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APRESENTAÇÃO 
 
 

Movido pelo desejo de atualizar e promover nova 
edição do livro LEMBRANÇAS DE UM OBIDENSE de autoria do 
meu pai JOSÉ CORNÉLIO DOS SANTOS, falecido em 02 de 
setembro de 2005 com 76 anos de idade, trago aos leitores 
esta nova apresentação do mesmo livro agora revisto por mim 
EDILBERTO DO NASCIMENTO SANTOS, seu filho mais velho, 
com atualização de dados e ilustrado com fotografias perti-
nentes a alguns episódios de suas “Lembranças...”. 

Acrescento a alguns episódios, artigos de outros 
obidenses que em seus trabalhos se referiram ao meu pai, 
notadamente nos episódios em que ele foi pioneiro como 
PRIMEIRO CARRO NA PRAÇA – “TAXI”; ETOSA- EMPRESA 
TELEFÔNICA DE ÓBIDOS S/A -; VENDAS A PRAZO (CREDIÁ-
RIO) DE MÁQUINAS DE COSTURA etc. etc. demonstrando já 
na época em que ingressava na arte do comércio, grande 
espírito empreendedor e criatividade para “fazer dinheiro” 
como ele mesmo dizia, partindo do pouco e às vezes do nada 
como capital financeiro, para empreender com sucesso em 
alguns casos e perdas financeiras em outros. 

Louvar-me-ei nesta nova apresentação, de lembran-
ças das várias conversas que com ele mantive sempre com o 
intuito de aprender com seus erros e acertos, lições que me 
servem até hoje em especial no mundo dos negócios, 
adiantando como exemplo, a lembrança de um momento de 
dificuldades financeiras que a empresa dele atravessava e eu, 
já estudante do curso de Direito e preocupado com as 
consequências jurídicas daquela difícil situação, estudava a 
melhor forma de evitar prejuízos à empresa, quando ele com 
absoluta calma me disse que em último caso, recorreria ao 
“seu Banco”. 
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Fiquei mais preocupado ainda, pois, neste caso, os 
juros que já eram altos na época acabariam por destruir de 
vez a empresa, e ele, com serenidade, me disse que não 
perdesse sono por esse motivo porque o Banco ao qual ele 
recorreria era de propriedade dele e não pagaria nenhum 
centavo de juros, vindo a me explicar que usaria o grande 
estoque de motores diesel (motores Agrale) que estava no 
depósito da loja, totalmente pago, e era objeto de desejo de 
inúmeros clientes que não compravam em maior quantidade 
porque o preço era um impeditivo. (ver imagem ilustrativa do 
motor) 

 
 

Buscou ele a solução no seu estoque de motores já 
pagos, fazendo uma GRANDE PROMOÇÃO PARA VENDA A 
VISTA E EM DINHEIRO pendurando uma placa no próprio 
motor colocado estrategicamente no centro da sua loja em 
Belém, onde anunciava sua “promoção” que dizia ser “a preço 
de custo” o que por si só, causou grande revolta nos 
concorrentes. 

Tão logo conseguiu dinheiro para pagar as contas 
atrasadas, acabou com a “promoção” e os preços dos moto-
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res voltaram ao patamar antigo com suas margens de lucro 
regulares, antes das reclamações dos concorrentes ficarem 
mais sérias pela venda de motores a preços que dizia serem 
de custo, quando na verdade eram “quase de custo” com 
pequena margem de lucro, tomando ele o cuidado de não 
vender abaixo do preço de custo para não incidir no que 
naquela época se denominava “filipeta” hoje conhecida por 
“dumping”. Aprendia eu na faculdade de Direito e na convi-
vência com ele. 

Registro também como parte desta apresentação, a 
reportagem abaixo publicada no site Chupaosso.com.br sobre 
o Projeto de Educação Profissional em escola que leva o seu 
nome. 
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Projeto José Cornélio dos Santos inicia suas atividades 
 
Sábado, 02 Março 2013 - 13:31  

 

O Projeto José Cornélio dos Santos, sob a responsabi-
lidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - 
SEMEDS, em reunião realizada nesta sexta feira (1º), marcou 
o início das atividades do Ensino Técnico Profissional, objeto 
do Projeto. 

A Lei Municipal nº 3.446 de 2007, que implementou o 
Ensino Técnico Profissionalizante, baseada no Projeto, tem 
como finalidade promover através da SEMEDS e convênios, a 
formação profissional inicial e continuada aos jovens 
vulneráveis pela pobreza e pela exclusão social baseada na 
Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS. 

A escola atende cerca de 30 jovens de 16 a 21 anos 
de idade, pertencente a famílias de baixa renda, dessempre-
gados e que estejam estudando regularmente. Na escola são 
produzidas peças de artesanato, moveis e outros utensílios 
domésticos em madeira. 
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Durante o evento houve a entrega de madeira à 
escola, que foi doada pela Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente, para serem utilizadas nas aulas práticas. 

A Escola fica localizada à Rua Justo Chermont, s/n, no 
Bairro de Santa Terezinha e atende os jovens de todos os 
bairros de Óbidos e tem uma parceria com a Mineração Rio do 
Norte – MRN.  

Vamos ao livro, que tem por objetivo apenas registrar 
as experiências do meu pai sem maiores ambições literárias e 
sem narrativa cronológica, e ainda sofre minha interferência 
no texto original com observações em fonte itálica. 

 
Belém-Pa, 04 de abril de 2017  
 
 
Edilberto do Nascimento Santos – seu filho mais velho 
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PREFÁCIO 

Ao amigo José Cornélio 

Tomei hoje prévio conhecimento do texto das tuas 
“LEMBRANÇAS...”, escritas confessadamente, de forma des-
contraída, sem qualquer preocupação com a cronologia dos 
fatos e no mais autêntico estilo: aquele feito na primeira 
pessoa, onde o próprio autor é também o protagonista da 
maioria dos episódios. 

Verdadeira incursão ao passado recente da nossa 
cidade de origem, os relatos revelam, de forma surpreen-
dente, não apenas o roteiro de uma vida marcada pelo 
pioneirismo e por isso mesmo rica de experiências, de muitas 
alegrias e eventuais fracassos, mas também e principalmente, 
as chagas resultantes do convívio interpessoal estreito, numa 
sociedade provinciana como as demais do mesmo porte, vazia 
de perspectivas e extremamente preconceituosa. Nesse am-
biente de extremos, onde em estranha harmonia, coabitam 
em cada um sentimentos tão díspares como a amizade e 
hostilidade, ávidos para aflorar ao menor estímulo, obvia-
mente que virtudes como a inteligência, a iniciativa, a criati-
vidade, o tirocínio, a ousadia, vertentes do êxito profissional, 
constituem imperdoável afronta para os néscios. 

Nesse aspecto, a obra talvez involuntariamente 
agasalhe interessante subsídio de cunho sociológico, aos já 
rarefeitos candidatos a entendidos nas vivências e nos cos-
tumes do povo interiorano, este que, àquela altura vivendo 
apartado das metrópoles e ainda sem acesso às comunicações 
via satélite, delimitava entre o rio e a selva o seu pequeno e 
despretensioso mundo. 

Alguns dos assuntos abordados não me são es-
tranhos, embora eu os conhecesse sem a riqueza de detalhes 
agora oferecidos, contributo vital para sua maior auten-
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ticidade. Num esforço de observação e memória, pode-se 
mesmo identificar, aqui e ali, personagens conhecidas daquele 
cotidiano já tão distante, escrupulosamente deixados no 
anonimato, ainda quando fizessem por merecer, seja pelo 
altruísmo de um gesto, ou pela mesquinhez da atitude, 
explícita citação. 

Este livro, tenho certeza, nasce fadado a cumprir uma 
dupla finalidade: deleitar o leitor com estórias temperadas 
com a irreverência e o inusitado das coisas do interior e 
propiciar uma avaliação mais justa, por conterrâneos e 
contemporâneos da tua instigante e polêmica personalidade, 
figura a um só tempo aplaudida e invejada, respeitada e 
desprezada, temida e estimada, dependendo exclusivamente 
da ótica e das intenções de quem opinava. 

Uma coisa, porém, é inafastável. Ninguém faz sucesso 
impunemente e o teu reconhecido talento, que sobrepaira a 
qualquer nível de escolaridade, não iria florescer num meio 
acanhado sem o pagamento de um elevado preço. 

Raros mortais são dotados de serenidade e despren-
dimento para aplaudir com o coração em festa, a cintilante 
trajetória de quem, materializando sonhos, opera por meios 
lícitos a transformação sócio-econômica que vai do nada ao 
ápice da cobiçada atividade empresarial. 

Certamente a mercearia, o bar, o barco, o caminhão, 
a serraria, o candango, a loja de motores, a fábrica, o nome 
comercial consagrado, não viraram realidade como num passe 
de mágica ou alguma obra de prestidigitação. Foram ganhos 
reais na fortuna cambiante do tempo, hoje tranquilamente 
reconhecidos pelos ferinos críticos de ontem, perante os 
quais, ensina a escola da vida, não é necessário provar mais 
nada. 

Nesse particular, o livro cuja leitura acabo de concluir, 
cumpre à perfeição seu papel. Mostra ele que a verdadeira 
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grandeza do ser humano está em sua própria substância, em 
sua boa índole, na sensibilidade para entender seu seme-
lhante, na firmeza de propósitos e na clareza de objetivos, 
independente de quando, como e onde tenha nascido. 

Por teres sabido capitalizar (em ambos os sentidos) 
as adversidades, delas fazendo o ponto de partida das tuas 
muitas conquistas e razão de ser do próprio livro, é que te 
parabenizo. Prova de que, o irriquieto espírito do “menino do 
fim da rua”, agora empresário e escritor, não se amoldou aos 
imperativos da própria idade. 

Um grande abraço 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo de deixar registrado algumas experiências 
vividas ao longo da minha vida foi o que me motivou a 
escrever este livro, após insistência de alguns amigos e 
parentes que acham de alguma utilidade o registro dos fatos 
que dela fazem parte. 

Como sempre valorizei as experiências dos mais 
velhos e sempre as tomei como fontes de consultas e 
decisões, acho que registrando as minhas próprias posso 
auxiliar aqueles que, como eu, também buscam na expe-
riência de terceiros, uma das fontes do saber. 

Não pretendo e nunca pretendi fazer destes escritos 
uma obra literária até porque, dentre as minhas várias 
limitações está a pouca afinidade com as letras, fruto de 
minha baixa escolaridade (estudei somente até o antigo 5o 
ano primário, hoje primeiro grau). 

Naturalmente, para se chegar à conclusão deste livro 
contei com a indispensável colaboração de amigos e fami-
liares, sem os quais jamais teria escrito uma linha sequer e a 
bem da verdade, entrei nesta empreitada apenas com a 
"Matéria Prima" deixando os "entendimentos" com a gra-
mática, com as concordâncias enfim com a língua portuguesa 
a cargo desses amigos e parentes, pois, confessadamente é 
limitada minha afinidade com as LETRAS sendo mais íntimo 
dos NÚMEROS. 

Procurei ao traçar alguns parâmetros e normas 
orientadoras das narrativas, tomar por base a VERDADE DOS 
FATOS NARRADOS pois assim comprometo-me com minha 
própria consciência, buscando sempre e acima de tudo, o 
respeito das pessoas que tiverem a paciência de me ler. 

Menciono alguns fatos polêmicos em que me vi 
envolvido, narrando-os conforme efetivamente aconteceram 
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e, naturalmente, não cito nomes de pessoas em respeito à 
memória de alguns, já falecidos, e ainda para não ferir 
sentimentos ou constranger parentes e amigos. (em minhas 
observações em Itálico, mencionarei o nome de algumas 
pessoas que participaram dos episódios narrados, porém, não 
mencionarei os nomes que possam causar constrangi-
mentos). 

Os cenários em que se desenrolaram os aconteci-
mentos são basicamente a minha cidade natal Óbidos, como 
também as cidades de Jurutí, Oriximiná, Alenquer, Santarém 
e Belém além de outras que o paciente leitor irá descobrir se 
for morador da região e tiver disposição de ler todo o livro. 

Optei por narrar as minhas experiências em forma de 
EPISÓDIOS por entender que assim fico descomprometido 
com a narrativa cronológica dos fatos, até porque ao 
rememorá-los estes me saltaram à mente em um turbilhão de 
lembranças que, para não as perder, resolvi transcrevê-las na 
ordem ou desordem com que me vinham. 

Aproveito também estes escritos para, pela primeira 
vez, revelar alguns segredos comerciais - “Pulo do Gato”- que 
guardei até hoje e que, na época, me proporcionaram bons 
lucros. 

Trago a vocês algumas experiências vividas há mais 
de 30 (trinta) anos e que ainda hoje (1994) são válidas e 
servem como alerta àqueles que porventura estão na mesma 
situação. 

Espero com este despretensioso livro estar contri-
buindo para, de alguma forma, ver entendido por um maior 
número de pessoas as dificuldades que ainda hoje 
atormentam o homem da Amazônia e em especial as barreiras 
sociais, os preconceitos e o tradicionalismo do povo das 
cidades interioranas, que para mim foram grandes obstáculos 
para “vencer na vida”. 
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Vale também ressaltar que a grande maioria dos fatos 
aqui narrados aconteceram nas cidades já mencionadas, onde 
na época não existia luz elétrica disponível 24 horas, nem 
telefones e muito menos EMBRATEL. Não se assistia televisão, 
e apenas alguns privilegiados ouviam rádio; a navegação 
fluvial era movida a remo, vela ou vapor de caldeira; jornal, 
somente se algum passageiro o trouxesse e mesmo assim, 
com muitos dias de atraso, enfim, o isolamento era quase 
total e tudo chegava com significativo atraso. 

Foi dentro desse cenário que ocorreram os fatos que 
resultaram nesta narrativa que para mim têm sabor de 
"memórias”, realidades essas que na inquietação de querer 
mudá-las, pois sempre fui avesso ao conformismo, terminei 
por criar incontáveis polêmicas na minha cidade natal mas 
onde inegavelmente identifiquei grandes oportunidades de 
negócio. 
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JOSÉ CORNÉLIO DOS SANTOS/ OUTUBRO 1994 

ORIGEM- RÁPIDO RETROSPECTO 

No decorrer da minha vida as coisas nunca foram 
fáceis para mim, assim, a primeira grande dificuldade teve 
início logo com a data do meu nascimento. É que nasci 
realmente no dia 15 de novembro de 1928 estando hoje 
(1994) com 66 anos de idade, não obstante, consta registrado 
meu nascimento como sendo no dia 16 de novembro de 1928 
isto por insistência do funcionário do cartório que, segundo 
minha mãe, recusava-se terminantemente em me registrar 
como tendo nascido no dia anterior. 

O registro ficou assim mesmo e eu me pergunto se 
não teria sido porque dia 15 de novembro era feriado e o 
cartório não funcionava. 

Minha mãe é cabocla da Amazônia nascida em Óbidos-
Pa e meu pai biológico chamado Giuseppe Mileo era italiano 
nascido em São Constantino na Itália, e na época a colônia 
italiana era grande nas cidades de Óbidos e Oriximiná e meu 
pai, comerciante na cidade de Óbidos do ramo de panificação, 
conheceu e afeiçoou-se à minha mãe, cabocla de prendas 
domésticas e de origem muito humilde, tendo tido ao longo 
de sua convivência um casal de filhos JOSÉ CORNÉLIO e 
ONETTI sem entretanto casar. (esse detalhe custou ao meu 
pai o estigma de filho de rapariga, o que valia dizer, filho de 
prostituta). 

Ele faleceu quando eu tinha cerca de 05 anos de idade, 
e tenho vagas lembranças daqueles momentos, embora 
estivesse sempre presente e atento a tudo o que acontecia. 

Lembro que meu pai era conhecido como "Ministro" 
por ser representante dos italianos na região, e na sua morte 
teve o caixão coberto pelas bandeiras do Brasil e da Itália. 
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Houve "missa de corpo presente" e minha mãe, que 
havia lutado ao seu lado até os últimos momentos, estava 
inconsolável.  

Só algum tempo depois vim saber o que significava 
"missa de corpo presente".  

 
 

  

    Giuseppe Mileo       José Cornélio dos Santos 
 

MORTE DO MEU PAI E O MÉDICO 

Presente e atento aos acontecimentos ao redor do 
falecimento do meu pai, as imagens ficaram na minha 
memória sem que eu as entendesse e somente tempos depois 
é que soube que ele havia morrido de “IMPALUDISMO” 
(malária) e ainda, em consequência de complicações prove-
nientes de outras doenças advindas de ferimento à bala, 
sofrido durante a guerra em seu País. 

Na cidade de Óbidos só havia um médico e este seria, 
talvez, a única pessoa que pudesse ter-lhe evitado a morte, 
não obstante, justamente com ele meu pai havia brigado e 

Lembranças de um Obidiense  -  José Cornélio dos Santos



 
 

 
23 

 

tudo porque aquele profissional chamou de ladrão para o seu 
irmão (meu tio) que morava em Oriximiná. 

Por conta desse episódio, recusava-se firmemente em 
ser atendido pelo mesmo médico dizendo que preferia morrer.  

A colônia italiana radicada em Óbidos se reuniu e foi 
falar com ele para convencê-lo a mudar de ideia e aceitar o 
médico, mas quando assim foi convencido já era tarde demais 
e quando este chegou para atendê-lo, meu pai olhou para ele 
e .......morreu.  

O médico balbuciou algumas palavras e saiu lamen-
tando. 

Os recursos da região que hoje (1994) ainda são 
limitados, eram muito mais precários naquela época (refere-
se ao período da sua infância) pois não se tinha avião 
pousando em Óbidos e o navio passava pela cidade somente 
uma vez no mês, o que tornava praticamente impossível a 
busca de maiores recursos na Capital do Estado do Pará. 

Eu sempre me perguntava o que teria trazido essas 
pessoas (italianos) para lugares tão longínquos? 

COMÉRCIO DO MEU PAI 

Meu pai era sócio da maior loja e padaria da cidade, 
porém, eu e minha irmã não herdamos nada porque meus 
pais não eram casados e tanto a loja como a padaria 
continuavam funcionando agora com o sócio sobrevivo senhor 
de toda a situação, e que mantinha o mesmo nome que era 
justamente o nome do meu pai. 

Anos depois quando eu já me iniciava no comércio, fui 
pedir maiores explicações àquele ex-sócio do meu pai, 
querendo saber por que a loja continuava com o mesmo nome 
de fantasia e com a mesma razão social que continha o nome 
do meu pai, como se nada tivesse acontecido. 
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Ficou assustado enrolou nas explicações e eu pedi que 
trocasse com urgência o nome da firma caso contrário, 
procuraria eu saber quem eram os herdeiros legítimos do meu 
pai, (filhos do seu casamento na Itália) estivessem na Itália 
ou em qualquer outro lugar do mundo. 

O susto foi tão grande que a troca de nome foi mais 
rápida do que imaginava, dei o assunto por encerrado e nunca 
mais falamos sobre o caso. 

Minha irmã já não está entre nós e minha mãe tem 
hoje (1994) quase noventa e dois anos. (já é falecida no 
momento desta atualização- 2017). 

FILHO DE MAE SOLTEIRA 

Este estigma de ser filho de mãe solteira (pais não 
legalmente casados) perseguiu-me por muito tempo. Era 
como ter contraído doença contagiosa e essa condição era 
frequentemente lembrada pelas famílias tradicionais de 
Óbidos, que se achavam perfeitas e com direito de humilhar 
os filhos assim nascidos, como era o meu caso, principal-
mente se estes estivessem progredindo financeiramente, 
situação em que também me enquadrava. 

Vale ressaltar, que apesar de me sentir magoado com 
esta discriminação principalmente na fase da infância e da 
juventude, não me retraía diante desse contratempo, aliás, 
sempre dizia aos "filhos de famílias" que preferia ter sido fruto 
de uma relação de amor ou de prazer, do que ser fruto de 
"papel passado" como se denominavam os casamentos. 
Nunca esqueci o primeiro impacto que senti com essa discri-
minação. 

Tinha eu um amigo que comigo brincava empinando 
papagaio, jogando pião e outras brincadeiras da infância, e de 
repente ele deixou de brincar comigo e como eu era seu amigo 
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fiquei preocupado, razão essa que me levou a procurá-lo para 
que justificasse o seu procedimento. 

Com a sinceridade que é peculiar às crianças, 
respondeu ele que fora proibido por seus pais de brincar 
comigo porque eu era filho de mãe solteira, também chamado 
pejorativamente, de "filho de rapariga".  

(Note-se que os seus pais, meu avô e minha avó, 
viviam conforme o que hoje (2017) se chama união estável 
mas essa condição era socialmente reprovável e só era 
pacificamente aceita pela sociedade local a convivência de um 
casal, se casados fossem com papel passado no cartório.) 

Não gostei, e imediatamente cobrei do agora consi-
derado por mim "ex-amigo" os papagaios (pipas) e a linha 
que a mim pertencia e que eu lhe havia emprestado antes do 
rompimento da amizade. 

Já adultos, eu comerciante e em franco progresso 
econômico-financeiro ficava com pena de ver o ex-amigo 
amargando uma grande pobreza, aí incluídos seus pais, mas, 
que apesar de tudo, mantinha-se afastado de mim e nós 
nunca falamos sobre o assunto, tudo indicando que o orgulho 
e o preconceito continuavam. "O QUE O BERÇO DÁ, QUASE 
SEMPRE PERMANECE". 

INFÂNCIA 

Durante parte da minha infância morei em um barraco 
coberto de palha, piso de terra batida e paredes de barro que 
ficava na "RUA DA ALEGRIA" em Óbidos, conhecida também 
como a rua do "ANTONICO". 

Morando na Rua da Alegria nome talvez em alusão ao 
"seu Antonico" pude perceber, apesar de ainda muito jovem, 
que o "Antonico" era quem fazia a alegria daquela rua, pois 
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que era dono de um barracão onde promovia grandes festas 
dançantes, e que era a diversão e alegria do povo. 

A "Sede do Antonico – Pé de arpão (seu apelido)" 
como era conhecido o local das festas, era tido como um lugar 
ordeiro e de respeito, pois ele tinha bom porte físico e não 
permitia brigas. 

Era uma pessoa alegre e que gostava de diversões, 
sendo também um grande incentivador do folclore com seu 
"Boi Bumbá" e "Cordão de Pássaro" e sempre dizia que o seu 
maior desejo quando morresse era ter muita música e alegria 
em seu velório, o que foi respeitado pelos seus familiares. 

Tocava assim minha vida com minha mãe (viúva) que 
era cozinheira e famosa pelos seus pratos, quase todos feitos 
na hora de serem servidos e com este salário de cozinheira eu 
e minha irmã éramos sustentados. 

Tempos depois, minha mãe veio a conhecer e passou 
a conviver com um português que era comerciante na colônia 
agrícola conhecida por "CIPOAL". 

Passamos agora, eu e minha irmã a ter um padrasto 
que era um homem íntegro e de boa formação moral, e que 
demonstrava gostar de nós todos e em consequência a 
situação financeira começou a melhorar, mas minha mãe não 
deixou seu emprego de cozinheira (empregada doméstica) e 
como alegria de pobre sempre dura pouco, o nosso barraco 
incendiou por duas vezes em menos de um ano. 

No último incêndio lembro-me que aconteceu pela 
manhã, e alguém foi chamar minha mãe que trabalhava na 
"Pensão da D. Anita" e ela veio correndo - eu já me encon-
trava no local - e ao se aproximar viu que as nossas coisas 
estavam todas no meio da rua na tentativa dos vizinhos de 
salvar o máximo possível, quando ela então acelerou os 
passos de sua corrida e foi para o meio da rua, de onde 
recolheu no meio de outras coisas um livro e passou a 
observar abraçada à este, aquele espetáculo triste. 
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Ninguém entendeu naquele momento a atitude da 
minha mãe em se preocupar com um simples livro, mas, 
tempos depois, soubemos que aquele livro era seu "cofre" e 
nele ela guardava suas parcas e suadas economias. 

Com grande e inestimável ajuda do meu padrasto, e 
com o dinheiro que estava no livro que o fogo felizmente não 
destruiu, o barraco foi reconstruído e melhorado. Da união de 
meu padrasto com minha mãe nasceram dois filhos João e 
Fortunato, que morreram quando ainda crianças. 

LIÇÃO DE AVÓ 

Minha avó materna morreu com 90 anos de idade na 
cidade de Manaus, era uma velhinha saudável e de bom 
coração e gostava de ajudar as pessoas sendo radicalmente 
contra violência, dizendo sempre algumas frases que nunca 
esqueci como: "somos pobres, mas não da graça de Deus"; 
"onde come um comem dois"; "prefiro uma boa morte do que 
uma má sorte". 

Um certo dia, já no final da tarde, apareceu um cego 
pedindo agasalho e como no barraco não tinha lugar para 
abrigar mais um, o que por si só já seria um justo motivo para 
recusá-lo, minha avó não se deu por vencida e mandou 
colocar uns paus no quintal e lá armou uma tosca cabana com 
os próprios trapos do cego, que assim ficou abrigado para 
passar a noite. No dia seguinte ela mesma melhorou as 
condições de moradia do visitante. 

GUIA DE CEGO 

Era sábado, dia em que o hóspede da minha avó iria 
sair pelo comércio pedindo esmolas e assim procurava o tal 
hóspede um garoto que o guiasse e oferecia para tanto "dois 
contos de réis". 
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Era muito dinheiro para pouco trabalho, visto que o 
serviço só seria feito pela manhã e logo topei a parada pois 
além de ganhar dinheiro, ainda teria a parte da tarde para 
brincar. 

O cego então colocou a mão no meu ombro e eu, meio 
sem jeito e perante risos dos colegas, saí rumo ao comércio, 
mas, no meu íntimo achava que seria difícil o cego arrecadar 
os dois contos de réis prometido porém, logo percebi que 
estava enganado e já nas primeiras visitas vi que o dinheiro 
arrecadado seria suficiente para pagar-me o combinado. 
Fiquei tranquilo e mais animado com a garantia de que iria 
receber o dinheiro. 

Notei que as pessoas davam esmolas como se 
estivessem comprando uma passagem para o céu e que 
gostavam de ouvir os agradecimentos, muito diferente do que 
acontece hoje em dia, mas, continuava a visita de loja em loja 
e eu guiando o cego e já desinibido até dava uma força 
solicitando "uma esmola para o ceguinho”. 

A sacola onde eram colocadas as esmolas (feijão, 
arroz, farinha etc. etc ) já estava pesando muito, até que 
chegamos na última loja a ser visitada que era justamente a 
mercearia e padaria onde eu comprava pão todos os dias. 

O filho do dono da padaria que era do tipo gozador, 
alegre e brincalhão logo que me reconheceu falou: "que tal 
garoto conseguiste uma profissão? Não respondi nada e então 
ele bateu em cima do balcão e disse bem alto: "está aqui um 
quilo de açúcar e meio quilo de café para o cego". 

Em seguida, silenciosamente, recolheu os embrulhos 
que continham o café e o açúcar e os entregou a um freguês 
que aguardava na outra ponta do balcão. 

Fiquei esperando ele me dar outro pacote com açúcar 
e café, quando então ele disse que eu poderia ir embora. 
Coloquei a mão do cego sobre o meu ombro, carreguei as 
sacolas e fomos para o barraco. 
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Lá chegando o cego "conferiu o dinheiro" e os gêneros 
alimentícios recebidos como esmola, e nada de sair o meu 
pagamento quando então resolvi, já angustiado, cobrar do 
cego os meus dois contos de réis, momento em que obtive 
como resposta que não me pagaria nada porque eu tinha 
ficado com o açúcar e o café dados pelo dono da padaria. 

Protestei dizendo que o balconista havia somente 
batido no balcão com o açúcar e o café, mas, não havia 
entregue a esmola e sim dado a mercadoria para um freguês 
que já a aguardava, e insisti que voltássemos à padaria para 
ele confirmar tudo o que eu estava falando. 

Não acreditou em uma só palavra, mas, diante da 
minha disposição de levá-lo até a padaria para confirmar o 
ocorrido e, talvez por estar hospedado em nosso barraco 
resolveu pagar-me os sofridos dois contos de réis. 

Na segunda-feira seguinte fui comprar pão na mesma 
padaria como fazia normalmente, e o tal balconista gozador 
me perguntou: cadê o cego? Quando eu comecei a explicar o 
que tinha acontecido, ele deu uma sonora gargalhada que 
quase me deixou chorando, colocou a mão na minha cabeça 
e disse: "vai estudar garoto". 

Somente tempos depois, entendi que se tratava de 
uma brincadeira e que o balconista era um grande amigo da 
minha mãe e só queria o melhor para mim. Foi minha primeira 
e única experiência como guia de cego. 

COZINHEIRA 

Minha mãe como já disse, era cozinheira e trabalhava 
de segunda a domingo, saindo cedo de casa e só retornando 
a noite e por isso fomos eu e minha irmã, praticamente 
criados por minha avó e minha tia chamada ALBA. 
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No barraco não tinha luz elétrica e nem água 
encanada, usávamos "lamparina a querosene" e nos ser-
víamos da água retirada de um lago próximo, cabendo a mim 
essa tarefa de abastecer de água o barraco sendo que após a 
última viagem, uma vez cheios os vasilhames, sempre era 
premiado com o direito de tomar um belo banho no lago, 
verdadeira festa para mim como criança. 

Devido às dificuldades de iluminação e como, via de 
regra, só comíamos peixe porque era mais barato, o jantar 
era servido invariavelmente mais cedo para aproveitar o 
crepúsculo, o que também significava dizer que tínhamos que 
dormir mais cedo para não sentir fome tarde da noite. 

Havia na época muita solidariedade entre os pesca-
dores que doavam peixe aos colegas, que por qualquer motivo 
não tivessem saído para pescar e da mesma forma, via-se tal 
solidariedade entre os caçadores e eu, como morava às 
proximidades do lago e estava sempre em contato com eles, 
também me ajudavam doando peixes. 

Demonstrei interesse e foi-me ensinado o ofício de 
tecer "tarrafa", quando aprendi a dar o nó chamado de 
"MACHO” (Nó feito na tarrafa que a faz crescer para os lados) 
enfim, iniciava-me na arte da pescaria, quando nova fase da 
minha vida começava a se desenhar. 

ÉPOCA ESCOLAR 

Como tudo na vida de pobre é difícil não seria esta 
fase uma exceção e naquela época por volta de 1935, a minha 
tia ALBA era muito influente no “Colégio das Freiras" onde 
tinha boas relações de amizade com a diretora e estava 
tentando uma vaga para mim, mas, tinha um porém e sempre 
tem um complicador, o colégio só aceitava ALUNAS e filhas de 
pessoas ricas da cidade. 
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Não obstante, graças à bondade da diretora minha tia 
conseguiu vagas não só para mim como também para minha 
irmã e ainda para outro garoto que morava às proximidades 
do colégio e mais: tudo absolutamente GRÁTIS. 

Como era de se esperar as reações foram imediatas, 
porque não era permitido que no colégio de meninas fossem 
admitidos meninos e ainda mais sendo um deles garoto pobre 
e morador do subúrbio (moleque do fim da rua - como eu era 
chamado), porque eu simplesmente não era uma pessoa 
confiável para estudar com as meninas, e por ser pobre e 
morar “no fim da rua” era considerado um marginal. 

Os protestos partiram inicialmente das próprias freiras 
do colégio contra a freira diretora, que resistia a todas as 
pressões vencendo assim a primeira barreira interna, e 
lembro que o colégio funcionava em regime de internato e em 
regime normal. 

Aos domingos as freiras reuniam todas as alunas e em 
fila indiana subiam pela rua Dep. Raimundo Chaves antiga rua 
Bacuri, com o fim de assistirem missa na Igreja matriz de 
Óbidos e como nós já pertencíamos ao quadro de alunos do 
colégio, fomos obrigados a acompanhar as meninas e assim 
alguém sugeriu, já que éramos apenas dois homens, que cada 
um de nós encabeçasse uma das filas. 

Assim foi feito e eu, morto de vergonha "puxava" uma 
das filas e por onde passávamos as pessoas riam, protes-
tavam, faziam gozações e de imediato ganhei o apelido de 
“MULHERZINHA" e assim ia tocando os meus estudos dentro 
de um ambiente hostil e discriminatório. 

Um dia minha tia ALBA chegou em casa muito triste, 
dizendo que eu não poderia mais continuar estudando no 
colégio e que somente minha irmã lá ficaria. Explicou-me que 
os pais das alunas reuniram e ameaçaram retirar suas filhas 
se os dois garotos continuassem ali a estudar e a freira 
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diretora, mesmo sob protesto, se viu obrigada a ceder sob o 
argumento dos pais de que junto aos meninos no Colégio suas 
filhas não tinham “segurança”. 

Com a notícia de ali não poder mais estudar fiquei 
alegre porque sobrava mais tempo para brincar, mas a alegria 
durou pouco porque logo depois fui matriculado na Escola da 
"Professora Niquinha" onde estudavam meninas e meninos, 
só que aquelas pela parte da manhã e estes pela parte da 
tarde. Estudar juntos nem pensar e foi lá nessa escola que 
comecei nova etapa dos estudos. 

Tempos depois saí da Escola da "Professora Niquinha” 
e fui para a escola da “Professora Glória" onde não demorei 
muito, indo logo depois para o "Grupo Escolar" para cursar a 
terceira série. 

Em pouco tempo eu já era considerado o melhor aluno 
da classe, o que me incentivou a estudar mais e ao se 
aproximarem as provas do fim do ano, eu estava com toda 
força e entusiasmado. Fiz as provas finais, tendo ido 
orgulhoso buscar o resultado: "ESTAVA REPROVADO". 

Tomei um choque tão grande com a notícia que fiquei 
tonto, e após recuperar-me, procurei saber com minha 
professora que passou o ano todo me elogiando, o que havia 
acontecido, queria saber onde eu tinha errado nas provas, 
enfim, não estava conformado com aquele resultado pois o 
mesmo não condizia com o que eu tinha certeza de ter feito. 
Mandou-me falar com a diretora do colégio. 

Sem perder tempo, corri para a diretoria e na frente 
da diretora comecei a interrogá-la quando antes da metade 
do que tinha para dizer, fui escorraçado de lá com ameaça de 
expulsão pelo atrevimento de estar questionando minha 
reprovação. Saí rápido para não acabar agredido. 

Algum tempo depois, soube que só seriam aprovados 
um certo número de alunos, e que o critério para aprovação 
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recairia sobre os filhos de pais ricos e influentes na cidade, 
coisa difícil de acreditar mas foi o que aconteceu. 

A professora que parecia gostar muito de mim não 
podia falar nada a meu favor para não perder o emprego, e 
era evidente que ela sabia de tudo e assim, a perda de um 
ano escolar me marcou muito, além de ter que ouvir as 
gozações dos colegas e dos castigos recebidos em casa. 

Repeti a terceira série e no exame do final do ano 
seguinte fui o primeiro a terminar e entregar a prova para a 
mesma professora que elogiou minha rapidez, enquanto eu 
resmungava: “QUERO VER SE DESTA VEZ EU NÃO SOU 
APROVADO". 

Quando soube do resultado fiquei surpreso pois tinha 
sido aprovado com quase 100, nota máxima naquela época. 

Com receio de que o fato se repetisse na quarta série, 
pedi para sair do Grupo Escolar que era gratuito e minha mãe, 
com muito sacrifício, matriculou-me em um colégio particular. 

O NOVO COLÉGIO 

Fui então matriculado em um novo colégio, a bem 
conceituada Escola do "Professor Manduca" onde muitas 
gerações estudaram incluindo meus próprios filhos. 

