também
foi um espaço de festividades sociais e religiosas, comemorações
cívicas e manifestações políticas.
Com o passar do tempo, o Bosque foi perdendo suas
características de “amostra” preservada da mata original e passou a
receber intervenções. As autoras destacam que, em 1953, foram ali
realizadas várias modificações por iniciativa do Poder Público: “O
prefeito Milton Ribeiro de Menezes, além de instalar um viveiro de
animais de várias espécies típicas da região, construiu um parque
infantil, quadra de esporte polivalente, vestiários e sanitários
públicos.”
Em março de 1958, por iniciativa do prefeito Antônio
Fernandes Sobrinho, a denominação do local passou a ser Bosque
Municipal Marechal Cândido Rondon. O sertanista, indigenista e
pacifista Cândido Mariano da Silva Rondon, responsável pela
instalação de redes telegráficas nas regiões Centro-Oeste e Norte e
criador do Serviço Nacional de Proteção aos Índios, havia falecido
dia 19 de janeiro de 1958 e foi alvo desta homenagem em Londrina.
Em 1971, na administração do prefeito Dalton Fonseca
Paranaguá, ocorreu o alargamento da Rua Piauí e a instalação de
um terminal de ônibus no meio do Bosque. Mais: suas metades (ao
norte e ao sul da Rua Piauí) foram cercadas, iniciativa que acabou
com o fluxo de visitantes no local. O terminal de ônibus funcionou
por mais de dez anos, sendo desativado no início da década de 80,
quando o trânsito de veículos pelo meio do Bosque foi extinto. No
lugar do antigo terminal, surgiu o “Zerinho” (alusão, no diminutivo,
ao “Zerão”), com a pretensão de ser uma pista de caminhada para
os vizinhos.
Em 2011, o então prefeito Homero Barbosa Neto tentou
reabrir o trecho da Rua Piauí que corta o bosque para o trânsito de
veículos, mas uma ação judicial de iniciativa de uma ONG ambiental,
que recebeu amplo apoio da opinião pública, impediu que esse
projeto fosse concretizado.
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Marcos e eventos importantes
de Londrina
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Primeira Missa Campal

É fácil acreditar que, no Brasil de antigamente – um país
predominantemente católico –, a primeira comunidade religiosa que
se organizava num lugar novo, ou o primeiro templo que era erguido,
era da Igreja Católica. Em Londrina, não foi isso que aconteceu. A
primeira igreja fundada na cidade, em 4 de dezembro de 1933, foi a
Metodista. A criação da primeira paróquia católica se daria apenas
em 11 de março de 1934.
Naqueles primórdios, a população católica da cidade crescia
rápido, com a chegada de colonos e trabalhadores de São Paulo e
de imigrantes italianos. Como a paróquia mais próxima tinha sede
em Sertanópolis, as famílias reclamavam a criação de uma paróquia
em Londrina. A CTNP, empenhada em atender esse anseio da
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população, transmitiu essa solicitação à Cúria da Diocese de
Jacarezinho, à qual Londrina pertencia.
Em novembro de 1931, a convite da CTNP, o padre Erasmo
Raabe visitou Londrina e colheu informações sobre a localidade.
Em 9 de março de 1934, o bispo de Jacarezinho, D. Fernado Taddei,
veio a Londrina acompanhado dos padres palotinos Erasmo Raabe
e Carlos Dietz, para instalar uma paróquia. No dia seguinte, 10 de
março, o padre Carlos Dietz celebrou o primeiro matrimônio católico
da cidade, entre Orlando de Castro Palma e Theresia Matiasse. A
cerimônia foi realizada numa casa de madeira alugada, na esquina
da atual Avenida Paraná com a Rua Professor João Cândido, onde
hoje funciona uma agência do Banco Real. A paróquia foi instalada
provisoriamente nesse local. O padre Carlos Dietz foi nomeado
primeiro vigário de Londrina.
Em 11 de março de 1934 foi oficialmente criada a Paróquia
do Sagrado Coração de Jesus, que é hoje a paróquia da Catedral de
Londrina. O padroeiro foi uma sugestão de D. Fernando Taddei.
O grande desafio, então, passou a ser a construção de uma igreja.
Para tanto, a CTNP doou um terreno no ponto mais alto do
lugarejo. Nesse local se encontra hoje a Catedral. Ali foi celebrada,
em 1º de abril de 1934, domingo de Páscoa, uma missa campal
para abençoar o lugar onde seria edificada a primeira Igreja Católica
de Londrina – como pode ser visto nesta fotografia de José Juliani.
A missa campal teve a presença de autoridades, grande número
de fiéis e da banda municipal. Para demarcar o local, foi afixado um
cruzeiro de madeira com sete metros de altura, confeccionado e
doado pelo pioneiro Eugenio Brugin.
A igreja começou a ser construída em abril de 1934 e demorou
pouco mais de quatro meses para ficar pronta. Muitos voluntários
ajudaram na construção. A planta foi doada pelo sr. Willie Davids,
então diretor técnico da CTNP. Em 19 de agosto de 1934, com
uma missa presidida pelo padre Carlos Dietz, a igreja foi inaugurada.
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Futebol Pioneiro

Esta imagem é a mais pura tradução do início do futebol em
Londrina. Os campos eram terrenos planos, gramados ou de terra,
medidos e demarcados à cal. As traves eram de madeira. Em alguns
campos, as traves contavam com redes de barbante; em outros,
não. Era tudo no “olhômetro”. Não havia arquibancadas. Os
torcedores ficavam à margem das linhas do campo, a maioria em
pé, alguns agachados ou sentados no chão mesmo.
O futebol era lazer, não profissão. A maioria dos jogadores
trabalhava na lavoura ou comércio e treinava e jogava nos horários
de folga. Os treinos eram no final do expediente; os jogos, aos
domingos à tarde. Naquele tempo, jogava-se por amor à camisa,
pela vontade de vencer e por diversão. Ninguém ganhava nada
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para jogar. Ao contrário, eram os jogadores que pagavam pelo
fardamento e ainda tinham de fazer “vaquinha” para comprar uma
bola nova.
Muitas versões “embolam o meio de campo” e confundem a
história do futebol em Londrina e, nesse caso, quanto mais pessoas
falam, mais versões surgem, mais embolado o jogo fica. Um dia, e
que esse dia não demore, alguém terá que organizar e sistematizar a
história do futebol em Londrina. Já existem alguns livros sobre o
tema, mas eles são muito pontuais. A história do início do futebol
na cidade e região ainda não foi escrita e, com a morte dos antigos
jogadores, árbitros, técnicos e dirigentes, essa tarefa tende a se tornar
a cada dia mais difícil.
O jornalista e historiador Widson Schwartz, em 2003,
entrevistou o sr. Vitelbino Campana (já falecido), um dos fundadores
do Esporte Clube Londrina em 1937, que lhe mostrou uma porção
de fotografias e garantiu que, na realidade, aquele time foi formado
em 1934 e o campo ficava num trecho da antiga Estrada dos
Pioneiros, atual Avenida Celso Garcia Cid, onde hoje fica a
Cooperativa Integrada. Pode até ser que esta fotografia, de autor
desconhecido, seja desse campo, mas ninguém soube confirmar
essa informação. Na entrevista, Vitelbino ressaltou a importância
do empresário Jacob Bartolomeu Minatti para o futebol (págs. 8384). Vitelbino disse que ele foi um grande incentivador do esporte
nos anos 40. Primeiro criou um time – o Operário – e depois
comandou a construção de um estádio, mais tarde batizado de
Vitorino Gonçalves Dias.
A jornalista Lucília Okamura, da Folha de Londrina, em 1999
entrevistou o sr. Otaviano Mazer (já falecido), criador da primeira
escolinha de futebol da cidade, no início da década de 40. Na mesma
época ele fundou o São Paulo Futebol Clube, que, mais tarde, virou
Paraná Esporte Clube. Mais tarde, em 3 de janeiro de 1970, o Paraná
Esporte Clube fundiu-se com o Londrina Futebol e Regatas,
resultando no Londrina Esporte Clube.
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Companhia de Terras Norte do Paraná

