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Você seria capaz de deixar o terno  
e a graVata por uma bicicleta?  

História de ex-gerente de banco  
relata mudança radical de Vida

Quantas pessoas neste mundo seriam capazes de largar 
uma carreira profissional estabilizada, com ganhos finan-
ceiros atrativos, para se dedicar a uma causa social? Você 
seria capaz de deixar o terno e a gravata por uma bicicleta? 
Até que ponto você continuaria lutando contra seus princí-
pios em nome da estabilidade financeira e de uma carreira 
reconhecida pela sociedade? E se você tomasse a decisão 
radical de jogar tudo para cima e tentar uma vida completa-
mente diferente? Como você acha que seria?

O livro do Clóvison Elberth Alves, carinhosamente cha-
mado apenas de Clovin, narra a trajetória real e impressio-
nante de um gerente de banco que vai se sufocando aos 
poucos com aquela rotina, com as metas, as pressões da di-
retoria. Ao mesmo tempo, questionamentos religiosos, filo-
sóficos e existenciais vão tomando conta de suas reflexões, 
até que ele decide que é hora de tomar outro caminho, uma 
decisão que poucas pessoas são capazes de tomar.

Acompanhe esse grito de liberdade em relação a uma 
vida oprimida e sem ideais nobres. Mergulhe em cada se-
gundo de uma trajetória que muitos chamariam de maluca, 
mas quase todos sonhariam em fazer algo semelhante. Ao 
mesmo tempo, viaje nas mesmas reflexões religiosas, filo-
sóficas e existenciais que levaram o Clovin a mudar drasti-
camente o rumo de sua vida, rumo a um caminho desco-
nhecido, mas com muito mais oportunidades de ser feliz do 
que o anterior.

Alexandre Henry

“Corpo de acrobata, mente de administrador e 
alma de filósofo espiritualista”, define-se Clóvison 
Elberth Alves, o CLOVIN (de “CLOVINHO”).  Bancá-
rio de destaque por 14 anos, chegou, em 2006, a ser 
considerado um dos seis melhores gerentes do país 
em um grande banco.  Mais velho de quatro irmãos, 
nasceu em Uberlândia em 1973, filho de um militar e 
de uma artista.  Aos 10 anos perdeu a mãe, fato que 
o marcou e elevou sua fé.  Muito tímido e centrado, 
adolescente se descobriu no BMX Freestyle (ciclismo 
acrobático), tornando-se campeão brasileiro amador 
em 1993. Graduou-se e especializou-se em Adminis-
tração na Universidade Federal de Uberlândia. Ca-
sou-se e teve duas lindas filhas.  Em 2003 mudou-se 
para Patos de Minas, a Capital Nacional do Milho, 
onde, com muito carisma, ações públicas e apoio da 
imprensa, tornou-se uma espécie de mito ao “demi-
tir” o banco, em 2006, para admitir uma nova vida 
em cima de uma bicicleta, como acrobata radical e 
empreendedor social.  Revelou-se humanista nato, 
filósofo (pós-graduado no Centro Universitário de 
Patos de Minas), escritor e palestrante; ao sair do 
banco criou o Projeto Social Saúde & Equilíbrio, ao 
qual entregou sua vida, havendo realizado, até 2010, 
mais de 1.400 eventos em diversas cidades, envolven-
do shows acrobáticos e palestras comportamentais, 
beneficiando 203.000 pessoas, sobretudo alunos de 
escolas públicas, o palco de suas ações itinerantes.  
Plenamente “realizando-se” por fazer o que ama e 
contribuir ao máximo para um mundo melhor, con-
sidera-se dentro de um sonho, com muito mais vida e 
viagens pela frente... Caminhando e pedalando, cho-
rando e sorrindo, vivendo e seguindo: gerente de si 
mesmo, “o homem mais feliz no mundo”...
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Demiti o banco, Admiti a vida: pelo Ciclismo acro-
bático BMX Freestyle é o título final do livro de auto-
ria do ex-bancário, ex-gerente de notável banco, Cló-
vison Elberth Alves. Ele trocou o terno funcional pela 
poesia das bicicletas, tornando-se o CLOVIN.  “Caiu” 
no projeto social da Saúde & Equilíbrio. Em seus es-
petáculos, que são também ações sociais educativas no 
âmbito das escolas e das comunidades, ele faz da bike 
seu instrumento do ciclismo acrobático e se insere no 
terreno das artes recreativas — esporte e vida.

O livro chegou à editora ainda no relato do primei-
ro impulso, com o título: “Demiti o banco, por justa 
causa”. E a editora o aceitou, mas não o publicou, pe-
diu mais. E o já CLOVIN foi aumentando o seu relato, 
madurando-o, com o distanciamento necessário. 

A desregulação financeira global que exacerbou as 
más práticas bancárias e quase acabou com o mundo 
(com o mundo particular de inúmeras pessoas acabou, 
sim), e ainda gera o que bem se denomina a “dor-
-país”, tem neste livro do CLOVIN um pioneirismo de 
semente de mostarda, a menor de todas as sementes, 
contrapondo-se  e crescendo-se árvore  até atrair os 
visitantes , passarinhos na diversidade/adversidade de 
seus cantos que clamam por mudanças. Pequenas elas 
surgem como anéis sacrificados ao coral coletivo, soma 
de clamores individuais, como esta voz singular plural 
do autor.  Estabelece-se progressivamente  uma vigi-
lância contra os abusos da exacerbação dos bancos e 
de seus acólitos financeiros, impunes, a obrar iniquida-
des sociais e a respaldadas na desinformação geral  das 
pessoas  lesadas também  pela impunidade de maus 
costumes econômico-financeiros, inclusive do uso pre-
datório do telemarketing .

Se a editora mudou o título, optou por não editar 
o texto do Clóvison, hoje, o CLOVIN. Preservamos  sua 
fala, sua voz de relato, buscando não fazer dela uma 
pasteurização a nosso modo copidescado. Houve cor-
reções gramaticais, naturalmente.  Mas no livro, fala 
o CLOVIN, no seu grito essencial pela paz cotidiana do 
cidadão roubado pela tortura econômica generalizada.

“Fazer nada” uma P..., me desculpem: Eu estou 
escrevendo o livro, denunciando; e você está lendo o 
livro, e cada um não só pode, como deve, fazer a sua 
parte (...)  Não ficar parado, celebramos com  o CLO-
VIN ao largar a Banca pelo livro das bicicletas: — Foi 
algo como se minha vida se transformasse em poesia.

A EDITORA
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