O colégio era muito rigoroso na matemática, 
justamente a matéria que eu mais gostava e ao entrar fui logo 
rebaixado para uma turma que cursava a segunda série mas 
não me incomodei porque o professor foi bem claro ao dizer 
que, na escola dele a série que o aluno cursava em outros 
colégios não importava e sim, a real capacidade intelectual é 
que faria o aluno pertencer a esta ou àquela turma e série. 

Assim sendo, o aluno subiria de série mesmo antes do 
término do ano escolar, se para tanto demonstrasse que 
realmente estava apto. Antes de completar seis meses eu que 
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havia sido rebaixado para a segunda série, já estava na quarta 
série e foi nesta turma que comecei a estudar com os filhos 
mais ricos da cidade e alguns me gozavam porque eu era do 
subúrbio (fim da rua) e pobre. 

Lembro-me que na primeira aula de matemática o 
professor colocou os alunos em fila indiana (um atrás do 
outro) e eu, com sorte, fui colocado no fim da fila tendo ficado 
na minha frente todos os filhos de pais ricos e o rigoroso 
professor rapidamente perguntou qual o resultado de 15x15. 
Ninguém na minha frente respondeu e eu então, no fim da 
fila, tive tempo de raciocinar assim: 10 x 15 = 150 e mais 
5x15 = 75 logo 150 + 75 = 225 respondi corretamente. 

Como prêmio por ter acertado a resposta, o professor 
entregou-me uma régua pesada (lembro dessa régua quando 
eu estudava nessa mesma escola, que era chamada de 
mariquinha ou Chiquinha e eu levei muito “bolo” com ela) feita 
em madeira de lei para que eu desse um "bolo" em cada um 
dos colegas que não souberam a resposta certa. Orgulhoso, 
sai distribuindo "bolo" (bater com a régua nas mãos abertas 
dos colegas) em toda a turma e a partir de então passei a ser 
respeitado. Observo que de toda a turma de alunos, somente 
um colega me acompanhava em disputa acirrada em 
matemática ele era conhecido por “Pacanina”. 

A PROCURA DE EMPREGO 

Estava em franco progresso no Colégio de Professor 
"Manduca" (Emmanuel Valente do Couto) quando um dia ele 
me chamou e disse que o que ele podia me ensinar já o tinha 
feito, e que eu já havia completado a quinta série embora 
estivéssemos na metade do ano. 

Pedi que me deixasse ficar até o final daquele ano, 
ainda que sem participar diretamente das aulas para não 
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atrapalhar os outros alunos, porque eu tinha consciência de 
que estava muito bem em matemática mas muito fraco em 
português e assim, fiquei até o final daquele ano e sem mais 
horizontes no campo dos estudos pois a cidade não oferecia 
maiores oportunidades e minha família não tinha dinheiro 
para custear meus estudos fora de Óbidos, parti então à 
procura de emprego com toda força da juventude e cheio de 
esperanças. 

MEU PRIMEIRO EMPREGO 

Consegui o meu primeiro emprego ganhando dez mil 
réis como "CARREGADOR DE GELO" para quatro casas 
residenciais. 

Na usina de luz elétrica da cidade tinha uma pequena 
fábrica de gelo, e o chefe da usina me contratou para carregar 
uma pedra de gelo com mais ou menos 5 kg para cada 
residência. 

Explicado o serviço eu começava a carregar o gelo às 
10:00 horas da manhã para quatro casas, gelo este que seria 
consumido às 11:00 horas. Vale lembrar, que nessas casas 
não existiam geladeiras. 

Quando parecia que tudo estava correndo bem, 
começaram as reclamações porque nas duas primeiras 
residências que recebiam gelo às 10:00hs ou 10:30 hs ao 
chegar a hora do almoço o mesmo já havia derretido e isso 
gerava grandes reclamações e, dado o autoritarismo das 
famílias que queriam beber água gelada, descarregavam sua 
raiva em cima de mim que era apenas o entregador e só não 
apanhava porque não respondia nada. 

Mudei o esquema deixando por último as duas 
residências que haviam recebido primeiro na semana anterior 
o que foi pior e quase apanho dos donos das outras 
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residências, já que o gelo era muito “fraco” e não havia palha 
de arroz ou serragem para conservá-lo e naturalmente, as 
quatro "madames" fizeram pressão sobre meu patrão e este 
veio me chamar atenção. 

Argumentei que levar o gelo às quatro casas ao 
mesmo tempo era impossível, dentre outros motivos porque 
a distribuição era feita por mim a pé, carregando as barras na 
cabeça e as casas ficavam distantes umas das outras. 

Nenhuma providência foi tomada e eu continuei o meu 
trabalho, entregando rapidamente o gelo na hora do almoço 
para que não reclamassem mais e no fim do mês recebi meu 
salário e entreguei o lugar. O patrão queria que eu conti-
nuasse no emprego, mas, não concordei porque eu já sabia 
que as quatro residências pertenciam às amantes do meu 
patrão, e então passei a entender porque as reclamações 
eram feitas com tanto autoritarismo e até impiedosas. Alguns 
anos depois eu arrendei o prédio onde funcionava a tal usina 
com a fábrica de gelo, para ali instalar uma serraria. 

OUTROS EMPREGOS 

Parti em busca de outro emprego e de início fui falar 
com um grande comerciante para pedir-lhe um lugar de peão 
(braçal) e ele respondeu que não tinha vaga. Pedi-lhe então 
que me arranjasse qualquer emprego mesmo que fosse para 
engarrafar cachaça pelo que ele mandou-me embora do seu 
estabelecimento, resmungando que eu começaria engarra-
fando e depois acabaria bebendo. Alguns anos depois, esse 
comerciante seria meu sócio em uma serraria com IGUA-
LDADE DE CAPITAL. 

Continuei buscando emprego até que minha mãe 
conseguiu para mim um "lugar" em uma alfaiataria, 
tentando com isso fazer com que eu tivesse uma profissão 
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que poderia ser a de alfaiate e lá trabalhei sem ganhar nada 
durante seis meses e a única coisa que aprendi foi comprar 
botão.  

Como eu era muito ativo uma outra alfaiataria me 
convidou, desta vez pagando-me alguma coisa, mas muito 
pouco, prometendo, contudo, o seu proprietário ensinar-me a 
profissão. 

Acreditei e parti para o novo “emprego” e como já se 
passara algum tempo e eu continuava somente comprando 
botões, resolvi perguntar ao alfaiate "como se talhava um 
paletó". No dia seguinte fui demitido. 

Quando adulto, um dia conversando com o primeiro 
alfaiate para quem havia trabalhado que era um gozador 
simpático, disse-me ele não se lembrar de mim, porém, 
quando eu disse que só aprendi comprar botões ele deu uma 
sonora gargalhada e me disse que muitos jovens iam 
trabalhar na sua alfaiataria para aprender o ofício, mas ele 
não ensinava porque era seu "ganha pão", e os alunos seriam 
seus concorrentes no futuro. Disse-me mais, que não se 
arrependia de ter agido assim porque muitos dos que 
passaram pela sua alfaiataria e não aprenderam nada do 
ofício, se tornaram médicos, engenheiros e comerciantes que 
era o meu caso, e como já estava embalado no assunto, 
resolveu contar-me que para se tornar alfaiate teve que 
subtrair uns desenhos de seu antigo mestre e, assim, não 
queria que o mesmo fato se desse com ele. 

Sem emprego, tentei ser carregador (trabalhador 
braçal no cais do porto) e parti para conversar com os mais 
antigos na profissão e todos me disseram que eu deveria 
procurar outro meio de vida, pois o trabalho era árduo e eu 
era muito franzino. 

Não encontrava outro serviço e então decidi ser 
realmente um "carregador" quando surgiu então um proble-
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ma. Para ser carregador eu tinha que ter um "saco de 
sarrapilha" para carregar as mercadorias e eu não tinha 
dinheiro para comprá-lo e não poderia pedir para minha mãe 
porque ela não concordaria com o meu propósito, até porque, 
arriscava a tornar-me um alcoólatra como quase todos os 
carregadores (estivadores). Desisti mais por não ter conse-
guido uma saca do que por medo do álcool. 

Sem trabalho, juntei-me com um parente e fomos 
cortar lenha para vender a um comerciante que tinha padaria 
e pagava com dinheiro, coisa rara na época, já que os outros 
donos de padaria só pagavam com mercadorias. 

Trabalhei muito e finalmente consegui amealhar um 
dinheirinho com o qual comprei o meu primeiro sapato e aí 
"fui enganado pelo vendedor" que percebendo minha inex-
periência, vendeu-me um sapato maior do que o meu pé, 
colocando no bico do sapato um chumaço de algodão que só 
percebi quando cheguei em casa. 

Voltei na loja e reclamei com o vendedor que fazia de 
conta que nem me conhecia e não conformado, fui reclamar 
ao proprietário da loja contando-lhe todo o trabalho que tive 
para conseguir o dinheiro, vendendo lenha e economizando 
para comprar o meu próprio sapato. 

Felizmente o dono da loja acatou minha reclamação e 
sob o olhar aborrecido do vendedor que resmungava 
bastante, mandou trocar os sapatos. Muitos anos depois, fui 
vizinho desse comerciante que certamente esqueceu o fato e 
nos tornamos bons amigos, com suas filhas aprendendo a 
cozinhar com minha mãe. Nunca lhe falei sobre o assunto. 

Continuava sem emprego e não tendo dado conta de 
continuar cortando lenha, procurava alguma coisa para 
ganhar dinheiro quando em certa ocasião resolvi apanhar 
alguns limões de um limoeiro que tínhamos no quintal do 
barraco, e fui vendê-los no navio Lloyd Brasileiro que estava 
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aportado em Óbidos e foi êxito total, vendi todos os limões 
recebendo dinheiro em espécie.  

Animei-me e passei a vender limão em todos os 
navios que aportavam em Óbidos e certo dia, a curiosidade 
me levou a querer saber o que faziam a bordo do navio com 
o limão que eu vendia quando um marinheiro que também 
havia comprado me disse que eles cheiravam o limão quando 
o navio "jogava " muito em alto mar, evitando assim náuseas 
e mal-estar. 

Outros garotos começaram também a vender limão 
nos navios, mas isso não me prejudicou porque a demanda 
era sempre maior que a nossa oferta e com o tempo, eu já 
tinha até fregueses que só compravam comigo, sendo o 
representante da Cia. Lloyd Brasileiro na cidade de Óbidos 
quem levava os garotos para o navio e se dizia nosso 
responsável o que efetivamente era, e como os navios 
ficavam fundeados em frente a cidade o representante nos 
levava até lá em seu próprio barco sem nos cobrar nada, 
querendo apenas servir aos tripulantes e passageiros da 
empresa que representava. 

Depois do êxito da venda de limão que eu havia 
iniciado, outras pessoas por conta própria passaram a vender 
nos navios outras coisas como: doces de tamarino, macacos, 
passarinhos, frutas regionais, galinhas, etc... e tudo ia muito 
bem com todos ganhando seu dinheirinho e o representante 
da companhia mais satisfeito ainda, quando um belo dia, 
melhor dizendo, uma bela noite aportou em Óbidos um desses 
navios e um desonesto vendedor vendeu para o Comandante 
alguns URUBUS misturados com galinha. Todos vivos. 

No retorno o comandante, aborrecido, não permitiu a 
entrada no navio de nenhum vendedor até que o enganador 
se apresentasse para corrigir o erro e assim voltamos todos 
com nossos produtos para a cidade e passamos a procurar o 

Lembranças de um Obidiense  -  José Cornélio dos Santos



 
 

 
40 

 

tal desonesto, tendo-o descoberto e levado seu nome ao 
representante da empresa de navegação que de imediato, 
pediu ajuda à Polícia alijando-o do nosso meio e assim, fomos 
novamente autorizados a vender nos navios. 

MUDANÇA BRUSCA 

Apesar de ainda muito jovem, procurava de todas as 
formas ganhar meu dinheirinho sem ter que pedir para minha 
mãe e de repente, por uma brusca evolução nos negócios do 
meu padrasto nós, que morávamos em um barraco coberto 
com palha e chão de terra batida, fomos morar no melhor 
"sobrado" da cidade, onde ele tinha o comércio no andar 
térreo e a residência no andar superior. 

Deixávamos assim a convivência diária com nossos 
amigos e vizinhos, como também nos afastámos de alguns 
hábitos principalmente o de comer peixe e dormir mais cedo 
para não sentir fome à noite e, ainda o de tomar banho no 
lago, etc. 

Passamos, eu e minha irmã, a receber novas orien-
tações do meu padrasto que gostava muito de nós dois e 
iniciamos o convívio com outras pessoas enfim, a vida estava 
melhorando mas eu ainda garoto, sentia-me aprisionado sem 
a liberdade que tinha quando morava no "fim da rua". 

Tempos depois fui trabalhar com meu padrasto no 
comércio dele e para tanto, foi necessário colocar um banco 
de madeira para eu poder alcançar a balança e assim pesar 
as mercadorias e a primeira vez que eu consegui sozinho 
pesar e embrulhar um quilo de açúcar fiquei radiante, 
momento em que despertei definitivamente para o comércio, 
sentindo o mesmo prazer de quando eu iniciei a venda de 
limão nos navios que aportavam em Óbidos (A venda de 
limões nos navios foi o embrião dos atos pioneiros de sua vida 
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na busca de mercado para vender seus produtos, e isso se 
repete ao longo da sua vida de comerciante). Descobri depois, 
que o antigo sonho de minha mãe era me ver como 
comerciante. 

CÓDIGOS DO COMÉRCIO 

A loja do meu padrasto vendia quase tudo e era difícil 
decorar os nomes das mercadorias e principalmente seus 
preços de custo, conhecimento este imprescindível no comer-
cio para se oferecer desconto no momento da venda. 

Meu padrasto homem de larga experiência comercial, 
criou então um código ALFA-NUMÉRICO para colocar nas 
etiquetas das mercadorias e nestas em um lado constava o 
preço de venda e no verso tinha o código do preço de custo, 
o que proporcionava de imediato e na frente do freguês, 
saber-se quanto custou e por quanto poderia ser vendido, isto 
sem que o freguês, que assistia tudo, tomasse conhecimento 
do lucro. 

O código que vou revelar se constituía de uma palavra 
com dez letras que não se repetiam e cada letra significava 
um número de 1 (um) a 0 (zero). A palavra era MIRANDELOS 
onde o M era igual ao No 1; I era igual ao No 2 e assim 
sucessivamente. Compunha- se então para gravá-la na 
seguinte fórmula: 

 

M I R A N D E L O S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 

Se na etiqueta estivesse marcado o código M. IRS, SS 
seu preço de custo seria: Hum mil, Duzentos e Trinta Cru-
zeiros; se estivesse ARE, LS seria: Quatrocentos e Trinta e 
Sete Cruzeiros e Oitenta Centavos. (padrão monetário da 
época) 
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Por muitos e muitos anos nos meus próprios negócios 
usei este código que aprendi com meu padrasto, e agora com 
o novo trabalho na loja dele não sobrava tempo para brincar, 
pois a loja abria de segunda a domingo pela manhã. 

Em quase todos os lugares onde meu padrasto ia eu 
o acompanhava, procurando ouvir e aprender e ainda 
ensinava-me alguma coisa que porventura não tivesse 
entendido, comentando comigo certos negócios que ele fazia 
e com o passar do tempo vim saber como meu padrasto de 
repente, passou a ter aquela loja " sortida" de mercadorias. 

A ele, que já era um pequeno comerciante na colônia 
"CIPOAL" e gozava de bom conceito e tinha reputação pessoal 
e comercial ilibadas, fora oferecida a venda da dita loja pela 
viúva do antigo proprietário que era justamente seu falecido 
irmão, e como ele não tinha dinheiro para comprar a loja a 
viúva ciente da boa reputação dele e ainda por não poder 
administrar os negócios sozinha resolveu fazer um contrato 
de promessa-de-compra-e-venda que estabelecia dentre 
outras cláusulas, que o negócio seria dividido em duas fases: 

A primeira constava da venda das mercadorias do 
estoque que após feito o balanço, foi negociado pelo PREÇO 
DE CUSTO preço este que fora pago parte a VISTA e parte a 
PRAZO. Não me recordo os valores. 

A segunda fase constava da venda do imóvel, aqui 
entendido o terreno e a casa que servia de loja no andar térreo 
e residência no andar superior e destes valores eu lembro, 
pois tudo havia custado ao seu falecido marido 47 Mil Contos 
de Réis e ela vendeu ao meu padrasto por 50 Mil Contos de 
Réis, montante este a ser pago em cinco (05) anos, sem 
reajustes, correção monetária, indexações, paridade com 
dólar ou outro qualquer artifício usado hoje em dia fruto da 
inflação galopante em que vivemos (1994) e após todo o 
negócio feito, foi estabelecido que o pagamento seria feito em 
moeda corrente. 
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Negócio concluído, só restava entrar de cabeça no 
trabalho e foi o que fiz na companhia dele, e com muito mais 
afinco depois que entendi a mecânica da compra e 
principalmente conheci os compromissos a pagar, quando o 
primeiro grande objetivo a ser alcançado passou a ser pagar 
o mais rápido possível o saldo devedor das mercadorias em 
estoque, sem descuidar de renová-lo, o que foi feito com 
estratégias para aumentar o "GIRO DAS MERCADORIAS". 

Depois de algum tempo e muito trabalho conse-
guimos, e agora já posso me incluir porque também colabo-
rava, efetuar o pagamento das mercadorias rigorosamente 
dentro dos prazos pactuados. 

Vencida essa etapa do pagamento das mercadorias, 
restava ainda a maior e mais longa etapa que era o 
pagamento do imóvel e conseguir 50.000 Contos de Réis não 
era fácil porque era muito dinheiro. Mergulhamos todos no 
trabalho com vistas a atingir o objetivo e se possível pagar o 
imóvel antes de 5 anos. 

Estávamos com este firme objetivo quando a sorte 
sorriu para meu padrasto, pois não existia ainda o Dep. João 
Alves que ganhou mais de cem vezes na loteria "com a ajuda 
de Deus", e o BILHETE DA LOTERIA DO ESTADO que ele havia 
comprado fora contemplado com 40.000 Contos de Réis sendo 
este dinheiro corretamente administrado por ele, o que 
facilitou e acelerou a quitação do imóvel. 

Meu padrasto sempre me dizia que no dia em que ele 
tirasse o prêmio grande da loteria, vestiria o vendedor do 
bilhete dos pés à cabeça e assim o fez. 

Chamou o vendedor do bilhete premiado e mandou 
que escolhesse do melhor que existia no comércio de 
confecções em Óbidos, pelo que não se fez de rogado e 
escolheu um TERNO DE CASEMIRA AURORA, CAMISA SOCIAL 
DE SEDA, SAPATO CLARK DE CROMO ALEMÃO ESPECIAL etc. 
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etc. Só faltou a bengala porque não existia em Óbidos, e o 
vendedor do bilhete escolheu o dia da festa da Santa 
Padroeira para inaugurar todo seu vestuário novo. 

Durante a procissão por onde passava chamava 
atenção, e todos ficavam admirados de ver um simples 
vendedor de bilhetes de loteria tão bem arrumado, mas, o que 
ninguém sabia era o quanto aquele vendedor estava sofrendo 
dentro daquela roupa toda porque o paletó de Casemira era 
muito quente e somando a isso o chapéu lhe fervia a cabeça, 
a gravata o incomodava bastante, os pés não aguentavam 
mais o sapato novo que estava apertado, enfim, era um 
tormento acompanhar a procissão dentro daquela elegante 
vestimenta. 

De repente, não aguentando mais tanto sofrimento e 
banhado de suor, resolveu estragar todo o visual e abriu o 
paletó, soltou a gravata, tirou o chapéu e começou a abanar-
se só não tirando o sapato porque ficou com vergonha. Não 
obstante, reclamava o tempo todo da procissão que andava 
muito devagar e a gozação dos amigos era grande no trajeto 
da própria procissão, sob os olhares reprovadores dos padres. 

MENTIRA 

Meu padrasto (Manoel Costa) era conhecido como 
homem sério e que não falava e detestava mentiras, e eu 
sempre estava a procurar qualquer falha nesta característica 
de sua personalidade, mas nunca havia encontrado tendo 
então me convencido de que realmente o homem não mentia. 

Um dia eu o vi mentir, e mentiu descaradamente e na 
minha frente em alto e bom som, o que me deixou assustado 
e alegre ao mesmo tempo, por ter finalmente flagrado uma 
mentira sua e após ter dito a mentira, passou o dia todo muito 
calado e chateado por ter sido obrigado a mentir como ele 
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mesmo me disse, mas justificou-se dizendo ter sido aquela 
mentira a única forma de salvar a vida de um homem e a 
liberdade de outro. 

Aconteceu assim. Logo que abrimos a loja pela manhã 
entrou um homem correndo apavorado e pedindo socorro e 
foi passando direto para os fundos da loja onde se escondeu.  

Logo em seguida, outro homem entrou na loja furioso 
com uma faca na mão, perguntando se o "fulano" tinha 
entrado na loja e meu padrasto respondeu que não. O homem 
furioso ainda ficou em dúvida demonstrando vontade de 
entrar na loja para procurar seu desafeto, e assim repetiu a 
pergunta quando então meu padrasto se levantou e em tom 
ríspido e firme disse que na sua loja não havia entrado a 
pessoa que procurava. 

O homem estava muito aborrecido e disposto a tudo, 
porém, parou por alguns segundos e disse: "EU SÓ ACREDITO 
PORQUE QUEM ESTÁ ME DIZENDO É O SENHOR, E SEI QUE 
O SENHOR NÃO MENTE" e foi embora. 

Depois de fechar a loja para o almoço, resolvemos 
chamar o tal homem que ainda estava escondido nos fundos 
da loja que era grande e servia de depósito de mercadorias. 
Chamamos por várias vezes seu nome e não respondia ao 
nosso chamado quando então resolvemos reunir alguns 
homens que trabalhavam na movimentação das mercado-
rias, e todos fomos procurar o tal homem, já com receio de 
que algo tivesse acontecido com ele. 

Depois de muito procurar, um dos homens gritou: 
"ELE ESTÁ AQUI, VENHAM ME AJUDAR" e corremos todos para 
o local do chamado constatando que o homem com tanto 
medo, conseguiu se enfiar entre a parede e um grande lote 
de sacas de açúcar e de lá não conseguia sair porque estava 
literalmente imprensado, sendo necessário retirar quase todo 
o lote de açúcar para poder libertá-lo. FOI A PRIMEIRA E 
ÚLTIMA VEZ QUE VI MEU PADRASTO MENTIR. 
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VIAGEM PARA FORTALEZA-CE 

Continuava eu trabalhando na loja dele e com parte 
do dinheiro que havia ganho na loteria e ainda algumas 
economias, resolveu quitar o imóvel onde estava instalada a 
loja e a residência, e a viúva do seu irmão que lhe havia 
vendido o imóvel para pagamento em 5 anos estava morando 
na cidade de FORTALEZA-CE para onde se mudou após a 
morte do seu marido. 

Nessa época a loja apresentava um bom movimento 
de vendas e trabalhavam com o meu padrasto além de mim, 
que era menor de idade, seu filho Francisco que havia se 
mudado da Colônia "CIPOAL” para a Cidade de Óbidos e ainda 
seu tio José que era rico e aposentado (naquela época tinha 
aposentado rico), e que estava apenas colaborando com seu 
sobrinho. 

O porto de Óbidos era parada natural para os navios 
de turismo que faziam a viagem do Rio de Janeiro para 
Manaus, com escala em diversas cidades do litoral brasileiro 
inclusive FORTALEZA e em um desses navios ele viajou para 
a capital do Ceará, com a finalidade de efetuar a quitação 
antecipada do dito imóvel. 

Antes da viagem tomou todas as providências para 
que tudo acontecesse dentro da normalidade como se ele 
estivesse no comando da loja, já que a viagem era longa e 
demorada e alguns dias antes do embarque chamou a mim, 
seu tio José e seu filho Francisco e nos entregou a loja para 
que agíssemos como se ele não estivesse presente, fazendo 
uma espécie de “teste drive” conosco que deveríamos agir 
como se ele já tivesse viajado.  

Começamos a trabalhar como ele havia determinado 
e ficamos eu e seu filho Francisco sob as ordens do seu tio 
José, apesar de ter cada um de nós ficado com determinada 
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responsabilidade e como eu havia ficado com as chaves do 
cofre e sendo muito jovem, senti-me vaidoso e quando 
efetivamente viajou fiquei com medo e muito nervoso pela 
responsabilidade que carregava. Parte das chaves da loja 
ficou com o tio e parte com o filho. 

Logo que ele viajou eu pedi uma reunião com os dois, 
tio e filho, e consegui modificar o esquema fazendo uma 
redistribuição das chaves, de forma que só entrava na loja ou 
se abria o cofre se os três estivessem juntos. O tio gostou da 
ideia, o filho a elogiou e assim foi feito. 

COMO FAZER DINHEIRO 

Tudo corria normalmente durante a ausência do meu 
padrasto com as vendas sendo suficientes para saldar as 
duplicatas que eram pagas rigorosamente dois dias antes do 
vencimento e observo que uma duplicata protestada era o fim 
da credibilidade da firma e em consequência, cancelaria os 
créditos por um longo período, salvo engano, 05 anos. 

O retorno do meu padrasto já se avizinhava, porém, 
antes da sua chegada tinha uma duplicata vencendo e era de 
valor muito alto a saldar e pelos meus cálculos, até a data do 
seu vencimento só conseguiríamos no máximo 50% do seu 
valor. 

Um dia resolvi "FAZER DINHEIRO" para honrar o 
compromisso e sem falar com ninguém, executei meu plano 
que consistia em ficar em pé na porta da loja tentando 
conseguir um cliente que pudesse comprar alguma merca-
doria À VISTA e em quantidade suficiente para completar o 
pagamento da duplicata, tudo evidentemente com um bom 
desconto no preço da venda, mas com lucro. 

Como meu comportamento chamou a atenção do tio 
e do filho do meu padrasto, resolvi contar-lhes o que havia 
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planejado, tendo ambos gostado da ideia, porém, eu sentia 
que apesar de aprovar a ideia o tio tinha algo a dizer mas não 
o fez, ficando assim "algo no ar." 

Finalmente consegui um cliente, o negócio foi feito e 
o dinheiro para o pagamento da duplicata estava garantido, 
mas, apesar de tudo, eu notava e sentia que havia alguma 
coisa de errado no meu plano porque o tio do meu padrasto 
não o aprovou totalmente, talvez porque as mercadorias 
tivessem sido vendidas com uma pequena margem de lucro. 

Quando meu padrasto chegou da viagem a primeira 
coisa que fiz foi colocá-lo a par detalhadamente da minha 
decisão, como seja, do meu plano para "fazer dinheiro" 
informando a ele o preço de custo e o preço por quanto vendi 
a mercadoria da loja e ainda informei a pequena margem de 
lucro tendo acima de tudo, mostrado a ele a duplicata paga e 
que era um grande compromisso que fora saldado.  

Ele me ouviu e concordou com minha decisão, mas 
fiquei com a impressão de que apesar de todos terem 
concordado com minha atitude para “fazer dinheiro”, havia 
“algo no ar” que não conseguia entender e ninguém me falava 
nada para mostrar eventual falha no meu plano até que pouco 
tempo depois, soube que meu padrasto antes de viajar para 
Fortaleza havia deixado com o tio uma reserva em dinheiro 
justamente para o caso de não se conseguir com as vendas, 
pagar algum compromisso maior. 

O tio dele não havia falado nada a ninguém sobre este 
dinheiro disponível, e era exatamente isto que eu sentia como 
tendo "algo estranho no ar". 

MEU SALÁRIO 

O tio dele algum tempo depois se afastou da loja 
permanecendo apenas eu, meu padrasto e seu filho Francisco 
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e os negócios iam bem com o imóvel já pago e a preocupação 
agora era apenas repor o estoque para manter sempre a loja 
devidamente “sortida” quando um certo dia, resolvi avançar 
nas minhas pretensões e conversando com ele disse que 
apesar de ter tudo o que precisava, eu naquele momento 
estava lhe pedindo que me pagasse um SALÁRIO com o que 
concordou imediatamente, fato que me deixou menos tenso e 
bastante satisfeito. 

Fiquei radiante porque passaria a ter o "MEU 
DINHEIRO" e fiz uma previsão pela média do que se pagava 
no comércio, que meu salário seria entre 30 a 50 contos de 
réis e comecei a gastar mentalmente quando certa ocasião 
meu padrasto me chamou e me entregou o salário do mês: 
"200 Contos de Réis". 

Fiquei assustadíssimo e perguntei "tudo isso?" e ele 
respondeu que sim, e mais tudo o que você ganhava antes 
como casa, comida e roupa lavada só que tem um detalhe, 
acrescentou, e sempre tem um, “amanhã você vai ao Banco 
deposita o dinheiro e traga a caderneta com o comprovante 
do depósito para eu guardar" e como eu era menor de idade, 
ele ficou como meu responsável junto ao Banco. 

Assim, todos os meses o depósito era feito na minha 
conta bancária e a caderneta apresentada a meu padrasto que 
conferia o depósito e a guardava e, seguramente era o maior 
salário da cidade e ninguém no comércio ganhava nem a 
metade, restando claro que ele já pensava em formar o meu 
"PÉ DE MEIA" o que efetivamente conseguiu, pois este di-
nheiro depositado no Banco muito me ajudou quando comecei 
minha própria atividade comercial alguns anos depois. 

Um detalhe muito importante e que vocês vão 
entender o porquê mais adiante, foi o fato de meu padrasto 
ter registrado a saída (pagamento) do meu “salário” na 
CONTABILIDADE DA FIRMA COMO CONTA CORRENTE. 
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DOENÇA DO PADRASTO 

Os anos se passavam, os negócios iam bem e eu 
sempre perto do meu padrasto Manoel Costa para ouvir os 
fatos e as experiências trocadas em conversas com outros 
comerciantes, além das aulas de comércio que eu recebia no 
dia-a-dia. 

Algum tempo depois ele adoeceu, e a cidade não 
oferecia recursos para tratamento médico, e ainda lembro da 
precariedade da assistência médica quando, para se saber se 
ele estava com diabete, era colocada sua urina em um 
determinado lugar e se desse FORMIGA era porque tinha 
açúcar, portanto, estava "diagnosticado" o diabete. 

Diante dessa precariedade meu padrasto foi levado 
para tratamento médico em Belém, tendo a acompanhá-lo 
uma filha do seu tio José aquele mesmo que trabalhava na 
loja. 

Para tomar conta da loja foi montado o mesmo 
esquema quando da sua viagem para FORTALEZA, só que 
desta vez ele fez questão que as chaves do cofre ficassem 
somente comigo, como se estivesse me reprovando pelo 
procedimento anterior de dividir a posse das chaves e 
também a responsabilidade. 

No cofre havia muito dinheiro que estava reservado 
para pagar as duplicatas que também eram em grande 
volume, e depois que ele viajou voltei a ficar nervoso e 
preocupado pois era muita responsabilidade para um garoto 
um tanto inexperiente. 

Desrespeitando sua orientação reuni novamente o tio 
José e o filho Francisco, que comigo haviam ficado respon-
sáveis pela loja e propus a mesma divisão das chaves o que 
foi aceito, já que eles logo entenderam que eu realmente 
queria dividir responsabilidades na ausência dele, e todos nós 
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ficamos esperando seu retorno sendo nossa maior preocu-
pação, não deixar faltar dinheiro para seu tratamento em 
Belém. 

Ficou alguns meses hospitalizado em Belém e as 
notícias que recebíamos eram poucas devido as dificuldades 
de comunicação com a Capital, já que em Óbidos não havia 
linha aérea regular e nem irregular pois não havia aeroporto, 
as cartas chegavam via fluvial e as últimas cartas recebidas 
não eram animadoras e preparava os parentes para o pior, 
até que um dia recebemos com alguns dias de atraso, a 
informação de que ele havia falecido. 

Como ele tinha esposa e duas filhas em Portugal e seu 
filho Francisco que conosco trabalhava e que morava em 
Óbidos era fruto de relação extraconjugal, por minha sugestão 
resolvemos fechar a loja e entregar as chaves ao juiz de 
Direito depois de eu já ter mudado minha mãe e irmã do andar 
superior da loja, indo morar em uma das casas do seu tio José 
que, generosamente, havia-nos alugado por preço bem baixo. 

COMPLICAÇÕES A VISTA 

Depois do oitavo dia o juiz mandou-nos chamar para 
inicialmente sugerir a reabertura da loja porque ele soube que 
nós tínhamos compromissos a pagar e o Juiz estava certo, 
mas eu me recusava a aceitar a ideia mesmo com as suas 
ponderações, quando então o Juiz resolveu "determinar" a 
reabertura da loja impondo sua autoridade. Como não tinha 
outra alternativa, concordei em reassumir a loja desde que 
fosse feito um balanço geral com a presença de um repre-
sentante da Justiça, o que foi feito. 

No primeiro dia em que reabrimos a loja, o tio e o filho 
foram ao Banco e retiraram o dinheiro da conta da firma para 
pagar as despesas feitas com o tratamento do meu padrasto 
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em Belém, e a loja foi reaberta com os credores vindo em 
cima de mim, como se eu fosse o responsável direto pelas 
contas a pagar. 

Assim, um vizinho comerciante foi incumbido de fazer 
a cobrança do maior débito individual que a firma tinha, e me 
chamou em particular para me oferecer uma gorda 
"COMISSÃO" para que eu priorizasse o pagamento dele. 
Agradeci recusando a comissão e disse-lhe que todos os 
débitos estariam pagos no máximo dentro de 30 dias. Não 
gostou, mas, também não insistiu. 

Contei ao tio e ao filho a oferta desonesta do nosso 
vizinho e estes, aborrecidos, queriam pagar logo o tal débito 
com o dinheiro que tinha em caixa com o que não concordei, 
e mostrei que com aquele dinheiro pagaríamos mais de 20 
pequenos credores e mesmo porque, pagá-lo logo seria um 
prêmio a sua proposta desonesta. 

Continuamos pagando outros credores e antes dos 30 
dias já tínhamos o dinheiro para pagar o vizinho comerciante 
representante do nosso maior credor, mas só paguei exata-
mente no trigésimo dia e no final do expediente. 

Outro problema sério era, após pagar os credores, 
saber se cancelaríamos ou não os pedidos de mercadorias 
para renovar o estoque e erramos quando resolvemos can-
celar os mesmos, pois achávamos que a viúva logo chegaria 
de Portugal e não queríamos entregar a loja com débitos, mas 
ela demorou muito e nós começamos a perder alguns 
fregueses por falta de mercadoria. 

Eu pouco sabia sobre a vida do casal em Portugal além 
do que era rico em sua terra natal, fato confirmado pelo 
procedimento da viúva que ao chegar a Óbidos disse que se 
soubesse o valor que o marido havia deixado, não teria sequer 
saído do seu País, mas, quando ainda estava em Belém, 
constituiu um advogado conhecido em Óbidos por não ser 
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muito sério na sua profissão, isso para não chamá-lo de 
desonesto, para fazer o INVENTÁRIO do seu marido. 

Os parentes que moravam em Óbidos também não 
gostaram da contratação do tal advogado e eu, antecipa-
damente, já estava com pena da viúva pela péssima escolha, 
porém, não tinha nada a ver com a escolha do advogado, 
vindo a viúva com o advogado até a cidade de Óbidos onde 
foi morar na casa do tio do meu padrasto.  