A Companhia de Terras Norte do Paraná, de origem inglesa,
foi a responsável pelo início da colonização do Norte do Paraná.
Mas o objetivo original de seus proprietários não era o de serem
colonizadores no Brasil. A história é longa...
Empresários ingleses do ramo têxtil, entre eles Lord Lovat e
Arthur Thomas, reunidos em Londres, em 1924, fundaram a Brazil
Plantations Syndicate. De imediato, adquiriram três fazendas e uma
processadora de algodão no interior do Estado de São Paulo. O
objetivo prioritário era plantar e processar algodão, matéria-prima
essencial para suas indústrias.
O negócio com o algodão não deu certo e os ingleses
começaram a vislumbrar investimentos no Norte do Paraná. Em
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1925, com esse objetivo, fundaram em Londres a Paraná Plantations
Ltd. Como, para investir no Brasil, era preciso que a empresa fosse
brasileira, com participação brasileira no capital e dirigida por
brasileiros, eles fundaram, dia 24 de setembro de 1925, em São
Paulo, a Companhia de Terras Norte do Paraná, com 99,86% de
capital inglês e 0,14% de capital brasileiro. A presidência, para efeitos
legais, ficou a cargo do sr. Antônio de Moraes Barros, e a gerência
administrativa foi assumida por Mr. Arhur Thomas. Em outubro
de 1926, a presidência da CTNP foi assumida por João Sampaio,
que permaneceu no cargo até 1944.
A partir de então, a CTNP passou a comprar terras no Norte
do Paraná com objetivos claramente imobiliários e abandonou as
fazendas de algodão que havia comprado em São Paulo. Entre 1925
e 1927, comprou 515.000 alqueires de terras, localizadas entre os
rios Paranapanema, Tibagi e Ivaí, para dar início ao seu projeto de
colonização. A maior parte dessas terras (cerca de 450.000 alqueires)
era considerada devoluta e foi adquirida diretamente do Governo
do Estado do Paraná a preços relativamente baixos.
O governo justificou os preços baixos pelo interesse em ocupar
e povoar todos os rincões do Estado. Para tanto, era necessário
desmatar áreas nativas, transformando-as em produtivas. Outro
fator que pesou na negociação foi o compromisso assumido pela
CTNP de construir uma estrada-de-ferro que cortaria toda a região,
ligando Cambará a Guaíra.
Esta fotografia, de José Juliani, mostra o escritório da
Companhia de Terras Norte do Paraná, em Londrina, em meados
dos anos 30. O escritório ficava localizado quase na esquina das
atuais ruas Maranhão e Minas Gerais, no local onde existe hoje o
Cine Teatro Ouro Verde.
A história é longa... e não termina aqui. Para quem quiser
conhecer melhor a trajetória da CTNP (depois CMNP), vale a leitura
de dois livros: Colonização e Desenvolvimento do Norte do Paraná, da
CMNP, e As cidades plantadas, de Renato Leão Rego.
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Manifestação de apoio a Willie Davids

Esta fotografia registra o apoio popular a Willie da Fonseca
Brabazon Davids (identificado com o número 6), candidato a
prefeito na primeira eleição direta de Londrina. A eleição ocorreu
dia 12 de setembro de 1935, data em que a fotografia foi tomada
por José Juliani na atual Avenida Paraná.
Antes desta eleição, Londrina havia sido governada por dois
prefeitos nomeados pelo então interventor Manoel Ribas. O
primeiro nomeado foi o engenheiro civil Joaquim Vicente de Castro,
que tomou posse dia 10 de dezembro de 1934, no ato de instalação
do município, e governou pouco mais de cinco meses, sendo
destituído do cargo em 31 de maio de 1935.
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A destituição de Joaquim de Castro foi um ato pensado, tanto
que o interventor nomeou, para tomar posse na mesma data,
Rosalino Fernandes, funcionário do governo do estado e homem
de sua confiança. O novo prefeito veio de Curitiba e, como Londrina
foi colonizada por uma maioria de paulistas, mineiros e estrangeiros,
o nomeado não caiu no gosto da população, que pressionou o
governo do estado pela realização de eleições diretas. Rosalino sabia
que teria “vida curta” como prefeito de Londrina.
Em 12 de setembro de 1935 foram realizadas eleições diretas
para prefeito e vereadores em todas as cidades do Paraná. Dois
partidos se inscreveram para concorrer às eleições em Londrina, o
Partido Social Democrata (PSD) e o Partido Integralista (PI), que
concorreu somente às vagas para vereadores. O candidato a prefeito
do PSD era Carlos de Almeida que, 20 dias antes do pleito, renunciou
à candidatura e foi substituído por Willie Davids.
Dos 283 eleitores inscritos, apenas 221 compareceram às urnas
e 178 votaram em Willie Davids. Além do prefeito, o PSD elegeu os
seis vereadores, pois o Partido Integralista, com apenas 23 votos
não conseguiu eleger sequer um único vereador. O novo prefeito,
pela lei, tomaria posse em 20 de janeiro de 1936, mas o interventor
Manoel Ribas decidiu nomeá-lo dia 2 de dezembro de 1935, mesma
data em que destituiu Rosalino Fernandes. Willie Davids governou
até maio de 1940, quando também foi exonerado do cargo cinco
meses antes do encerramento de seu mandato.
Esta fotografia foi tomada no dia da eleição direta para prefeito
de Londrina, 12 de setembro de 1935. Homens, mulheres e crianças
se reuniram para afirmar seu apoio a Willie Davids, que, segundo
Omeletino Benatto, “era muito querido pelo povo”. O pioneiro
identificou outras pessoas que aparecem na fotografia: o Sr. Elias
Tarran (1), o Sr. Adriano Marino Gomes, funcionário da Prefeitura
(2), a Sra. Latiffe Tarran (3), a Sra. Helena Farias Castro Ferraz (4),
a Sra. Carlota de Melo Peixoto Davids (5) e o Sr. Alexandre Gutierres
Beltrão (7).
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Seminário São Vicente Pallotti

Em meados da década de 30, a comunidade católica de Londrina
comemorava suas recentes conquistas: a instalação da Paróquia do
Sagrado Coração de Jesus e a inauguração de sua primeira igreja. O
crescimento da população era tão acelerado que, ainda naquela
década, a pequena igreja de madeira – na verdade, uma capela –
começaria a ser substituída por uma nova e imponente igreja de
alvenaria, de estilo europeu, com duas torres (págs. 155-156).
Em razão da multiplicação de localidades – que viriam a se
transformar em cidades – na região, além da construção de templos,
havia uma outra preocupação entre os dirigentes da Igreja Católica:
a formação de padres, necessários para dirigir as novas paróquias
que surgiam (e continuariam surgindo) nas aglomerações urbanas.
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Não faltaria trabalho para esses padres: eles teriam, também, que
atender às solicitações do grande número de famílias que moravam
e trabalhavam nas fazendas.
No livro Memória e cotidiano – cenas do Norte do Paraná: escritos
que se recompõem está registrado que: “Em 1º de abril de 1939, um
sábado de Aleluia, era inaugurado, com cerimônias especiais, o
Seminário Vicente Pallotti, sob a direção do Pe. Eugênio Herter,
seu primeiro reitor, tendo como primeiro prefeito disciplinar dos
alunos o Pe. Albero Rudolf e 1º coadjutor da paróquia o Pe. Walter
Fisher e 2º coadjutor o Pe. José Kandziora”.
No primeiro ano de funcionamento, o seminário abrigou 10
alunos, todos adolescentes entre 10 e 14 anos: oito eram procedentes
de cidades da região; os outros dois, um era do interior e um da
capital de São Paulo. Em 1939, 1940 e parte de 1941, o seminário
funcionou na casa paroquial, enquanto se esperava a construção de
um prédio próprio.
Este começou a ser construído no início de 1940, à época,
fora do perímetro urbano, na sossegada estrada rural para Nova
Dantzig (hoje Cambé), onde se encontra instalado até hoje, na
Avenida Tiradentes, ao lado da Igreja Nossa Senhora Rainha dos
Apóstolos – a igreja do Jardim Shangri-lá. No livro citado consta a
informação de que “a mudança para as novas instalações ocorreu
no dia 24 de setembro de 1941, sendo reitor o Pe. Carlos Probst,
doutor em Filosofia, que na década de 70 recebeu o título de
professor emérito da Universidade Estadual de Londrina”.
No seminário, atualmente, moram apenas padres, irmãos
consagrados e estudantes. O seminário não oferece mais cursos
para seminaristas ou de formação bíblica e catequética, como
antigamente. Os candidatos ao sacerdócio que lá residem em geral
cursam Teologia na PUC – Pontifícia Universidade Católica de
Londrina. Segundo informações para os autores deste livro, o
seminário trocará de nome para Teologado Palotino Rainha dos
Apóstolos.
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Cine Theatro Municipal