Eu fui informado que a viúva tinha dito que não queria 
me encontrar na loja, sem fazer qualquer comentário contra 
o filho da relação extraconjugal do seu ex-marido e assim, 
conversei com o dois (José e Francisco) sobre o assunto, e 
eles achavam que eu deveria ficar em casa até ela mandar 
me chamar com o que não concordei, dizendo que eu tinha 
que entregar tudo para ela e mediante balanço, conforme 
havíamos procedido com o juiz.  

O assunto foi encerrado e eu fiquei esperando a fera 
quando um dia ela apareceu na loja e nem me cumprimentou, 
mas também não quis assumir a direção da firma. 

O tio do meu padrasto então me confidenciou dizendo 
"alguém deve ter enchido a cabeça dela contra você" e não 
deu outra, tempos depois soubemos que fora o advogado, 
naturalmente, porque ele já estava informado que eu seria 
uma "pedra no seu sapato" como efetivamente fui. 

ESTADO DE ALERTA 

Nesta altura dos acontecimentos, eu já estava com 
todos os sentidos em alerta e em permanente estado de 
defesa quando alguns dias depois da sua chegada a Óbidos, a 
viúva apareceu cedo na loja decidida a assumir a gerência e 
trazia a tiracolo o tal advogado. 
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O tio e o filho do falecido entregaram-lhes as chaves 
mas eu recusei-me a entregar as que estavam comigo, e o 
advogado querendo mostrar serviço e autoridade para me 
amedrontar gritou: "entregue as chaves moleque" eu não 
entreguei e ainda disse que tinha algo errado e que eu não 
iria compactuar depois do que, o advogado só faltou me bater 
e arrancar as chaves da minha mão. 

Como eu estava irredutível a viúva quis saber então o 
que estava errado, pelo que disse que havíamos recebido as 
chaves das mãos do juiz de Direito e mediante balanço, com 
a presença do Oficial de Justiça assim, a entrega das chaves 
deveria ser para o mesmo juiz e mediante balanço para não 
sairmos como ladrão. 

Eu queria fazer um balanço porque eu tinha certeza 
de estar deixando um lucro grande. 

Saíram da loja a viúva e o advogado e foram até o juiz 
da Comarca de Óbidos que ciente da minha recusa e dos meus 
motivos, ele me deu razão e agora com a intervenção do Juiz 
de Direito da Comarca eu abri mão do balanço patrimonial e 
depois desse acontecimento, a viúva começou a me tratar 
melhor e chamava por mim sempre que precisava tomar 
decisões difíceis. O tio ficou satisfeito com a mudança. 

Alguns dias mais tarde ela me chamou e mandou que 
levasse uma importância muito alta em dinheiro ao tal 
advogado, e eu perguntei se era para pedir recibo, pelo que 
me respondeu que sim, quando então lhe disse que aquele 
advogado não fornecia recibo a ninguém no que fui secundado 
pelo tio do meu padrasto, e que seria quase certo eu voltar 
com o dinheiro e ela então me mandou entregar o dinheiro 
mesmo sem recibo. 

Depois do advogado conferir o dinheiro eu pedi o 
recibo e ele, furioso, deu um grito comigo me chamou de 
moleque e me mandou embora e eu obedeci para não 
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apanhar, tendo relatado tudo à viúva ressalvando no entanto, 
que apesar de não ter o recibo, o pagamento fora feito em 
presença de duas testemunhas idôneas que eu havia levado 
comigo. Dias depois o advogado, o contador e a viúva foram 
até a loja para receber a “prestação de contas do caixa”. 

Eu tinha um saldo credor na firma correspondente aos 
meus “salários” que não recebia desde que ele adoecera, e 
como já conhecia a personalidade e a má fama do tal 
advogado, reuni com o tio e o filho do meu padrasto e obtive 
destes o apoio para que eu me pagasse antes de entregar as 
chaves do cofre para eles, não obstante, fui informado que eu 
assim não poderia agir porque ninguém podia pagar a si 
próprio e que isso "era contra a lei". 

Estava nesse dilema porque sabia que se não 
recebesse logo meus “salários” atrasados, jamais os receberia 
pois o advogado estava com apetite de leão e após pensar 
bastante, encontrei a solução que foi a seguinte: 

Como meu “salário” estava sendo contabilizado na 
firma, ou seja, era registrado a "Saída" do dinheiro para mim 
e, como já há alguns meses não havia registro desta "Saída” 
no livro caixa pois eu não o vinha recebendo, criou-se assim 
um CRÉDITO A MEU FAVOR tudo devidamente registrado. 

Diante desta situação, eu resolvi me pagar assinando 
e colocando no cofre um “VALE” na minha prestação de contas 
referente aos “salários” atrasados, já que estava recebendo 
não como empregado, mas, sim, meus “salários” estavam 
sendo contabilizados como "Contas Correntes" e lembro ao 
leitor, que o meu “salário” era muito alto e eu sabia que isso 
ia chamar a atenção do advogado. 

Assim feito, todos foram receber o "Caixa" e deram 
"OK" no LIVRO CAIXA e foram conferir o dinheiro que estava 
no cofre, quando o advogado deparou-se com o "VALE" 
vociferou perguntando diretamente para mim o que signifi-
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cava aquilo e eu que já estava esperando aquela reação, 
respondi que significava exatamente o que ele estava lendo, 
pelo que retrucou que aquilo não era possível e que "ninguém 
poderia se pagar" e que eu poderia ser preso, etc. etc. 

Quando acabou de esbravejar eu lhe respondi com 
uma muita calma, o que o deixava ainda mais irritado, 
dizendo que se tivesse prestado atenção veria que eu não 
havia feito nenhum pagamento a mim mesmo, posto que eu 
não tinha assinado nenhum RECIBO e sim um VALE, o que 
significava dizer que eu havia retirado o dinheiro que me era 
devido e deixado um VALE para ser lançado na contabilidade 
como CONTA CORRENTE. 

Interrogou de imediato o contador da firma que 
estava com eles e este confirmou tudo, mostrando inclusive 
todos os lançamentos dos meus “salários” feitos pelo meu 
padrasto, todos invariavelmente contabilizados em CONTA 
CORRENTE. 

Gritou que aquilo era um absurdo, era um salário 
muito alto, chamou-me várias vezes de moleque, mas, não 
teve jeito, meu dinheiro estava salvo. 

PEDRA NO SAPATO DO ADVOGADO 

Resolvi então me tornar verdadeiramente uma pedra 
no sapato do advogado, pois estava claro que ele tinha 
intenção de sugar tudo o que pudesse por conta do 
INVENTÁRIO e eu estava resolvido a chamar a atenção da 
viúva sobre as intenções de seu advogado quando, 
aproveitando o momento em que estava na presença do tio 
de meu padrasto, resolvi dizer-lhe que se não tomasse 
algumas providências junto ao seu advogado, acabaria tendo 
que pedir dinheiro emprestado para voltar a Portugal. 
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Sentiu-se ofendida por eu a estar chamando indire-
tamente de burra e era justamente o que eu queria, no que 
fui secundado com a intervenção do tio do seu ex-marido que 
disse que eu tinha razão, baseando-se no que já havia 
acontecido com outras viúvas em Óbidos que haviam contra-
tado o mesmo advogado. 

No dia seguinte ela me chamou em particular e 
perguntou como deveria proceder ao que respondi dizendo 
que era fácil, porém ela precisaria ser firme e corajosa e da 
mesma forma suas filhas e orientei-a dizendo: “ a senhora e 
suas filhas chamem o advogado na sua casa para uma 
conversa e simule estar doente com dificuldades de adaptação 
ao clima e à cidade e por isso, deseja voltar logo para 
Portugal, assim sendo, a senhora deseja saber quanto vai 
custar o inventário e o tempo necessário para concluí-lo. 

Ele vai resistir em responder objetivamente essas 
questões, mas a senhora deve se manter firme nesse propó-
sito, dizendo que caso contrário o destituirá e contratará outro 
advogado para concluir o inventário. 

Quando ele sentir sua firmeza vai ceder, e então lhe 
diga que quer um contrato de prestação de serviços devida-
mente assinado, fazendo nele constar que a senhora pagará 
50% do valor dos honorários no momento da assinatura e o 
restante quando lhe for entregue o documento final do 
inventário”, e assim aconteceu. 

O advogado cedeu e estimou o prazo de 06 meses 
para concluir o inventário, fato que não ocorreu dando-se sua 
conclusão em pouco mais de 03 meses, o que acarretou 
dificuldades para se conseguir os outros 50% devidos ao 
advogado. 

Aprendi a seguinte lição: É FÁCIL TRABALHAR COM 
DESONESTOS DESDE QUE VOCÊ O CONHEÇA. 
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EM BUSCA DO MEU PRÓPRIO NEGÓCIO 

Depois de algum tempo trabalhando na loja e como a 
viúva não me mandava embora, eu então resolvi pedir para 
sair e ela discordou e me ofereceu um salário muito alto de 
C$1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Cruzeiros) com o que não 
concordei devido ao elevado valor, ocasião em que propus 
mesmo para ganhar menos, trabalhar com participação de 
30% nos lucros da firma, porque achava mais condizente com 
a realidade e tamanho do mercado de Óbidos, do que optar 
por receber um salário muito alto como o que ela havia me 
oferecido. A viúva concordou mas as duas filhas não, o que 
me motivou a deixar o emprego sem entretanto ter nada para 
fazer fora da firma. 

Estava assim desempregado mas com dinheiro no 
bolso e no Banco, graças aos depósitos controlados pelo meu 
padrasto e pensava em comprar e vender qualquer merca-
doria e, na medida que o tempo passava eu ia gastando o 
dinheiro sempre procurando não gastar todo o meu pequeno 
capital. 

Muitas ofertas apareceram que não me agradaram, 
até que um pequeno comerciante que tinha um ótimo ponto 
comercial perto do mercado e próximo ao rio amazonas, me 
convidou para ser seu sócio. 

Quando eu falei quanto eu tinha em dinheiro para 
ingressar na sociedade ele achou pouco e quase desistia, 
porém, raciocinando melhor resolveu fazer a sociedade 
porque, apesar de muito trabalhador não possuía a expe-
riência e conhecimento do comércio que eu já havia adquirido. 

Resolvemos então fazer a sociedade tudo na base da 
confiança e sem qualquer contrato assinado. Combinamos 
também que eu não faria o serviço que ele estava fazendo, 
que era o de atravessar o rio amazonas em canoa para 
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comprar gado, porco, etc., abatê-los e vender na cidade. Ele 
concordou e disse que realmente era muito sacrifício e que, 
se pudesse, deixaria de fazer aquele tipo de serviço. 

Começamos a trabalhar juntos, melhoramos o 
estoque de mercadoria e os negócios começaram a crescer 
rapidamente e com este crescimento rápido chamamos a 
atenção dos "BARÕES" da cidade, que comentavam que eu e 
meu sócio estávamos ficando ricos, e que este nem mais 
atravessava o rio amazonas para comprar gado e porco para 
vender a carne na cidade, e apesar dos "OLHOS GRANDES" 
continuávamos tocando os negócios. 

A VITRINE 

Um dia a viúva do meu padrasto que continuava 
gerenciando a loja onde eu havia trabalhado, me chamou e 
me deu de presente uma VITRINE que pertencia à loja, 
argumentando que dela não precisava porque não queria mais 
vender perfumes. Aceitei e agradeci a gentileza. 

Uma semana depois a viúva mandou-me chamar e 
disse que queria me ajudar e como também estava precisando 
de dinheiro, propôs-me vender VINTE MIL CRUZEIROS em 
mercadorias, à minha escolha, pelo preço de custo. 

Comentei que não seria bom negócio para ela, pois eu 
conhecia os preços de todas as mercadorias e não iria escolher 
as mais caras e sim as mais baratas e de fácil venda, pelo que 
ela me disse que estava ciente de tudo e que seu objetivo era 
o de me ajudar. 

Assim sendo, falei com meu sócio e como não tínha-
mos todo o dinheiro, vendemos por preço mais baixo um lote 
de castanha-do-pará, e assim completamos o valor que 
faltava para atingir Cr$20.000,00 (VINTE MIL CRUZEIROS) e 
então, já com o dinheiro, voltamos à loja da viúva e passamos 
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a escolher as mercadorias mas quando começamos a trans-
portá-las para a nossa “mercearia”, chegou a "TURMA DA 
FOFOCA" querendo adivinhar o que tinha acontecido. 

Eu e meu sócio não comentamos nada, o que deixava 
os fofoqueiros mais angustiados ainda e como não 
conseguiram nada conosco, resolveram abordar a viúva e por 
conta disso um rico comerciante italiano membro da Turma 
de Fofoqueiros não se contendo, foi falar diretamente com ela 
para saber sobre a mercadoria vendida a mim, ao que foi 
informado de tudo e ao final retrucou com arrogância dizendo 
para a viúva que ele tinha dinheiro e que quando ela fosse 
fazer esse tipo de negócio que o chamasse, mas que não o 
fizesse com um moleque que nem eu. A viúva o expulsou da 
loja. 

INVEJA 

Os "DONOS DA CIDADE" já haviam notado que 
estava surgindo um novo concorrente e isso não era bom para 
os acomodados e desatualizados comerciantes locais e em 
pouco mais de um ano, os nossos negócios cresceram e os 
invejosos não se conformavam com nosso sucesso, até que 
um dia o proprietário do imóvel que era alugado e onde 
tínhamos a mercearia resolveu retomar o mesmo, alegando 
que precisava do imóvel para uso próprio. 

Notamos que havia "algo estranho no ar" e nosso 
negócio começou a estremecer e tirar o nosso ritmo, pois sem 
onde trabalhar a sociedade seria desfeita e meu sócio, já com 
uma certa idade, estava muito triste por ter que, naquela 
idade, começar tudo outra vez. 

Como estava próximo o prazo que nos fora dado para 
a entrega do imóvel e nós não tínhamos para onde ir, 
resolvemos já bastante desanimados, vender ao dono do 
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referido imóvel um lote de castanha-do-pará a preço bem 
abaixo do mercado, pelo que gostou da nossa decisão 
reforçado pela promessa que fizemos de novamente vender 
para o mesmo proprietário, mais um lote de castanha-do-pará 
ao mesmo preço abaixo do mercado, e após esses dois 
negócios vantajosos para ele, resolveu nos dar mais 06 meses 
de prazo, ficando patente sua má fé na retomada do imóvel 
posto que queria mesmo era tirar vantagem da nossa socie-
dade porque nós estávamos “ficando ricos no imóvel dele”. 

Aliviados do susto e com mais 06 meses de prazo, 
começamos a procurar outro "ponto comercial" o que foi 
possível graças a um comerciante que havia fechado sua loja 
e vendeu para o proprietário do imóvel umas prateleiras por 
Cr$1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Cruzeiros) e no dia 
seguinte, fui conversar com esse proprietário e “comprei as 
mesmas prateleiras por Cr$15.000,00 (Quinze Mil Cruzei-
ros)”, e assinei mais um Contrato de Locação do imóvel por 
03 anos. 

Parti animado e contente para fazer uma boa limpeza 
no novo ponto comercial por mim recém-alugado pois agora 
já tinha um local para trabalhar, e quando me encontrava 
fazendo a limpeza do novo "ponto comercial" eis que entra 
porta a dentro o mesmo comerciante italiano que havia sido 
expulso da loja da viúva do meu padrasto, e disse que 
desejava falar comigo. 

Ato contínuo, foi logo me destratando e falando alto 
como se eu fosse seu filho ou como se o dinheiro fosse dele, 
enfim, me chamou de burro, moleque (já estava até me 
acostumando a ser chamado assim) imbecil e outros adjetivos 
impublicáveis, porque havia pago Cr$15.000,00 (quinze mil 
cruzeiros) por umas prateleiras velhas que haviam custado 
Cr$1.500,00 (Hum mil e quinhentos cruzeiros)etc. etc. 
quando quase perdi a calma, mas, afinal, controlei-me e só 
fazia rir o que o deixava ainda mais furioso. 
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Retirou-se gesticulando, falando sozinho e ofendendo 
a minha mãe chamando-me de filho da ....... etc. etc. 

Como faltavam ainda 05 meses para vencer o prazo 
que nos fora dado pelo dono do prédio onde tínhamos a 
mercearia, eu e meu sócio resolvemos desfazer a sociedade, 
porém, acordamos que se realmente ao final do quinto mês 
meu sócio fosse obrigado a devolver o imóvel, nós voltaríamos 
a trabalhar juntos agora no novo imóvel por mim locado. 

Dividimos as mercadorias em partes iguais e eu me 
mudei sozinho para o novo ponto comercial onde lá comecei 
nova fase da minha vida, entretanto, antes de terminar os 05 
meses o meu sócio conseguiu comprar outro imóvel onde 
instalou seu comércio e entregou as chaves da antiga 
mercearia ao ambicioso italiano proprietário do imóvel, que 
assim perdeu um fornecedor de castanha-do-pará a preços 
irrisórios, e que lhe proporcionava bons lucros. 

Apesar de manter cada qual seu próprio negócio, eu e 
meu ex-sócio mantivemos um relacionamento de mútua 
cooperação comercial que nos foi muito útil e proveitoso, até 
porque era uma forma inovadora de relacionamento comer-
cial em Óbidos, onde alguns comerciantes desatualizados 
viam-se mutuamente como concorrentes, adversários e às 
vezes até como inimigos pessoais. (identifico aqui nesta parte 
do livro, o 2º ato de pioneirismo promovido pelo meu pai na 
Cidade de Óbidos, seguindo-se ao 1º que foi o ato de vender 
limões e outros produtos da região, quando ainda garoto, a 
bordo dos navios que aportavam em Óbidos. Observo 
também, salvo engano da minha memória, que o nome desse 
sócio do meu pai era o Sr. NINOR). 

Em tempo: não entendeu porque paguei 
CrS15.000,00 (quinze mil cruzeiros) por uma prateleira que 
valia apenas CrS1.500.00 (hum mil e quinhentos cruzeiros) ? 
- Na verdade não comprei as prateleiras por CrS15.000,00 
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(quinze mil cruzeiros) apenas as usei como forma de desviar 
a atenção dos comerciantes locais, do novo "ponto comercial" 
por CrS15.000,00 (quinze mil cruzeiros) pois fatalmente 
muitos deles se soubessem da disponibilidade daquele espaço 
por Cr$15.000,00 (quinze mil cruzeiros), cobririam o preço e 
pagariam sem sombra de dúvidas ao proprietário do imóvel, 
soma muito superior só para impedir o surgimento de um 
novo concorrente que já começava a incomodar, como de fato 
incomodei na medida em que fui progredindo comercial-
mente. 

Assim sendo, todos os comerciantes que estavam 
incomodados com a minha presença preferiram me criticar 
chamando-me de burro, inexperiente e outros adjetivos, mas 
nenhum jamais se preocupou em fazer concretamente 
qualquer oferta maior ao proprietário do imóvel para locar 
aquele “ponto comercial”, sob pena de vir a ser severamente 
criticado por estar pagando mais dinheiro ainda por umas 
“PRATELEIRAS VELHAS”, sem atentar para o que realmente 
me interessava que não eram as prateleiras velhas, e sim, o 
local para trabalhar que estava garantido para mim por 03 
(três) anos conforme contrato de locação. 

Coloquei na “berlinda” como isca para os fofoqueiros 
de plantão as prateleiras incluídas no negócio da locação, 
porém, não divulguei a locação em si, mas, a compra das 
prateleiras pelo valor absurdo de Cr$15.000,00 (quinze mil 
cruzeiros), e como em cidade pequena todos sabem da vida 
de todos, resolvi usar essa “vocação” do povo para fofocas e 
para se meter na vida dos outros, a meu favor. (observo que 
meu pai tinha especial habilidade para usar a seu favor as 
tricas e futricas do povo daquela cidade pequena do interior 
do Pará, como também usava as vaidades, a arrogância, a 
ganância e outros sentimentos do povo e dos empresários 
com quem ele convivia, para se defender e se relacionar e se 
possível ganhar também algum dinheiro, como foi o caso dos 
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episódios onde são narradas a briga das cervejas e da 
primeira casa construída por ele na frente da cidade de Óbidos 
avançando para o rio, que deu origem ao cais de arrimo da 
cidade e ao surgimento de uma nova rua na frente de Óbidos, 
além de muito falatório.) 

NOVA MERCEARIA 

Depois de vencer a barreira da instalação no novo 
local, resolvi que faria ali uma nova mercearia, ramo 
comercial no qual eu já vinha atuando com meu ex-sócio e 
logo percebi que o esforço de venda seria grande para pagar 
o aluguel que era muito alto Cr$350,00 (trezentos e cinquenta 
cruzeiros) por mês, e eu teria que vender muita mercadoria 
para pagá-lo, o que não seria fácil em se tratando de uma 
simples mercearia. 

Um dia entrou no meu estabelecimento comercial o 
gerente (Sr. Merabeth) do único Banco com agência na cidade 
(Banco do Brasil) e depois de conversar, conversar, bater um 
longo "PAPO" na saída arrematou: "Cornélio, manter este 
ramo de negócio é o mesmo que dar murro em ponta de faca. 
É vender livro em terra de analfabeto e fulminou: vai vender 
bebida Cornélio". 

Como todo mundo se metia na minha vida achei 
aquela mais uma interferência dentre tantas outras, porém, a 
frase "vender livro em terra de analfabeto" continuava me 
martelando a cabeça, pelo que resolvi analisar a sugestão de 
vender bebidas. 

Pesquisei este ramo de negócio e constatei que na 
cidade só existia um bar muito bem instalado na parte alta da 
cidade, enquanto que na parte baixa próximo ao rio ama-
zonas, local de trânsito de muitas pessoas, não se encontrava 
um refrigerante gelado sequer. 
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O bar na parte alta da cidade era sem dúvida o mais 
bonito e bem equipado de toda a região, os seus sorvetes 
eram uma verdadeira delícia além do que ficava estrategi-
camente localizado, visto situar-se na rua de acesso à praça 
principal da cidade e da igreja matriz e aos domingos, 
principalmente, o movimento de vendas era grande e como o 
bar era muito elegante, ninguém se atrevia a concorrer com 
ele com medo de vir a fracassar. (tratava-se do belo BAR 
ANDRADE – acrescento aqui artigo do amigo e conterrâneo 
Dino Priante publicado no site Chupaosso.com.br sobre o 
famoso Bar Andrade). 

 

O BAR  ANDRADE 
09/05/2010 - 19:48:22 

Dino Priante 
 
{Fui inspirado a escrever sobre O Bar Andrade numa 

dessas manhãs (5 horas), caminhando com um amigo ao redor 
do Museu Emilio Goeldi, que era contador de uma grande firma 
obidense, e vez por outra tinha que ir a Óbidos. Ele contava 
para outros amigos nossos que: Na cidade do Dino, havia um 
Bar, que nem aqui em Belém tinha, rodeado de espelhos, com 
uma exposição de vinhos nacionais e estrangeiros, que dava um 
visual todo peculiar, e era onde também tomava uma cerveja 
bastante gelada. 

Todos nós obidenses, pelos menos os que residiram em 
Óbidos nos anos cinquenta, sessenta e setenta, conheceram 
bastante esse Bar que era de propriedade do senhor Zezinho 
Andrade, localizado para variar, na Bacuri com a travessa Eloy 
Simões do antigo Cine Trianon depois Naomi. 

As águas pluviais que caem sobre o telhado desse 
prédio, as vazões da calha são feitas, através de umas 
biqueiras, cujo formato é de uma boca de jacaré, isso me 
causava certa admiração quando criança passava sempre 
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olhando para cima, admirando aquelas peças que compõe a 
arquitetura do prédio. 

Pois bem, eu desde garoto já frequentava esse bar, 
papai nos levava para tomar sorvetes, as opções eram: Peroba 
(maracujá), Abacate, Coco, Tamarino, Uxi, e frutas de época 
como cupuaçu, açaí, abacaxi, minha opção quando não tinha 
cupuaçu era de peroba, quando nos serviam a mesa, vinha 
sempre acompanhado de um copo com água bem gelada. 
Também me impressionava, aquela parte interna, toda 
espelhada, com aquela exposição de vinhos, tanto nacionais 
como estrangeiros, bem arrumados nas paredes, era um bar de 
cidade grande. 

Um dos fatos que ficaram em minha mente, foi no dia 
do batizado do Juarez Souza, filho do Sr. Pedro Nolasco, papai 
era seu padrinho, no retorno de seu batismo da Igreja de 
Sant’Ana foi no Bar Andrade a comemoração. Serviram-nos 
sorvetes, refrigerantes para as crianças e mulheres, papai com 
Sr. Pedro tomaram cervejas, tudo muito simples e informal. 

O Bar Andrade era referência em Óbidos, bastante 
frequentado pela juventude da época, principalmente para 
jogar sinuca (o jogador não poderia estar usando sandálias), e 
tomar uma cerveja bem gelada, que naquela época, predomi-
nava a antarctica. 

Tinham seus frequentadores assíduos, como Sr. 
Hermógenes Costa (Curica), Dr. Armando Cunha, Mario Rêgo, 
Ernesto Imbelloni, Sr. Merabeth (gerente BB), Carrapateiro, 
esse era funcionário do BB e a elite obidense. Antes e depois 
dos clássicos Paraense e Mariano, era lá que a moçada se reunia 
para bebericar e bater os papos molhados. 

Pela parte noturna poderia se ouvir uma boa música, o 
bar mantinha um serviço de alto falante, sempre atualizado com 
as últimas músicas de sucesso no país. 

O Bar Andrade era o ponto de encontro e referência 
para as “noitadas” obidenses, os jovens ficavam bebericando 
umas lambretas, mistura de sorvete com cachaça, depois 
dirigiam-se até a esquina do Bar, entre uma conversa e outra 
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lançavam suas paqueras, para as belas jovens obidenses, que 
subiam ou desciam a Bacuri, indo ou vindo da Missa, na 
Catedral de Santa’ Ana ou das voltas na praça. 

Todo o visitante de Óbidos, tinha que ir ao Bar 
Andrade, levado por um obidense ou espontaneamente, tínha-
mos orgulho desse estabelecimento, tão bem cuidado pela 
família Andrade. 

O faturamento do bar aumentava quando estava no 
porto algum navio de turismo ou mesmo os tripulantes dos 
Loides, que faziam o embarque de nossos produtos de 
exportação, que naquela época com a produção da juta havia 
uma grande movimentação portuária. 

Outro produto muito importante que o Bar Andrade 
comercializava, era o gelo em sua pequena fábrica, nós por 
exemplo, não tínhamos geladeira em casa, assim como a 
maioria da população, a energia elétrica era um dia sim outro 
não, das 18 às 22 horas, as geladeiras que havia eram a 
querosene, esse combustível, vinha uma vez por mês, trazido 
de Manaus pelo Sr. Marrecão. Aos domingos costumávamos 
tomar um espumante, para acompanhar nossa tradicional 
macarronada, lá ia eu comprar o gelo, descendo a bacuri a toda 
velocidade, para que chegasse em casa com o gelo o menos 
derretido possível. Colocávamos a garrafa em um recipiente 
com gelo, tomávamos a uma temperatura razoável.  

Portanto o Bar Andrade, marcou época em nossa 
querida cidade, não havia no Estado do Pará um estabele-
cimento nesse ramo, tão bem cuidado e bonito. 

Com o falecimento de seu proprietário, a família 
manteve por alguns anos, mas infelizmente, fecharam as 
portas, como todo grande estabelecimento, ficou só na 
lembrança, esse que foi uma referência por décadas na cidade 
de Óbidos.} 

* Dino Priante é membro da Academia Artística e 
Literária de Óbidos. 
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Prédio onde funcionava o Bar Andrade – Acervo João Canto. 

 
Quem se aventurasse nessa concorrência teria, para 

começar, que adquirir uma máquina sorveteira e uma mesa 
de sinuca, ambas muito caras e meu dinheiro não era 
suficiente para comprar os dois itens iniciais, "salvo se o 
fornecedor me vendesse fiado”. 

Então com a "cara e a coragem" mais coragem do que 
cara pois eu era um rapaz novo, magrelo e do interior, sem 
fala fluente e com pouco dinheiro, resolvi viajar para Belém 
com o objetivo de comprar uma sorveteira e equipamentos 
para montar um bar. Era a primeira vez que eu saia de Óbidos 
para uma cidade grande e viajei amedrontado porque em 
Belém não conhecia ninguém, não tinha com quem me 
orientar, e a única coisa que eu sabia era o nome do hotel e o 
nome da firma que vendia sorveteiras e outros equipamentos 
para bar. 

A viagem foi feita de navio o que significa dizer para 
quem não conhece a região, que demoraria cerca de 4 dias 
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pois o navio fazia escalas em várias cidades ao longo do Rio 
Amazonas, e no navio conheci um senhor idoso que residia 
em Belém e que me pareceu ser um cidadão sério, que depois 
de fazer amizade e conversar muito sobre a vida dele, resolvi 
confessar que eu estava receoso por ser minha primeira 
viagem e não conhecer ninguém na cidade grande. 

Continuamos a viagem e na véspera da nossa che-
gada a Belém ele me convidou para me hospedar na sua casa 
e se dispôs a me mostrar a cidade, o que aceitei na hora e 
assim fiz, convivendo com ele e sua família no bairro da 
Cidade Velha, ficando a minha disposição por 2 dias a partir 
de quando eu já sabia tomar taxi e comecei a sair sozinho e 
somente à noite nos encontrávamos para conversar depois do 
jantar. 

CIDADE GRANDE 

A firma que vendia os equipamentos que eu precisava 
chamava-se FERREIRA GOMES e era potência comercial na 
época com lojas espalhadas por Belém e fui visitá-la, onde lá 
escolhi tudo o que precisava para o meu sonhado bar com as 
condições de venda estabelecidas da seguinte forma: 30% a 
vista e o saldo a ser pago em 12 (doze) prestações mensais e 
fixas. 

As mercadorias já estavam escolhidas e o embarque 
programado quando fui surpreendido com a exigência de um 
FIADOR quando informei que não tinha “fiador” e para 
conseguir um era impossível porque eu não conhecia ninguém 
em Belém, além do que, ninguém se prestaria a ser “fiador” 
de alguém que estava começando a vida comercial e muito 
menos a uma pessoa desconhecida e do interior do Estado. 
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Saí da loja triste e cabisbaixo, prometendo voltar no 
dia seguinte às nove horas da manhã, dando assim aos 
vendedores alguma esperança de conseguir um milagre de 
apresentar um “fiador”, porém, eu tinha certeza que não 
conseguiria e nem queria ficar devendo este favor a ninguém. 

Estava inquieto porque não fazia meu tipo desistir 
diante das dificuldades e assim resolvi provocar os vende-
dores, já que eu sabia que três pessoas decidiam a venda a 
crédito naquela empresa e eu tive contato com todas elas e 
sabia também, que além de tudo, ainda tinha como desvan-
tagem o fato de ser muito jovem e era preciso fazer algo para 
mudar aquela mentalidade de desconfiança, pois, eu não tinha 
dinheiro para comprar o equipamento à vista. 

No dia seguinte não compareci a loja como havia 
prometido e somente o fiz três dias depois, passando em 
frente da loja caminhando bem devagar e usando a mesma 
camisa para ser reconhecido pelos vendedores, estratégia que 
deu certo e logo fui reconhecido por um dos vendedores que 
ganhava comissão sobre as vendas e que me convidou para 
entrar. 

Assim o fiz, quando ele se apressou e chamou logo os 
outros dois que tratavam da venda a crédito e me 
perguntaram se eu havia conseguido fiador, pelo que respondi 
que não tinha sequer procurado porque não queria ficar a 
dever tamanho favor, preocupando-me em fazê-los ver que 
eu não havia sequer tentado procurar um fiador, o que é 
muito diferente de não ter conseguido um por qualquer 
motivo que fosse. 

Mandaram que eu aguardasse um pouco e os três se 
reuniram para decidir a venda e de quebra meu próprio 
futuro, chegando eu a ouvir quando um deles disse: "vamos 
fechar o negócio. Ele é muito novo e vai pagar" e eu aguar-
dava ansioso quando voltaram e me disseram que o negócio 
estava fechado. 
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Alegre e exultante, mas, contendo minha alegria pois 
a vontade mesmo era de gritar e pular de satisfação, paguei 
o valor da entrada em dinheiro vivo e assinei as duplicatas 
correspondentes ao saldo devedor. Viajei feliz da vida de volta 
para Óbidos e não comentei com ninguém o negócio que havia 
realizado, pois já aprendera que o segredo era e continua 
sendo a alma de todo e qualquer negócio, em especial nos 
meus próprios que eram observados de perto pelos concor-
rentes e pelos invejosos. 

(Fotografia capturada na internet da fachada de uma 
das lojas da empresa Ferreira Gomes como também imagem 
de um “reclame” – propaganda – de seus produtos) 
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TRANSFORMAÇÃO DA MERCEARIA EM BAR E SORVE-
TERIA 

Já de volta à mercearia em Óbidos, comecei a 
preparar a transformação para bar e sorveteria, até que para 
surpresa geral chegaram a Óbidos a sorveteira e os equipa-
mentos. 

Os comentários fervilhavam na pequena cidade, 
muitos me perguntando onde eu tinha conseguido tanto 
dinheiro, perguntas essas acompanhadas de uma grande dose 
de maldade e suspeita de atividade ilícita, e eu só fazia rir e 
não dizia que havia comprado FIADO para pagar em 12 
meses, com receio de que outros também o fizessem, 
observando que em Óbidos, como de resto em todo o interior 
do Estado, as vendas no comércio eram feitas somente à 
vista. (observo eu, que o meu pai foi também o primeiro a 
vender eletrodomésticos e máquina de costura a prazo no 
comércio de Óbidos como veremos mais adiante). 
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Enfim, o bar estava instalado e agora na parte baixa 
da cidade às margens do rio amazonas ou ainda "NA BEIRA" 
como se fala na cidade, já se podia tomar refrigerante gelado, 
degustar um sorvete ou chupitar um picolé e especialmente, 
beber uma cerveja bem gelada. 

Era ano de eleições e o bar elegante (Bar Andrade) 
que já existia na cidade, só fornecia bebidas aos políticos da 
oposição e os eventos da oposição ocorriam com toda a 
pompa e glória no até então único bar localizado fora da 
periferia “fim da rua”, e esses eventos eram todos 
comemorados ali, até porque era de fato o melhor e mais 
aconchegante da cidade. 

Para o meu bar sobraram os políticos da situação que 
assim sendo, me deram uma grande força convocando e 
fazendo reuniões no meu estabelecimento e eu aproveitava 
para vender cerveja bem gelada, tira-gosto de boa qualidade 
tentando me diferenciar pela qualidade do que vendia. 

Não obstante isto tinha um preço, como seja, os 
políticos da situação queriam que eu também não vendesse 
para os políticos da oposição e foi um momento difícil e 
delicado, mas, com um pouco de malícia, consegui vender 
para os dois lados, logo eu que jamais gostei de política 
partidária. 

O bar tradicional no início não se preocupou com o 
novo concorrente que era "Fichinha" e iria fechar as portas 
logo, mas como isso não aconteceu e na medida que o tempo 
passava e eu estava progredindo, passei a causar preocupa-
ções já que eu era um concorrente cheio de ideias inovadoras 
e bastante abusado para os padrões do comércio local. 

A primeira grande polêmica surgida entre os nossos 
bares foi o fato de por respeito religioso, eu mandar fechar o 
meu bar durante a passagem das procissões religiosas, coisa 
que o concorrente não fazia e com esse comportamento 
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ganhei a simpatia do padre e dos fiéis que acompanhavam as 
procissões que, ao término destas, muitos retornavam para 
tomar refrigerantes e sorvetes no meu bar na parte baixa da 
cidade, passando na porta do elegante bar sem entrar para 
consumir os seus saborosos sorvetes.  