Esta fotografia, de autor desconhecido, mostra o grande
auditório do Cine Theatro Municipal, que ficava na Avenida Rio de
Janeiro, entre a Rua Sergipe e a Avenida Paraná. Foi inaugurado em
2 de julho de 1940, com a razão social Irmãos Nishiyama & Cia.
Era uma autêntica casa de espetáculos, pois ali também se realizavam
apresentações musicais, festas e até mesmo bailes de carnaval.
Construir um cinema para passar, principalmente, filmes
japoneses, era um sonho do comerciante Satoro Nishiyama,
proprietário de uma máquina de beneficiamento de arroz instalada
no final da Rua Santa Catarina. O barracão de madeira da máquina
de arroz existe até hoje, quase na esquina da Rua Uruguai: é uma
das edificações mais antigas de Londrina.
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Para a escolha do nome do cinema foi promovido um concurso,
organizado pelo jornal Paraná-Norte. Foram apresentadas 47
sugestões. Os três nomes finalistas foram: Cine Theatro Guarany,
Cine Theatro Primor e Cine Theatro Municipal. O autor da sugestão
vencedora recebeu 100 ingressos de prêmio. Quando de sua
inauguração, o Cine Theatro Municipal, com 800 poltronas, era
considerado um dos maiores e mais luxuosos do Paraná. O jornalista
Aziz Mansur – citado por Widson Schwartz no artigo O cinema
grandioso que se foi, publicado no Jornal de Londrina de 14 de janeiro
de 2002 – escreveu no jornal Paraná Econômico que “suas proporções
monumentais honrariam qualquer capital”. O primeiro filme exibido
no Municipal foi 60 Anos de Glória, produção norte-americana
estrelada pelos atores Anton Walbrook e Anna Neagle. Este foi o
quarto cinema aberto em Londrina. Antes dele, haviam sido
inaugurados o Cine Nacional, em 1933, o Cine Londrina, em 1934,
e o Cine São José, em 1938. Cinema era uma das mais importantes
“diversões” da época.
Já perto do fim da Segunda Guerra Mundial, o governo
brasileiro decidiu entrar na guerra ao lado dos Aliados e, com isso,
os imigrantes oriundos de países do “Eixo” – japoneses, alemães e
italianos – começaram a sofrer perseguições. Segundo Luiz Bartelli,
as distribuidoras de filmes passaram a boicotar o cinema do sr.
Satoro Nishiyama e ele foi obrigado a arrendá-lo para não ter que
fechar as portas. O Cine Theatro Municipal existiu com essa
denominação até 1955. Em 1956, foi vendido ao sr. Antonio
Caminhoto, que fez uma grande reforma no prédio e rebatizou-o
como Cine Jóia. A mudança de nome e de proprietário não influiu
na programação, voltada para um público de gosto mais popular e
adepto das matinês, e nem na regularidade com que eram projetados
filmes japoneses. Como Cine Jóia, funcionou até 1975, quando foi
destruído por um incêndio. No prédio que foi construído no local,
existe hoje uma loja.
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Inauguração do Ginásio Londrinense

Esta fotografia é do início de 1941 e retrata autoridades e
convidados presentes à inauguração do Ginásio Londrinense (págs.
135-136). Naquela época, em que a cidade era carente de
infraestrutura, bens e ser viços, uma inauguração era um
acontecimento histórico. Autoridades e lideranças compareciam em
peso à solenidade. Por outro lado, o processo fotográfico era precário.
Os negativos eram chapas de vidro. Uma fotografia como esta,
com tanta gente, exigia muita competência do fotógrafo, afinal
seria o registro único, o documento histórico de um importante
evento. Para tanto, os donos da festa, o médico Jonas de Faria
Castro e seu genro, o advogado Rui Ferraz de Carvalho, proprietários
do ginásio, contrataram o fotógrafo José Juliani.
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Na fotografia, tomada nas escadas da entrada do ginásio,
aparecem as seguintes pessoas: 1 – Tenente Santos, popularmente
conhecido como “Tenente Mamão”; 2 – Sr. Pedro Nolasco; 3 –
Promotor público, cujo nome não conseguimos confirmar; 4 – Dr.
Abílio (médico); 4 – Milton Ribeiro de Menezes, que seria prefeito
de Londrina de 1951 a 1955 e de 1959 a 1963; 6 – Dr. José Hosken
de Novaes, que seria prefeito de Londrina de 1963 a 1969; 7 – Sr.
Jiminyan Frazer; 8 – Dr. Willie da Fonseca Brabazon Davids, então
prefeito de Londrina; 9 – Luiz Estrela, funcionário da CTNP; 10 –
Dr. Jonas de Faria Castro, médico e um dos proprietários do Ginásio
Londrinense; 11 – Sr. José Bonifácio e Silva, comerciante; 12 – Juiz
de Direito, cujo nome não conseguimos confirmar; 13 – Dr. Ruy
Ferraz de Carvalho, advogado e sócio-proprietário do ginásio; 14 –
João Antônio Benatto, comerciante; 15 – Sr. Antônio de Souza
Coelho; 16 – Sra. Helena Farias Castro Ferraz de Carvalho (filha do
Dr. Jonas, casada com Ruy Ferraz de Carvalho); 17 – Sra. Carlota
de Melo Peixoto Davids, esposa de Willie Davids; 18 – Esposa do
Dr. Abílio; 19 – Sra. Nolasco, esposa do Sr. Pedro Nolasco; 20 – O
garotinho é o Dr. Lincoln Brasil e Silva, médico neurologista recémfalecido (faleceu em 2012); 21 – A menina Gladis; 22 – Filho do Sr.
Pedro Nolasco; 23 – Sra. Francisca Faria Castro, esposa do Dr.
Jonas; 24 – Dona Idalina Brasil e Silva, ou simplesmente “Nina”,
esposa do Sr. José Bonifácio; Também aparecem na fotografia, sem
numeração, a Sra. Lenita Faria Ferraz de Carvalho e a professora
Leticina Hoskom.
Estas pessoas foram identificadas pelo Sr. Omeletino Benatto,
que fez questão de destacar que seu pai, João Antônio Benatto,
teve participação decisiva na construção do Ginásio Londrinense,
seja por fornecer materiais de construção, seja por fazer carretos,
seja por avalizar “papagaios” (como eram conhecidos os
empréstimos bancários na época) para o Dr. Jonas.
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Associação Comercial de Londrina (ACL)

Esta fotografia mostra o recém-inaugurado prédio da
Associação Comercial de Londrina (ACL), localizado na Rua Minas
Gerais, entre as ruas Maranhão e Santa Catarina. O edifício foi
construído por Mário Romagnoli, um dos mais respeitados
construtores da época, e inaugurado em 31 de janeiro de 1942. No
alto, além do relógio, uma estátua representando Mercúrio, o “deus
do Comércio”, rara manifestação artística em local público na época.
A estátua, hoje, encontra-se à entrada do Edifício Palácio do
Comércio, que substituiu esse prédio e onde a agora ACIL –
Associação Comercial e Industrial de Londrina – está instalada.
A sede pioneira da ACL foi numa casa em madeira, na Rua
Mato Grosso. Não existem fotos daquele local. A ideia de organizar
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os comerciantes numa associação de classe foi do livreiro João
Alfredo de Menezes e do farmacêutico Pedro Santiago Chocair.
Ambos convidaram David Dequêch, próspero comerciante, para
encabeçar o movimento. As reuniões para discutir a fundação da
associação eram realizadas no Líder Clube, que ficava na esquina
das atuais ruas Benjamin Constant e Mato Grosso. A integralização
de capital social ocorreu no dia 4 de junho de 1937, com a presença
de cerca de uma centena de comerciantes. A fundação oficial da
ACL ocorreu na noite seguinte, 5 de junho de 1937. Em 10 de
junho foi eleita sua primeira diretoria, encabeçada por David
Dequêch.
Quando da fundação, segundo informa Alberto João Zortéa,
primeiro funcionário contratado pela ACL e autor do livro Londrina
através dos tempos e crônicas da vida, existiam em Londrina 1.441
construções e transitavam por suas ruas 68 automóveis, 148
caminhões e caminhonetes, 15 ônibus, sete motocicletas, 163
bicicletas, 474 carroças e 26 charretes. “O desenvolvimento
despontava, o comércio florescia”, destaca Zortéa. Nesse ano (1937),
a arrecadação municipal foi de 769,7 contos de réis.
No final de 1938, a ACL contabilizava 140 associados e a
necessidade de uma sede mais ampla tornou-se evidente. Em 31 de
janeiro de 1942 foi inaugurado o prédio mostrado nesta fotografia
(de autor desconhecido), construído em terreno doado pela
Companhia de Terras Norte do Paraná. Com o passar dos anos
também ele tornou-se obsoleto e pequeno e foi demolido. Em seu
lugar, foi construído o Edifício Palácio do Comércio, inaugurado
em 5 de julho de 1976 e considerado, à época, o prédio mais
moderno de todo o Estado do Paraná. Com a criação e instalação
de indústrias em ritmo acelerado em Londrina, especialmente a
partir da década de 60, a associação passou a congregar um número
cada vez maior de industriais e, em novembro de 1987, passou a
denominar-se ACIL – Associação Comercial e Industrial de
Londrina.
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Edifício Autolon

Projetado por João Batista Vilanova Artigas e construído pelos
irmãos Rubens e Carlos Castaldi (este, inclusive, foi sócio de Artigas
num escritório de arquitetura), o Edifício Autolon teve presença
destacada no centro de Londrina. Foi, por muitos anos, referência
de grandiosidade e modernismo. Hoje seu brilho está um pouco
ofuscado pela depreciação natural do imóvel e pela existência de
prédios muito mais altos em sua redondeza.
Autolon era a sigla adotada pela Sociedade Auto Comercial de
Londrina S/A, revendedora de automóveis da marca Chevrolet.
Entre seus sócios figuravam Mr. Arthur Thomas, ex-diretor da
Companhia de Terras Norte do Paraná, Celso Garcia Cid, sócioproprietário da Viação Garcia, o agropecuarista Ângelo Pesarini e
185

os irmãos Darvino e Jordão Santoro, este diretor da Sociedade
Amigos de Londrina (SAL).
Em 1948, eles decidiram construir, na esquina das atuais ruas
Minas Gerais e Maranhão, um conjunto formado por dois edifícios
maiores (o Autolon e o Cine Ouro Verde) e um menor (do
Restaurante e Confeitaria Calloni), que ficava entre os dois prédios
maiores, onde hoje funciona uma loja de confecções. Nesse local
ficava o escritório da CTNP (págs. 173-174), que foi demolido para
dar lugar ao novo empreendimento.
O primeiro edifício a ser erguido foi o Autolon, com o térreo
e mais seis andares. No térreo funcionaria a agência de automóveis;
os demais andares, servidos por elevadores, foram destinados a
salas comerciais, que seriam alugadas principalmente por
profissionais liberais. A construção começou em 1949. O mestre
de obras era o italiano Humberto Monte, mas o trabalho teve a
supervisão constante dos irmãos Castaldi. Esta fotografia, de autoria
desconhecida, mostra um estágio intermediário da construção. O
prédio está na quinta laje. A tomada deve ter sido feita no primeiro
semestre de 1950.
O Edifício Autolon foi inaugurado em 1951. O do Cine Ouro
Verde (págs. 187-188) em 1952 e o menor, da Confeitaria Calloni,
em 1954. A agência de automóveis funcionou até 1978, ano que
marca o fim da sociedade que construiu o conjunto de edifícios.
Desde então, no andar térreo do Autolon já funcionaram duas
agências bancárias – primeiro do Banco do Brasil e, depois, do
Itaú. Hoje existe uma loja de confecções no local.
Antonio Castelnou, no livro Arquitetura londrinense: expressões de
intenção pioneira, publicado em 2002, afirma que “de modo geral, podese dizer que o Edifício Autolon não sofreu muitas alterações, apenas a
troca de revestimentos, modificações no elevador e mudanças de
uso”. O arquiteto enfatiza que o edifício se constitui num “importante
monumento modernista para a cidade de Londrina, cuja validade de
preservação é inquestionável”. Oxalá ele seja ouvido.
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Cine Ouro Verde

Hoje, mais do que em qualquer outra data, esta fotografia é
um documento da memória de Londrina. Ela foi tomada em 1968
por Yutaka Yasunaka, imigrante japonês e então proprietário do
Foto Estrela, que fechou as portas em dezembro de 2008. Em 12
de fevereiro de 2012, o Cine Teatro Ouro Verde foi destruído por
um incêndio. Diante de fatos como esse, a fotografia reforça seu
papel de documento e disparadora do gatilho da memória. Afinal,
prédios são derrubados, monumentos são destruídos, pessoas
morrem, mas as fotografias ficam e preservam a memória para a
eternidade.
A construção do Cine Ouro Verde (só nos anos 70 ganharia a
denominação de Cine Teatro Ouro Verde) tem uma relação de
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proximidade com Omeletino Benatto. Primeiro porque seu pai, João
Antonio Benatto, foi o fornecedor de toda a areia utilizada na
construção. Segundo porque ele, como funcionário da Autolon
(Sociedade Auto Comercial de Londrina S/A, responsável pela
construção do Cinema Ouro Verde S/A, sua verdadeira razão
social), era o conferente de todas as matérias-primas, materiais e
equipamentos que chegavam para serem utilizadas ou incorporadas
à obra.
O prédio foi projetado pelo curitibano João Batista Vilanova
Artigas (também responsável pelo projeto do Edifício Autolon,
vizinho do Ouro Verde, à direita na foto), um dos mais importantes
nomes da arquitetura modernista brasileira. O Cine Ouro Verde, cujo
nome refere a riqueza que o café representava para região na década
de 50, foi inaugurado em 24 de dezembro de 1952. Ele chegou a
disputar com o Cine Marrocos, de São Paulo, o título de mais moderno
e luxuoso do Brasil. O filme que inaugurou a requintada sala de
espetáculos foi Meu coração canta, drama musical produzido nos
Estados Unidos em 1952, dirigido por Walter Lange e estrelado por
Susan Hayward. O primeiro gerente foi o sr. Saulo Corrêa Ribeiro e o
primeiro funcionário encarregado da projeção de filmes foi Pedro
Souza Pereira, que tinha o apelido de Pedro Bagunça.
O idealizador do Cine Ouro Verde foi o sr. Jordão Santoro
(que chegou a Londrina em 1935), diretor da SAL – Sociedade
Amigos de Londrina, criada para apurar problemas, buscar
alternativas e apontar soluções exequíveis e eficientes para o
desenvolvimento da cidade e o bem-estar da população.
O jornalista Widson Schwartz, no artigo intitulado Pau-brasil
em apreço ao Ouro Verde, publicado no Jornal de Londrina de 6 de
agosto de 2001, lembra que, por exigência de Jordão Santoro, no
dia da inauguração do cinema a Prefeitura plantou uma muda de
pau-brasil na praça ao lado da catedral. A árvore continua lá, forte e
majestosa, dando sombra à praça; já o prédio do Cine Teatro Ouro
Verde espera ser reconstruído.
188

Lago Igapó

Inaugurado em 10 de dezembro de 1959, como parte das
comemorações do Jubileu de Prata de Londrina, o Lago Igapó
tornou-se um dos mais conhecidos e visitados ícones da cidade. A
barragem começou a ser construída em 1957 e foi concluída em
1959. O ritmo foi relativamente lento porque poucos homens
trabalharam na obra, que, além do empenho da administração
pública, dependia da doação de materiais (cimento, areia, pedra
etc.) pela comunidade.
Em entrevista à TV Coroados em 2009, pela passagem dos
50 anos do lago, o engenheiro que conduziu a construção da
barragem, José Augusto de Queiroz, disse que aquela obra, a mais
importante de sua curta carreira até então (tinha 25 anos de idade),
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lhe trouxe grandes preocupações. Ele não tinha certeza da resistência
da barragem, tanto que acompanhou pessoalmente, pelo tempo
necessário, o represamento da água do Ribeirão Cambezinho. “As
primeiras lâminas de água vazaram pelos vertedouros da represa às
3 horas da madrugada de 31 de julho de 1959”, declarou. “Só aí eu
fui sossegado para casa”. O engenheiro responsável pela represa
foi Amilcar Neves Ribas.
O Lago Igapó é uma das muitas obras grandiosas que a cidade
inaugurou na década de 1950, como a Estação Rodoviária (hoje
Museu de Artes), a Estação Ferroviária (hoje Museu Histórico) (págs.
143-146), a Concha Acústica (págs. 191-192), o Teatro Ouro Verde
(págs. 187-188) e outras. O lago foi idealizado, projetado, a barragem
iniciada e praticamente concluída durante a gestão do prefeito
Antônio Fernandes Sobrinho (1955-1959), mas oficialmente
inaugurado pelo prefeito Milton Ribeiro de Menezes (1959-1963).
Humberto Yamaki, em seu livro Labirintos da memória, diz que
Fernandes Sobrinho considerava o lago como a “obra mais poética
de sua administração”.
Com o passar do tempo, o lago e seu entorno receberam
melhorias. Na década de 70, na margem direita (no sentido
barragem/ponte da Avenida Higienópolis) foi executado um projeto
paisagístico de Roberto Burle Marx. Na margem esquerda, o público
perdeu espaço para o privado. Construções foram autorizadas e
mansões passaram a fazer parte da paisagem.
Arborizado e ajardinado, o lago ganhou beleza, tornou-se um
local agradável e passou a atrair cada vez mais visitantes,
especialmente nos finais de semana. Na década de 90, ganhou nova
iluminação e adequações na pista de caminhadas. A barragem e
seus vertedouros também receberam iluminação, que, no entanto,
acabou desativada em razão da falta de manutenção e de constantes
depredações. A lavagem de carros junto aos vertedouros da
barragem, prática comum desde sua inauguração, foi proibida há
mais de duas décadas. A pesca tornou-se uma das atividades mais
constante no lago. Mas os peixes são poucos e minúsculos.
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Concha Acústica