O outro bar (Bar Andrade) foi de tal forma pressionado 
por estar desrespeitando o sentido religioso da procissão, que 
acabou tendo que fechar as portas durante a passagem das 
procissões. 

Aproximavam-se as eleições e a sede dos dois 
partidos políticos que existiam disputando as eleições, por 
ironia do destino foram instaladas às proximidades do meu 
bar e o movimento de vendas melhorou muito, e eu ficava me 
equilibrando entre a oposição e a situação para agradar 
ambos e assim vender para todos.  

Durante nove meses eu já havia lucrado 
Cr$107.000,00 (cento e sete mil cruzeiros) o que era um 
ganho extraordinário, e alguns comerciantes já se movimen-
tavam para mudar de ramo e engrossar o ramo de bar e 
sorveteria “porque o Cornélio estava ficando rico”. 

BRIGA DAS CERVEJAS 

Defrontava-me com um problema sério que era a 
regularidade no fornecimento de cervejas, já que o 
distribuidor local da cerveja ANTARCTICA não queria me 
vender porque era também o fornecedor do outro bar (Bar 
Andrade ) que era tradicional e comprava muito e assim, 
diante deste obstáculo voltei-me então para o distribuidor da 
cerveja BRAHMA que não mantinha estoque regular e vez por 
outra, via-me obrigado a abastecer-me nos "REGA-
TÕES"(embarcações que subiam e desciam o rio amazonas 
vendendo tudo para os comerciantes das cidades ao longo do 
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rio, eram intermediadores entre os fabricantes ou distribui-
dores e o comerciante local que por sua vez revenderia seus 
produtos nas mercearias, bares e lojas) tendo assim que 
comprar as cervejas BRAHMA e ANTARCTICA com preços mais 
altos, sem poder repassá-los porque o elegante Bar não 
aumentaria o preço das suas e eu certamente estaria fora do 
mercado por estar vendendo cerveja por preço mais alto do 
que o concorrente. Era um problema sério e frequentemente 
estava faltando cerveja em meu bar, o que é fatal para 
qualquer estabelecimento comercial. 

Resolvi então escrever "à mão" para a cervejaria 
BRAHMA explicando meu problema e propondo a compra 
diretamente da fábrica de 100 caixas de cervejas e com 
pagamento antecipado. Informei ainda na carta, que mais de 
90% da cerveja BRAHMA vendida pelo seu distribuidor em 
Óbidos eram compradas por mim, e com aquela carta onde 
propunha a compra de 100 caixas pretendia regularizar 
definitivamente o meu estoque de cerveja caso contrário iria 
"QUEBRAR", pois não faltava cerveja ANTARCTICA no 
elegante bar do meu concorrente. 

Não recebi resposta da carta e considerava ter 
fracassado na tentativa, talvez porque a carta tivesse sido 
escrita à mão e certamente com muitos erros de português e 
assim, esqueci o assunto e fui trabalhando dentro das 
dificuldades de abastecimento. 

Poucos meses depois por volta das 10 horas da manhã 
entrou no meu bar um cidadão muito gordo e pediu uma 
cerveja BRAHMA, em seguida pediu outra e mais outra e 
minha irmã que estava no caixa começou a se preocupar com 
aquela figura estranha e desconhecida na cidade e que bebia 
muito. Tentei acalmá-la dizendo que era provavelmente um 
turista porque naquele momento, encontrava-se no porto da 
cidade um grande navio de passageiros. 
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Depois de algum tempo passou pela frente do meu 
Bar um vizinho nosso e que conhecia o tal bebedor de cerveja 
e ao se encontrarem fizeram uma festa, e agora na companhia 
do meu vizinho passou a beber mais cerveja com tira-gosto, 
enfim, era uma animação só e eu e minha irmã ficamos mais 
tranquilos e alegres pois a quantidade de cerveja vendida já 
passava de uma dúzia. 

Algumas horas depois o nosso vizinho se despedia de 
seu amigo gordo e este já "PESADO" de tanta cerveja, falou 
quase gritando "AFINAL DE CONTAS O DONO DESTE BAR NÃO 
VEM TRABALHAR" eu só ouvi a gargalhada do nosso vizinho 
que disse ao gordo apontando para mim “É ESSE AÍ” e eu já 
sabia que o gordo queria dizer "mas esse moleque” e em 
seguida o vizinho me apresentou ao gordo e saiu, enquanto 
ele me convidava para sentar com ele à mesa, o que de pronto 
atendi. 

Identificou-se dizendo que era agente da cervejaria 
BRAHMA e que tinha vindo até Óbidos especificamente para 
conversar comigo e me mostrou a carta que eu havia escrito 
e perguntou de bate pronto, foi você que escreveu esta carta? 

Já bastante nervoso pensando ter feito alguma 
besteira e depois de me recuperar e controlar meu nervo-
sismo, confirmei a autoria da carta e fui logo dizendo que em 
vez de 100 caixas eu agora queria comprar 200 caixas e 
poderia pagar na hora e à vista. Observo ao leitor, que 200 
caixas correspondiam a 4.800 garrafas.  

Minha intenção que era apenas regularizar o estoque 
de cerveja BRAHMA acabou evoluindo para, depois de 
preenchidas as formalidades, vir eu a ser nomeado DISTRI-
BUIDOR daquela marca de cerveja para Óbidos e cidades 
vizinhas, ganhando de imediato um novo inimigo que era o 
antigo distribuidor, e ao se despedir de mim disse o gordo que 
não esperava que eu fosse tão jovem e solteiro, e um dia ao 
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visitar a cervejaria BRAHMA no Rio de Janeiro, mostraram-me 
um quadro com fotografias de todos os distribuidores 
BRAHMA no Brasil e eu era realmente o mais jovem de todos. 

Agora como distribuidor e varejista da cerveja 
BRAHMA, meu lucro aumentava posto que eu vendia no meu 
bar cerveja comprada com preços praticados diretamente 
pela fábrica, e tinha cerveja a vontade para vender e toda 
minha disponibilidade de dinheiro era aplicado em cerveja. 

Eu tinha pressa em me firmar no mercado de bebidas, 
porque sabia que não continuaria sozinho no ramo de Bar 
naquela parte da cidade, e muitos comerciantes queriam 
transformar seus negócios em Bar o que não demorou muito 
e logo dois comerciantes compraram geladeiras e colocaram 
mesas em seus estabelecimentos para vender cerveja.  

Até meu ex-sócio montou um bar com uma pequena 
fábrica de gelo, mas não teve sucesso porque comprou 
equipamento usado e perdeu muito dinheiro com constantes 
consertos e acabou desistindo, e como eu já era DISTRI-
BUIDOR de cerveja estava com um grande trunfo nas mãos 
como também um grande estoque de cerveja e aproximava-
se o fim do ano. (veja abaixo imagem ilustrativa das caixas 
de cerveja que eram altas e feitas de madeira) 
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CONCORRÊNCIA ACIRRADA 

Agora como DISTRIBUIDOR da cerveja BRAHMA, 
arranjei mais um concorrente além do elegante Bar, passando 
a me preocupar também com o DISTRIBUIDOR da cerveja 
ANTARCTICA  que para variar, também abriu as baterias 
contra mim já que estava perdendo mercado e sabia da minha 
compra de 400 caixas de cerveja (9.600 garrafas), imagi-
nando que eu fosse fazer alguma coisa para vendê-las 
justamente na época de maior venda de cerveja em Óbidos 
que era o final de ano, e tomando a dianteira uniu-se com o 
meu concorrente do outro Bar (Bar Andrade) e resolveram 
fazer pressão contra mim. 

A cerveja gelada em quase todo o País era vendida 
por Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) e eles resolveram vender em 
Óbidos a Cr$ 8,00 (oito cruzeiros) durante as festas de fim de 
ano, e o outro Bar que tinha um bom serviço de alto-falantes 
(caixas de som fixadas nos postes de luz) que era ouvido em 
boa parte da cidade, até porque era o único que funcionava 
após as 18:00hs, começou a anunciar a promoção de cerveja 
ANTARCTICA a Cr$ 8,00 (oito cruzeiros) o que achei normal 
que assim o fizesse, pois agora já tinha um concorrente. 

Contudo o anúncio trazia uma provocação a mim 
quando dizia mais ou menos assim: "Não sei por que e quem 
quiser saber que procure, o certo é que o Bar (Andrade) está 
vendendo cerveja Antarctica a Oito Cruzeiros, aproveite." 

Foi uma provocação que chamou atenção de todos e 
o anúncio foi feito a partir das 18 horas de um domingo, e eu 
fui pessoalmente ouvi-lo diversas vezes e confesso que não 
gostei, e alguns amigos sugeriram que eu deveria acom-
panhar o preço, mas eu não concordei de imediato pois “já 
estava pensando mais adiante”. 

O meu estoque de cerveja já era superior a 500 caixas 
e algumas garrafas já estavam velhas e tinham perdido parte 
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do sabor, pois naquela época a cerveja não tinha a proteção 
que tem hoje na tampa e assim fiquei calmo e fui calcular 
meus custos. 

Eu sabia que a minha cerveja era mais barata porque 
embarcava no Rio de Janeiro em navio que vinha direto à 
Óbidos, Já a cerveja ANTARCTICA era produzida em São Paulo 
e conduzida de caminhão até o porto de Santos para então 
seguir de navio para Óbidos e assim sendo, os fretes e 
despesas eram maiores que a minha cerveja que era 
embarcada diretamente no Rio de Janeiro e também, eu tinha 
como preço de custo o preço da fábrica, enquanto o meu 
concorrente que agora me provocava, comprava do 
distribuidor a um preço maior obviamente por causa do lucro 
do distribuidor. 

Tudo foi considerado nos meus cálculos além da 
possibilidade que tinha ao contra-atacar, de baixar meu 
estoque que já estava ficando velho e era grande, e após 
feitos todos os cálculos resolvi entrar na briga com toda força, 
causando surpresa até naqueles amigos que haviam me 
sugerido que também vendesse a BRAHMA a R$8,00 (oito cru-
zeiros) passando a vender a minha cerveja BRAHMA a CrS 
5,00 (Cinco Cruzeiros) o que ainda me proporcionava um 
lucro de 10%.  

Preparei uma placa, já que não podia anunciar no 
serviço de alto-falantes do meu concorrente, anunciando a 
cerveja a cinco cruzeiros para venda em qualquer quantidade 
durante as festas de fim de ano. 

Eu não tinha serviço de alto-falantes para anunciar 
minha "promoção" e era um domingo quando todo o movi-
mento das pessoas estava na parte alta da cidade na praça 
da Igreja Matriz, passando sempre pelo meu poderoso 
concorrente onde tomavam sorvetes, picolés, refrigerantes e 
também cerveja ANTARCTICA e eu precisava anunciar minha 
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promoção de cerveja BRAHMA, quando felizmente observei 
que a loja de um comerciante próximo ao meu Bar estava com 
uma portinha aberta e então mandei comprar 06 dúzias de 
foguetes (fogos de artificio) e convidei alguns estivadores 
para soltá-los com um intervalo de duas ou três vezes, para 
caracterizar duas ou três "baterias" e a cada estivador eu 
daria pelo "serviço" uma cerveja bem gelada. 

Fazia fila de estivadores no meu Bar e por conta de 
uma cerveja, todos queriam "soltar foguete". 

Antes eu me preparei e abasteci a sorveteira com 
bastante cerveja, não tinha freezer naquela época e preparei 
muitos tira-gostos. (o balcão sorveteira usado para bater 
sorvete e fazer picolé tinha um reservatório de água super 
gelada com amônia e sal, o que fazia com que tudo o que 
fosse mergulhado naquela água gelada, ficasse rapidamente 
gelado e foi lá que o meu pai estocou cerveja para a sua 
“promoção”. Veja abaixo imagem ilustrativa de um balcão 
semelhante, porém, menor e sem a batedeira de sorvete que 
ficava acoplada em cima e mais a imagem ao lado da 
batedeira de sorvete usada no Bar Andrade - foto do acervo 
de Dino Priante). 

  
Era fim de tarde de um domingo e quase toda a 

população estava na parte alta da cidade, como já disse, 

Lembranças de um Obidiense  -  José Cornélio dos Santos



 
 

 
81 

 

passeando na praça da igreja matriz, no campo de futebol 
enfim, a diversão estava naquela área da cidade e tudo isso 
ficava às proximidades do elegante bar, enquanto que na 
parte baixa da cidade, ou seja, “na beira” que era uma área 
comercial onde ficava meu bar, estava um marasmo só e um 
silêncio sepulcral pois não tinha ninguém passeando “na 
beira”, até porque ali não tinha nenhum atrativo e de vez em 
quando um ou outro cachorro sonolento passava em frente ao 
meu bar, que estava aberto por conta dessa “Promoção”. 

Com os fogos pipocando em baterias seguidas, as 
pessoas ficaram curiosas e desciam as ladeiras da cidade para 
ver o que estava acontecendo e se deparavam com a 
promoção de cervejas, mas também tinha refrigerante, 
picolé, sorvete etc e o resultado dessa “estratégia de 
marketing caboclo” foi que o meu bar ficou cheio de fregueses 
e nós passamos a noite inteira vendendo cerveja a Cr$ 5,00 
(cinco cruzeiros) com muito tira-gosto, e no dia seguinte fiquei 
aguardando a resposta do meu concorrente que veio já 
naquela segunda-feira mesmo, lembrando que a cidade toda 
comentava o preço baixo da cerveja BRAHMA esquecendo do 
preço de Cr$8,00 (oito cruzeiros) da cerveja ANTARCTICA no 
elegante Bar, o que anulou todos os efeitos da sua publici-
dade.  

Estava trabalhando no bar quando chegou um cidadão 
que queria comprar 100 caixas de cerveja, pensando que eu 
não as tinha no estoque e de imediato fechei a venda com a 
maior naturalidade para espanto dele que duvidava do 
negócio, perguntando-me se a entrega era imediata pelo que 
respondi que sim, mas, mesmo assim, não acreditou e queria 
ver as cervejas. 

Eu já desconfiava que ele não queria comprar nada e 
sim que era apenas uma pessoa a serviço do concorrente, e 
então resolvi mostrar todo o meu estoque de cerveja e ele 

Lembranças de um Obidiense  -  José Cornélio dos Santos



 
 

 
82 

 

entre incrédulo e surpreso ficou de voltar no dia seguinte e 
até hoje não apareceu, mas o distribuidor da cerveja 
ANTARCTICA não desistiu e como era comerciante forte, (rico) 
fez outra tentativa porém frustrada porque não obedecia as 
boas técnicas do comércio, 

Ele fez o seguinte: reuniu os dois únicos comer-
ciantes que tinham geladeira em seus estabelecimentos e que 
ficavam na parte baixa da cidade para que vendessem a 
cerveja ANTARCTICA a Cr$ 6,00(seis cruzeiros) ora, com essa 
política de venda ele estava esmagando seu maior vendedor 
que era o bar tradicional (Bar Andrade), que vendia a mesma 
cerveja a Cr$ 8,00 (oito cruzeiros), e ao preço de Cr$ 6.00 
(seis cruzeiros) as vendas desses dois comerciantes foram 
grandes e rápidas, e quando já estavam embalados o 
distribuidor simplesmente suspendeu o fornecimento sob o 
argumento de que era para os comerciantes competirem 
comigo, mas não era para eles venderem a cerveja muito 
rápido. 

Um desses comerciantes, já muito aborrecido, foi ter 
uma conversa "de homem para homem" com o distribuidor 
da cerveja ANTARCTICA que por pouco não foi fatal, porque 
estava sendo usado e não admitia dizendo mais, que não tinha 
nada com a briga comercial entre nós dois etc, etc... até que, 
também pressionado pelo outro comerciante, o distribuidor 
resolveu voltar a fornecer a cerveja para ser vendida a Cr$ 
6,00 (seis cruzeiros). 

As vendas de cerveja ANTARCTICA desses dois 
comerciantes que tinham geladeira em seus estabeleci-
mentos continuavam rápidas e em quantidade que já estava 
incomodando o distribuidor que para se ver livre dos dois, 
escondeu seu estoque de cerveja ANTACTICA e mostrou aos 
dois comerciantes que não tinha mais cerveja para vender, 
estava com estoque zero e os comerciantes se conformaram 
e assim o distribuidor se livrou deles. 
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O que ninguém sabe e que agora (1994) vou revelar 
pela primeira vez, é que "eu” estava comprando toda a 
cerveja ANTARCTICA desses dois comerciantes e de prefe-
rência sem estar gelada, para assim fazer estoque daquela 
marca e contentar os meus fregueses que tinham preferência 
por ela, que eu servia após tirar o rótulo da garrafa e para 
comprar essas cervejas, eu usava 06 estivadores que se 
dirigiam às lojas dos dois comerciantes e ainda pagava para 
cada estivador Cr$1,00 (hum Cruzeiro) por cada garrafa 
comprada por eles além é claro, dos Cr$6,00 (seis Cruzeiros) 
para pagar a própria garrafa de cerveja. 

Assim sendo, gastava Cr$7,00 (sete Cruzeiros) por 
garrafa de cerveja ANTARCTICA que eram por mim vendidas 
a Cr$8,00 (oito Cruzeiros) o mesmo preço do meu forte 
concorrente, e ainda ganhava Cr$1,00 (hum Cruzeiro) por 
garrafa, sem esquecer que se o freguês preferisse a cerveja 
BRAHMA o preço era Cr$5,00 (cinco Cruzeiros) porque a 
“promoção” continuava, até eu renovar o meu estoque de 
cerveja velha que, como disse, já começava a alterar o sabor. 
Não era lá muito ético, mas fazia parte da briga. 

As festas de fim de ano acabaram e o mercado de 
bebidas voltou ao normal, eu vendi as cervejas que estavam 
ficando velhas no estoque e as "PROMOÇÕES" também aca-
baram isso depois de, por conta dessa briga, muitas pessoas 
já terem feito seus estoques de cerveja para consumo, 
inclusive pessoas de outras cidades vizinhas que vinham a 
Óbidos e levavam caixas e mais caixas de cerveja 
ANTARCTICA e BRAHMA conforme suas preferências. 

Como se pode notar, eu começava a incomodar os 
comerciantes tradicionais que normalmente me chamavam de 
moleque irresponsável e lembro ainda, que quando comecei 
no comércio ainda não tinha dezoito anos sendo considerado 
menor de idade e para tanto, tive que ser emancipado e esse 
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documento de emancipação minha mãe guarda até hoje 
(1994), não sem antes naquela época ter chorado muito 
porque com aquele documento na sua singela ignorância, ela 
“perderia” o seu filho. (mesa de sinuca do Bar do meu pai. 
Essa criança sou eu, seu filho Edilberto hoje em abril/2017 
com 62 anos de idade). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉDIO ALUGADO 

Continuava trabalhando no meu bar, porém, a 
perseguição continuava e a preocupação dos comerciantes 
tradicionais era grande com o surgimento de um comerciante 
jovem, moleque atrevido e cheio de ideias e como reflexo 
dessas perseguições, iria enfrentar mais um problema.  

O dono do imóvel que eu alugava e que era o mesmo 
imóvel das prateleiras velhas, lembram, resolveu pedir na 
justiça a sua desocupação alegando que precisava de alguns 
reparos e assim tive que desocupar o imóvel sem ter para 
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onde mudar mas, a bem da verdade, eu já havia atingido o 
"PONTO DE SATURAÇÃO" do negócio e eu almejava crescer e 
se continuasse com o bar iria "ESTACIONAR" e fatalmente me 
acomodaria naquilo, além do que já estava cansado de lidar 
com bêbado. 

Vendi todo o equipamento do meu bar que já havia 
pago sem dificuldades para a empresa Ferreira Gomes, onde 
abri um grande crédito para comprar “fiado”, e os vendi em 
longas prestações nas cidades vizinhas abrindo mão também 
da distribuidora de bebidas e, afinal, entreguei o prédio sem 
qualquer pedido de indenização pelo “fundo de comércio” que 
ali havia criado. 

Fiquei com bastante dinheiro em espécie, além do 
dinheiro que tinha a receber mas fiquei também sem trabalho 
e sem fazer nada e, confesso, não me sentia bem.  

A PROCURA DE UM NOVO NEGÓCIO 

Comecei a procurar um negócio que não dependesse 
de "PONTO COMERCIAL" quando Chegou a Óbidos um 
cidadão se dizendo técnico em serraria que aqui chamarei de 
“forasteiro” e que veio foi conversar comigo.  

Seus planos eram bonitos e sua conversa melhor 
ainda, e como existia na região muita madeira prometi 
estudar o assunto e dias depois me livrei dele, que algum 
tempo depois me procurou novamente, informando que tinha 
conseguido um sócio mas que este só entraria no negócio se 
eu também participasse, e essa pessoa que ele havia 
conseguido para sócio não era outro senão aquele 
comerciante rico que me havia negado um emprego de 
engarrafador de cachaça, e que havia dito que eu começaria 
enchendo cachaça e acabaria bebendo. 
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Mesmo assim, não concordei e o assunto foi encerra-
do e eu continuava como vagabundo (desocupado) com 
dinheiro e com pouca experiência, e sabia que seria alvo fácil 
de algum espertalhão. 
 
SERRARIA 

O tal técnico em serraria sumiu da cidade e certo dia 
eu estava conversando com meu ex-quase-patrão - aquele 
que não me deu o emprego de engarrafador de cachaça - e 
ele voltou ao assunto da serraria, explicando-me que era um 
bom negócio e que o capital necessário seria relativamente 
pequeno, isto porque a Prefeitura de Óbidos nos alugaria o 
prédio, as máquinas e as caldeiras, além do que poderíamos 
contar com grande quantidade de madeira que era abundante 
na região. 

Continuou sua explanação dizendo que o capital da 
firma seria de Cr$100.000,00 (cem mil cruzeiros) sendo que 
eu entraria com 50% e ele com os outros 50% e se por acaso 
não desse certo, o prejuízo não seria grande, mas, fiquei em 
dúvida achando que Cem Mil Cruzeiros não seriam suficientes 
e após pensar na proposta resolvi aceitar o negócio. 

A sociedade foi constituída com igualdade de capital e 
igualdade na distribuição de lucros, e a gerência foi dividida 
em um ano para cada sócio ficando o primeiro ano sob minha 
responsabilidade e assim acertados, arrendamos o prédio da 
Prefeitura onde havia funcionado a antiga usina de energia 
elétrica, e onde também tinha aquela pequena fábrica de gelo 
onde eu havia tido meu primeiro emprego de carregador de 
gelo e como o prefeito muito amigo do meu sócio, o prédio foi 
rapidamente entregue ficando a assinatura do contrato de 
locação para depois, fato este que gerou muita confusão como 
veremos mais adiante. 
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Como eu já imaginava, rapidamente gastamos os Cr$ 
100.000,00 (cem mil cruzeiros) inicialmente previstos e 
tivemos que injetar mais Cr$100.000,00(cem mil cruzeiros) 
para colocar a serraria para funcionar e começamos a tra-
balhar serrando madeira quando após já termos realizado 
algumas exportações de madeira serrada, concluímos que a 
serraria estava dando prejuízo e assim o meu sócio que era 
rico recusou-se a assumir a gerência quando terminou o 
primeiro ano de gestão, e eu fui obrigado a continuar na 
gerência dos negócios, até porque, meu capital já estava 
quase todo naquela serraria. 

A empresa estava no fundo do poço quando conse-
guimos um empréstimo no Banco (Banco do Brasil) para 
comprar um caminhão e o gerente facilitou ao máximo porque 
a agência dava prejuízo, e a serraria era a única firma que 
fazia descontos de duplicata, e mesmo com o caminhão e o 
aumento do faturamento, a serraria continuava no fundo do 
poço e nosso débito já era da ordem de Cr$800.000,00 
(oitocentos mil cruzeiros) e eu trabalhava dia e noite para 
salvar a serraria da falência, sempre levando ao conhecimento 
do meu sócio as dificuldades pelas quais estávamos passando, 
e ele simplesmente nem queria ouvir falar em serraria porque 
era rico e tinha outros negócios para cuidar, enquanto eu 
estava "atolado até o pescoço". 

A serraria só serrava cedro que é madeira de primeira 
qualidade e de fácil venda para o sul do país, mas já na época 
era difícil conseguir e na maioria das vezes tinha-se que 
"FINANCIAR" o fornecedor da madeira em tora, ou seja, eu 
adiantava o dinheiro para que me trouxessem algumas toras 
de cedro, ocorrendo de muitas vezes o fornecedor de madeira 
em tora sumir com o dinheiro. 
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CARAPANÃ 

As dificuldades eram grandes e de toda ordem e como 
nestes momentos sempre aparece alguém para afundar mais 
ainda, comigo também apareceu este alguém que 
aproveitando-se da minha inexperiência, aplicou-me um 
"trambique" que ficou conhecido na cidade e até hoje (1994) 
as pessoas brincam comigo dizendo que apesar de ser tão 
esperto, fui solenemente enganado por um caboclo de 
alcunha “CAPARANÃ” e tudo aconteceu assim: "CARAPANÃ" 
era e ainda é, pois, está vivo e mora em Óbidos (1994) um 
exímio caçador e grande mateiro, sendo profundo conhecedor 
das matas do município de Óbidos e naquela ocasião integrava 
as equipes que eu compunha para explorar madeira. 

Sua presença era exigida por todos os homens que 
comigo iam para a floresta em busca de madeira, porquanto 
significava tranquilidade e segurança com a certeza de que 
com ele ninguém se perderia na floresta e não faltaria 
alimento. 

Era um mestre na arte de caçar, andar no mato e 
aplicar com grande inteligência suas tramoias, que pós 
concretizadas saia ele mesmo pela cidade a divulgar os 
pequenos golpes que aplicava, e nem os enganados conse-
guiam ficar com raiva dele, como foi o meu caso. 

Um dia "CARAPANÃ" chegou na serraria dizendo que 
queria falar em particular comigo e quando pude atendê-lo, 
ele foi logo dizendo que tinha "03 árvores de cedro de boa 
qualidade e que estavam muito perto da cidade" e assim 
queria me vender. 

Animei-me a ir pessoalmente até o local para ver as 
árvores de cedro, posto que 03 árvores próximas à cidade era 
um verdadeiro achado, e eu estava precisando muito da 
madeira. 
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Marcamos o dia da viagem, abasteci o caminhão e 
levei comigo mais dois funcionários que sempre me acom-
panhavam, e ao chegar em um certo ponto da estrada 
mandou parar o caminhão e a partir dali entramos na mata a 
pé, rumo às árvores de cedro que eu tanto precisava e 
enquanto caminhava, eu ia traçando um “mapa” da área para 
facilitar a localização das árvores quando viesse para derrubá-
la. (não existia IBAMA e nem licença ambiental) 

Ao chegarmos na primeira árvore fiquei super 
animado porque era uma árvore grande e daria para extrair 
muitas tábuas e pernamancas, quando o próprio "CARA-
PANÃ" fez uma pequena fogueira e colocou nela um "FERRO" 
com uma marca que depois de ter ficado bem quente, marcou 
a árvore exatamente como se faz para "FERRAR GADO". 

Concluído o trabalho "CARAPANÃ" olhou para a copa 
da árvore e disse: "vamos para o lado em que o galho é mais 
grosso, pois para lá tem outra árvore" e assim partimos 
confiantes no rumo indicado pelo "galho mais grosso", e 
depois de meia hora andando no meio da floresta eu já estava 
completamente perdido, e meu pobre “mapa” já estava 
enrolado e guardado no bolso. 

Chegamos enfim à segunda árvore e "CARAPANÃ” fez 
logo o fogo e repetiu o mesmo ritual para marcar a árvore, 
agora com muita pressa, pois, queria chegar na terceira 
árvore ainda durante o dia e na floresta escurece muito cedo. 

Concluído o trabalho de marcação da segunda árvore 
à ferro quente, ele novamente olhou e me fez olhar para a 
copa da árvore balbuciou algumas palavras ininteligíveis mas 
que envolviam "NASCENTE e POENTE" e rumamos em uma 
determinada direção que eu não sabia qual era porque já 
estava perdido mesmo, indo ao encontro da terceira árvore. 

Depois de mais de uma hora de caminhada pela mata 
e quando já estava escurecendo encontramos a terceira 
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árvore sendo todo aquele cerimonial repetido novamente, ou 
seja, o fogo, o aquecimento do "FERRO" e a marcação da 
árvore, com esse trabalho sendo realizado com bastante 
pressa para que não tivéssemos que dormir na mata. 

Uma vez concluída a marcação da terceira árvore 
retornamos ao caminhão que havia ficado na estrada e 
enquanto "CARAPANÃ" e os dois funcionários meus dormiam 
durante a viagem de retorno à Óbidos, eu, mesmo cansado, 
ainda tinha que dirigir o caminhão pois era o único motorista. 

No dia seguinte "CARAPANÃ" chegou cedo no meu 
escritório na serraria para receber o dinheiro das 03 árvores 
e estava bem vestido, perfumado e pronto para gastar o 
dinheiro das 03 árvores, tendo tranquilamente assinado o 
recibo correspondente e neste momento eu perguntei alguns 
detalhes da localização das árvores para completar o meu 
mapa e assim facilitar a localização por quem fosse cortá-las 
e ele, sem cerimônia, me disse que "mapa de mato feito por 
gente da cidade nunca dava certo". 

Deu as costas e foi embora com o dinheiro das três 
árvores. 

Como as árvores ficavam relativamente perto da 
serraria, reuni os dois homens que me acompanharam na 
localização e marcação das árvores, mandando que eles 
derrubassem e trouxessem até a serraria a primeira árvore 
tendo tudo ocorrido como eu havia determinado e agora, já 
transformada em toras, fora transportada para a serraria. 

No dia seguinte mandei os mesmos homens derru-
barem e trazerem para a serraria a segunda e a terceira 
árvores pelo que obedeceram e saíram no caminhão com essa 
finalidade e logo voltaram dizendo que não as haviam 
encontrado, quando então acionei imediatamente o "CARA-
PANÃ" que localizado em sua casa, concordou em retornar ao 
local e indicar onde estavam as outras duas árvores, só não 
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podendo fazê-lo naquele exato momento porque estava com 
muita dor de barriga. 

Marcamos então dia e hora para a saída e quando 
chegamos na casa dele no dia e hora combinados, sua esposa 
nos informou que ele tinha viajado naquela madrugada para 
a floresta e não sabia quando retornaria e, já desconfiado 
contratei um vizinho dele para me informar tão logo "CARA-
PANÃ" voltasse mas de nada adiantou, pois, soube depois que 
ele chegava em sua casa altas horas da noite e saía durante 
a madrugada e dessa maneira nenhum vizinho poderia vê-lo 
e, assim mesmo, fazia isso uma vez por mês pois o restante 
do mês passava na mata. 

Enquanto isso os dias passavam e o assunto foi por 
mim esquecido porque novos problemas apareciam e 
tomavam todo o meu tempo, sem esquecer que eu conti-
nuava no fundo do poço e quase falido. 

Um dia o serrador e chefe da serraria mandou-me 
chamar com urgência porque ele iria começar a serrar a 
madeira que me fora vendida por "CARAPANÃ" e tinha algo 
estranho na tora. 

Saí correndo do escritório e chegando perto da tora 
de cedro constatei logo o golpe de que havia sido vítima "a 
tora tinha 03 marcas de ferro quente em lugares diferentes”.  

CARAPANÃ havia me vendido uma mesma árvore 
TRÊS VEZES e até hoje (1994) sofro gozações dos amigos por 
causa disso. (observo que em meados de 1994 sendo eu já 
Delegado de Polícia Civil do Pará, estava retornando de uma 
missão policial na cidade de Juruti, que para quem não 
conhece a região fica próxima à Cidade de Óbidos, e 
juntamente com mais três policiais civis resolvi parar por dois 
dias em Óbidos para aproveitar a oportunidade e entrevistar 
o tal “CARAPANÃ”, para colher subsídios para este livro, 
ouvindo dele mesmo como os fatos aconteceram. Era uma 
oportunidade de ouro que eu não queria perder. 

Lembranças de um Obidiense  -  José Cornélio dos Santos



 
 

 
92 

 

Logo de madrugada quando desembarquei na cidade, 
a viatura da polícia já estava no cais do porto para nos 
apanhar chamando a atenção de todos, quando resolvi tomar 
um mingau na cuia para matar a saudade, como fazia quando 
solteiro ali morava e vinha das festas, e após ter sido 
reconhecido por alguns motoristas de táxi começamos a 
conversar e tomar mingau, quando precipitei-me em per-
guntar se “CARAPANÃ” ainda morava em Óbidos, se estava 
vivo e se sabiam o seu endereço porque eu tinha parado em 
Óbidos especialmente para falar com ele. 

Queria seu “depoimento” para o livro que iria publicar 
contando a história da venda das três árvores de cedro que 
ele havia vendido, enganando meu pai. 

Por volta de 09:00hs peguei um táxi e rumei 
esperançoso para ouvir o “depoimento” do “CARAPANÃ” e lá 
chegando encontrei a casa totalmente fechada e sem ninguém 
dentro, quando os policiais de Belém que estavam comigo e 
acostumados a investigar, foram logo perguntando na 
vizinhança pelo “CARAPANÃ” momento em que um vizinho 
mais corajoso disse que um táxi havia parado de madrugada 
na casa do “CARAPANÃ” e este arrumou suas coisas e saiu 
apressado para o mato “porque o filho do Cornélio que era 
delegado de polícia estava na cidade perguntando por ele, e 
que tinha vindo a Óbidos especialmente para prendê-lo por 
ter ele enganado o pai do delegado”. O “CARAPANÃ” sumiu e 
eu perdi uma oportunidade de ouro para entrevistá-lo). 
Voltemos ao livro. 

UM ERRO QUE DEU CERTO 

Depois do episódio acima e como eu não conseguia 
encontrar o tal "CARAPANÃ" que há três meses havia se 
embrenhado na mata, resolvi absorver o prejuízo e continuei 
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trabalhando, quando certo dia o caminhão trouxe uma 
carrada de toras de cedro e, para firmá-las na carroceria, foi 
colocada uma pequena tora de madeira denominada 
"MASSARANDUBA"  outra madeira nobre da região. 

O caminhão apresentou problemas mecânicos e 
chegou na serraria mais de meia-noite, e na ocasião de 
descarregá-lo os trabalhadores já muito cansados, jogaram a 
pequena tora de massaranduba no meio das grandes toras de 
cedro e assim, a pequena tora tinha que ser retirada do meio 
das grandes, até porque não serrávamos massaranduba por 
ser madeira muito dura e certamente estragaria a serra. 

Entretanto, para retirá-la seria muito difícil e penoso 
pelo que o nosso serrador resolveu trilhar o caminho mais fácil 
e passou a serrá-la com muito cuidado para não estragar a 
serra. 

A nossa surpresa foi grande quando notamos que por 
estar "VERDE" ou seja não estava "SECA", a massaranduba 
passou pela serra de maneira fácil igual ao cedro que era 
considerado madeira "MOLE" (macia), serramos a pequena 
tora de massaranduba e preparamos algumas pernamancas 
que ficaram muito bonitas. 

Os clientes do Rio de Janeiro e de São Paulo só 
compravam cedro, vindo então a pergunta onde vender 
massaranduba? Eu tinha que encontrar negócio para esse tipo 
de madeira que era fácil de conseguir, fácil de serrar e tinha 
em abundância na região, diferente do cedro que já era raro 
e só encontrado muito longe mata adentro, e ainda um 
madeireiro me disse que há pouco mais de 05 km da cidade 
de Óbidos existia muita massaranduba, em quantidade 
suficiente para trabalhar por muito tempo. 