Esta tomada feita por Oswaldo Leite mostra a fase final das
obras de construção da Concha Acústica. Não há exatidão na
data da fotografia, mas deve ser de março ou abril de 1957, dado
que ela foi inaugurada em 1º de maio daquele ano e nesta imagem
a obra está quase terminada, faltando apenas reboco, pintura e
jardinagem.
Na casa de madeira à esquerda, na esquina das atuais ruas
Piauí e Senador Souza Naves, funcionava uma escola de datilografia.
O prédio em alvenaria, do outro lado da esquina, foi demolido e
em seu lugar existe hoje o Edifício Jamile Caram. A seu lado, vê-se a
Farmácia Central, que continua nesse local, no mesmo prédio. No
início dos anos 60, atrás da Concha Acústica, na Rua Piaui, surgiria
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o Edifício Centro Comercial, com suas três torres de apartamentos
e salas comerciais no primeiro piso.
A Concha Acústica foi construída na administração do prefeito
Antônio Fernandes Sobrinho (1955-1959), o mesmo que construiu
e inaugurou, como convidado, a barragem do Lago Igapó. De
acordo com Antonio Castelnou, em seu livro Arquitetura londrinense:
expressões de intenção pioneira, ela foi projetada pelo arquiteto Henrique
Mindlin e construída pelo engenheiro José Augusto Queiróz, que
modificou alguns aspectos do projeto original, especialmente no
tamanho, na textura e no número de bancos na plateia.
Na década de 50, era comum as cidades terem um coreto,
para apresentações artísticas e comemorações cívicas, e uma praça
com fonte luminosa, onde as pessoas se encontravam. Historiadores
afirmam que o prefeito Antônio Fernandes Sobrinho se inspirou
numa concha acústica existente no Estado do Espírito Santo e, ao
invés do habitual coreto, decidiu construir algo semelhante em
Londrina para revitalizar a Praça Primeiro de Maio, que estava em
situação de abandono desde que a Estação Rodoviária havia deixado
o local, em 1952.
A festa de inauguração, na noite de 1º de maio de 1957, teve
muitas apresentações artísticas – músicos, cantores, dançarinos, uma
peça teatral, um espetáculo de canto orfeônico, uma orquestra
filarmônica e a banda municipal.
Até os anos 80, a Concha Acústica foi palco costumeiro de
espetáculos, eventos políticos e manifestações sociais. Nessa época,
porém, o local estava deteriorado, moradores de rua faziam da
cobertura o seu abrigo e os vizinhos reclamavam ainda do barulho
das manifestações públicas ali realizadas. Tudo isso, somado, motivou
a construção de um local com características semelhantes em outro
ponto da cidade – o Anfiteatro do Zerão. A velha e tradicional
Concha Acústica da Praça Primeiro de Maio foi então revitalizada
e é considerada, hoje, parte relevante do patrimônio arquitetônico
e artístico de Londrina.
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Marco Zero

Em 1984, quando Londrina completou 50 anos de
emancipação, foi inaugurado o Marco Zero. Trata-se de um
monumento em pedra, com uma placa de bronze. Nada suntuoso,
mas de grande valor histórico e simbólico. Na placa de bronze
constam os nomes dos componentes da caravana dos
desbravadores, que chegou ao local em 21 de agosto de 1929, sob a
liderança de George Craig Smith, para dar início à demarcação das
terras da Companhia de Terras Norte do Paraná. Para imortalizar a
data da chegada da caravana e do início da colonização de Londrina,
desde 1984, por força da Lei Municipal nº. 3.712, de 14 de agosto
de 1984, o dia 21 é comemorado como o “Dia do Pioneiro” em
Londrina.
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O monumento fica no interior de uma pequena reserva de
mata nativa, que abriga árvores centenárias e nascentes – foi por
causa das nascentes que os desbravadores deram o nome de Três
Bocas ao local. A mata fica no quadrilátero formado pelas avenidas
Dez de Dezembro (que passa em frente à Rodoviária), Theodoro
Victorelli (que começa na rotatória com o Monumento ao Viajante,
e segue no sentido leste), e pelas ruas Santa Terezinha e Amaro
Romeu de Carvalho.
Em frente ao local, está sendo construído o Complexo Marco
Zero, empreendimento comercial e imobiliário de alto padrão, que
terá centro de convenções, shopping center e edifícios residenciais.
Em razão da vizinhança com o empreendimento, é possível que o
local seja mais valorizado e o monumento venha a receber melhores
cuidados, sendo, inclusive, aberto à visitação. Hoje, o local está isolado
por cercas de arame farpado.
A construção do monumento foi reivindicada pelo pioneiro
George Craig Smith, que aparece à esquerda de quem olha para a
fotografia. Ele era o último membro vivo da caravana dos desbravadores
e faleceu em Londrina em 16 de junho de 1992, aos 83 anos. À direita
está Eugênio Victor Larionoff, alto funcionário da CTNP, que chegou
a Londrina logo depois da primeira caravana. Larionoff foi o
idealizador da Avenida Higienópolis e foi proprietário do Hotel
Rolândia, construção pioneira do município de Rolândia. Ele residia
em São Paulo e voltou a Londrina para a inauguração do monumento.
A fotografia foi tomada, na inauguração, pelo médico Alceu Serpa
Ferraz, e doada ao Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss.
Um dos participantes da caravana dos desbravadores era o
topógrafo e agrimensor russo Alexandre Razgulaeff, autor do clássico
“Chegamos!” ao pisar no local do futuro Marco Zero. Razgulaeff
também foi quem desenhou a primeira planta de Londrina e de
outras cidades da região. Inexplicavelmente, ele não é homenageado
com a atribuição de seu nome a nenhum logradouro, praça ou
espaço público de Londrina.
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José Juliani: o fotógrafo
documentador
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José Juliani

Para deixar clara a importância do fotógrafo José Juliani para a
preservação e difusão da memória de Londrina, basta dizer isto:
sem as suas fotografias, não seria possível realizar trabalhos como o
que apresentamos neste livro.
José Juliani foi o maior documentador das transformações
paisagísticas – urbanas e rurais – das duas primeiras décadas de
Londrina. Nasceu em Piracicaba, Estado de São Paulo, em 4 de
fevereiro de 1896. Mudou-se com a família para Nova Aurora,
também no interior paulista, onde aprendeu o ofício de fotógrafo.
Chegou a Londrina em 1933, com a esposa e cinco filhos. Durante
anos, morou próximo à casa de Omeletino Benatto, de quem se
tornou grande amigo. Aqui abriu o Photo Studio e tentou se
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estabelecer como fotógrafo. Mas Londrina era apenas um vilarejo,
e naquele tempo as pessoas não tinham a cultura fotográfica
existente hoje. O negócio não começou muito bem, Juliani precisou
exercer outras atividades para alimentar a família. Só se contratava
fotógrafo em ocasiões especiais, como casamentos e falecimentos
(era hábito dos familiares fotografarem seus mortos para enviar
uma cópia como lembrança aos parentes distantes).
No entanto, Juliani foi descoberto pela Companhia de Terras
Norte do Paraná. Depois de uma primeira experiência bem
sucedida, na qual fotografou a queda d’água do Ribeirão
Cambezinho, no interior do atual Parque Arthur Thomas, acabou
contratado para registrar todas as benfeitorias e eventos que a
empresa promovia na região. Em quase duas décadas de serviços
prestados à CTNP, Juliani fotografou tudo de importante que
aconteceu em Londrina no início de sua colonização, da derrubada
de árvores gigantescas à construção de prédios, da abertura de
estradas ao movimento de carros, do preparo da terra à fartura da
produção, da visita de políticos à posse de prefeitos, além de
inaugurações de casas comerciais e bancárias, eventos escolares e
religiosos, e, claro, o cotidiano dos londrinenses.
Juliani, aí sim, passou a viver de e para a fotografia. Tornou-se
também o mais respeitado “consertador” de máquinas fotográficas
da região. Deixou de trabalhar para a CTNP ainda nos anos 40. No
final dos anos 60, fechou o Photo Studio e foi para a praça, trabalhar
como lambe-lambe. Morreu em Londrina, aos 80 anos, em 3 de
maio de 1976.
Infelizmente, ninguém sabe o nome do autor desta fotografia
de José Juliani. Supõe-se que tenha sido tomada nos primeiros anos
da década de 70. Depois de sua morte, a família transferiu para o
Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss seu acervo de mais
de 400 negativos de vidro. Tais fotografias são imprescindíveis para a
recuperação da memória e preservação da história de Londrina.
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Omeletino Benatto:
memórias de um pioneiro
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Omeletino Benatto: Memórias de um pioneiro1
A origem remota da família
Nasci em Ipauçu, Estado de São Paulo, perto de Ourinhos.
Antes de falar de mim, porém, preciso voltar ao passado, falar dos
meus avós paternos e maternos e até dos meus bisavós, para que
fique alguma coisa documentada.
Meus bisavós eram italianos. A história da família começa,
segundo documentos que encontrei na internet, no ano de
quinhentos e pouco, com o nome de Benedictus. É um nome feudal,
que foi derivando muito na Alemanha, Áustria, França, Itália,
Eslováquia, República Tcheca e por aí afora. Na verdade, meu bisavô
era Agostino Bennatto, com dois “enes” e dois “tês”, o que significa
dizer que ele era “bem nascido”, e minha bisavó era Domênica
Lourenção. Desse casal nasceu meu avô Pietro Bennatto, em 1851.
Ele era o segundo filho do casal e nasceu na cidade de Semonso
Dell Grappa, na Itália.
Meu avô e dois de seus irmãos emigraram para o Brasil. Ele já
era casado com uma italiana, Angela Campagnollo. Desse casamento
nasceram três filhos, ainda na Itália: Francisca, Umberto e Agostinho
Bennatto. Agostinho, que havia recebido o nome do avô, faleceu
antes de completar um ano. Quando embarcaram para o Brasil,
Francisca estava com quatro anos e Umberto com três. A mãe
deles, minha avó Angela, morreu durante a viagem, em decorrência
de uma peste. Seu corpo foi “sepultado” nas águas do Oceano
Atlântico.
Essa viagem ocorreu em 1887. Eles chegaram ao porto de
Santos em setembro. No Brasil, meu avô casou-se com minha avó,
Entrevista concedida a Rosana Reineri Unfried em 14 de novembro de 2012. Adaptações de texto
de Rosana Reineri Unfried e Paulo César Boni.
1
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Maria Mion Gasparini, que passou a assinar Maria Mion Gasparini
Bennatto. Desse casamento nasceu um punhado de filhos: a tia
Maria, o tio José, o meu pai, João Antônio Benatto, a tia Cândida, a
tia Assunta, o tio Zeferino Gabriel, a tia Margarida, o tio Joaquim e
o tio Isaque, o caçula.
Na história de meus avós maternos, ocorreu uma coincidência:
ambos tinham o mesmo sobrenome. Meu avô chamava-se Xisto
Lourenção e o nome de solteira de minha avó era Maria Furlan
Simione Lourenção. Eu nunca soube se eles eram primos. Desse
casamento nasceram minha mãe Josephina, que foi a primeira filha
do casal, o tio Ângelo, que morreu solteiro, e as tias Adelaide,
Genoveva, Maria e Lurdes.

Pais e irmãos
Meu pai, João Antônio Benatto, nasceu em Fartura, interior
de São Paulo, no dia 18 de setembro de 1897. Desde criança,
trabalhou no sítio, cuidando da roça. Quando tinha 18 anos, a família
se mudou para Botucatu. Foram trabalhar como colonos numa
fazenda de café. Aí meu pai conheceu minha mãe. Eram mocinhos:
ela é de 2 de março de 1902. Foi paixão à primeira vista: casaram-se
em 1919 ou 1920. Continuaram morando na fazenda e trabalhando
como colonos.
Algum tempo depois, meu pai, almejando algo mais na vida,
mudou-se para Ourinhos, onde foi trabalhar como alimentador de
caldeira na serraria do sr. Júlio Moure, que ficava na rua principal,
próxima à igreja matriz. Ali nasceu o meu irmão mais velho, Oulívio
Pedro Benatto, o primeiro de nove filhos. O segundo, que não me
lembro se nasceu em Ourinhos ou em Ipauçu, se chamaria Oulindo
Benatto, mas o cartorário o registrou como Arlindo. Meu pai ficou
muito bravo com esse erro. Arlindo faleceu ainda criança. Depois
nasceu minha primeira irmã, Oulinda, e a seguir Oulavo, já falecido.
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Curioso é que todos os irmãos, com exceção de mim, têm U
no nome. Eu, Omeletino Benatto, nasci em 12 de setembro de
1929. A inspiração para o meu nome veio daquela folhinha
(calendário) distribuída pela Igreja Católica, que era pregada na
parede e tinha um maço de folhas pequenas para destacar, uma
para cada dia do ano. Na folha do dia havia informações sobre
religião, santos, fase da lua e curiosidades. Meu pai olhou o nome
do santo do dia 15 de setembro (talvez tenha sido o dia em que
ele foi me registrar, pois eu havia nascido no dia 12): Santo
Omeletino. Pronto. Por isso me chamo Omeletino.
Mas meu pai queria que fosse Oumeletino, com U, como os
outros filhos. E demorou para descobrir o que o cartorário fez.
Sendo pessoa pouco letrada, não notou o erro na hora. E o tempo
foi passando. Quando eu tinha uns 20 anos, ele deu meu nome
para obter uma linha telefônica e informou Oumeletino. Então,
passamos a receber em casa correspondência endereçada a
Oumeletino. Eu me recusava a abrir, rasgava e jogava no lixo, eu
não era Oumeletino. Até que meu pai me perguntou por que eu
agia daquela maneira e lhe disse que meu nome era Omeletino,
sem U. Só então ele percebeu o erro do cartório. Ficou muito
bravo, mas já se haviam passado 20 anos. Ao longo da minha
vida, só encontrei um ou dois xarás.
Tenho várias lembranças da cidade onde nasci, Ipauçu, que
me vêm como se fossem flashes, acendem e apagam. Havia uma
porteira na qual eu subia para fugir de um cabrito que acuava a
meninada. À noite eu escutava o barulho de sapos. Também me
lembro de uma valeta onde se colocavam bebidas, no botequim
da estação, e cobriam com gelo. Ao lado da nossa casa existia um
armazém de milho que às vezes, quando o dono estava nos fundos,
trabalhando, era invadido por cabras interessadas na comida. Ele
corria a tocá-las de lá.
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Ainda em Ipauçu nasceu mais um irmão, Ousverildo, também
já falecido. Em 1934, em Jataizinho, nasceu minha segunda irmã,
Ouleonirda, com R mesmo. Em Londrina nasceram ainda
Oulevantina e Ouvespertino. Total de nove. O caçula também já
faleceu. Ele nasceu em 1944, nesta casa em que eu moro até hoje.
Eu e alguns de meus irmãos e irmãs aparecemos na fotografia abaixo.
Note que, para a escadinha ficar harmônica, Oulinda está em cima
de uma pedra.

1.Oulívio; 2.Oulinda; 3.Oulavo; 4.Omeletino; 5.Ousverildo; 6.Ouleonirda

Efeitos da crise econômica
Então, depois de um período como alimentador de caldeira
em Ourinhos, meu pai foi para Ipauçu, onde se tornou pequeno
comerciante, estabelecido com uma “venda” de secos e molhados,
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que lhe causou muitos prejuízos. Depois montou um boteco para
vender café e pastel na estação de trem. Aí ficou sabendo da
venda de terras no sertão do Paraná, na região onde surgiria
Londrina.
Ele tinha algum espírito de aventura e convidou um tio meu
chamado Rodrigo Cardoso, casado com minha tia Assunta, para
conhecer “esse tal de sertão do Paraná”. Isto foi em 1930, mais ou
menos. Meu pai teve que insistir bastante para convencer aquele
português muito calmo, muito simpático, mas também muito
medroso, a vir com ele para o Paraná.
Embarcaram em Ipauçu, no trem que vinha até Cambará, do
outro lado do Rio Paranapanema, e ao chegar pernoitaram numa
pequena pensão perto da estação ferroviária. Cambará, naquela
época, era conhecida como açougue de carne humana: aconteciam
muitas mortes na cidade, muita gente morreu ali. No meio da noite,
eles ouviram tiros. Não sabiam o que era, mas ficaram preocupados.
De manhã, tomaram café na pensão e quando iam para a estação
viram dois corpos estirados na rua. Eram os que haviam sido mortos
durante a noite. Aí meu tio disse: “Compadre, se você quer ir para
esse tal sertão do Paraná, pode ir, mas eu volto daqui.” Acabaram
voltando juntos...
Algum tempo depois, reascendeu no meu pai a vontade de
enfrentar o desconhecido. A vida andava difícil. Ele não chegou a
falir com a crise econômica de 1929 e anos seguintes, mas perdeu
tudo. As vendas do armazém eram anotadas na caderneta para o
pessoal que trabalhava nas fazendas, e ninguém pagou. Ainda tenho
alguns desses documentos guardados comigo. Ninguém pagou. Meu
pai ficou arrasado. Então, disse a minha mãe: “Olha, eu vou enfrentar
o sertão e seja o que Deus quiser”. Ela concordou porque eles se
amavam e ela nunca discordou dele. Minha mãe não sabia ler nem
escrever, mas fazia contas de dinheiro muito bem, melhor do que
muitos no computador, hoje.
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Chegada ao sertão do Paraná
Meu pai veio sozinho para o Paraná, em 1932. Foi para
Jataizinho e se hospedou numa pensãozinha. Um tio meu, Dionísio
Stricker, morava lá. Chegou a ser prefeito. Ele era casado com tia
Candinha (Cândida), irmã de meu pai. Tudo era paupérrimo em
Jataizinho: as casas eram ranchos. Me parece que a cidade foi fundada
na época de Dom Pedro II, é um lugar velho mesmo.
Aí meu tio Dionísio ficou sabendo de uma olaria à venda,
pertencente a uma firma chamada Maxwell, que provavelmente foi
montada pelo Sr. Simon Ian Fraser, não tenho certeza. Meu tio se
interessou e foram juntos ver. Meu pai fez um balancete do que
havia na olaria (carroça, grades, marretas) e comprou-a para meu
tio. Tornaram-se sócios na produção de telhas e tijolos.
Em menos de um ano, meu pai foi buscar a família. Na viagem,
lembro que perdi uma unha no sanitário do trem. Eu era muito
pequeno. Ficou na minha memória que o trem balançava, balançava
e não saia do lugar.
Em 25 de janeiro de 1934, nasceu minha irmã Ouleonirda.
Moramos dez meses em Jataizinho. Lá, pegamos uma doença, uma
maleita terrível. Em 25 de março de 1934, chegamos com a mudança
a Londrina.