Contratei com o madeireiro 02 carradas de toras de 
massaranduba, mas fui logo dizendo que só pagaria depois de 
recebê-las na serraria e depois de conferidas, pois já havia 
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aprendido a lição do "CARAPANÃ" e no dia seguinte chegaram 
as duas carradas de massaranduba que as transformei em 
pernamancas. Agora só faltava achar comprador. 

Tentei vender para o Rio de Janeiro e São Paulo, mas, 
não consegui quando então o nosso representante no Rio de 
Janeiro sugeriu que procurasse vender para FORTALEZA e me 
indicou o nome de um colega seu que era representante 
comercial naquela cidade com quem fiz os contatos, despa-
chando um pequeno embarque experimental após o que as 
portas se abriram, os pedidos se sucediam e eu trabalhava 
dia e noite serrando massaranduba e embarcando para o novo 
mercado que se abria no Nordeste. 

O lucro era grande e os compromissos atrasados 
foram rapidamente atualizados, enfim, saímos em menos de 
três meses daquela situação adversa de quase falido, para 
uma situação de estabilidade e quando a firma já estava 
equilibrada já sendo inclusive superavitária pois além do 
dinheiro em caixa a empresa tinha mais crédito do que débito, 
resolvi então fazer um demonstrativo da situação para o meu 
sócio da mesma forma como fazia quando a situação estava 
difícil e a firma quase falida. 

Fui todo satisfeito ao encontro do meu sócio que ao 
ficar ciente da boa situação da serraria, demonstrou muita 
frieza sem valorizar o meu esforço o que me deixou preocu-
pado. Alguns dias depois eu já não tinha mais dúvidas, a 
ganância havia tomado conta dele e seu plano era ficar como 
único proprietário da serraria e colocar empregados para 
tomar conta do negócio ficando com todo o lucro, como, aliás, 
fazia com outras pessoas que trabalhavam com ele. 
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A BRIGA COM MEU SÓCIO - AS DEFESAS 

Movido pela ambição desregrada meu sócio, que era 
amigo do prefeito de quem havíamos locado o imóvel onde 
funcionava a serraria, de comum acordo com este resolveu 
fazer com que a Prefeitura promovesse a retomada do dito 
prédio e fez mais, redigiu uma carta endereçada aquele 
mesmo "forasteiro" oferecendo suas quotas na sociedade, 
sem respeitar meu direito de preferência na aquisição das 
mesmas, e quando tomei conhecimento dessa carta entendi 
logo que também fazia parte da pressão para me alijar do 
negócio. 

Alguns dias depois o prefeito entrou na Justiça 
pedindo a desocupação do prédio, alegando para tanto "falta 
de pagamento dos alugueres" e ainda no mesmo dia e com o 
mesmo advogado, o meu sócio entrou na Justiça também 
pedindo prestação de contas, além do meu afastamento da 
gerência da firma quando, na realidade, ele não a quis receber 
anteriormente no momento em que a firma estava em crise. 

AÇÃO DA PREFEITURA 

De repente me vi sendo acionado na Justiça e os 
comentários distorcidos na cidade diziam que eu estava 
enganando o meu sócio e assim sendo, tinha que me defender 
em duas frentes, ou seja, junto à Ação de Despejo movida 
pela Prefeitura e ainda junto ao meu sócio que queria meu 
afastamento com prestação de contas. 

Procurei um advogado que depois de ouvir toda a 
minha história - passando pela crise e terminando na ganância 
do meu sócio – me disse em alto e bom som que eu não tinha 
razão, pelo que perguntei se ele pelo menos conseguiria 
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ganhar tempo usando de todos os meios que a lei permitia 
para procrastinar ao máximo o desfecho das ações judiciais, 
pelo que respondeu que sim, tendo eu lhe pedido que 
protelasse pelo menos por vinte e dois meses e ele me disse 
que até por mais tempo se eu quisesse. 

O advogado logo compreendeu que minha intenção 
era procrastinar o feito “até o término do mandato do 
prefeito”. Gostou da ideia e "topou a parada" e eu não tinha 
outra solução, já que nem meu próprio advogado acreditava 
no sucesso do meu caso e assim, o processo tramitava 
lentamente e o advogado da Prefeitura "apertava" tentando 
acelerar o que podia, para que o despejo por falta de 
pagamento ocorresse o mais célere possível, ainda no 
mandato do Prefeito amigo do meu sócio ganancioso. 

Apesar de ser leigo em assuntos jurídicos, algo me 
dizia que a Prefeitura estava errada em promover o despejo 
por falta de pagamento pois eu me perguntava, como era 
possível mover aquela Ação sem antes ter cobrado o débito? 
E mais, todas as vezes que antes da Ação Judicial me dirigia 
à Prefeitura para pagar os aluguéis, o Prefeito sempre 
desviava o assunto e não dizia qual era o valor do débito, 
sempre deixava para depois. 

Na realidade, o Prefeito assim agia porque queria me 
agradar para que eu colocasse o caminhão da serraria à sua 
disposição para fazer política nas colônias agrícolas, e como 
eu não concordei veio o "aperto". 

Chega o dia da primeira audiência com o Juiz da 
Comarca, e ainda poucas horas antes dessa audiência eu 
havia atendido mais uma REQUISIÇÃODA PREFEITURA PARA 
FORNECIMENTO DE MADEIRA BENEFICIADA devidamente 
assinada pelo Prefeito, que juntei com as demais que eu tinha 
guardado, todas atendidas prontamente por mim e assim 
municiado, fui para a audiência já com meu plano de defesa 
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armado ser ter falado nada para meu advogado, que não 
acreditava no sucesso da causa. Lembro que não existia 
prédio próprio para funcionar a Justiça e o Fórum funcionava 
em uma das dependências da Prefeitura de Óbidos. 

Na hora da audiência o juiz mandou que eu ficasse ao 
seu lado direito e o escrivão à sua esquerda, sendo esta 
simples disposição de lugares o suficiente para criar o primeiro 
atrito, quando o advogado da Prefeitura protestou e queria 
insistentemente que eu sentasse em um banco que existia na 
sala e que era chamado de "Banco dos Réus", mas, o Juiz não 
acatou e mandou que eu continuasse sentado onde estava. 

A audiência começou tensa e como já disse, o meu 
advogado não sabia dos meus planos e quando o Juiz 
começou a fazer perguntas para mim eu então pedi per-
missão, que me foi concedida, para explicar como tudo tinha 
acontecido e que depois então eu responderia a todas as 
perguntas. 

O meu advogado me olhou de uma maneira tão 
esquisita que eu fiquei com medo de já ter feito alguma 
besteira logo no início da audiência, mas, como já estava no 
fogo mesmo resolvi prosseguir começando a explicar desde a 
constituição da sociedade, a locação do imóvel, as dificuldades 
já superadas e o meu esforço para pagar o aluguel junto ao 
Prefeito, que nunca quis receber porque queria meu caminhão 
para fazer política e finalmente para espanto do meu 
advogado, disse que o débito apresentado pela Prefeitura 
como sendo débito de aluguéis em atraso, na realidade não 
existia como tal, ou seja, o que a serraria tinha pendente junto 
à Prefeitura não era "DÉBITO DE ALUGUEL" e sim "DÉBITO 
EM CONTA CORRENTE", (lembram do lançamento do salário 
dele na firma do seu padrasto como Conta Corrente? A lição 
tinha sido aprendida) pois, desde o início do funcionamento 
da serraria que eu atendia as REQUISIÇÕES DA PREFEITURA 
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PARA FORNECIMENTO DE MADEIRA BENEFICIADA E QUE 
NUNCA HAVIAM SIDO PAGAS PELA PREFEITURA, LOGO, O 
QUE ME ESTAVA SENDO COBRADO NA JUSTIÇA NÃO ERA 
ALUGUEL EM ATRAZO QUE PERMITE DESPEJO MAS SIM, 
DÉBITO LANÇADO EM CONTA CORRENTE QUE SE RESOLVE 
COM O PAGAMENTO EM DINHEIRO. 

E fui mais além dizendo que em sendo como 
efetivamente era “débito em Conta Corrente”, o valor do meu 
DÉBITO deveria ser cotejado com o meu CRÉDITO pelo 
fornecimento de madeira beneficiada para a Prefeitura e o 
saldo resultante desse cotejo, que eu já havia feito, mostrava 
que meu débito real para com a Prefeitura era de Cr$1.000,00 
(hum mil Cruzeiros) e que naquele ato e momento, pedia ao 
Juiz que fizesse juntada aos Autos do Cheque Visado pelo 
Banco do Brasil que tinha em minhas mãos, e assim 
considerasse ao final do processo meu débito quitado. 

O Juiz consultou o advogado da Prefeitura que, meio 
atônito, concordou e então o cheque foi anexado aos Autos o 
que definitivamente selou a condição de débito em "Contas 
Correntes" e quando eu terminei de falar, o juiz disse que não 
tinha mais nada a perguntar e concedeu a palavra ao 
advogado da Prefeitura que me perguntou "você sabia que a 
prefeitura não sabia que lhe devia"? 

Com tantas provas nos Autos do débito da Prefeitura 
o Juiz fez esta ressalva, dizendo da pouca importância da 
pergunta mas, como Juiz, ia cumprir sua obrigação e orde-
nou-me que a respondesse. 

Disse então que a resposta estava nos Autos haja 
vista a grande quantidade de REQUISIÇÕES assinadas pelo 
próprio Prefeito e que era impossível, com boa saúde mental, 
não saber o que assinava. 

Com tanta derrota o advogado da Prefeitura arranjou 
um novo atrito com o Juiz, agora argumentando que ele 
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estava sendo parcial a meu favor por ser meu amigo e aí o 
tempo fechou, e eu só ouvi o Juiz encerrar a audiência e dizer 
que daquele momento em diante ele não era mais o Juiz e 
"saiu pra porrada" com o advogado da Prefeitura e eu, que 
era muito magro ao contrário de meu advogado que era 
baixinho, gordo e barrigudo,(Dr. Emanuel Simões) nos encos-
tamos na parede enquanto o juiz fumegando de raiva passava 
correndo atrás do advogado, que na frente descia disparado 
as escadas da Prefeitura. 

A perseguição prosseguia na rua no exato momento 
em que passava o comandante do batalhão do Exército 
sediado em Óbidos, e este reconhecendo o advogado que ia 
em disparada correndo na frente e logo atrás o Juiz no seu 
encalço, resolveu também correr e abraçou-se ao Juiz pedindo 
calma tentando controlá-lo, tempo suficiente para que o 
advogado entrasse em sua casa que ficava nas imediações. 

O comandante queria explicações, mas, o magistrado 
não as deu e foi direto para os Correios passar um telegrama 
pedindo punição para o advogado, e a punição efetivamente 
veio e foi de 06 meses de suspensão e enquanto isso, o 
processo ficou parado. 

O meu advogado censurou-me por não ter dito a ele 
que a minha intenção era transformar meu débito em “conta 
corrente”, o processo continuou e nós ganhamos a causa em 
primeira instância, tendo o Prefeito recorrido para o Tribunal 
de Justiça na Capital onde novamente ganhamos, não obs-
tante, a perseguição do Prefeito continuou como veremos 
mais adiante. 
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AÇÃO DO MEU SÓCIO NA JUSTIÇA 

Ainda tinha a outra Ação Judicial contra mim e esta, 
como já disse, era do meu sócio que queria uma prestação de 
contas e também pediu o meu afastamento da gerência da 
serraria, que continuava vendendo massaranduba e faturando 
alto e lembro também, que o advogado do meu sócio era o 
mesmo do episódio acima narrado, e ele atuou neste caso 
antes da sua suspensão ser concretizada. 

A contabilidade da firma era feita em Belém e eu viajei 
imediatamente para acompanhar os trabalhos do contador, 
pois tinha prazo para apresentar na Justiça todos os livros 
devidamente contabilizados, tendo convidado o meu contador 
para ir até Óbidos mas não concordou, e então com os livros 
prontos retornei e apresentei-os no cartório do Juízo. 

Uma das testemunhas que era contador e coletor 
estadual (chefe da Secretaria da Fazenda em Óbidos) foi 
pressionado pelo advogado do meu sócio até altas horas da 
noite para testemunhar contra mim, no sentido de invalidar a 
contabilidade porque era feita em Belém. 

Felizmente ele não concordou, e de tudo sobrou a 
lição de que QUEM TEM SÓCIO TEM PATRÃO e como assim 
sempre pensei, tinha certeza que tudo estava certo com a 
contabilidade como efetivamente estava, posto que entendia 
que deveria estar sempre pronto a prestar contas ao meu 
sócio, como se meu patrão fosse e ao final, a Ação Judicial foi 
julgada a meu favor e não houve recurso. 
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MEU ADVOGADO FALHOU 

Durante o trâmite das duas Ações Judiciais eu conti-
nuava na gerência da serraria e mesmo após a prestação de 
contas que eu havia feito na Justiça, tudo permanecia como 
antes, porém, eu e meu advogado sabíamos qual seria a 
"saída" para o meu sócio obter o que ele queria, melhor 
dizendo, sabíamos o "PULO DO GATO" que ele ainda não havia 
descoberto porque estava agindo com raiva. 

Um dia por qualquer motivo o meu advogado falou 
para um amigo do meu sócio qual era o caminho a ser 
seguido, e logo o advogado dele entrou novamente na Justiça 
agora pedindo corretamente "A GERÊNCIA DA FIRMA 
CONFORME O CONTRATO". 

Este era o "PULO DO GATO" que eu estava guardando 
e que por falha do meu defensor o meu sócio ficou sabendo, 
e diante dessa nova situação eu realmente fiquei sem outra 
opção e o Juiz sem outra possível decisão que não fosse a de 
sentenciar contra mim, determinando que entregasse a 
gerência da firma, entretanto, fui orientado pelo meu advo-
gado a entregar a gerência mediante PRESTAÇÃO DE CONTAS 
assinada pelo meu sócio ou seu procurador, com poderes 
especiais para tal fim. 

Depois da decisão judicial favorável ao meu sócio, 
chegou na serraria para receber a gerência o seu advogado, 
e quando se apresentou com esta finalidade pedi-lhe a 
procuração com poderes especiais para tal. Não gostou, 
xingou-me de moleque dizendo que eu não entendia de lei, 
que estava desrespeitando uma ordem judicial etc... e como 
não adiantou reclamar foi embora. 

Dias depois recebi um recado do meu sócio para 
preparar a prestação de contas que ele, pessoalmente, 
assinaria. 
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Assim o fiz preparando um inventário de tudo o que a 
serraria possuía e não esqueci também de colocar que meu 
sócio dava total, irrevogável e irretratável quitação dos meus 
atos durante a minha gestão, e assim que apresentei a relação 
dos bens da serraria ele quis recuar, mas não concordei. 

Assinou tudo e entreguei-lhe as chaves, informando-
lhe que a serraria continuava funcionando como se nada 
houvesse acontecido e que, na semana seguinte, já teria um 
embarque de madeira a ser feito. 

COMO SAIR DA SOCIEDADE 

Entreguei a gerência da serraria para meu sócio e 
agora tinha que achar uma forma de sair da sociedade, pois 
sabia que ele não tinha capacidade gerencial e em pouco 
tempo a firma estaria falida e eu não estava disposto a falir 
junto. 

Certo dia ao sair de casa encontrei um conhecido meu, 
que era amigo de quem aqui chamo de "forasteiro" porque 
não residia em Óbidos e sim em Santarém, ressalvando que 
o tal “forasteiro” era o mesmo que anteriormente havia 
recebido uma carta do meu sócio oferecendo-lhe a serraria, 
sem respeitar meu direito de preferência, e o mesmo que 
havia antes me procurado propondo a sociedade em uma 
serraria, que não aceitei e acabei fazendo a sociedade com 
meu sócio, sem a sua participação na sociedade e então, pedi 
a esse conhecido meu, seu amigo, que dissesse ao “forasteiro” 
que eu estava em uma determinada esquina da cidade e 
precisava falar com ele com urgência. 

Não demorou muito e o "forasteiro" chegou para o 
encontro trazendo embrulhado em uma toalha um revólver e, 
bastante desconfiado foi logo perguntando o que eu queria 
com ele, pelo que lhe disse que poderia ficar calmo e 
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perguntei-lhe se ainda tinha a carta que meu sócio lhe 
oferecia a parte dele na serraria. Respondeu que sim, e então 
lhe propus vender minha participação societária na serraria 
por Cr$ 120.000,00 (Cento e Vinte mil Cruzeiros), desde que 
ele me entregasse a carta e o negócio fosse feito naquele 
mesmo dia. 

Ficou animado, mas, respondeu que não tinha o 
dinheiro ao que eu retruquei dizendo-lhe que sabia disso, mas 
também sabia que "FULANO DE TAL" seu amigo tinha o 
dinheiro e poderia lhe emprestar, pois eu estava lhe ofere-
cendo um bom negócio, com faturamento e lucro bastante 
altos conforme demonstrei com a cópia do balanço que havia 
feito para o meu sócio, que agora estava na gerência da firma. 

Dei-lhe a cópia do balanço e ele saiu rapidamente para 
falar com seu amigo e pedir-lhe o dinheiro emprestado, e 
poucas horas depois retornou com Cr$ 100.000,00 (Cem mil 
Cruzeiros) em dinheiro, e uma NOTA PROMISSÓRIA de Cr$ 
20.000,00 (Vinte mil Cruzeiros), assinada pelo amigo dele que 
morava em Óbidos, e mais a carta do meu sócio oferecendo-
lhe sua participação societária. 

Fechamos o negócio e eu o convidei para que me 
acompanhasse até o escritório do meu advogado para 
formalizar a venda, e ao entrarmos no escritório do advogado 
ele tomou um grande susto e após recuperar-se, perguntou o 
que desejávamos tendo eu dito que queria formalizar a venda 
das minhas quotas na serraria para o "forasteiro". 

O advogado ficou mais assustado ainda, e ao colocar 
o papel na máquina de escrever (não existia computador 
naquela época) por duas vezes me perguntou se eu sabia o 
que estava fazendo, pelo que respondi com firmeza que nunca 
havia tido tanta certeza na vida quanto ao que queria, e que 
estava fazendo tudo consciente e queria que tudo fosse feito 
de forma legal e transparente. 
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Logicamente o meu advogado queria me advertir, 
sem falar diretamente e nem me chamar para conversar em 
particular, o que eu não aceitaria, diga-se, que eu deveria 
obedecer o direito de preferência que meu sócio tinha para 
adquirir minha participação societári, mas, o que ele não sabia 
era que eu estava de posse da carta do meu sócio oferecendo 
ao “forasteiro” a sua participação societária, sem que me 
tivesse oferecido suas cotas anteriormente em obediência ao 
tal direito de preferência. 

Pronto o documento e devidamente assinado, 
deixamos o escritório do meu advogado e eu saí aliviado, 
lamentando porque a serraria estava no seu melhor momento 
e dando grandes lucros com a venda de massaranduba. 

À noite fui pagar os honorários do meu advogado, e 
ele desculpando-se comigo confirmou que em conversa 
descontraída com amigos, havia revelado o "pulo do gato" que 
seria o meu sócio pedir, em Juízo, a gerência da firma o que 
acabou me prejudicando e levando ao meu afastamento de 
um negócio que teve seus momentos difíceis, mas que depois 
de muito trabalho e uma boa dose de sorte, estava faturando 
alto e gerando grandes lucros com a venda de massaranduba. 

O FIM DA SERRARIA 

O agora meu ex-sócio quando soube da venda que eu 
havia feito da minha participação societária ao “forasteiro”, 
reclamou e disse que iria anular a venda na Justiça porque eu 
não havia respeitado seu direito de preferência, o que foi dito 
diretamente para mim como se fosse vítima de uma traição 
da minha parte e depois de ouvi-lo falar, me chamar de 
moleque e de me ofender bastante, tirei do bolso uma cópia 
da carta que ele havia escrito ao "forasteiro" oferecendo suas 
cotas na firma e lhe perguntei se a assinatura que constava 
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na carta era dele o que, surpreso, confirmou, e então deixei a 
cópia com ele, dei as costas e fui embora. Não tentou nada na 
Justiça. 

O novo sócio "forasteiro" tanto fez que conseguiu ficar 
na gerência da sociedade, e em pouco tempo mais ou menos 
15 dias parou a serraria, vendeu as máquinas para Santarém, 
vendeu o caminhão para o amigo que lhe havia emprestado 
os Cr$120.000,00 (Cento e Vinte mil Cruzeiros) para comprar 
a minha participação societária e viajou para Fortaleza onde, 
identificando-se como sócio-gerente da serraria, o que 
efetivamente era, fez um bom desconto e conseguiu receber 
em dinheiro todo o crédito da serraria junto a clientes que 
compravam massaranduba e depois de tudo isso DESAPA-
RECEU. 

EMBARQUE DO CAMINHÃO PARA SANTARÉM 

O novo proprietário do caminhão que pertencia à 
serraria e que fora vendido pelo "forasteiro" resolveu 
embarcá-lo para a cidade de Santarém, e no dia do embarque 
houve um grande tumulto no porto de Óbidos que envolveu o 
Juiz, o gerente do banco, meu ex-sócio e o seu advogado tudo 
porque aquele não queria permitir o embarque alegando o 
"trambique" que havia levado do sócio "forasteiro". 

Nada conseguiu porque tudo estava dentro da lei e o 
embarque do caminhão foi feito e o gerente do Banco que 
havia financiado a compra do caminhão para a serraria que 
eu já havia pago e tinha quitação do Banco, resolveu me 
interpelar dizendo: "como é Cornélio, vocês começaram um 
negócio bem depois você sai e deixa teu sócio no fogo".  

Respondi que quando estivesse com menos raiva eu 
lhe explicaria tudo, o que o deixou muito curioso e ansioso 
para saber os detalhes de todo o caso que acima narrei, já 
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que ele estava me interpelando aborrecido por estar con-
vencido que eu era o culpado pelo que estava acontecendo, e 
meu ex-sócio era a pobre vítima da minha esperteza, tendo 
logo se acalmado ainda no burburinho do embarque e falou 
vamos logo me conta o que aconteceu, tendo eu detalhado 
todos os acontecimentos, mostrando-lhe mais uma cópia da 
carta do meu ex-sócio e após de tudo ciente nos mínimos 
detalhes, se despediu de mim agora com raiva do meu ex-
sócio. 

PRÉDIO ONDE FUNCIONOU O MEU BAR 

A desocupação deste imóvel fora pedida em Juízo para 
a realização de alguns reparos e quando concluídos esses 
reparos, o proprietário já estava ultimando a locação para um 
parente seu quando eu resolvi fazer valer o meu direito de 
preferência na locação, que ele obviamente não gostou, 
reclamou, consultou advogado e como não tinha outra opção 
alugou o imóvel novamente para mim. 

De posse do imóvel ali instalei uma pequena fábrica 
de gelo que por vários motivos não deu certo, e depois mudei 
de ramo e me dediquei à representação comercial onde obtive 
algum sucesso, tendo depois de algum tempo, mudado a 
minha atividade para comercialização de máquinas e motores, 
na qual estou até hoje e como em cidade pequena só pode 
ser rico quem já nasce rico, começaram novas pressões sobre 
meus negócios e sobre mim. 

VENDA DE MÁQUINAS DE COSTURA À PRAZO 

Naquela época não se falava em vender à prazo no 
comércio de Óbidos e tudo era vendido à vista, apesar da 

Lembranças de um Obidiense  -  José Cornélio dos Santos



 
 

 
107 

 

inflação ser bem baixa e possibilitar a venda com prestações 
fixas e assim, todos os consumidores estavam acostumados 
a guardar o dinheiro até completar o valor da mercadoria que 
quisessem adquirir, e a única exceção a este modelo de 
comércio era feita por uma Empresa (não tenho o nome dessa 
empresa) que tinha lojas em várias cidades do Brasil e que, 
em Óbidos, estava estabelecida às proximidades do bar 
elegante (Bar Andrade) e que representava e vendia máqui-
nas de costura Singer.(estava estabelecida em imóvel na 
frente do Bar Andrade)  

Nesta loja o cliente pagava 50% no momento de fazer 
o pedido, 25% na entrega da máquina de costura e 25% após 
30 dias e essas eram as condições rígidas de “venda a prazo” 
e assim constatando após feitos por mim os levantamentos 
preliminares em “pesquisa de mercado”, (identifico aqui mais 
um comportamento pioneiro do meu pai na busca de mercado 
para os produtos que vendia) resolvi comprar uma grande 
partida de máquina de costura e por ocasião do desembarque 
das máquinas de costura em Óbidos, um grande fazendeiro 
da cidade me censurou, dizendo que era uma grande besteira 
o que eu estava fazendo, porque quem podia comprar 
máquina de costura já tinha comprado, que eu ia perder 
dinheiro, enfim, falou, falou e falou mais ainda, como se 
tivesse algo com o negócio. 

Não respondi nada até porque eu já tinha o resultado 
da minha “pesquisa mercadológica” e eu já sabia que nas resi-
dências onde tinham máquinas de costura, normalmente elas 
pertenciam à esposa, à mãe da esposa ou à mãe do marido e 
assim sendo, as FILHAS eram sempre proibidas de usar a 
máquina de costura, o que gerava certo atrito em casa tudo 
porque era difícil comprar outra nas condições de venda que 
tínhamos em Óbidos. 

Diante da constatação desse fato, descortinei um 
mercado grande e receptivo para as máquinas de costura para 
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serem utilizadas pelas FILHAS das famílias de Óbidos, que 
queriam mostrar suas prendas com costura, bordado e outras 
atividades correlatas, com algumas inclusive querendo esta-
belecer-se com o negócio de escola de corte e costura, mas 
não tinham máquina de costura porque as condições de venda 
eram muito rigorosas, e quando todos esperavam que eu 
fosse vender “à vista”, coloquei uma placa bem grande 
anunciando a venda de máquinas de costura para pagamento 
em 10 (dez) prestações fixas e para ENTREGA IMEDIATA. 

Foi êxito total e para surpresa minha, as duas pri-
meiras máquinas de costura foram vendidas à vista para as 
filhas do fazendeiro que me criticara e mais, ele mesmo foi 
fazer o pagamento e depois de ter vendido mais de 200 
(duzentas) máquinas de costura, deixei de negociar com tais 
máquinas porque o comércio ficou abarrotado e o mercado 
saturado. (veja imagem ilustrativa das máquinas de costura 
capturadas na internet que, salvo lapso da minha memória, 
eram da marca VIGORELLI pedindo desculpas aos leitores se 
não for essa a marca vendida por ele. Identifico aqui mais um 
ato pioneiro do meu pai, ao introduzir no comércio de Óbidos 
a venda a longo prazo – CREDIÁRIO). 
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MOTORES MARÍTIMOS 

Passei a vender também motores marítimos peque-
nos, movidos à gasolina por serem mais baratos e foi muito 
difícil introduzir no mercado aqueles motores, porque os 
mecânicos não sabiam trabalhar com esse tipo de motor à 
gasolina de “02 tempos" (gasolina misturada com óleo) e 
assim diziam simplesmente que o motor não prestava e o meu 
estoque era grande, sentindo muita dificuldade para 
comercialização. 

Certa vez entrou na loja um jovem e arrogante 
fazendeiro que costumava falar com a força do dinheiro, e 
perguntou apontando para um dos pequenos motores 
"Quanto custa esta porcaria"? Informei o preço e ele no 
mesmo tom de desprezo e arrogância retrucou: "Quero uma 
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porcaria dessa, só pra fazer uma farra e se não prestar eu 
jogo fora". 

Vendi-lhe o motor na presença de várias pessoas que 
riam e assistiam àquele ato de arrogância pura, pagando à 
vista e mandou instalá-lo em uma canoa, e já no domingo o 
motor estava pronto para a farra. 

Convidou alguns amigos e saíram a beber e passear 
pelo rio amazonas e durante o banho de rio e em decorrência 
da brincadeira de bêbado, encheram de água a canoa que 
assim ficou semi submersa e totalmente alagada e a essa 
altura, o pobre do motor instalado no centro da canoa já 
estava completamente submerso nas águas turvas do rio da 
amazonas, tendo os farristas amarrado a canoa na margem 
do rio e prosseguiram com a farra em terra firme, onde 
dançaram e se divertiram e na hora de voltar para Óbidos, 
retiraram a água do interior da canoa e começaram a viagem 
de regresso utilizando um só remo que tinha na canoa, na 
certeza de que o pequeno motor não mais funcionava. 

A viagem prosseguia lenta e penosa quando o 
fazendeiro e dono do motor, ainda meio bêbado, mandou que 
os seus companheiros se afastassem que ele ia colocar aquela 
porcaria para funcionar, pelo que seus companheiros de farra 
não o aconselharam porque o motor tinha passado a noite 
toda mergulhado e, no mínimo, precisaria de uma boa limpeza 
para que não estragasse em definitivo. 

Não ouvindo seus companheiros, respondeu que 
aquela porcaria estava paga e que iria colocar para funcionar 
caso contrário iriam demorar muito para chegar a Óbidos e 
assim fazendo, como era natural, na primeira tentativa o 
motor não funcionou e o fazendeiro continuou tentando, até 
que na terceira tentativa para alegria de todos o motor 
funcionou, e já na próxima mercearia ao longo do rio pararam 
e reforçaram o estoque de bebidas, e a farra continuou 
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durante a viagem agora para comemorar o funcionamento do 
pequeno motor. 

Ao chegar a Óbidos o assunto foi comentado por eles, 
e a cidade toda ficou sabendo desse fato, com todos tecendo 
elogios ao motor marítimo que apesar de pequeno funcionava 
“até de baixo d’água”, e assim o receio de comprá-lo se 
dissipou e eu comecei a vender muitos desses motores que 
fizeram sucesso, salvaram muitas vidas com socorro mais 
rápido, e enriqueceram algumas pessoas. (Observo que a 
descoberta e compra pelo meu pai desses pequenos motores 
de 5,5hp a gasolina, dois tempos, da marca STOLL estão 
detalhadas no episódio VIAGEM CEGA)  

MAQUINAS DE ESCREVER MAIS AGENTE DE SEGUROS 

Para conseguir revender máquinas de escrever em 
Óbidos foi outra briga desta vez com o revendedor de Belém, 
que não queria que a fábrica vendesse para nenhuma cidade 
do interior alegando que tinha vendedores para vender as 
máquinas em todo o Estado do Pará, e em um encontro casual 
que tive em São Paulo com o inspetor de vendas da fábrica, 
comprei uma grande quantidade de máquinas exatamente o 
dobro do que havia comprado o concorrente de Belém. 

Mais de 100 (cem) máquinas de escrever para vender 
em Óbidos seria impossível, quando chegou na cidade um 
vendedor-viajante de uma outra firma de Belém de nome 
Adilson, a quem pedi ajuda e este em cada cidade que visitava 
vendia pelo menos 05 máquinas e com essa estratégia de usar 
o viajante-vendedor de uma empresa de Belém, sem custos 
para mim que apenas pagava comissão ao vendedor, con-
segui vender todo meu estoque de máquinas de escrever e 
quando os meus "seguidores" começavam a receber as 
máquinas de escrever para revender em Óbidos e desco-
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nhecendo essa estratégia que usei, ficaram estocados de 
máquinas e eu deixava o ramo porque o mercado não 
suportava mais. 

Prosseguia minha vida de comerciante sempre 
buscando novos negócios e procurando identificar faixas de 
atuação em um mercado restrito como era e ainda é o 
mercado de Óbidos, quando certa vez viajei de Belém para 
Óbidos em camarote de luxo de um dos navios da frota branca 
da ENASA-Empresa de Navegação da Amazônia S/A porque 
não havia conseguido passagem em camarote mais barato. 

Essa empresa era proprietária de quatro navios de 
nomes Leopoldo Peres, Augusto Montenegro, Lobo D’almada 
e Lauro Sodré e faziam a rota Belém/ Manaus com escala em 
Óbidos e outras cidades ao longo do rio amazonas, e eu na 
viagem que fiz em camarote de luxo de um deles, como já 
disse acima, terminei por conhecer o inspetor do então maior 
grupo privado de seguros do Brasil (Atlântica Boavista de 
Seguros) e conversando durante a viagem ele me perguntou 
como deveria proceder para ocupar o meu camarote, a partir 
de Óbidos até Manaus. 

Pedi a ele para aguardar enquanto eu pessoalmente 
ia falar com o comandante que era meu conhecido em razão 
das muitas viagens que havia feito no mesmo navio, e ao 
retornar disse-lhe que o comandante havia concordado que 
ele ocupasse o camarote no trecho Óbidos/Manaus e ainda 
"absolutamente grátis” até porque, eu já havia pago o 
camarote para o trecho Belém-Manaus. 

Dessa rápida amizade nasceu um negócio e eu in-
gressei no ramo de seguros, tendo sido nomeado "AGENTE" 
daquela Companhia seguradora para Óbidos e cidades 
vizinhas, época em que ganhei bom dinheiro com as gene-
rosas comissões que a Companhia pagava. (veja imagem 
ilustrativa capturada da internet de um dos navios da frota 
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branca da ENASA – Empresa de Navegação da Amazônia S/A 
- famosos por proporcionar uma viagem confortável em seus 
camarotes e por ter uma parte do navio chamada terceira 
classe onde viajavam pessoas em redes em absoluto 
desconforto). 

 

 

FAMA DE ESPERTO 

De tanto perseguir novas oportunidades e tentar 
ganhar dinheiro em uma cidade que não admitia que um "filho 
de mãe solteira” pobre estivesse vencendo na vida, fui 
agraciado com a fama de "ESPERTO" o que vez por outra me 
prejudicava em alguns negócios como o que eu vou relatar. 

Estava fazendo um negócio com o maior comerciante 
da cidade de Óbidos, quando passou outro comerciante gaiato 
e disse “fulano, cuidado com o Cornélio ele é muito sabido" e 
foi embora e naquele mesmo momento eu notei que o 
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comerciante para quem estava vendendo "esfriou", querendo 
transferir para outro dia o fechamento do negócio que eu 
sabia que não aconteceria sabendo também que aquele 
comerciante gaiato e intrometido voltaria logo pelo mesmo 
local e assim sabendo, procurei "segurar" o comerciante com 
quem estava fazendo negócio. 

Sem muita demora eis que volta o mesmo comer-
ciante gaiato que novamente repete sua advertência que me 
era prejudicial, quando então resolvi dar o troco e disse ao 
comerciante com quem negociava: "SE EU SOU O SABIDO, 
ELE ESTÁ TE CHAMANDO DE BURRO, PORQUE NÃO SABES 
FAZER NEGÓCIO". 

Foi o suficiente e inflamado por mim, que reverti a 
meu favor aquela piadinha de mau gosto, saiu correndo atrás 
do comerciante gaiato para lhe dar uns tapas e enquanto 
corria gritava: "Eu não sou burro seu filho da.......”. Voltou 
mais calmo, porém, ainda ofendido, e o negócio que 
entabulávamos foi fechado imediatamente. 

Passadas algumas semanas, o mesmo comerciante 
gaiato em uma roda de amigos me perguntou do que eu vivia 
já que eu não parava de viajar, insinuando que eu gastava 
muito dinheiro em viagens e passeios, mas, não esperou a 
resposta e foi logo se retirando. 

Fiquei calado e um comerciante violento que estava 
ao meu lado foi logo dizendo "uma dessa eu não levava para 
casa, resolvia na porrada" então pedi que se acalmasse, 
porque um dia eu daria a resposta e não demorou muito esse 
dia quando em uma bonita manhã, entra na minha loja o dito 
comerciante gaiato que se fazia acompanhar do seu sogro e 
queria comprar um motor SKANDIA de 15 HP. 

Lembrei-me da pergunta dele e decidi aumentar 
bastante o preço do motor e não fiz nenhum desconto, pelo 
que todos saíram da loja e já no dia seguinte retornaram com 
o cheque para pagar o motor à vista e após efetuado o 
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pagamento, eu lhe disse mostrando o cheque É DISSO QUE 
EU VIVO. 

Não sei se entendeu, mas, se não, provavelmente 
entenderá se ler este livro. 

SAFADO (MULHERENGO) 

Desde muito jovem fiquei conhecido como safado 
(mulherengo) porque era muito namorador e a culpa não foi 
exatamente minha, pois, no início, eu até que levava a sério 
as duas primeiras namoradas que tive uma de cada vez claro, 
e me mantinha fiel como todo bom e comportado namorado, 
até que um dia uma delas resolveu fazer jus ao meu nome 
CORNÉLIO e me trocou de maneira inusitada por outro 
durante o namoro, acabando por casar com seu primo e mais 
tarde, a segunda trilhou o mesmo caminho e depois de ter 
sido “despachado” pela segunda namorada, resolvi que só 
teria a terceira se fosse ao mesmo tempo com a quarta e 
assim por diante. 

Assim eu me dei bem melhor do que ter uma só, e 
como eu não estava mesmo interessado em casamento, não 
"empatava" as namoradas por muito tempo daí surgiu a fama 
de SAFADO (namorador) e bastava eu arranjar uma nova 
namorada que corria logo o boato que eu estava noivo, e para 
a época, desmanchar um noivado era um comportamento 
devasso o que só reforçava minha má fama de safado. 

PROBLEMAS COM NAMORADAS 

Dentre os vários problemas nesse campo, o mais sério 
aconteceu em uma cidade vizinha a Óbidos onde eu, sem 
saber, namorei uma moça que era noiva de um rico fazendeiro 
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e comerciante local e isso tudo em menos de um mês da data 
marcada para o casamento. O meu namoro não era segredo 
para ninguém e toda cidade sabia, pois, a moça era muito 
bonita e filha de um ricaço da cidade que era meu cliente. 

Eu não estava sabendo de nada e à noite na pensão 
onde me hospedava, pois nessa época eu era representante 
comercial e viajava para visitar os clientes, um freguês que 
parecia gostar muito de mim perguntou se eu ia sair naquela 
noite, pelo que confirmei dizendo-lhe que sairia para 
encontrar com minha namorada, pelo que me pediu que não 
fizesse isso. 

Estranhei ele ter vindo de tão longe a pé para ter 
aquela conversa comigo, e quando terminei de jantar, mais 
dois amigos comerciantes estavam me esperando para 
recomendar que não saísse da pensão naquela noite, e como 
eu relutava dizendo que não entendia o porquê daquilo tudo, 
então um deles resolveu falar dizendo que o noivo de minha 
namorada havia chegado e espalhava na cidade que me 
mataria naquela noite. 

Em princípio concordei em não sair da pensão, mas, a 
final, resolvemos todos sair juntos e eu fiquei no meio dos 
quatro amigos, para assim poder conhecer o noivo da minha 
namorada e quando chegamos na praça da cidade já na 
primeira "volta" (passeio a pé pela praça) eles me mostraram 
o noivo que estava bebendo junto com amigos em um bar, e 
era um rapaz novo, forte, alto e usava chapéu enquanto eu 
era alto e franzino e não aguentaria um tapa. 

Voltei logo para a pensão e só pensava em deixar a 
cidade o mais rápido possível, mas, sem transporte fui obri-
gado a permanecer mais dois dias na cidade e a tal namorada 
que também estava noiva do fazendeiro estava tentando 
"pegar no meu pé" e eu tentando me livrar dela, aconse-
lhando-a a não perder a oportunidade de casar com o 
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fazendeiro porque comigo não haveria casamento. Preocu-
pava-me também em não perder o bom freguês que era seu 
pai. 

Soube algum tempo depois, que o noivado havia 
terminado e ele havia casado com outra moça da cidade, a 
mesma coisa acontecendo com ela que também casou com 
outro rapaz e alguns anos mais tarde, eu também já casado, 
fiz a doação de um grupo-gerador de energia elétrica para o 
clube social da cidade, que foi comemorado com uma grande 
festa no clube e como eu estava na cidade, alguns membros 
da diretoria foram me buscar no hotel para dela participar. 

A tal festa dançante estava bastante animada mas eu 
não dancei com ninguém e fiquei "embromando" bebendo 
refrigerante e comendo salgadinhos quando, de repente, um 
grupo de homens que conheciam o meu namoro do passado 
me cercou. Era o ex-noivo que queria se vingar. 

Começou uma discussão, entrou a turma do "deixa 
disso", a diretoria do clube interferiu, afinal eu era o 
convidado de honra, quando eu disse bem alto: "NÃO 
ENTENDO, ELE DEVIA ME AGRADECER". 

Esta frase calou fundo junto a várias pessoas que, 
após tomarem conhecimento do que havia acontecido alguns 
anos antes, passaram a concordar comigo inclusive o ex-noivo 
que após se acalmar e raciocinar melhor, acredito, também 
assim entendeu pois passou a ser meu amigo e se tornou um 
grande freguês. 

OUTRO PROBLEMA 

Outro problema sério aconteceu com uma namorada 
recém-chegada a Óbidos e o assunto foi parar na polícia, onde 
o delegado era pai da outra namorada e eu que já tinha fama 
de “safado”, agora então estava definitivamente consagrado 
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como tal e o promotor público mandou-me chamar junta-
mente com a namorada para um “entendimento”, que não era 
outro senão para me fazer casar, e eu me defendi perante o 
promotor recusando-me firmemente a casar e disse que eu 
estava disposto a ser preso, mas não casava. 

Na saída do gabinete do Promotor o pai da moça que 
a aguardava me abordou e foi logo perguntando: "QUE TAL 
RAPAZ, RESOLVEU CORRIGIR O ERRO?" então respondi: 
"NÃO EXISTE ERRO E TRATE DE MANDAR SUA FILHA PARA O 
HOSPÍCIO" e fui saindo com cautela, para não ser sur-
preendido com um tiro pelas costas. 

Acusação idêntica de ter sido desvirginada ela já tinha 
tentado contra um rapaz na cidade onde eles moravam antes 
de se mudarem para Óbidos, e eu não entendia como uma 
moça pode ser desvirginada duas vezes e a coisa rolou por 
muito tempo, tendo sido difícil me livrar dela que queria 
porque queria casar. 

Quando não faltava mais nada para inventar ela 
resolveu apelar dizendo que estava grávida e o pior, ela 
apresentava uma barriga que com o tempo ia crescendo e 
fazia questão de exibir com frequência. 

Devido a esse procedimento e por não permitir que 
tocassem em sua barriga, um grupo de senhoras passou a 
desconfiar terminando por desmascará-la, tirando todo o 
pano que ela havia colocado na barriga para fingir que estava 
grávida dizendo que o filho era meu. 

Toda a cidade ficou sabendo da farsa e eu senti-me 
aliviado, pois já tinha dado a ela inclusive algum dinheiro para 
comprar roupinhas para o bebê, e já preparava minha mãe 
para criar a criança. 

A moça era muito bonita até que um dia chegou a 
Óbidos um rapaz solteiro e elegante que se apaixonou por ela, 
e após algum tempo mudou-se de Óbidos e a levou consigo e 
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a fama de “safado” quase prejudica meu casamento, pois a 
família da minha esposa não queria a união, certamente 
pensando que seria mais uma aventura. Estamos casados há 
40 anos. (em 1994) 

PROBLEMAS NA MATA 

Como disse na introdução, não me apeguei aos fatos 
cronologicamente e este que passo a narrar aconteceu antes 
de eu me tornar comerciante estabelecido. 

Preparei uma viagem para exploração de madeira no 
rio Curuçambá com 12 homens e um caçador, sendo que o 
caçador saiu na frente para nos encontrar no local deno-
minado "acampamento". 

A viagem estava prevista para dois dias e assim 
levamos mantimentos para três, mas, acontece que o igara-
pé estava muito sujo e assim tivemos que limpá-lo para poder 
permitir a passagem da nossa canoa, o que tomou-nos muito 
tempo e a viagem demorou mais que o previsto tendo 
acabado o rancho, restando apenas açúcar, farinha e sal. 

No primeiro dia sem rancho os trabalhadores 
mataram um jacaré e comeram tudo sem lembrar do dia 
seguinte, e eu passei a "chibé" (farinha, água e açúcar) e já 
no terceiro dia com o mesmo cardápio, "chibé", paramos para 
pernoitar por volta de 16:00 horas e neste local encontramos 
uma árvore de "patauá" com as frutas maduras e, animados, 
pois o "vinho do patauá" é um alimento muito forte, perguntei 
quem ia subir na árvore para cortar o cacho da fruta. 

Candidatos não faltaram e o primeiro não chegou 
sequer no meio da árvore e logo desceu, e assim sucessi-
vamente com o segundo e o terceiro, pois todos estavam 
fracos e sentiam-se tontos pelo esforço e, lembrem-se, 
estamos falando de doze homens famintos e muito fracos e 
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eu, embora antevendo o problema, não tive outra saída senão 
mandar derrubar a árvore. 

Até a conclusão da derrubada da árvore a água já 
estava fervendo e o “patauá” foi colocado na lata. Após 
fervido, eu que não conhecia as soluções na mata, estava 
procurando uma toalha ou camisa para filtrar o vinho quando 
alguém do grupo falou que não precisava de toalha e tirou um 
terçado bem vermelho que estava no fogo, e o colocou dentro 
da lata com o “vinho de patauá”, de repente a "borra" sentou 
no fundo da lata e o vinho foi servido limpo. 

No dia seguinte, continuamos a viagem e levamos o 
vinho para a próxima refeição e durante a viagem encon-
tramos um homem sentado e encostado em uma árvore era 
um caçador perdido, estava fraco e já demonstrava sinais de 
desequilíbrio mental. 

Colocamo-lo na canoa e tomou o vinho de patauá com 
açúcar e farinha numa sofreguidão que foi preciso minha 
intervenção. 

Já na tarde do mesmo dia, chegamos ao local 
denominado "acampamento" onde encontraríamos o nosso 
caçador que no momento não estava, mas logo chegou depois 
de detonarmos dois tiros, como sinal de que já tínhamos 
chegado. 

Questionamos o nosso caçador já que não estávamos 
vendo nenhuma caça abatida para comer, e ele calmamente 
ainda perguntou o que queríamos comer, tendo em seguida 
mandado fazer o fogo que ele iria buscar a comida na 
"GELADEIRA" de onde tirou bastante carne e todos comemos 
à vontade. 

A "GELADEIRA" era simplesmente um buraco feito na 
terra, com seu interior forrado com folhas de bananeiras e 
que, depois de abastecido com comida (caça), era tampado 
com um trançado de varetas de madeira coberto com folhas 
e sobre as folhas, colocada uma porção de terra. 
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Em seguida, o caçador fazia uma pequena fogueira 
em cima da "GELADEIRA" e após o fogo apagar, a comida 
ficava conservada por vários dias e se a "geladeira" fosse 
aberta todo o procedimento tinha que ser repetido. 

 Acredito eu que o fogo feito em cima do buraco 
extraía o oxigênio que existia no seu interior e assim a comida 
ficava conservada, numa espécie tosca de câmara de vácuo, 
e assim prosseguimos nosso trabalho de extração de madeira, 
agora sem problemas com alimentação. 

Outro problema que enfrentamos foi a doença repen-
tina de alguns homens que depois de algumas observações, 
descobrimos que a água do igarapé estava contaminada pelas 
frutas dos açacuzeiros (planta venenosa) que, com o início do 
período chuvoso, caíam nos igarapés e era desta água que 
bebíamos. Passamos então a beber água de um poço que 
cavamos às margens do igarapé. 

Depois de retornarmos à Óbidos recebi uma INTI-
MAÇÃO do Delegado de Polícia e fui até lá, quando ele me 
apresentou um cidadão que se dizia dono da árvore de 
“patauá" que eu havia mandado derrubar, e estava cobrando 
Cr$ 500,00 (Quinhentos Cruzeiros) pela árvore e de nada 
valeram as minhas explicações pelo que acabei pagando o que 
me estava sendo cobrado, preço este que seria o valor da 
propriedade do aproveitador. (Veja imagem ilustrativa da 
árvore de patauá que é uma palmeira da Amazônia e dos seus 
frutos se faz vinho de patauá que lembra o vinho de açaí) 
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VENDA DE TORNO MECÂNICO- GRATIDÃO 

Eu vendia máquinas e motores em Óbidos e na cidade 
não existia torno mecânico em nenhuma oficina, e certo dia 
entrou em minha loja um mecânico que comprou um torno de 
grande porte e depois de instalado em sua oficina, sua família 
começou a criticá-lo porque ele havia comprado uma máquina 
em Óbidos por preço muito alto, e que em Belém ele 
compraria o mesmo torno por preço bem menor e tanto 
pressionaram que o mecânico retornou à minha loja porque 
queria o cancelamento do negócio, e eu aceitei. 

Devolvi o dinheiro que havia recebido como parte do 
pagamento e o mecânico e sua irmã viajaram para Belém para 
comprar o torno mecânico igual e mais barato, e eu já sabia 
que ele estava errado, mas, não quis interferir para não ser 
erroneamente interpretado pela família. 

Semanas depois o mecânico e sua irmã retornaram à 
Óbidos sem ter comprado o torno, porque além de ser mais 
caro, eles não tinham "fiador" e as condições de pagamento 
em Belém eram muito severas e depois do mecânico já ter 
passado pela loja várias vezes durante um dia inteiro, 
somente no dia seguinte criou coragem e contou-me tudo e 
finalizou querendo comprar de volta o torno. 

Argumentei que só faria o negócio se fosse pelo 
mesmo preço de Belém e nas mesmas condições, inclusive 
com "fiador" e com esta resposta o mecânico desencantado 
levou o assunto para a hora do almoço e quase sai pancadaria 
entre ele, sua mãe e sua irmã especialmente, porque ele havia 
descoberto que sua irmã queria passear em Belém para rever 
o namorado. 

Eles gastaram quase todo o dinheiro que haviam 
levado para comprar o torno mecânico em Belém, e estavam 
quase sem dinheiro e sem o torno que é a espinha dorsal de 
uma boa oficina mecânica. 

Lembranças de um Obidiense  -  José Cornélio dos Santos



 
 

 
124 

 

Como eu precisava que o mecânico tivesse o torno 
que era o único na cidade, resolvi depois de chatear bastante, 
manter a venda nas condições anteriormente acertadas que 
era "uma entrada de 5% e o saldo em 20 meses sem juros" 
tendo referido mecânico trabalhado durante anos com esse 
torno, ganhando dinheiro pois era o único na cidade e depois 
de alguns anos mudou-se para Belém, e trabalha até hoje 
(1994) com o mesmo torno mecânico em sua oficina no bairro 
da Estrada Nova. 

Todas as vezes que vou até sua oficina ele fala 
agradecido sobre a compra do torno mecânico, e não cobra 
ou cobra muito barato por eventuais serviços que eu precise, 
o que me inibe de procurá-lo mais vezes. 

VENDA DE SORVETEIRA - GRATIDÃO 

Já residia em Belém e um dia ao visitar Óbidos, um 
cidadão encontrou-me na rua abraçou-me demoradamente e 
depois me olhou com os olhos cheios d'água e disse deixa eu 
te dar mais um abraço e assim o fez demoradamente. 

Logo em seguida a sua esposa também me abraçou 
demoradamente, enquanto dizia que tudo o que eles tinham 
na vida deviam a mim e eu, sem jeito, não dizia nada porque 
simplesmente não conseguia lembrar o que eu teria feito para 
merecer aquela carinhosa manifestação. 

Depois de algum tempo, consegui lembrar que este 
casal tinha um Bar muito simples ou seja, era uma venda de 
cachaça e nele eu mandei instalar uma sorveteira para que 
eles me pagassem como fosse possível, sem prazo e com o 
preço de venda à vista, lembrei-me também que precisei 
pagar a própria instalação do equipamento, pois não tinham 
dinheiro para tal e esta foi a ajuda inicial que todos nós 
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precisamos e que eu dei a este casal, que soube aproveitar 
estando bem financeiramente até hoje. (1994) 

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PRAÇA JOSE VERÍSSIMO 

EM ÓBIDOS 

Eu era proprietário de um terreno que ficava bem na 
frente da cidade, onde o prefeito havia planejado a construção 
de uma praça e sabendo disso, fui até ele e disse da minha 
intenção de construir uma loja naquele local, o que 
desmontaria todo o seu plano e por sua vez, o prefeito sugeriu 
que eu construísse minha loja avançando para o rio amazonas 
ou seja, a construísse além dos limites da cidade, que ele 
como Prefeito me ajudaria a construir o cais de arrimo e 
proteção do prédio. 

Aceitei a proposta e em poucos dias iniciei a cons-
trução, trocando como havia sido combinado o meu terreno 
que ficava onde ele pretendia construir o que hoje é a Praça 
José Veríssimo, e eu ficava com o terreno da Prefeitura e que 
avançava para o rio. 

Meu advogado providenciou toda a respectiva docu-
mentação como também a autorização da Prefeitura para a 
construção, tudo feito dentro da lei porque eu já esperava 
problemas com a Capitania dos Portos que tinha base em 
Santarém. 

A construção foi feita rapidamente em concreto e 
tijolo, com 02 pavimentos para cima e 01 pavimento para 
baixo pois o terreno era lamacento. 

Logo as pressões contra a construção começaram e 
vinham de todos os lados e dentre tantas, os próprios 
comerciantes da cidade reclamavam porque a construção 
ficaria na frente da cidade e tiraria a ventilação que vinha do 
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rio quando na verdade, o que temiam eles era o fato de estar 
sendo construída a loja mais bem localizada de toda a cidade, 
o que faria com que a maioria das pessoas que chegassem na 
cidade pelo rio primeiro passassem na minha loja, o que 
efetivamente aconteceu. 

A Capitania dos Portos recebia denúncias de todos os 
lados e as mais comuns diziam que eu estava construindo 
uma "Maromba" na frente da cidade e outros diziam que eu 
estava construindo "Palafita" e assim por diante, e circulava 
então a informação de que o Capitão dos Portos mandaria 
uma corveta para derrubar a "Maromba", quando certo dia 
uma corveta da marinha de guerra fundeou bem em frente ao 
meu prédio e eu pensei ter chegado a hora. 

Mandei que os meus funcionários se retirassem e fui 
para a porta da loja que já estava funcionando, e lá permaneci 
com as portas abertas quando então percebi que todas as 
lojas do comércio estavam fechadas e as ruas desertas porque 
todos estavam esperando o bombardeio que viria da corveta. 

A essa altura eu já tinha mandado um estivador colher 
informações e ele, solicito, levou uma pequena canoa para 
desembarcar o comandante. 

Foi SÓ susto, pois, o comandante havia parado em 
Óbidos para visitar um parente seu que morava na cidade. 

CERTO CAPITÃO BAIXINHO 

Continuava trabalhando na nova loja e ganhando 
dinheiro com a excelente localização da mesma, quando um 
dia por volta de 01 hora da manhã eu estava jogando cartas 
na casa de um amigo, (meu pai e um grupo pequeno de 
amigos jogavam cartas na casa do Sr. Titilo Savino e D. 
Lucidéia) e um estivador lá chegou dizendo para eu ir falar 
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urgente com o Capitão dos Portos, que estava me aguardando 
a bordo de um navio que estava atracado no Porto. 

Depois de me refazer do susto eu me preparei para o 
pior, antes porém, fui até o escritório e apanhei todos os 
documentos e parti para enfrentar a fera que era um capitão 
baixinho, de cabeça quente e quando eu me apresentei ele foi 
logo perguntando "quanto você pagou ao prefeito para 
construir a maromba?" e continuou nessa linha  me humi-
lhando em alto e bom som o quanto podia, e com toda a força 
da sua autoridade, isso tudo com uma assistência de mais ou 
menos 30 trabalhadores e tripulantes. 

Eu calado estava calado fiquei, e o capitão prosseguia 
falando e falando e quando ele já estava repetindo tudo mais 
uma vez perguntei se já podia falar, pelo que respondeu 
indagando se eu ainda tinha algo a dizer, ao que respondi 
afirmativamente, esclarecendo que pelo menos três coisas 
que ele havia falado não eram verdadeiras, e que eu poderia 
provar. 

O capitão ficou mais furioso e mais alto porque estava 
na ponta dos pés, segundo observação dos que estavam 
assistindo e quando ele permitiu comecei a rebater dizendo-
lhe que primeiro, não havia construído uma maromba e sim 
um prédio com dois pavimentos, todo em alvenaria e pintado 
de branco. Neste momento, apontei do navio mesmo para o 
prédio, detalhe que ele nem sequer havia percebido. 

Em segundo lugar disse, nada paguei ao prefeito e em 
terceiro, os meus documentos estão acima de qualquer 
dúvida e talvez até da competência da própria Capitania dos 
Portos do Pará, visto que foram fornecidos pelo próprio 
"DOMÍNIO DA UNIÃO" com sede no Rio de Janeiro e por fim, 
mostrei-lhe toda a documentação. 

Foi um golpe fatal e após ler os documentos, virou-se 
para mim pedindo desculpas e garantindo que em Belém daria 
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parecer favorável em seu relatório, e que a partir daquela data 
ninguém mais me incomodaria sobre o assunto, tendo o 
capitão colocado a mão no meu ombro e me convidado para 
tomar um cafezinho que estava sendo servido a bordo. 

Por volta de cinco horas da manhã me despedi do 
capitão e do comandante do navio, que era meu amigo e que 
me disse ao pé do ouvido, que havia ficado satisfeito com o 
final, pois o capitão durante a viagem falava com muita raiva 
sobre a minha audácia em ter construído a "maromba” na 
frente da cidade. 

A cidade de Óbidos ficou sabendo do ocorrido e como 
não podia deixar de ser, surgiram logo os boatos e dentre 
esses o mais hilariante dizia que eu havia conseguido 
"HIPNOTIZAR" o capitão e este ficara bonzinho comigo. 

(Observo na oportunidade, que meu pai dizia que 
ficava preocupado por ser esta a única construção naquela 
área da cidade, e se continuasse sozinho estaria mais 
vulnerável a eventuais ações judiciais para a demolição do 
imóvel e outras pressões, quando então resolveu usar a 
ambição das famílias ricas da cidade a seu favor, e passou ele 
mesmo a espalhar o boato de que agora iria trilhar o mesmo 
caminho para comprar o terreno do lado e assim sucessi-
vamente, até ser o proprietário de toda a frente da cidade 
onde instalaria lojas no térreo e residências na parte de cima, 
dominando todo o comercio de Óbidos. 

O boato correu como rastilho de pólvora e as famílias 
ricas da cidade se apressaram em comprar os demais terrenos 
e construíram o que é hoje a frente da cidade, com lojas 
comerciais na parte térrea e residência na parte de cima. O 
detalhe é que meu pai não tinha mais dinheiro para comprar 
nenhum terreno e muito menos para construir outra casa na 
“beira”.)  
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(casas em construção – foto acima e depois de prontas 

consolidando a nova frente da cidade) 
 

 
(Muro de arrimo com a nova rua entre o muro e as 

casas)- acervo Portal Obidense. 
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PONTE SOBRE O RIO CURUÇAMBÁ 

Não muito longe da cidade de Óbidos existe um rio 
denominado Curuçambá, com água fria e límpida ao ponto de 
se visualizar o fundo e este rio até hoje (1994) é um lugar 
aprazível na parte que cruza a estrada que liga Óbidos a 
Oriximiná, onde a população o transformou em balneário e 
sobre ele existia uma ponte de madeira que era longa, tendo 
sido parte dela substituída por aterro na parte de baixada, 
preservando-se o curso dos rios que cruzam a estrada. 

A ponte antiga que não é a mesma que hoje lá está, 
estava irregular (desnivelada), mas resistia ao peso de cami-
nhões e veículos leves e o Prefeito da época contratou um 
amigo seu que era "ESPECIALISTA" na construção e 
recuperação de pontes de madeira, e durante alguns meses a 
tal ponte ficou com o trânsito precário devido as obras de 
reparo. 

Na sua reinauguração o Prefeito encheu de gente o 
jeep e o caminhão da Prefeitura, e assim todos atravessaram 
a ponte para a festa do outro lado do rio e assim estava 
reinaugurada com muita festa e fogos de artifício a ponte 
sobre o rio Curuçambá. 

Algum tempo depois de reinaugurada justamente na 
semana da festa da padroeira de Óbidos, alguns colonos 
fretaram meu caminhão para ir buscar gêneros na colônia 
porque o meu caminhão (marca MACK) era grande com 
capacidade para carregar 12 toneladas, enquanto os demais 
que existiam na cidade carregavam no máximo 07 toneladas, 
e a ponte agora estava bem nivelada e toda pintada. 

Na ida com o caminhão vazio passei pela ponte bem 
devagar sem nenhum problema, mas, no retorno o caminhão 
veio muito carregado e ao chegar na ponte, parei e pedi aos 
colonos que descarregassem metade da carga porque o 
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serviço estava bonito e eu desconfiava que a ponte não 
suportaria tanto peso. 

Os colonos se recusaram a descarregar a metade da 
carga como também se recusaram a descer de cima da 
mesma, que era como eles estavam viajando, dizendo-me "se 
o senhor vai no caminhão nós vai também" e diante dessas 
recusas, avisei a todos que iria passar com velocidade na 
tentativa de evitar acidente, quando ao atingir pouco mais da 
metade da ponte que era bastante longa, notei que algo de 
anormal estava acontecendo pois ouvia o estalar da ponte e 
acelerei mais ainda, enquanto os colonos gritavam. 

Após atravessá-la parei o caminhão e convoquei 
alguns colonos para verificar o que tinha acontecido, quando 
constatamos que o “ESPECIALISTA" nada mais fez do que 
colocar alguns "CALÇOS DE MADEIRA" para nivelar o tabu-
leiro da ponte e mais, nem sequer pregou os calços. 

Quando o caminhão passou, o peso e a trepidação 
fizeram cair os calços dando a impressão de que a ponte 
estava caindo, quando na realidade estava apenas voltando à 
sua posição anterior e ao chegar a Óbidos, alguns colonos 
foram procurar o Prefeito a quem denunciaram o péssimo 
serviço que havia sido feito pelo “ESPECIALISTA" que a esta 
altura já havia sumido da cidade. 

Este fato absolutamente verídico e acontecido dentro 
dos limites em que narrei, serve de gozação até hoje (1994) 
entre meus familiares e amigos que o aumentam dizendo que, 
na medida em que eu passava com o caminhão, a ponte ia 
caindo atrás de mim. (imagem da ponte atual e balneário do 
Curuçambá-foto portal obidense) 
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COLONOS DO " CANTA - GALO" 

"CANTA - GALO” é uma colônia agrícola situada na 
zona de estrada do município de Óbidos, e naquela época 
quando eu ganhava a vida com um caminhão de frete, os 
colonos que ali trabalhavam tinham que carregar seus 
gêneros no ombro ou no lombo de burros até onde o caminhão 
podia entrar cerca de 10 km mais ou menos, e o líder deles 
um certo dia reuniu alguns colonos e foi me pedir para 
cooperar na construção de uma estrada vicinal que chegasse 
até aquela colônia agrícola, no que concordei desde que eu 
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pudesse aproveitar a madeira que fosse retirada para abrir a 
estrada. 

Feito o acordo eu reuni o meu pessoal que estava 
acostumado com aquele serviço, começamos o trabalho e em 
pouco tempo a estrada vicinal estava feita e o caminhão agora 
ia apanhar os gêneros lá dentro da colônia e depois da estrada 
ficar pronta, os colonos acharam de fazer a sua inauguração 
e me pediram ajuda no que cooperei com muita coisa, pois 
seria um dos homenageados. 

No dia marcado para a festa de inauguração ao chegar 
com o caminhão e alguns convidados no local onde iniciava a 
estrada, deparei com o caminhão de um vereador que era 
amigo e partidário do Prefeito e estava alí para “tirar uma 
casquinha”, estando o lugar da inauguração todo enfeitado 
com bandeirinhas coloridas, fogos de artificio e a animação 
era total. 

Eu era solteiro e lá tinha uma moça muito bonita de 
quem me aproximei e logo nós retiramos da aglomeração 
“para poder ficar mais a vontade" antes, porém, falei ao meu 
ajudante que se alguém me procurasse que desse uma 
desculpa qualquer dizendo que eu voltaria logo, mas demorei 
algum tempo para retornar e quando o fiz a comida já havia 
terminado e eu perdido a festa, apesar de ser o home-
nageado, enfim, carregamos o caminhão e retornamos para a 
cidade de Óbidos. 

Certo dia chegou a Óbidos um jornal com as foto-
grafias dos políticos adversários do prefeito que haviam 
participado festivamente da inauguração, o prefeito estava 
viajando e a vice-prefeita (D. Francisca das Chagas Simões 
Pantoja – D. Chaguita se não me falha a memória e que era 
madrinha de batismo da minha mãe) mandou-me chamar e 
mostrando o recorte do jornal pedia explicações e reclamava 
porque a Prefeitura também havia ajudado na construção da 
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estrada vicinal, e que era minha obrigação ter protestado 
diante dos políticos aproveitadores. 

Respondi que eu não era político e não tinha a 
obrigação de protestar e sim a obrigação era do político 
partidário do Prefeito que estava também na festa conforme 
provava a própria fotografia, e disse mais, que não havia 
participado diretamente da inauguração e que ela fosse cobrar 
a defesa do Prefeito do político do seu partido que também 
participou da festa, quando ela então perguntou onde eu 
estava, pelo que respondi dando uma gargalhada que ela logo 
entendeu e foi dizendo " já sei, já sei, você é safado mesmo 
estava com mulher", e assim o assunto foi encerrado e eu me 
sai bem, ficando o vereador partidário do prefeito que estava 
na festa, em situação difícil para se explicar com o mesmo, e 
minha fama de “safado” ia se consolidando. 

MAIS COLÔNIA "CANTA-GALO" 

Ainda não havia esfriado os acontecimentos da ponte 
do Curuçambá e nem da inauguração da estrada vicinal da 
colônia do "Canta - Galo", quando eu fui num domingo buscar 
uma carrada grande e pesada de madeira na nova estrada 
vicinal, e no retorno eu teria que passar por duas pontes de 
madeira que estavam velhas, antes de passar pela ponte do 
Curuçambá que voltou a ficar desnivelada. 

Vinha eu de retorno para Óbidos carregado com toras 
de madeira e após passar sobre a primeira ponte no lugar 
chamado "CIPOAL", o meu ajudante bateu no teto da cabine 
para eu parar o caminhão o que fiz e ele me disse que a ponte 
tinha estalado. Em seguida fomos examinar a ponte e 
constatamos que uma estaca de madeira tinha rachado, o que 
colocaria em perigo o próximo caminhão que por ali passasse, 
e que eu sabia seria um carregado de gêneros e de pessoas. 
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Colocamos paus e galhos de árvore na frente da ponte 
indicando o perigo, além do que paguei muito bem pago por 
sinal um morador da área para avisar do perigo, e prossegui 
a viagem de retorno a Óbidos já preocupado com a próxima 
ponte de madeira que ficava justamente entre a que eu tinha 
passado e a do Curuçambá. 

Era uma pequena e bem resistente ponte, só não 
possuía "TABULEIRO" e sim somente o "TRILHO" que era 
formado por duas pranchas de madeira, por onde passariam 
as rodas do caminhão e resolvi passar bem devagar pela dita 
"ponte”, não sem antes ter mandado meu ajudante à pé na 
frente para me orientar com os pneus. 

Não deu outra, errei o "trilho" e o caminhão cheio de 
madeira ficou adernado perigosamente, na iminência de virar 
com madeira e tudo para dentro do igarapé. 

Fiquei algum tempo olhando aquela situação sem 
conseguir solução para salvar o caminhão, pois nem eu nem 
o meu pessoal tínhamos experiência suficiente para salvar o 
meu patrimônio, e com pouco mais de uma hora chega ao 
local o caminhão de um vereador, homem com larga expe-
riência em serviços pesados mas também muito grosso, e eu 
me preparei para ouvir qualquer tipo de "esculhambação" 
contanto que ele salvasse meu caminhão. 

Não errei na previsão, quando ao se aproximar do 
meu caminhão começou a me xingar chamando-me de mole-
que, irresponsável, burro, "barbeiro" e muitos outros adjeti-
vos impublicáveis e enquanto falava, vinha furioso em minha 
direção e eu me afastava, porém, sempre com a mão próxima 
do meu revólver. 

Quando ele fez uma trégua perguntei: vai tirar o 
caminhão ou vamos todos dormir aqui? 

Após se acalmar e acompanhado de alguns homens 
que trabalhavam com ele e que também eram pessoas 
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experientes naquele serviço, resolveu retirar o meu cami-
nhão o que conseguiu deixando as toras de madeira dentro 
do igarapé. 

Agora aliviado com o sucesso da empreitada, ao 
mesmo tempo estava preocupado pois o vereador vinha em 
sentido contrário ao meu e ainda teria que passar pela outra 
ponte que eu, involuntariamente, havia quebrado. 

Chamei o motorista do vereador e comuniquei-lhe o 
fato, não sem antes estar com o motor do meu caminhão 
ligado e pronto para partir, mas o motorista do vereador não 
acreditou no que eu havia falado e os meus trabalhadores 
confirmaram, saindo ele triste e cabisbaixo em direção ao seu 
caminhão, enquanto eu saía de lá rapidamente. 

Soube alguns dias depois, que o vereador e seus ho-
mens conseguiram atravessar a ponte quebrada, após terem 
descarregado o caminhão e isto depois de reforçá-la e já pela 
madrugada e soube também, que o vereador bufava de raiva 
enquanto fazia reparos de emergência na ponte, xingando a 
mim, minha mãe e todos os meus ancestrais. (salvo falha da 
minha memória, meu pai me disse que esse vereador 
chamava-se Lucas Almeida conhecido por Seu Lucas) 

O Prefeito estava novamente viajando e a mesma 
vice-prefeita acima referida um dia mandou-me chamar, e 
chegando na Prefeitura que estava cheia de gente, ao entrar 
no gabinete do Prefeito fui logo ouvindo o que não queria e 
ela falava muito alto quase gritando nervosa e gesticulando 
muito, colocando pra fora toda sua autoridade para que todos 
ouvissem a “esculhambação” que eu estava levando, enquan-
to isso, o mais calmo era o contador da Prefeitura que naquela 
época também era tão importante quanto, e até respondia 
interinamente na ausência da Vice-Prefeita.  

Depois de falar muito me chamando de destruidor de 
pontes e ameaçando mandar me prender, concluiu dizendo 
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que eu deveria pagar os prejuízos causados com a quebra da 
ponte, e enquanto isso eu permanecia calado ouvindo tudo e 
quando ela parou de falar, eu disse que não estava enten-
dendo quanto ao pagamento dos prejuízos, oportunidade em 
que tirei do bolso uma licença que havia sido paga à Prefeitura 
para que eu trafegasse com o caminhão na cidade e nas 
estradas do Município, logo, disse que o prejuízo tinha sido 
meu que havia perdido uma carrada de madeira em uma 
ponte velha e sem manutenção, e aproveitava aquele 
momento para cobrar da Prefeitura o meu prejuízo. 

O contador que acompanhava tudo deu uma risadinha 
e disse na minha frente para a vice-prefeita "eu te avisei. Não 
manda chamar o Cornélio, tu podias ter passado o dia sem 
levar essa para casa". Fui liberado pelo contador que man-
dava tanto ou mais na Prefeitura. 