Em Londrina: uma cidade a construir
Mesmo antes de nos mudarmos, minha mãe trazia os filhos a
Londrina sempre que podia. Ela tinha medo de ficar em Jataizinho,
porque lá tinha muita cobra. Por isso considero que nossa chegada
à cidade se deu em 1933, embora a mudança tenha sido feita em
1934.
Vínhamos com meu pai. A cada 15 dias ele trazia mercadorias,
fazia recebimentos e pegava encomendas para a olaria. O transporte
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era feito num caminhãozinho, um Ford 1933, de propriedade de
um espanhol chamado Celso Garcia Cid, que se tornou nosso amigo.
Já morando em Londrina e sofrendo com a maleita,
conhecemos um vizinho que era farmacêutico prático, o Sr. Daniel
Gomes Leme. Ele e o Sr. Cristiano Macedo foram os primeiros
farmacêuticos de Londrina. O Sr. Daniel preparou para nós um
remédio amargo – que ele chamava de garrafada –, muito difícil de
engolir. Meu pai e minha mãe obrigavam os filhos a abrir a boca,
tapavam nosso nariz e nos enfiavam uma colher daquilo garganta
abaixo. Depois nos davam um copo de água, senão o remédio
voltava. Era ruim, mas, graças a esse tratamento, em três ou quatro
dias nossa febre passou. O pai e a mãe resistiram a tomar o remédio
por causa do cheiro forte, mas quando viram que as crianças estavam
melhorando, decidiram enfrentar. Foi o que nos curou.
Assim que chegamos, fomos morar onde hoje é o Edifício
Centro Comercial, numa casa de madeira. Ficamos lá por alguns
anos, pagando aluguel de 70 mil réis por mês. Era uma fortuna, mas
meu pai podia pagar. Só saímos de lá na metade de 1941, para nos
mudarmos para esta casa onde estou até hoje.
Antes disso, porém, em 1937 ou 1938, meu pai havia comprado
a casa onde morávamos de aluguel. A notícia se espalhou e chegou
ao conhecimento do Dr. João Figueiredo, médico que era muito
amigo do meu pai. O Dr. João disse a meu pai que queria ter
comprado a casa para montar um hospital. Meu pai, então, passou
a casa para ele pelo mesmo preço que pagou, pensando no bem da
cidade. O Dr. João atendia nossa família sem cobrar consulta, não
porque não podíamos pagar, mas porque era muito nosso amigo,
um homem de uma alma boníssima. Para recompensar meu pai, ele
deixou que morássemos de graça na casa até que a obra do hospital
começasse. Infelizmente, esse hospital nunca foi construído. Pouco
depois, apareceu o terreno onde está construída esta casa, meu pai
foi até a Companhia de Terras Norte do Paraná e o adquiriu.
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Passado algum tempo, meu pai desfez a sociedade com meu
tio e passou a ser apenas vendedor de telhas e tijolos. Também
trouxe algumas carroças de areia do Rio Tibagi para Londrina. Vendia
muito, pois a cidade estava crescendo. Gostava do serviço e
comprou um caminhãozinho Ford 28/29 para trabalhar. O
caminhão foi comprado em Ipauçu, mas ele não sabia guiar. Então
o Sr. Silvério Paglia foi com ele até lá para vir dirigindo. Também
ensinou meu pai a guiar. Mas meu pai tinha um certo receio e
preferiu trazer um conhecido de Jataizinho, chamado Benedito Alves,
o Ditinho, para ser chofer e ajudar em outros trabalhos. Até serviços
domésticos o Ditinho fez, quando minha mãe esteve doente. Na
fotografia abaixo estão identificados meu pai e o Ditinho, seu fiel
escudeiro.

1.Benedito Alves (Ditinho); 2.João Antônio Benatto
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Bem, meu pai continuou a vender os produtos da olaria de
meu tio. Mais tarde, almejando melhorias, passou a representar uma
olaria de Barra Bonita (SP). As telhas e tijolos vinham em gôndolas
(vagões abertos). A cada 15 dias, chegavam quatro ou cinco
gôndolas de telhas. Neste tempo, meu pai já havia se desfeito do
caminhãozinho Ford 28/29 e adquirido um caminhão maior, um
Ford 33. Eu e meus irmãos íamos até a estação ferroviária para
ajudar a descarregar as telhas. Como tínhamos pouca força,
pegávamos uma de cada vez. Nosso maior prazer nesse serviço era
quando a Oulinda, que já tinha sete ou oito anos, ia em casa buscar
um caldeirãozinho com comida para nós. Sentávamos nos trilhos,
embaixo da gôndola, para almoçar. Na próxima fotografia, meu pai
aparece ao lado do Ford 33. Além de meu pai, identifico dois
membros da família Tozetti.

1.Elias Tozzeti; 2.Luís Tozzeti; 3.João Antônio Benatto
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Meu pai foi sócio do Sr. Vitório Francovig na exploração
de um porto de areia em Jataizinho. Eles fizeram canoas com
toras e tiravam areia, com conchas, do leito do rio, praticamente
embaixo da ponte ferroviária, do lado do município de Ibiporã.
Mais tarde, montaram um escafandro, que permitia a uma pessoa
descer ao fundo do rio para pegar a areia com uma pá, enquanto
outra ficava na canoa girando uma manivela para que não faltasse
ar ao companheiro. A areia era colocada num saco. Quando o
saco enchia, aquele que estava na canoa puxava o saco de dentro
do rio com a ajuda de um sarilho, do jeito que se tira água de
poço. Todo ano meu pai trocava de caminhão, sempre pegando
um maior e mais novo. Ele chegou a fazer quatro viagens por
dia, trazendo areia de Jataizinho. Meu pai forneceu areia para a
construção do Jockey Clube, do Cine Ouro Verde, do edifício
Autolon, da Casa da Criança e da Santa Casa. Para a construção
da Santa Casa ele doou mais de 100 caminhões de areia. Mas
com o tempo parou de tirar areia e passou a comprá-la para
revender. Trabalhou com areia até 1960. Ele ganhou bastante
dinheiro, não para ficar rico, mas o suficiente para cuidar muito
bem da família.

Trabalho desde a infância
O trabalho começou cedo na minha vida. Ainda criança, meu
pai me dava a incumbência, por ser o maiorzinho dos que ficavam
em casa, de varrer o quintal, que era cheio de pés de frutas. A cada
15 dias eu tinha que varrer o quintal, e muito bem varrido. Meu pai
não batia nos filhos, mas deixava de castigo. Quando éramos
negligentes nas tarefas, ele nos “amarrava”: pregava um preguinho
em algum lugar na casa, pegava um carretel de linha de costura,
amarrava a ponta no nosso dedo mindinho, media a distância até
o quarto, até o banheiro e outros cômodos e amarrava a outra
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ponta no prego. Era para não alcançarmos o portão. Quando ele
chegava, no final do dia, passava o dedo na linha para ver se não
tinha nenhum nozinho. Se tivesse, era porque nós tínhamos
arrebentado e emendado a linha. Aí ele ficava bravo e o castigo
seria maior, como ficar sem dinheiro para comprar um doce ou um
guaraná na padaria. O dinheiro ficava para outra ocasião, quando
fizéssemos uma coisa boa. Mas se não houvesse nenhum nozinho
na linha, o castigo terminava ali.
Nem eu nem meus irmãos tivemos estudo certinho. Fizemos
três meses aqui, mais quatro ou cinco ali. Eu fui estudar admissão
para o ginásio já com quase 20 anos. Ia bem em algumas matérias,
mas latim eu não aprendia de jeito nenhum, aquilo para mim era
um tormento. Gostava de Francês. Fiz datilografia também. Os
tempos eram difíceis. Começávamos a trabalhar muito cedo. Não é
como hoje, que uma criança ao nascer já tem computador em casa.
Mas eu tive muitas coisas boas na minha infância que as crianças
de hoje não têm.
Com oito anos, eu ganhava 22 mil réis por mês apanhando
bolinhas na quadra de tênis dos ingleses, no local onde hoje é a
Biblioteca Pública Municipal. Meu irmão mais novo também
trabalhou lá, junto comigo, e conseguiu contar como tempo de
serviço os registros que os ingleses fizeram na época. Eu não fui
atrás disso porque tinha tempo de sobra para me aposentar.
Fui trabalhar na Autolon, revenda Chevrolet. Mr. Thomas
era um dos sócios. Ele não tinha tempo para olhar empregados,
era um homem muito ocupado. Já fazia alguns anos que eu estava
trabalhando lá quando ganhei ações da Autolon. Comecei em
1939 e em 1952 ganhei as ações. Até então eu não participava das
decisões. Na primeira reunião de que participei como sócio, Mr.
Thomas não me reconheceu. Eu lhe disse que era eu que pegava
as bolinhas na quadra de tênis quando ele ia jogar. Era um homem
muito fino.
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Para mim, que não sou um sujeito ambicioso, a vida me trouxe
muitas coisas boas. Sempre trabalhei, ajudei a cuidar da família. Não
sou rico, mas na minha casa nunca faltou o que comer e nós sempre
conseguimos pagar as nossas contas em dia. Com aqueles primeiros
22 mil réis que ganhei, aos oito anos de idade, já comecei a ajudar
no sustento da casa.