Quando o Prefeito chegou de viagem tomou conheci-
mento do ocorrido e mandou chamar um veterano construtor 
de pontes de madeira, contratando seus serviços com a 
recomendação de reconstruir as duas pontes “pra Cornélio 
nenhum quebrar, não importando o preço” e assim foi feito e 
as pontes ficaram firmes e seguras. 

PESQUISA NA VILA FLEXAL  

“Vila Flexal” é uma comunidade agrícola e de pes-
cadores que existe no Município de Óbidos, e um dia 
juntamente com um amigo que tinha interesse na região e 
mais um caçador e um "mateiro", resolvemos ir até aquela 
vila para, da minha parte, verificar as condições da estrada 
para que assim pudesse mandar meu caminhão (caminhão da 
marca MACK) buscar madeira e meu amigo, por sua vez, para 
visitar e receber algumas contas de fregueses que ali 
moravam. 
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Resolvemos então partir de Óbidos utilizando um 
pequeno barco a motor, e o retorno seria feito a pé justa-
mente para que eu verificasse as condições da estrada, e o 
meu amigo pudesse conseguir alguns fregueses no meio do 
caminho e segundo nosso planejamento, a viagem de retorno 
duraria uma noite e dois dias pelo que nos preparamos para 
essa verdadeira expedição, com mantimentos e água que não 
eram em grande quantidade para reduzir o peso. 

Chegamos na vila Flexal e após os contatos comer-
ciais do meu amigo, literalmente metemos o pé na estrada de 
retorno a Óbidos e quando já tínhamos viajado o primeiro dia 
e a primeira noite, por volta das 14 horas do segundo dia já 
muito cansados e com fome, chegamos na casa de um caboclo 
da região nosso conhecido, que tinha uma certa escolaridade 
e vez por outra estava em Óbidos. 

Chegamos como de costume gritando "ô de casa" e 
batendo palmas na certeza de que ali comeríamos alguma 
coisa ou pelo menos, beberíamos água e café com farinha e 
nessa esperança, fomos entrando e o caboclo que estava 
deitado na rede lá ficou se embalando tranquilamente. 

Perguntamos se havia algo para comer e ele do 
mesmo jeito que estava permaneceu, respondendo simples-
mente que não. Não acreditamos e perguntamos se tinha 
cafezinho para nos vender também respondeu que não, 
perguntamos se tinha água para beber também não tinha e 
acrescentou ainda deitado na rede que "ainda não tinha tido 
tempo para encher o pote". 

Desistimos da comida e da água e perguntamos 
quanto ele cobraria para nos atravessar o igarapé em sua 
canoa para a outra margem, pelo que continuou se emba-
lando na rede e disse que a canoa estava amarrada na 
margem do igarapé e que poderíamos usá-la para atravessar 
o igarapé, retrucamos perguntando quem traria a canoa de 
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volta e ele, já aborrecido com tanto falatório, respondeu que 
não importava dizendo que podíamos deixar a canoa na outra 
margem, que quando outro quisesse atravessar a traria de 
retorno. 

Não acreditamos que não havia comida na casa e 
fomos dar uma busca geral, mas infelizmente não havia nada 
para comer e nem água porque o pote estava vazio, e já na 
outra margem do igarapé prosseguimos caminhando com 
destino a Óbidos, mas, faltavam uns bons quilômetros e meu 
companheiro comerciante que era o mais velho, já estava 
grandemente desgastado e vez por outra tínhamos que parar 
para ele descansar. 

Antes de chegar na cidade de Óbidos, em um 
determinado trecho da estrada divisamos duas pontes de 
madeira construídas sobre o mesmo igarapé, porém, bastante 
afastadas uma da outra e evidentemente, tínhamos que 
atravessar uma das duas e escolhemos a que estava mais 
próxima de nós, isto se deu por volta de 17:30 horas. 

Prosseguimos a viagem e silenciosamente começa-
mos a atravessar a tal ponte quando de repente, ao 
encontrarmo-nos no meio da ponte olhamos para o igarapé e 
vimos muitas mulheres que ali se banhavam e estavam 
completamente despidas, e nem precisa dizer que foi uma 
gritaria geral e meu companheiro comerciante mais velho e 
muito cansado, perguntava se eu estava vendo a mesma 
coisa que ele, pois achava que estava delirando devido o 
cansaço e que estava vendo um "bando de mulher nua”. 

Desnecessário dizer que as mulheres logo partiram da 
gritaria para as ofensas verbais, e começaram a jogar pedras 
e pedaços de madeira na nossa direção, o que nos fez 
atravessar a ponte em desabalada carreira esquecendo até do 
cansaço que nos dominava. 

Pouco tempo depois, já na cidade de Óbidos, sou-
bemos que existia um “REGULAMENTO" feito pela comu-

Lembranças de um Obidiense  -  José Cornélio dos Santos



 
 

 
141 

 

nidade que morava às proximidades das pontes, que deter-
minava que em um dos igarapés que a ponte cruzava as 
mulheres tomariam banho nuas, e no outro igarapé com a 
outra ponte os homens tomariam banho, também despidos e 
mais, quando eventualmente um homem precisasse passar 
pela “ponte das mulheres” este teria que “dar um aviso” 
gritando, para que as eventuais banhistas cobrissem seus 
pudores, e nós que éramos viajantes e não sabíamos desse 
“regulamento”, metemos a cara na ponte errada e em 
silêncio. 

No dia seguinte uma comitiva de maridos foi até o 
estabelecimento comercial do meu amigo companheiro de 
viagem, e lá reclamaram da falta de respeito de nossa parte 
especialmente da minha parte, porque eu era solteiro e eles 
já conheciam a minha fama de “safado" (mulherengo), e 
queriam me pegar para dar uma surra e depois de muito 
explicar, o meu amigo comerciante, homem conceituado na 
cidade, conseguiu convencer os maridos de que não havíamos 
faltado com o respeito para com suas esposas, que aquilo fora 
uma casualidade etc. etc., pelo que ficaram calmos e 
retornaram para suas casas. 

VILA FLEXAL 

Depois dessa viagem de “pesquisa" até a Vila Flexal, 
resolvi algum tempo depois ir de caminhão até àquela vila 
para transportar madeira que havia em abundância naquela 
região, e para chegar até lá era necessário atravessar com o 
caminhão o lago denominado "Mamaurú" e como não havia 
balsa disponível para tal, fretei um "batelão" e depois de 
colocar pranchas por sobre o mesmo, adentrei com o 
caminhão amarrando-o para ficar seguro e assim o "batelão" 
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fazia as vezes de uma balsa.(Veja imagem ilustrativa para 
batelão capturada da internet) 

 

 
 

Minha equipe era de 12 homens e para atravessar o 
lago era preciso conseguir uma canoa que, amarrada à proa 
do batelão serviria de rebocador, com 06 homens remando de 
cada lado da canoa e assim foi feito tendo todo esse trabalho 
levado algumas horas ficando tudo concluído por volta de 
20:00 horas, quando começamos a travessia sem mais perda 
de tempo. 

Para orientar os homens que remavam na canoa 
amarrada na frente do "batelão", eu ia dentro do caminhão na 
posição do motorista e de vez em quando acendia os faróis do 
caminhão na sua máxima potência, e assim fizemos a 
travessia do lago Mamaurú, chegando na outra margem por 
volta das 04:00 horas da manhã, seguindo logo para a vila 
flexal. 
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COBRA GRANDE 

Alguns dias depois ao chegar de volta a Óbidos vindo 
da Vila Flexal, minha mãe e minha irmã estavam muito 
nervosas e me suplicaram para não mais viajar pelo lago 
"mamaurú” porque naquele lago tinha sido visto uma COBRA 
GRANDE e eu, curioso, fui falar com um vizinho que era 
pescador e pescava justamente naquele lago, para saber dele 
maiores detalhes daquela aparição quando me confirmou o 
fato e ainda me disse o dia e a hora do aparecimento da 
COBRA GRANDE contando-me também, que os pescadores 
que lá pescavam naquele momento abandonaram a pescaria 
e fugiram correndo para o meio da mata, e não mais 
pescavam na sexta-feira a noite, dia da semana em que 
apareceu a tal cobra grande. 

Consultei outros pescadores e cada um contava a sua 
versão dos fatos, havendo um inclusive que me disse ter visto 
"o filho da cobra grande" andando na frente dela, e que a 
"mãe" de vez em quando colocava a cabeça para fora d'água 
e "acendia os olhos" que iluminava quase todo o lago. 

Essa estória tomou grandes proporções e eu então 
resolvi reunir alguns homens que comigo haviam feito a 
travessia do lago naquela noite, e tentei explicar aos pesca-
dores que não havia "cobra grande" no lago, e sim, naquele 
dia e hora eu e mais 12 homens estávamos atravessando o 
lago com o caminhão, e que o "filho da cobra grande" era na 
verdade, uma canoa com 06 homens que remavam 
sincronizados de cada lado e ainda mais, que "os olhos da 
cobra grande, que de vez em quando acendiam e iluminavam 
quase todo o lago" eram simplesmente os faróis do meu 
caminhão, que vez por outra eu acendia para orientar os 
remadores que iam na frente. 

De nada adiantou o meu esforço para esclarecer os 
fatos pois os pescadores se recusavam a acreditar no que eu 
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estava dizendo, mesmo com o testemunho dos homens que 
estavam comigo, e assim, este fato serviu para enriquecer 
mais ainda o folclore da região e a lenda da cobra grande. 

Pensando bem, é de se compreender o descrédito das 
minhas explicações junto aos pescadores, que nunca haviam 
visto um caminhão rodando em terra firme, quanto mais no 
meio de um lago, durante a noite, e que de vez em quando 
“acendia os olhos." 

RÁDIO À PILHA  

Desde jovem costumava dar ouvidos às experiências 
dos mais velhos e, com base nelas depois de devidamente 
analisadas, sempre procurei e ainda procuro extrair algo que 
me possa ser útil e se possível, me permita ganhar algum 
dinheiro. 

Pensando e agindo assim, foi que me dei bem em 
muitos negócios comerciais que realizei como a venda em 
Óbidos de RÁDIO À PILHA que me foi sugerida por um 
farmacêutico, (ressalvando novamente falha da minha 
memória, meu pai dizia que esse farmacêutico era o Sr. Ayres 
dono da farmácia esculápio) que inclusive me forneceu o 
endereço do fabricante. 

Outros exemplos de acatamento de sugestões que 
viraram negócios, foram a mudança de ramo de mercearia 
para bar que me foi sugerida por um gerente de banco (Sr. 
Merabeth gerente do Banco do Brasil) quando me criticou por 
estar "vendendo livro em terra de analfabeto"; a venda de 
"ALADIM" que me foi proposta por um bêbado, isto após ter-
me cuspido todo, e assim por diante. 

É sempre bom lembrar, que esses fatos aconteceram 
em uma cidade pequena, às margens do rio amazonas e 
encravada em plena Amazônia, onde tudo era difícil e distante 
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e onde não havia, na época, o progresso que hoje (1994) 
temos em termos de telecomunicações, antenas parabólicas, 
etc. 

Feito o lembrete, voltemos aos fatos relacionados com 
a sugestão do meu amigo farmacêutico, e de posse do 
endereço do fabricante escrevi diretamente para a fábrica e 
eles me remeteram, via aérea, um rádio à pilha como amostra 
que inclusive já chegou com as pilhas. 

Recebi o rádio e imediatamente o liguei e lembro bem, 
estava no horário de notícias que eu as ouvia com bastante 
clareza, som limpo e sem interferência que comprometesse a 
audição, especialmente naquele horário por volta de 10:00 
horas da manhã. 

Faltava agora montar uma estratégia de venda para 
os rádios e para tanto escolhi o gerente do único Banco da 
cidade (Banco do Brasil) que, além de ser um cliente em 
potencial era acima de tudo um fanático por rádio e eu sabia 
que o gerente tinha um rádio enorme e que funcionava à 
bateria destas que se usa em automóveis, sabendo também 
que ele ouvia rádio durante a noite, até porque era o melhor 
horário para se ouvir e ele já tinha até contratado um 
funcionário para todo dia pela manhã levar a bateria até a 
usina de luz para recarregar, o que ele invariavelmente fazia 
carregando nos ombros a pesada bateria de domingo a 
domingo. 

Fui ao Banco pela manhã e lhe pedi que fosse 
imediatamente até minha loja que eu tinha uma novidade 
para ele, que quis logo saber do que se tratava pois estava 
muito ocupado, mas eu resisti e respondi que aguardava até 
ele se desocupar e voltei para minha loja. 

A curiosidade foi tanta que ele em poucos minutos se 
desocupou no Banco e logo adentrava curioso na loja quando 
lhe mostrei o rádio que acabara de receber e ele não gostou 
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e foi logo dizendo, que se soubesse que aquela era a surpresa 
não teria deixado o seu local de trabalho e que já possuía 03 
rádios à bateria e um rádio elétrico e não estava interessado 
em mais nenhum. 

Pedi calma e disse-lhe que aquele rádio era diferente 
e solicitei que ele mesmo o ligasse quando olhou, olhou, 
examinou pela frente, por trás, por baixo, por todos os lados 
e não encontrou o que procurava, ou seja, o cabo para ligar 
nos polos da bateria, e muito menos achou o fio elétrico com 
o plug, que estava discretamente acondicionado em estojo 
próprio. 

Recusou-se a ligar o rádio já desconfiando de alguma 
brincadeira minha, e depois de muita insistência e ele ainda 
muito desconfiado ligou o rádio e aumentou o volume. Estava 
no noticiário esportivo, outra grande paixão dele. 

Passada a surpresa quis saber como funcionava, 
quando então lhe disse que funcionava à pilha, mostrando-lhe 
o local onde elas ficavam, discretamente posicionadas. 

Empolgado disse eufórico "o rádio é meu, vou mandar 
buscar" e saiu contando a novidade para todos, que era 
exatamente o que eu queria. 

Pouco tempo depois, chegava na minha loja o funcio-
nário do gerente, homem negro e forte que era encarregado 
de levar as baterias todo santo dia para recarregar na usina 
de luz, e trazia nas mãos duas garrafas de Whisky presente 
do gerente para mim, e disse-me que ali estava para receber 
uma encomenda para seu patrão. 

Quando viu que era um rádio ele exclamou "droga! 
mais um rádio para me dar trabalho" colocou no ombro a caixa 
de papelão com o rádio dentro, saindo da loja com ordens 
expressas para que ninguém abrisse a caixa até ele chegar do 
Banco, com outros amigos. 

Fizeram uma pequena farra para inaugurar o rádio à 
pilha, a maior novidade na cidade e que se ouvia com nitidez 
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toda a programação durante o dia ou a noite, e já no dia 
seguinte o gerente foi pagar o rádio e fez uma encomenda de 
mais três e eu então, não cobrei o rádio dizendo que era um 
presente que eu estava lhe dando até porque a fábrica havia 
mandado aquele como cortesia. 

Comentamos sobre a parte comercial da novidade e 
eu lhe disse que a fábrica só vendia no mínimo 50 rádios e eu 
não tinha condições financeiras para comprar aquela 
quantidade mínima, quando de imediato disse "pode mandar 
buscar os 50 rádios que eu garanto e se você quiser eu dou o 
dinheiro agora". 

Combinamos tudo e eu mandei buscar os 50 rádios 
que a fábrica faturou para pagamento em 60/90/120/150/180 
e 210 dias isto é, vendeu-me fiado para pagar em 07 meses 
a preço fixo. Que saudade !!! 

Acredito ter vendido para Óbidos e outras cidades da 
região mais de mil rádios a pilha (rádios PHILCO) e o meu 
amigo farmacêutico que havia me sugerido a compra não 
aceitou um de cortesia, e assim, comprou o seu a preço de 
custo não sendo necessário usar o dinheiro do Banco do Brasil, 
mas o gerente era o meu maior "garoto propaganda" que 
garantia aos mais céticos que o rádio prestava, era bom e 
funcionava bem de dia e melhor ainda de noite. (Por conta do 
sucesso de vendas dos rádios Philco, meu irmão Edmilson 
ganhou o apelido de rádio Philco – veja imagem ilustrativa dos 
rádios capturadas na internet em especial o de cima que fez 
maior sucesso denominado transglobe Solid State a pilha e 
eletricidade) 
         

Lembranças de um Obidiense  -  José Cornélio dos Santos



 
 

 
148 

 

 

ALADIM 

Da mesma forma aconteceu com a compra de 
candeeiro da marca Aladim, que de tão famosa passou a se 
confundir como denominação do produto, como se chama 
também para lâmina de barbear de Gillette que como já disse, 
me foi sugerida por um bêbado e "ALADIM” para os que não 
conhecem era como se chamava um lampião ou candeeiro 
que era alimentado por querosene e composto por pavio, 
camisa incandescente, chaminé (manga) feita em vidro 
transparente e é um "aparelho de iluminação" ainda hoje 
(1994) muito usado em sítios e fazendas que não possuem 
luz elétrica. 
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Localizado o fabricante desses "aparelhos", comprei 
uma grande partida e comecei a vender a prazo, com 
pagamentos mensais, quinzenais, semanais e até diários e eu 
só conseguia vender para pessoas pobres moradores do 
subúrbio (fim-da-rua onde também já havia morado) que 
substituíam suas lamparinas fumacentas e perigosas pelo 
“Aladim” a querosene, com maior e melhor iluminação e 
menos poluente, clientes esses muito pobres que não podiam 
pagar a conta da luz elétrica ou ainda, para caboclos do 
interior que me pagariam com o resultado da safra de juta, 
castanha-do Pará ou outro produto nativo. 

Depois de alguns meses sem conseguir ampliar o 
mercado para os “Aladins”, estávamos eu e outros amigos 
dentre esses o Prefeito da cidade em uma festa de aniversário 
do gerente local dos Correios, que residia na parte superior da 
agência quando no meio da festa apagaram-se as luzes da 
cidade. 

O prefeito saiu correndo para a usina termoelétrica 
para saber o que estava acontecendo, enquanto um funcio-
nário do aniversariante providenciava ligar o grupo-gerador 
de energia elétrica, próprio dos Correios, um luxo impensável 
naquela época para a maioria da população de Óbidos. 

Restabelecida a luz somente no prédio dos Correios, a 
festa continuou enquanto a cidade permanecia na escuridão 
total e passada algumas horas, o Prefeito retornou e com 
semblante muito preocupado nos disse a todos que 
lamentavelmente tinha uma notícia triste a dar: "o motor de 
luz quebrou e a cidade vai ficar sem luz cerca de seis meses, 
tudo porque a peça danificada precisa ser importada dos 
Estados Unidos”. 

Para mim foi a melhor notícia que poderia ter recebido 
naquela festa, verdadeiro presente de aniversário e de ime-
diato me lembrei do bêbado que poucos meses antes havia 

Lembranças de um Obidiense  -  José Cornélio dos Santos



 
 

 
150 

 

me abraçado, e após ter me cuspido todo vaticinou que em 
pouco tempo a cidade ficaria sem luz elétrica, porque o motor 
de luz era velho e já tinha dado tudo o que podia e me disse 
mais, se ele fosse eu compraria “ALADIM” para vender. 

No dia seguinte bem cedo pela manhã, depois de 
reajustar os preços e modificar as condições de venda para 
atender a antiga lei da oferta e procura, comecei a vender 
"ALADIM" a vista, e tive como um dos primeiros fregueses do 
dia a Prefeitura, que pagou “cash” e comprou de uma só vez 
30 unidades. 

Naquele mesmo dia o tal bêbado entrou na minha loja 
para comprar o seu "ALADIM" querendo comprar duas 
unidades, pelo que levou as duas como cortesia e com os 
meus agradecimentos pela sugestão e pelas cuspidas que ele 
me dera. 

Eu sempre ficava atento a uma frase que até hoje é 
muito dita em cidade do interior qual seja: SE EU TIVESSE 
DINHEIRO FARIA TAL NEGÓCIO. (veja imagem ilustrativa 
para ALADIM capturada na internet e seus acessórios como 
“manga – chaminé”, pavio e camisa incandescente e que após 
o mercado de Óbidos ficar abarrotado de ALADIM, meu pai 
era o único comerciante na cidade de Óbidos que tinha para 
vender esses acessórios. Ele estava sempre um passo a frente 
dos concorrentes). 
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POLÍTICA 

Várias oportunidades me foram oferecidas para ser 
candidato a vereador ou prefeito, mas, sempre recusei e em 
certa época na cidade de Óbidos a política fervilhava e existia 
um determinado partido que passava por momentos difíceis, 
porque eram muitos os candidatos a candidato a prefeito e 
qualquer um que fosse escolhido desgostaria os demais 
provocando um "racha" no partido, enfraquecendo-o peran-
te o adversário. 

Segundo opinião quase unânime dos membros desse 
partido político, somente um nome poderia apaziguar o 
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partido e era justamente o meu e ciente disso, logo rebatia 
essa possibilidade dizendo a todos que não gostava de 
política, e tinha mesmo sérias reservas para com alguns 
políticos mas não adiantou muito a minha negativa, e eles 
tentavam de todas as maneiras me convencer do contrário. 

Certo dia chegou na cidade de Óbidos um deputado 
estadual, que tinha vindo de Belém em avião fretado 
especialmente para me convencer a aceitar a candidatura a 
prefeito do município de Óbidos, e depois de explicar as 
vantagens da minha candidatura para o partido, a certeza da 
vitória etc, etc... eu agradeci a lembrança do meu nome, mas, 
gentilmente recusei o convite pois não fazia parte dos meus 
planos ser candidato a qualquer cargo político e disse mais, 
que também havia recusado convite que me fora feito pelo 
partido contrário. 

Após minha negativa, um dos políticos presentes na 
minha casa e que participava da conversa foi logo dizendo que 
eu não aceitava o convite porque eu era um covarde, e notei 
que ele já estava desesperado com o fracasso da missão do 
deputado, e este resolveu apaziguar os ânimos e já se 
preparava para se despedir quando aproveitei e disse ao 
político que o acompanhava, que eu não era covarde e que 
apenas sabia o que não queria. 

Disse-lhe que não gostava de política e nem de 
políticos e assim, pediram desculpas e me deixaram em paz 
mas o que eu não sabia é que na outra esquina, havia um 
grande número de partidários prontos para festejar o 
lançamento da minha candidatura, e quando souberam do 
fracasso da missão do deputado, tiveram que guardar os 
fogos de artifício, devolver o alto-falante e dispensar as 
pessoas que participariam da passeata de apoio. 

Apesar de não querer ser candidato a coisa alguma, 
resolvi apoiar um candidato de Óbidos que concorria a uma 
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vaga de deputado estadual e que tinha como adversário, 
outro que era de Oriximiná e que com ele disputaria os votos 
da região. 

A campanha foi acirrada e eu participei ativamente da 
mesma, inclusive bancando algumas das despesas, até que 
finalmente meu candidato foi vitorioso e agora ele era o 
"nosso deputado estadual” que depois de eleito veio 
gentilmente me agradecer, e foi a pior coisa que eu fiz porque 
ele era ridicularizado na Assembleia Legislativa e dizem as 
más línguas, que votou até contra seu próprio projeto e 
enquanto isso, eu “pagava o pato” em Óbidos sofrendo 
gozações e por isso nunca mais apoiei ninguém. 

MÉDICO POLÍTICO 

Quando ainda morava em Óbidos de vez em quando 
eu dizia certas frases que muitas das vezes tomavam 
proporções não desejadas por mim, e que causaram muito 
aborrecimento tendo mesmo algumas frases peso decisivo em 
certas ocasiões, como no caso que vou relatar. 

Estávamos novamente em ano eleitoral e na cidade 
existia um médico de família tradicional e muito bem 
conceituado, que resolveu candidatar-se a prefeito e todos os 
amigos achavam que ele tinha grandes chances de vencer, 
pois, além de médico o que por si só já lhe garantia muitos 
votos, era uma pessoa culta e bem preparada para gerir os 
destinos do município. 

Um dia eu estava em uma roda de amigos com a 
presença de políticos adversários do médico, quando o 
assunto veio à tona e todos incluindo seus adversários, 
reconheciam as grandes chances do médico vir a ser o futuro 
prefeito de Óbidos quando eu disse: "UM MÉDICO É MAIS ÚTIL 
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PARA A POPULAÇÃO COMO MÉDICO, DO QUE COMO PRE-
FEITO". 

A frase soou como uma verdadeira bomba e o partido 
contrário ao do médico usou minha frase sem minha autori-
zação, em todos os seus comícios e reuniões especialmente 
na véspera e no dia da eleição no convencimento corpo-a-
corpo com o eleitor e não deu outra, se por isso ou não, o fato 
é que o médico perdeu a eleição. 

Algum tempo depois em uma festa dançante na ARP 
(Assembleia Recreativa Pauxis) o médico meio bêbado for-
mou uma roda de amigos e danou-se a falar mal de mim, 
chamando-me de invejoso, um filho de mãe solteira, enfim, 
descarregou toda sua raiva e já avisado do discurso contra 
mim, resolvi me aproximar da roda de amigos e pude ouvir 
quando ele me responsabilizava pela sua derrota no pleito 
eleitoral, pelo que voltei rapidamente para o salão da festa, e 
comecei a dançar sem tomar conhecimento do que ele falava. 

CANDIDATO A VEREADOR - ARTIFÍCIOS 

Eu era presidente de uma seção eleitoral em Óbidos e 
lá havia dois candidatos a vereador, que a final foram eleitos, 
e que apesar dos inúmeros defeitos em suas personalidades 
mesmo assim eram os melhores ou os menos piores, porque 
pelo menos tinham algum grau de instrução enquanto os 
demais candidatos não sabiam ler direito e nem escrever e 
quando falavam era uma tristeza.  

Usavam alguns artifícios para granjear votos, dentre 
os quais o seguinte: 

- A fila para votar era muito grande e demorada e os 
candidatos acima mencionados iam buscar seus eleitores que 
traziam até a minha seção, e estes já vinham "MANCANDO” 
dizendo estar doente e com expressão de dor estampada na 
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face, e diante desse quadro, eu permitia que votassem na 
frente dos que estavam na fila. 

Outro expediente usado por eles era colocar pano na 
barriga das mulheres para que se fizessem passar por 
grávidas e também ter prioridade para votar, até porque 
invariavelmente estavam sempre passando mal, tudo por 
mim descoberto depois do dia da eleição. 

A vantagem de votar mais cedo era muito grande, 
porque no dia da eleição era fornecido pelos candidatos 
gratuitamente aos seus eleitores, farto churrasco com bebidas 
e transporte, mas, só tinha direito à churrascada quem já 
tivesse votado e, naturalmente, no candidato que estava 
pagando tudo. ! 

CANDIDATO A PREFEITO DE JURUTI 

Juruti é uma pequena cidade também situada à 
margem do rio amazonas cuja apuração das eleições eram 
feitas em Óbidos, e eu era vogal. Disputavam a eleição para 
o cargo de prefeito daquele município dois candidatos, dos 
quais um deles de prenome Firmino era meu freguês e amigo 
particular e o outro eu pouco conhecia. 

Ao final da apuração um candidato a deputado esta-
dual que tudo acompanhava e que era fiscal de seu partido, 
precipitadamente anunciou o empate na eleição para prefeito 
de Juruti, tendo por isso levado uma tremenda "bronca" do 
Juiz que disse, dentre outras coisas, que somente ele poderia 
anunciar o resultado da eleição e prosseguia o magistrado 
avaliando mais alguns votos e, afinal, o resultado oficial foi 
anunciado. 

O candidato Firmino foi considerado vencedor por uma 
diferença de apenas 03 (três) votos e por conta dessa 
diferença o tumulto estava formado, porque o resultado 
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conflitava com o que fora anunciado pelo candidato a depu-
tado estadual, e para não fugir à regra eu fui imediatamente 
acusado de ter proporcionado a vitória do candidato que era 
meu amigo e freguês. 

Houve recontagem de votos e a vitória foi confir-
mada, o que demonstrou que efetivamente não havia sido 
fraudada a eleição até porque, neste caso, qualquer fraude 
teria que ser de comum acordo com o juiz, pois, a diferença 
era muito pequena e nós não cometemos qualquer falcatrua. 

A eleição estava consumada muito embora os oposi-
tores do novo prefeito não se conformassem com o resultado 
achando que tudo havia sido "armado" por mim. 

Depois de alguns anos fui levar minha esposa para 
passear em Juruti, sua terra natal, e lá chegando fui logo 
recebido pelos partidários do candidato derrotado que me 
acusavam de fraudador, safado e outros "ELOGIOS" o que me 
forçou a deixar rapidamente aquela cidade, para não ser 
apedrejado por um crime que não havia cometido, e que 
sequer existiu. 

PRIMEIRO CARRO NA PRAÇA - "TAXI" 

Eram poucos os carros que rodavam em Óbidos e "na 
praça" não existia nenhum, e quem precisasse se deslocar de 
taxi tinha que ir a pé ou pedir carona a algum caminhão e 
assim tendo observado, logo comprei um DKW "CANDANGO" 
e imediatamente o coloquei "na praça". 

As críticas como sempre, eram grandes e ofensivas e 
eu era chamado constantemente de burro porque tinha 
colocado “na praça” um carro para rodar numa cidade 
pequena que não tinha passageiro, e exageravam dizendo 
que não tinha nem rua para rodar. 
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No final do primeiro dia o motorista chegou triste em 
minha casa porque não tinha feito nenhuma corrida temendo 
perder o emprego, e já no segundo dia autorizei que trans-
portasse na hora do almoço e em regime de "LOTAÇÃO", ou 
seja, carro cheio, 05 comerciários que moravam ladeira acima 
no subúrbio também chamado de fim-da-rua, totalmente DE 
GRAÇA durante três dias e que fosse logo avisando, que a 
partir do quarto dia em diante seria cobrado a passagem de 
cada um. 

Acertei em cheio, depois do terceiro dia ninguém mais 
queria ir caminhando para suas casas quando as lojas 
fechavam para o intervalo do almoço, subindo e descendo 
ladeiras sob sol escaldante do meio dia, com fome, e ainda 
acertavam com o motorista a hora do retorno ao trabalho as 
14.00 horas, horário também muito ingrato para se andar a 
pé subindo e descendo ladeira debaixo de sol inclemente. 

Todos pagavam suas passagens satisfeitos e 
agradecidos por estarem sendo poupados daquela caminha-
da ingrata, e depois da primeira semana o JEEP (DKW) não 
parava de faturar inclusive aos domingos, quando fazia 
diversos fretes para o igarapé "CURUÇAMBÁ”, balneário que 
fica relativamente perto da cidade e as vezes até eu mesmo 
era o “motorista de praça”. 

Estava aberta a porta para um pequeno progresso na 
cidade, e eu estava ganhando dinheiro com a ideia sabendo 
que logo teria concorrentes. 
Depois de dois meses começaram a chegar na cidade de 
Óbidos vários carros que foram logo transformados em taxi e, 
como eu já esperava, o mercado ficou saturado com muitos 
carros para poucos passageiros. Vendi o meu “Jeep” 
Candango e saí do negócio. 

As pessoas sempre discutiam quem teria sido o 
primeiro a colocar um taxi em Óbidos, se teria sido eu ou se 
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um médico da Fundação SESP o fato é que, após o meu “JEEP 
CANDANGO”, a cidade começou a contar com serviços de 
carro de aluguel e este era o meu maior objetivo, especial-
mente porque me sentia muito angustiado de ver chegar do 
interior do Município, pessoas doentes que tinham que se 
arrastar até o hospital ou tinham que ser carregadas em redes 
ou simplesmente, levadas no ombro como saco de batatas, 
tudo porque não existia taxi. (veja imagem ilustrativa do carro 
adquirido por meu pai e que foi o primeiro taxi de Óbidos)  

 

.  
 

 
Foto ilustrativa de como era feito o transporte de pacientes em Óbidos 

capturada do site chupaosso.com.br (J. Canto) 
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(Abaixo artigo em texto original do conterrâneo Dino 

Priante publicado no site chupaosso.com.br, site hoje (2017) 
denominado obidos.net.br) 
 
OS PRIMEIROS TÁXIS DE ÓBIDOS 
 
Segunda, 14 Março 2011 07:02  Dino Priante 

 
{Com a inauguração do aeroporto em Óbidos por 

volta de 1961, e passageiros viajando para Belém, Manaus, 
Santarém, através dos DC3 da Cruzeiro do Sul, a população 
obidense sentiu a necessidade do transporte da cidade ao 
aeroporto e vice versa. 

Os primeiros passageiros foram conduzidos em um 
caminhão Ford. 1.350 de propriedade do Sr. Pedro Nolasco, 
que mandou fazer bancos corridos nas laterais da carroceria, 
onde as almofadas eram feitas de palha de milho ou um tipo 
de capim seco. Havia uma cobertura com um encerado, era 
um verdadeiro pau de arara, o motorista era o Sr. Maia, 
empregado do Sr. Nolasco. Os privilegiados nesse tempo 
eram os padres que tinham uma caçambinha Chevrolet 
(depois apelidada de arara) e uma pick up Willys e eles 
quando viajavam, utilizavam seus próprios carros para irem 
até ao aeroporto. 

Mas havia um obidense muito astuto e muito inte-
ligente, que foi pioneiro em diversos segmentos e logo 
comprou um DKW - Candango, mais conhecido como "bico de 
pato" de cor verde abacate. Esse carro era um automóvel 
brasileiro, produzido pela Vemag sob licença da fábrica alemã 
DKW, industrializado no período de 1958 a 1963, algumas 
fontes falam que foram fabricados 5.607 unidades outras 
7.868. Mas o nome candango foi dado em homenagem aos 
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operários que participaram da construção de nossa capital 
federal, inaugurada em 1960 que é Brasília. 

Esse pioneiro empreendedor foi o Sr. Cornélio Santos 
e ele mesmo dirigia o candango, não parava um instante 
transportando passageiros pelas ruas ainda de terra ou 
piçarra de Óbidos, inclusive as primeiras corridas foram de 
graça, para que as pessoas fossem se adaptando, pois eram 
totalmente desconhecidos os serviços de táxi em nossa 
cidade. 

Logo depois, vendeu esse carro para o Sargento 
Souza, que foi goleiro por muitos anos do Mariano Futebol 
Clube, em seguida apareceu o Táxi Pernalta, um jeep Willys 
de quatro portas que era dirigido pelo Deodorinho, havendo a 
necessidade de mais conforto, passou a dirigir uma rural, a 
qual denominou de Cinderela. Tinha o táxi obidense, dirigido 
pelo Mario, filho do Sr. Maruto, era também um jeep Willys de 
quatro portas. Outro táxi da época era uma rural de 
propriedade do Sr. Climério Aquino. 

Esses candangos eram desconfortáveis com isso o 
Sargento Souza, comprou uma rural azul e branca, que depois 
foi dirigida pelo Branquinho. O Ataíde dirigia uma rural 
vermelha que era de meu tio Silvestre, que foi adquirida do 
Sr. Chico Coelho pioneiro na aquisição desse tipo de auto-
móvel, portanto os táxis de Óbidos eram principalmente rurais 
e jipes quatro portas. 

Com o tempo, foram evoluindo, teve Itamaraty, 
Chevette, fusca, corcel I, corcel II e outros. 

Os DC-3 da Cruzeiro do Sul foram substituídos pelos 
YS11, um avião turbo/hélice, assim como os Hirondelli da 
Paraense Transpores Aéreos, faziam linhas normais para 
Óbidos, com isso os taxistas tinham bastante serviço, fora os 
aviões mono motores (teco-teco) que vinham das cidades 
vizinhas. Quando os motoristas avistavam essas aeronaves 
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aproximando da cidade, saíam em alta velocidade rumo ao 
aeroporto, e alguém ali pela mercearia do Oscar, já na saída 
da cidade naquele tempo, avisava que o carro tal já passou, 
nesse caso eles voltavam. Aconteceram diversos acidentes 
em virtude desses desafios, disputando quem primeiro 
chegava ao aeroporto para transportar os passageiros das 
aeronaves. 