Educados para ser amigos
Meu pai e minha mãe nunca nos proibiram de nada.
Ouvespertino, meu irmão mais novo, foi o único que obteve
diploma universitário. Eu, que era 14 anos mais velho, fiz questão
que ele se formasse. Ele fez o curso de Direito e trabalhou como
advogado. Parou porque teve um derrame. Oulevantina também
fez um curso universitário em Presidente Prudente (SP), mas em
regime aberto, aquele que não era preciso ir à escola todos os dias.
Era muito esforçada. Em casa, sempre vivemos um clima gostoso,
sempre fomos muito amigos e a dor que dói em um, dói em
todos. Somos unidos e prestativos uns com os outros. Nossa
porta está sempre aberta aos amigos e conhecidos.
Minha mãe não frequentava a igreja; era católica, mas deixou
de ir à igreja quando um padre lhe disse que lugar de criança não
era na igreja. Ela estava com meu irmão Ouvespertino, que
brincava no chão, e o padre ficou incomodado. Minha mãe era
como iogurte, branca e azeda (risos). Ficou ofendida e nunca mais
voltou à igreja. Na hora, ela disse ao padre que, se uma criança é
batizada na igreja, por que haveria de ser proibida de entrar em
uma? Para ela não tinha meio termo.
Meu pai e a minha irmã Oulinda foram padrinhos, diversas
vezes, de batizados, crismas e casamentos. Meu pai era uma pessoa
muito conhecida e era muito querido.
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A casa definitiva
Em 1937, meu pai teve um prejuízo muito grande, de 45
contos de réis – dez vezes o valor que ele pagaria dois anos depois
pelo terreno desta casa. Ele forneceu areia para a ampliação do
prédio da Casas Pernambucanas e o empreiteiro responsável, um
alemão chamado José Mütter, deixou as dívidas se acumularem e
fugiu sem pagar ninguém. Meu pai chegou a ir a São Paulo para
cobrá-lo, mas não conseguiu receber.
Em 1939, ele foi à Companhia de Terras Norte do Paraná
comprar um terreno para fazer a casa da família. Era muito amigo
do Mr. Thomas e do Dr. Willie Davids e eles lhe falaram deste
terreno, que estava reservado para outra pessoa, mas que Mr.
Thomas fez questão de vender para o meu pai. Custou 4,5 contos
de réis.
Meu pai chamou o engenheiro Odilon Borges de Carvalho
para fazer a planta da casa. O desenho que ele fez era diferente
do que é hoje, tinha uns alpendres na frente e ao lado da casa.
Mas minha mãe não gostou de tantos alpendres, daria muito
trabalho mantê-los limpos, os filhos eram pequenos e ela tinha
medo que, com tanto espaço, fôssemos andar de patins e
acabássemos nos machucando.
Viemos para a casa nova em 1941. As luzes eram uns rabichos
pendurados. Mais tarde, eu e meu irmão abrimos as paredes e
fizemos toda a instalação elétrica. Hoje, depois de mais de 70
anos, a casa está precisando de uma restauração, mas nós estamos
tentando conservá-la. O assoalho e o telhado são originais.
Mandamos fazer uma cozinha e um banheiro há 20 anos. Por
fora não mudou nada. A fotografia a seguir mostra a casa em
construção, com meu pai, minha irmã Ouleonirda e alguns
trabalhadores.
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1.Ouleonirda Benatto; 2.Bernardo Molina; 3.Augostino; 4.João Antônio Benatto

A perda dos pais
Perdê-los foi muito triste. Meu pai, em 1965, mais ou menos
em julho, estava pintando a casa por dentro, com a minha ajuda e
de um amigo nosso. Ele estava numa escada de abrir. Ao subir nos
últimos degraus, a escada se abriu, ele bateu o calcanhar com força
no chão e a queda lhe abalou o intestino.
Meu pai era um homem muito forte, forte mesmo. Fora aquela
maleita que ele teve quando chegamos a Londrina, nunca mais ficou
doente. Passada uma semana do tombo, começou a doer a barriga.
Buscamos um médico nosso amigo. Ele examinou, examinou e
mandou procurar outro médico. Esse outro médico disse que era
bom fazer uma biopsia para ver se tinha alguma coisa. Quando saiu
o resultado da biopsia, ele disse que havia um câncer no pâncreas.
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Até hoje temos nossas dúvidas, porque eu escutei uma conversa
telefônica de um dos médicos que o atendeu. Meu pai ficou
internado uns 25 dias na Santa Casa. Um dia eu estava lá, lendo um
jornal num canto, e ouvi a conversa do médico, pelo telefone, com
o laboratório onde foram feitos os exames. Ele falava: “Mas não
acharam nada, nem em cima, nem do lado direito? Como não
acharam nada?” Disso eu não me esqueço. O médico não me viu e
eu também fiquei quieto.
Nesses 25 dias eu e meus irmãos nos revezamos para ficar
com ele todo o tempo. Muitas pessoas foram visitá-lo. Meu tio
Zeferino também ficou muito tempo com o meu pai, disse que
ficaria ali para que eu pudesse ir trabalhar. No dia em que meu pai
faleceu havia umas 40 ou 50 pessoas dentro de casa, todos os irmãos
e irmãs estavam presentes. Quando ele deu o último suspiro, no dia
5 de novembro de 1965, aos 68 anos, foi um espetáculo triste.
Minha mãe ficou muito abatida, mas com o tempo foi se
recuperando e tentando levar uma vida normal. Na década de 70,
ela enfrentaria a morte de dois filhos. Oulívio faleceu no dia 21 de
agosto de 1978 e Oulavo no dia 4 de março de 1979. Dois filhos
mortos em pouco mais de seis meses!
Mas minha mãe era uma pessoa muito forte. Comia muito
bem. Só tinha um pouco de diabetes. Nunca precisou fazer uma
cirurgia. Teve tifo e problema de varizes, que demoraram anos para
secar, mas sempre cuidou muito bem de seus nove filhos.
Ela faleceu em consequência de um derrame. Estava sozinha
em casa, havia recebido a visita de um primo de Bauru (SP), que se
encontrava de passagem por Londrina. Ficou muito contente com
a visita, o primo preferiu se hospedar num hotel mas prometeu
voltar no dia seguinte. Quando ele saiu, ela ficou parada no alpendre
e teve o derrame. Um rapaz da farmácia em frente a viu caída,
colocou-a numa cadeira de rodas e levou correndo para a Santa
Casa, onde foi prontamente atendida. Ela ficou na UTI, em coma,
por três ou quatro dias. Depois que voltou do coma fui visitá-la e
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ela me disse: “Tino, cuida da Oulinda porque eu não sei se vou
escapar.” Alguns dias depois ela se restabeleceu e foi transferida
para um quarto. Estava firme, contente, todo mundo foi visitá-la,
os vizinhos. Aí começou a dar uma trombose nela, nós passamos a
ter o maior cuidado, evitando que ela tomasse friagem para não
pegar pneumonia. Mas não teve jeito, a trombose começou a subir
e a levou de nós. Minha mãe faleceu no dia 11 de setembro de 1986
e foi sepultada no dia do meu aniversário, 12 de setembro. Então,
esse foi um dia que ficou muito marcado para mim.

Razões para ter saudades
Eu fui uma criança que trabalhou bastante, mas tive uma infância
muito feliz, fui muito atuante. Na fotografia a seguir, eu tinha seis
anos. É de um churrasco. Nela também aparecem algumas
autoridades e alguns nomes importantes do início de Londrina.

1.João Antônio Benatto; 2.Severo Canziani; 3.Lupércio Luppi; 4.Elias Tarran;
5.Willie Davids; 6.Arthur Thomas; 7.Omeletino Bennato
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Sinto saudades dos amigos que tivemos, dos cinemas e dos
circos, das minas d’água aonde íamos aos domingos buscar barro
para fazer “pelota” para tacar com estilingue, das touradas e dos
circos de touros. Do futebol não, nunca fui amante do futebol, até
hoje não gosto.
Tenho saudades das coisas boas. Antigamente as amizades
eram mais fortes e as pessoas, mais unidas. Na minha infância, os
vizinhos, inclusive de outras ruas, faziam fogueiras na época de
Santo Antônio, São João e as nossas mães faziam doces, mandioca
assada, pé-de-moleque, paçoca, bolo de fubá, quentão, e punham
tudo numa mesa lá fora e todo mundo que passava comia e bebia à
vontade. Todo mundo se abraçava, o sanfoneiro tocava e o pessoal
ficava festejando a noite inteira. Essa amizade já se foi, como a
maioria das pessoas daquela época também.
Tenho saudades de sair para procurar frutas no bosque, dos
amigos de escola, do tempo em que se fazia fila para entrar na sala
de aula, se media a distância do colega da frente com o braço
esticado e se colocava a mão no peito para cantar o hino nacional.

“É bom que o passado fique registrado”
Eu me sinto bem em responder quando alguém vem me
perguntar sobre algo do passado. Posso e faço questão de ajudar,
porque sei que dentro de alguns anos não estarei mais aqui. Acredito
que o que estou passando adiante hoje permanecerá quando eu for
embora.
Quem porventura vier a ler estas linhas, através da Rosana,
talvez não me conheça e nunca tenha ouvido falar de mim. Eu sou
o que sou. Se surgir alguma coisa que eu possa fazer de bem para a
cidade, farei com muito prazer, e se não surgir eu vou tocando
minha vida até quando o Pai Criador quiser e achar que eu devo
partir. Ele é que sabe a hora de cada um e sabe o que faz.
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