Não havia postos de gasolina, cada proprietário de 
automóvel, tinha seu tambor degasolina, e através de uma 
bomba manual abastecia seu veículo, essa gasolina vinha de 
Manaus, trazida pelo Sr. Marrecão quando ele falhava, os 
carros ficavam parados, ou tinha que trazer de Santarém, que 
saía muito mais caro. 

Quero prestar minha homenagem aos primeiros 
taxistas obidenses, como Deodorinho, Branquinho, Ataíde, 
Alamiro, Inaldo, Sargento Souza, Coruja, Pedro Gato, Bode, 
Miguelzinho e muitos outros, mas principalmente ao Sr. 
Cornélio que foi quem deu o ponta pé inicial nessa atividade, 
com intuito de iniciar esse ramo de negócio em nossa cidade 
porque ele tinha outras atividades mais lucrativas, era um 
grande comerciante e um excepcional empreendedor. Iniciou 
muitas atividades em Óbidos e jamais poderemos esquecer 
desse grande obidense.} 

TERRENO NA TRAV. PAUXIS 

Ainda quando morava na cidade de Óbidos, comprei 
dois terrenos situados na Trav. Pauxis e lá iniciei a construção 
de um galpão em alvenaria. 

O terreno era alagado e por trás passava um igarapé 
chamado Pauxis e certo dia eu estava na obra, quando se 
aproximou de mim um intrometido fazendeiro e comerciante 
da região, e foi logo me censurando por estar construindo em 
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um terreno alagado, que não prestava para construção 
porque antes ali era igarapé e depois tornou-se um man-
guezal. 

Trazia consigo o seu mestre-de-obras para reforçar 
sua manifestação e confirmar o que ele dizia, como se eu 
estivesse interessado na sua opinião e depois de ouvir toda a 
manifestação do fazendeiro "engenheiro", fui rebatendo 
ponto por ponto todas as suas argumentações, acreditando 
na engenharia como ciência para viabilizar a construção. 

Depois de discutir comigo aspectos do solo e da 
insegurança que o prédio teria, resolveu sair do local res-
mungando para seu mestre-de-obras as seguintes palavras 
"VAMOS EMBORA QUE ESSE MOLEQUE NÃO RESPEITA A 
OPINIÃO DOS MAIS VELHOS". 

Depois de pronto o galpão já na inauguração, eu 
espalhei na cidade a notícia que iria comprar o terreno ao lado 
que era bem maior, para construir um novo galpão. 

Imediatamente o fazendeiro que me criticara com-
prou o dito terreno que era mais alagado ainda, e iniciou uma 
grande construção, tudo com o mesmo mestre-de-obras que 
havia condenado o meu terreno. 

(essa Travessa tinha grande importância para a 
cidade de Óbidos, porque por ela passava correndo o gado 
para o matadouro (chamado Curro), conduzido e controlado  
por fortes caboclos e era um evento, naqueles idos tempos. 
Abaixo imagem da Trav. Pauxis e do antigo Matadouro 
Municipal que ficava próximo ao fim dessa travessa – Fotos 
João Canto) 
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(abaixo mais um artigo em texto original do articulista conterrâneo 
Dino Priante publicado no site de Óbidos denominado 
chupaosso.com.br) 
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HISTÓRIAS DA TRAVESSA PAUXIS 
 
Terça, 18 Março 2014 11:03   Dino Priante 
 

{Essa via foi e é de grande importância para nossa 
Óbidos, primeiro pelo nome, homenageia a tribo indígena que 
habitava o lugar, assim como o acesso a importante Bacuri, 
Justo Chermont e as pequenas indústrias de Castanhas, Juta, 
gelo, e há poucos anos passados ao matadouro conhecido 
como Curro. 

Mas na minha infância, joguei muita bola ao lado da 
antiga Aniagem, perdemos muita bolas, que caiam para cima 
do telhado da Prensa de Juta. 

Era pela Pauxis que as reses vindas do interior eram 
transitadas para o matadouro, sempre com no mínimo quatro 
pessoas, duas á frente e duas atrás, conduzindo as reses 
presas a cordas, em que muitas vezes entravam nas casas de 
comércio, quando facilitavam e não fechavam as portas no 
momento das passagens das reses. Quando garoto eu e mais 
alguns colegas, gostávamos de pegar na ponta da corda e 
éramos repreendidos pelos condutores, lembro bem do Gil 
Mamede, Zunga, Diabo Assado, Queijo e outros. 

Uma das passagens mais marcantes foi quando um 
nelore de aproximadamente oitocentos quilos entrou no 
comércio da esquina da Bacuri, e a senhora estava querendo 
se defender com uma faca peixeira, e os homens gritavam 
para ela se esconder, mas graças a Deus não aconteceu nada, 
o animal foi retirado e seguiu seu caminho para o matadouro. 

A travessa Pauxis também foi escolhida para ser 
instalada a primeira loja de eletrodoméstico em nossa 
cidade, com vendas a prestações, carnês 
confeccionados na velha máquina de escrever. Essa 
loja pertencia ao senhor Cornélio Santos, outro 
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pioneirismo desse grande obidense, isto é, nas vendas 
à prazo, e uma loja exclusiva de eletrodomésticos. 
Lembro do meu tio Umberto comprando um rádio de 
oito faixas, da marca Philco à pilha, era o que é hoje a 
TV LCD. (negritei o texto original) 

Quando o obidense queria comer um pirarucu frescal 
ou seco, se dirigia a Pauxis, nas mercearias dos senhores João 
Pirão, Antonico Pé de Arpão, Ubiracy Moda, sempre tinha esse 
que é considerado o bacalhau da Amazônia, infelizmente o 
frescal ou salmorado, ficava sobre uns cepos, exposto às 
moscas e poeiras; se encontrava outros peixes secos como a 
pescada branca, pirarara, assim como o piracuí de acari ou do 
tucunaré. Alguns utensílios de cozinha, como colheres de pau, 
alguidares, peneiras, tipitis e muitas ervas eram comerciali-
zadas na Pauxis. 

Mas essa travessa foi também palco do maior incêndio 
que aconteceu em Óbidos até os dias de hoje, ocorreu no 
depósito de juta da família Hamoy, esquina da Justo 
Chermont, em frente ao Cortume Carioca. O Incêndio 
começou por volta das vinte horas, com labaredas que se 
enxergava de longe, o fogo foi apagado com baldes de água, 
jogados de cima de outras casas, só não foi pior porque era 
juta toda prensada, fardo de duzentos quilos destinados a 
exportação, sei dizer que com uma semana ainda tinha 
vestígio do incêndio, a perda foi total. 

Na Rua Justo Chermont a direita da Pauxis, havia um 
areal que no verão se jogava bola, mas na enchente ficava 
um local bom de tomar banho, com a desvantagem de estar 
próximo ao matadouro e os efluentes corriam para a vala, 
com isso dava muita sanguessuga, sabendo disso levávamos 
limão, sal, que se pingar o limão e passar o sal ela larga e não 
deixa suas ventosas na presa. Sei que fora esse 
inconveniente, era um bom banho. 
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Mas o que me marcou e a muitos colegas adoles-
centes na Pauxis foi o Bar do senhor Odenor, que ficava na 
esquina da José Marcelino, paralela a rua da beira, nesse bar 
comecei a dançar, todas as sextas ou aos sábados, 
dançávamos de graça, só pagávamos o consumo das bebidas, 
foi um período muito gostoso, onde rolou muitas paqueras, 
havia um eletrola grande com caixas potentes para época, e 
os Lp’s dos cantores Paulo Sergio, José Roberto, Roberto 
Carlos, Ronnie Von, assim como os conjuntos: Creedence, The 
Beatles,  Os Incríveis, Deni e Dino, Leno e Lilian, Trio Ternura, 
The Golden Boys, Renato e seus Blue Caps e os Lps com as 
14 mais era sucesso absoluto. Mas havia poucas residências 
nessa rua, além da família do senhor Odenor morava a família 
Capineiro, Dona Marieta Torres que tinha um restaurante o 
senhor Moreno, que foi catraieiro, transportando os passa-
geiros dos aviões da Panair do Brasil, depois foi trabalhar 
como magarefe no Mercado Municipal. 

Esses eram os desempenhos e a importância que a 
Pauxis proporcionava a população de Óbidos nos anos 
sessenta.} 

INCÊNDIO EM UM DEPÓSITO DE JUTA 

Estava em Belém quando aconteceu em Óbidos um 
grande incêndio em um depósito de juta que ficava na rua 
Pauxis, (galpão e juta pertenciam ao empresário Isaac 
Hamoy) que tinha armazenado cerca de 500 toneladas da 
fibra e que estava segurada pela companhia seguradora que 
eu representava. 

Imediatamente viajei para Santarém e lá fretei um 
pequeno avião para chegar logo em Óbidos porque estava 
muito preocupado, e no pequeno avião comentei o assunto 
com o piloto que para meu espanto, foi logo dizendo que 
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aquilo não era nada comparado ao que havia acontecido com 
ele. 

Curioso, perguntei o que de tão ruim havia acontecido 
com ele que fosse pior do que um incêndio em 500 toneladas 
de juta, em uma cidade que não tinha Corpo de Bombeiros e 
cujo incêndio já durava mais de um dia e ele me disse 
enquanto pilotava, que havia comprado um avião para 
pagamento a prazo e que em uma das viagens caiu com o 
avião e ficou ferido e falido. 

Enquanto falava mostrava as cicatrizes que adquirira 
na queda do avião, e disse mais que depois de socorrido e ter 
recebido atendimento de urgência, chegou de surpresa em 
sua casa quando deparou com sua mulher deitada com outro 
na sua própria cama. 

Ouvindo as lamúrias do piloto que a essa altura já era 
conhecido por um apelido muito parecido com o meu nome de 
batismo (Cornélio), prosseguimos viagem quando, 
sobrevoando a cidade de Óbidos, pude perceber que o galpão 
ainda ardia em chamas. 

Pousamos em Óbidos e ao pedir o recibo do frete para 
o piloto este perguntou "em nome de quem devo fazer o 
recibo?" e eu, cauteloso, fui logo mostrando a minha carteira 
de identidade evitando pronunciar meu próprio nome, para 
não ser mal interpretado depois de toda a sua triste história e 
lhe disse que podia fazer o recibo “no meu nome mesmo”. 

Quando leu o meu nome na carteira de identidade 
parou, olhou-me, balançou a cabeça e sorriu fazendo o recibo 
sem se aborrecer, o que fatalmente não teria acontecido se 
eu simplesmente tivesse dito para ele fazer o recibo em nome 
de "Cornélio Santos". 

Chegando ao local do incêndio, imediatamente reuni 
alguns trabalhadores e comecei a retirar alguma juta, cerca 
de 02 toneladas que estavam parcialmente queimadas, e o 
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proprietário do galpão e da juta, secundado por outros 
comerciantes, logo começou criticar o meu esforço, chaman-
do-me de burro por tentar aproveitar duas toneladas de juta 
parcialmente queimadas, de um lote de 500 toneladas. 

A crítica foi maior quando eu lhe mostrei o registro da 
ocorrência feita na Polícia que, segundo o proprietário da juta 
e outros "donos da cidade", a Polícia nada tinha com o 
assunto, ao que o proprietário me disse que não queria saber 
da juta parcialmente queimada, que eu mandasse jogar fora 
e também não iria pagar nada para os trabalhadores que 
haviam participado daquela inútil operação. Calado estava 
calado fiquei, raciocinando que há momentos em que é 
melhor passar por burro. 

Cessado o incêndio com tudo queimado, pois, como já 
disse, até hoje (1994) não existe Corpo de Bombeiros em 
Óbidos, começaram as investigações feitas pelo IRB (Ins-
tituto de Resseguros do Brasil) e durante essas, o inspetor foi 
maldosamente informado que no depósito sinistrado só tinha 
estocado FIBRA DE JUTA TIPO 9 ou seja, produto de terceira 
qualidade, e que por isso a indenização seria bastante 
reduzida. 

O segurado ciente desses fatos desesperado foi até 
meu escritório e, esbaforido, pois, era um homem grande e 
gordo, foi logo perguntando onde estava a juta parcialmente 
queimada que eu havia salvado, pelo que fiz um pouco de 
suspense, lembrando-lhe das críticas que havia feito e, 
finalmente, para alívio dele informei o local onde estava 
guardada a juta parcialmente queimada, sob proteção da 
Polícia. 

Fomos até o depósito onde a mesma estava esto-
cada, e na companhia do inspetor do IRB provamos que a 
fibra de juta sinistrada com perda total (500 Toneladas) era 
realmente fibra de primeira qualidade e não fibra podre como 
havia sido informado a ele. 
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Reposta a verdade, o segurado, reconhecido, pediu 
desculpas e mandou me ressarcir todas as despesas que eu 
havia feito para salvar 02 toneladas de juta parcialmente 
queimadas, e o fato de estarem parcialmente queimadas foi a 
prova de que aquela juta estava realmente no galpão 
sinistrado. 

O pagamento da indenização tanto pelo sinistro da 
juta como pelo incêndio do prédio foi feito dentro de 60 dias, 
tendo sido fartamente documentado pela Companhia 
Seguradora Atlântica Boavista de Seguros, o que motivou 
outros comerciantes de Óbidos e cidades vizinhas a fazerem 
seguro de seus produtos e/ou patrimônios e assim eu ganhava 
dinheiro, com as gordas comissões que a companhia 
seguradora pagava. (Mais uma vez ressalvando lapso da 
minha memória, me disse ele que a comissão era de 25% 
sobre o valor do prêmio) 

PREFEITURA E PREFEITOS 

Na minha opinião, um Prefeito inexperiente é pior do 
que um Prefeito ladrão, e um dia conversando com o Prefeito 
da então maior cidade do Baixo Amazonas, (Santarém) su-
jeito direito e honesto porém sem muita experiência de 
administração pública, dizia-me ele em tom lamurioso que 
estava gastando 25 latas de gasolina " por dia" com os 05 
caminhões da prefeitura, sendo que dois desses estavam 
sempre parados de onde eram retiradas partes e peças para 
permitir que os outros 03 caminhões rodassem normal-
mente. 

Como demonstrei não acreditar, ele reafirmou tudo o 
que dissera e ainda queria mostrar-me as notas de 
combustível e eu já em tom de deboche, perguntei quantas 
dúzias de pneus ele comprava para os caminhões e comecei 
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a rir. Não gostou, e eu então resolvi falar sério e pedi-lhe para 
acompanhar o seguinte raciocínio. 

Cada lata de gasolina continha 18 litros que 
multiplicado por 25 latas era igual a 450 litros logo, o consumo 
diário dos caminhões era de 450 litros, que dividido pelos três 
caminhões que realmente rodavam, resultava no consumo 
diário de 150 litros de gasolina por caminhão, por dia e 
continuei no raciocínio, acrescentando que se cada caminhão 
por mais desregulado que estivesse, consumisse um litro a 
cada três quilômetros, isso permitia cada caminhão rodar 450 
Km por dia. 

Já tonto com tanto número, o Prefeito demonstrava 
estar entendendo tudo e profundamente interessado na 
matemática, permitiu que eu avançasse para concluir dizendo 
mais, que a cidade da qual ele era o Prefeito tinha 3 km de 
frente e cerca de 05 km de extensão para os fundos, sendo o 
aeroporto o lugar mais distante onde os caminhões rodavam.  
Não existia estrada intermunicipal, pois, os fundos da cidade 
era mata virgem e nem se sonhava com Transamazônica e 
assim sendo, aquele consumo de gasolina permitiria que cada 
caminhão realizasse 45 viagens de ida e volta até o aeroporto 
"por dia", e que multiplicado pelos 03 caminhões, resultaria 
em "135 viagens diárias ao aeroporto, a serviço da pre-
feitura". 

O Prefeito colocou as mãos na cabeça e disse desolado 
"estão me roubando" e, complementando disse mais, que os 
caminhões passavam a maior parte do dia parados na 
garagem da prefeitura e este episódio só não acontecia em 
outras cidades menores porque não tinham caminhões, mas, 
as fraudes existiam de outras formas como as que veremos a 
seguir e que são absolutamente verídicas. 

Certa feita foi denunciado ao Prefeito de Óbidos que o 
encarregado da usina de luz estava roubando lenha (a energia 
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elétrica era fornecida através da utilização de uma caldeira), 
quando o Prefeito reuniu algumas pessoas do seu governo e 
foram até a usina de luz para "dar uma incerta" e conferir 
previamente o estoque de lenha que seria utilizado durante a 
noite. 

Ao chegar na usina foi logo conferindo a lenha 
estocada e verificou que havia por volta de 30 m3 para 
consumo noturno, segundo foi informado pelo encarregado da 
usina de luz, anotou tudo e no dia seguinte voltou para 
conferir o consumo, e constatou que todos os 30 m3 haviam 
sido consumidos somente naquela noite. Saiu satisfeito e 
propagando a todos a honestidade do seu funcionário. 

A FRAUDE 

Como a inexperiência do Prefeito do episódio acima 
narrado era grande, antes da sua visita "de surpresa" à usina 
de luz, teceu alguns comentários sobre o furto de lenha que, 
evidentemente, chegaram até os ouvidos de seu funcionário 
"honesto" e exemplar encarregado da usina. 

O funcionário na expectativa de receber a qualquer 
momento a visita fiscalizadora do próprio Prefeito, tomou suas 
precauções e resolveu estocar um volume maior de lenha 
"seca e de rápida combustão" (lenha fraca) e quando o 
Prefeito chegou “de surpresa”, encontrou estocada uma 
quantidade de lenha maior do que o consumo normal que era 
de 27 a 28 m3 por noite, já incluído a lenha furtada. 

Em resumo, a visita do Prefeito serviu para aumentar 
ainda mais a quantidade de lenha furtada, pois, daquele 
momento em diante o Prefeito estava convencido que a usina 
de luz consumia 30 m3 de lenha por noite e pagaria a conta 
sem titubear como efetivamente passou a pagar. 
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O Prefeito nem sequer notou que na noite em que ele 
havia feito a inspeção, as luzes da cidade apresentaram maior 
intensidade de brilho, resultado direto da maior pressão 
produzida pela caldeira que queimava muita lenha SECA E 
FRACA, ao ponto de o encarregado da usina ter contratado 
somente para aquela noite, mais um ajudante para não parar 
de abastecer a caldeira com lenha, pois sabia que o Prefeito 
iria conferir o saldo do estoque na manhã seguinte. 

Depois de constatada a "honestidade" do encarre-
gado da usina, as luzes da cidade voltaram a brilhar menos, 
ficando fraca e sem intensidade quase "uma brasa" e graças 
a inexperiência do Prefeito o encarregado continuava furtando 
lenha, e o prefeito debitava todas as denúncias na conta de 
fofoca de pessoas sem ocupação. 

ENERGIA A ÓLEO DIESEL 

Fato assemelhado ao consumo de gasolina pelos 
caminhões da Prefeitura acima narrado, aconteceu com outro 
Prefeito de uma certa cidade que conversando comigo, 
reclamava do grande consumo de óleo diesel e lubrificante na 
usina de luz de sua cidade. 

Vale ressaltar, que naquela época não existia a 
Companhia Estadual de Energia Elétrica (hoje Celpa) e a 
energia era bancada integralmente pelos Municípios e assim, 
após ouvir as suas lamentações falei que aquele consumo era 
irreal e exagerado, pois, cada motor possuía 200 Hp e cada 
Hp consumia 220 gramas de óleo diesel por hora de 
funcionamento, logo, o consumo que ele havia me dito era no 
mínimo 40% maior do que o normal. 

O Prefeito meio sem jeito e sem entender muito bem 
as minhas contas, agradeceu e foi embora e alguns dias 
depois retornou à minha presença, agora na companhia do 
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funcionário encarregado da usina de luz, e após cumpri-
mentar-me e apresentar seu acompanhante queria que eu 
explicasse tudo novamente para o seu encarregado da usina 
pois “ele era o homem que entendia do assunto". 

O encarregado me olhava sério e de forma ameaça-
dora e eu então resolvi "enrolar” na explicação, concluindo 
que somente a ingenuidade de um Prefeito inexperiente, 
poderia motivá-lo a pensar que eu iria confirmar os cálculos 
na frente do próprio ladrão. 

No dia seguinte o encarregado voltou a falar comigo 
agora já fazendo ameaças frontais e diretas, quando então 
resolvi reagir e enfrentá-lo dizendo que outras pessoas já 
sabiam do assunto, e que se ele não parasse de desviar óleo 
e lubrificante eu comunicaria o fato à Polícia.  

Tempos depois o ingênuo Prefeito em conversa 
comigo, voltou ao assunto dizendo que não sabia o motivo 
mas o consumo de óleo diesel e lubrificante na usina de luz 
do Município haviam diminuído sensivelmente. 

LIMPEZA DE IGARAPÉS 

Outra forma de se "enrolar" Prefeito no interior da 
Amazônia é a tal limpeza de igarapé, que para aqueles que 
não conhecem a realidade dos rios da Amazônia vale dizer, 
que os igarapés correspondem às estradas vicinais nas zonas 
de rodovia, e ligam colônias agrícolas e vilarejos ao rio 
amazonas, que faz as vezes de rodovia principal. 

Dito isto, lembro que certo dia precisava usar um 
desses igarapés para passar com meus trabalhadores, e fui 
informado que naquele igarapé não era possível transitar 
porque havia uma "tapagem" ou seja, o mato havia fechado 
o igarapé, tornando-o não navegável.  
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Diante desse obstáculo, reuni alguns bons traba-
lhadores e pagando do próprio bolso mandei fazer a limpeza 
do igarapé como realmente deveria ser feito com a limpeza 
começando das margens para o meio e não só no centro do 
igarapé, como normalmente era feito. 

Assim limpando eu resolveria o problema na fonte, ou 
seja, nas raízes e árvores da margem que crescia e avançava 
para o meio do igarapé, e assim o igarapé passaria pelo 
menos os próximos 05 anos sem precisar de limpeza o que foi 
feito e eu pude passar com meus trabalhadores. 

Algum tempo depois encontrei um ex-funcionário meu 
que, muito aborrecido, acusou-me de haver tirado o pão da 
boca dos seus filhos e eu sem entender o que estava 
acontecendo, pedi que fosse até meu escritório, pois, no 
Banco onde me encontrava não era lugar apropriado para 
tratar do assunto e já no escritório e mais calmo, ele me disse 
que o igarapé que eu havia mandado limpar era seu "ganha 
pão" e que periodicamente ele fazia a limpeza por conta da 
Prefeitura e agora, com as margens limpas, o igarapé não 
mais fecharia por alguns anos. 

Involuntariamente acabei, naquele igarapé pelo 
menos, com a "indústria da tapagem de igarapé por conta da 
Prefeitura" posto que sem limpar as margens, as árvores 
caem e "tapam" a passagem de canoas, precisando de 
constantes limpezas tudo pago pelo contribuinte.  

GOLPE DO INCÊNDIO E DOS PNEUS 

Em Óbidos tinha a “turma do incêndio” que normal-
mente era comandada por alguns péssimos políticos e o golpe 
consistia no seguinte. 

As pessoas pobres e ignorantes incentivadas por 
esses políticos, normalmente chegavam no gabinete do Pre-
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feito chorando e iam logo dizendo que sua casa havia 
incendiado, que haviam perdido tudo e ainda levavam 
algumas testemunhas e o Prefeito que já tinha até uma verba 
para isso, compadecido, mandava logo atender as necessi-
dades daquele infeliz munícipe e, entre madeira e palha, ia 
até fardo de JABÁ (carne seca). 

Certa feita foi nomeado Prefeito de Óbidos um Capitão 
do Exército tipo Caxias (Óbidos era área de segurança 
nacional e o prefeito não era eleito e sim nomeado pelo 
General Presidente da República. Era época dos Governos 
Militares) e o novo prefeito resolveu que queria porque queria 
"ver as casas incendiadas" e isso foi o suficiente para terminar 
com os famosos incêndios na cidade de Óbidos, que passaram 
a acontecer no interior do Município e o Prefeito, irredutível, 
disse que ajudaria depois de ir de barco pessoalmente 
verificar o local do incêndio, e aproveitaria a visita a comu-
nidade do interior para conhecer mais de perto suas 
necessidades. Acabaram também os incêndios no interior do 
Município. 

Este mesmo prefeito certa vez, foi pessoalmente 
receber uma partida de pneus que havia chegado ao porto de 
Óbidos, e que era destinado a única caçamba pertencente à 
prefeitura e ao chegar no barco que transportava a dita 
mercadoria, disse que estava ali para receber os pneus da 
Prefeitura e logo um dos tripulantes sem conhecê-lo e jamais 
imaginando que o próprio Prefeito fosse receber a mercadoria 
foi logo dizendo: "Está aqui a nota fiscal e nela constam 26 
pneus mas na realidade só embarcaram 06, o senhor assina 
aqui apontando para a nota fiscal, e estamos conversado". 

Ainda fazendo-se passar por funcionário da Prefeitura, 
perguntou ao tripulante se não teria problema assinar rece-
bendo 26 e na realidade só receber 06 e este, sem cerimônia, 
respondeu que não tinha nenhum problema, pois já fazia isso 
há algum tempo e o Prefeito não descobria porque só lidava 
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com papéis e jamais iria se dar ao trabalho de conferir pneus. 
Desbaratou assim o Prefeito militar, uma das quadrilhas que 
atuavam na Prefeitura de Óbidos e o tripulante quando soube 
que estava falando com o próprio Prefeito, queria se jogar 
n’água para fugir da polícia que já estava a caminho. 

A GOTEIRA 

Mais uma do Prefeito Militar. Na sede da Prefeitura de 
Óbidos tinha uma célebre "goteira" que quando chovia era um 
corre-corre danado para afastar mesas e papéis, passada a 
chuva, o Prefeito militar contratou um operário para tapá-la e 
já na próxima chuva abriu-se mais uma, já em outra sala e o 
Prefeito militar mandou chamar o mesmo operário e ordenou 
que tapasse aquela nova goteira e assim foi feito. 

Serviço concluído o operário apresentou-se para 
receber o dinheiro quando o Prefeito mandou sustar o seu 
pagamento, e o convidou naquele exato momento para 
acompanha-lo até o telhado da Prefeitura, pois, queria ver 
"pessoalmente" o serviço que havia sito feito.  

Assustado o operário falou que o telhado era muito 
alto e cheio de limo, dizendo ao Prefeito, já de idade um pouco 
avançada, que poderia sofrer um acidente pelo que recebeu 
como resposta que ele (Prefeito) tinha treinamento militar de 
guerra na selva, e que subir em telhado era coisa para criança 
do jardim de infância, e partiu para o telhado da Prefeitura. 

Lá chegando, constatou que realmente a goteira havia 
sido consertada com a telha de cimento amianto (Brasilit) 
corretamente colocada, daí resolveu com desenvoltura 
inspecionar o resto do telhado, quando descobriu há poucos 
metros da goteira consertada, que havia uma telha de onde 
havia sido retirado o "grampo" que a prendia ao suporte do 
telhado. 
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Era a próxima goteira já em outra sala, e o Prefeito 
mandou o mesmo operário recolocar o grampo proibindo 
aquele operário de fazer qualquer serviço para a Prefeitura, 
não sem antes ter mandado suspender o seu pagamento até 
a próxima chuva torrencial porque chuva fina não valia. 
(observo eu, que esse Prefeito chamava-se Cap. NONATO era 
meu tio, irmão da minha mãe, e era conhecido na família 
como extremamente correto e rigoroso em tudo que fazia, e 
me confirmou pessoalmente todos os fatos acima relatados. 
Morreu com mais de 90 anos de idade.) 

MAIS UMA DE PREFEITO INEXPERIENTE 

Foi prefeito de Óbidos um cidadão civil eleito pelo voto 
direto antes de 1964, e que fazia questão de demonstrar 
rigidez no trato da coisa pública e que, justiça se faça, era 
absolutamente honesto e digno, como ainda é até hoje 
(1994), quando certo dia ao chegar na antessala do Prefeito, 
deparei-me com o funcionário encarregado da usina de luz 
que trazia consigo 04 paneiros cheios de lâmpadas 
queimadas. 

Estranhei o fato, mas, fiquei calado até porque minha 
fama de “bocudo” já ia longe, resolvendo apenas acompanhar 
os acontecimentos quando o Prefeito, ciente da minha 
presença, mandou que eu entrasse no gabinete juntamente 
com o funcionário da usina e os 04 PANEIROS, e aquilo era 
uma verdadeira provocação para minha língua que já estava 
coçando. 

Perguntou autoritariamente ao funcionário, quantas 
lâmpadas queimadas estavam nos paneiros e obteve como 
resposta que eram 400, o que levou o Prefeito a fazer uma 
requisição para repor as lâmpadas dos paneiros. 
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O funcionário, então, humildemente, pediu permissão 
para jogar fora as lâmpadas queimadas e uma vez autorizado, 
imediatamente mandou seus auxiliares que carregavam os 
paneiros se retirarem para jogar fora as lâmpadas. 

Assinada a requisição para compra de novas lâmpadas 
e entregue ao encarregado da usina, este se retirou do 
gabinete e eu já me intrometendo onde não era chamado, fui 
atrás do encarregado para também analisar as lâmpadas 
queimadas, e para minha surpresa os paneiros já estavam 
bem longe da Prefeitura, tendo os carregadores desaparecido 
rapidamente. 

Voltei ao gabinete e o Prefeito com ar de esperto e 
inteligente foi logo dizendo: "comigo agora é assim, tem que 
trazer as lâmpadas queimadas para receber outras boas". 
Fiquei calado e como ele insistia no assunto esperando que eu 
o elogiasse, não me contive e dei uma sonora gargalhada que 
o deixou perplexo e diante de seu ar estupefato, apressei-me 
em dizer que ele acabara de fazer papel de bobo pois somente 
as lâmpadas que estavam em cima dos paneiros é que 
estavam queimadas, as demais estavam perfeitas. 

Ficou furioso, mas, já era tarde demais e o que 
deveria ser feito ele não fez e graças a sua inexperiência, ao 
invés de ficar calado e aguardar a próxima troca de lâmpadas 
queimadas, resolveu alardear o ocorrido dizendo que da 
próxima vez iria conferir todas as lâmpadas. 

Na próxima vez o encarregado da usina não mais foi 
pessoalmente até a Prefeitura, e mandou um subordinado seu 
com MEIO PANEIRO de lâmpadas realmente queimadas. 
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PREFEITO RECÉM- EMPOSSADO 

Assim que o novo Prefeito de uma cidade vizinha a 
Óbidos tomou posse, fui fazer- lhe uma visita e o encontrei 
desesperado pois a Prefeitura acabara de ser condenada na 
justiça a pagar a um fazendeiro, indenização correspondente 
a um boi, além das pesadas despesas judiciais e honorários 
advocatícios da parte contrária, tudo porque o Prefeito 
anterior de maneira arbitrária e ilegal, havia apreendido a 
carne de um boi que o fazendeiro havia mandado abater para 
alimentar sua família e seus trabalhadores. 

Após ouvir as lamentações do Prefeito, disse-lhe que 
na minha opinião,  todo Prefeito é pago para fazer as coisas 
certas e se o Prefeito anterior agiu de forma arbitrária e ilegal, 
ele deveria reparar o dano causado e ser responsabilizado 
pessoalmente, e não o Município pagar pelos seus desman-
dos. 

Foi o suficiente para levantar o astral do Prefeito que 
saiu propalando que cobraria do ex-prefeito até o último 
centavo, como efetivamente fez e logo a pequena cidade ficou 
sabendo que eu havia orientado o Prefeito, e os partidários 
do ex-prefeito passaram a me hostilizar porque eu não tinha 
nada que sair da minha cidade, para me meter em assunto 
que não me dizia respeito. De fato ! 

ÓBIDOS X ORIXIMINÁ 

Existe uma permanente rivalidade entre essas duas 
cidades e que, em certas ocasiões vem a ser até útil para 
ambas, como no caso a seguir. 

Havia uma época que em Óbidos pousavam regular-
mente dois aviões por semana e em Oriximiná nenhum, 
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apesar de lá existir um bom aeroporto e ainda a grande 
maioria dos passageiros serem oriundos daquela cidade, que 
tinham que se deslocar até Óbidos para embarcar no avião e 
essa situação além de onerar os passageiros de Oriximiná, 
ainda os submetiam a gozações o que acirrava ainda mais o 
bairrismo existente. 

A situação já durava mais de um ano e os políticos de 
Oriximiná apesar de muita luta, nada conseguiram para 
reverter a situação porque eles estavam tentando tirar uma 
escala de Óbidos para transferi-la para Oriximiná luta essa 
que, obviamente, contava com a reação dos políticos 
obidenses e mais a reação do agente da companhia aérea, 
(Sr. Titilo Savino) que ficava em Óbidos e não estava nada 
interessado em perder clientes. 

Certo dia estava eu conversando com o Prefeito de 
Oriximiná que acabara de assumir, e este tocou no assunto 
quando eu larguei a bomba e disse que se fosse Prefeito 
daquela cidade, em menos de três meses conseguiria uma 
escala para Oriximiná. 

Passado o susto, o Prefeito depois de me achar prepo-
tente e arrogante, questionou-me como fazer, ao que 
respondi que adotaria a estratégia de pedir uma escala para 
Oriximiná sem, no entanto, preocupar-me em tirar uma 
escala de Óbidos pois assim agindo, teria apenas uma frente 
de batalha junto à Companhia aérea, e não outra simultânea 
com os políticos de Óbidos, com o agente da Companhia aérea 
e de quebra com toda a população de Óbidos. Assim foi feito, 
e em poucos meses a Companhia Aérea colocava uma escala 
experimental em Oriximiná. 

Com o tempo, a estatística da companhia demonstra-
va que duas escalas em Óbidos era antieconômica, e que o 
melhor a fazer seria uma escala semanal em cada uma das 
cidades e em dias diferentes. Estavam assim atendidas as 
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duas cidades, com transporte aéreo de passageiros, cargas e 
encomendas e eu metendo o nariz onde não era chamado. 

HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ÓBIDOS 

O nome já diz tudo, entretanto, eu no início de uma 
certa noite mais precisamente “na boca da noite”, passava 
pela frente do Hospital da Santa Casa de Óbidos quando notei 
uma aglomeração de pessoas na sua porta. 

Parei no local para saber o que estava acontecendo e 
fui informado que um paciente havia morrido do lado de fora 
do hospital sem atendimento médico, porque um parente seu 
havia saído para providenciar dinheiro para o depósito e, 
como demorava muito, o paciente acabou morrendo. 

Não gostei do que vi e prometi a mim mesmo que um 
dia seria o presidente daquele hospital, e minha primeira 
medida seria acabar com o depósito antecipado, pensava em 
primeiro lugar atender o paciente e depois tratar de dinheiro. 

Fixei esse objetivo e comecei a atacar a diretoria do 
hospital e a me inteirar dos assuntos pertinentes àquela casa 
de saúde e não deu outra, chegando a época da eleição da 
nova diretoria do hospital, candidatei-me na marra sem apoio 
de ninguém. 

Havia outro candidato ao mesmo posto e que contava 
com o apoio até da população e era ninguém menos que o 
próprio bispo da cidade (Dom Floriano Lowenal) que quando 
soube da minha candidatura e dos meus pensamentos e 
planos para a Santa Casa, imediatamente condicionou sua 
candidatura à minha, não aceitando concorrer sozinho e 
fazendo questão de compor comigo. 

Com este fortíssimo reforço à minha candidatura, 
resolvemos então lançar o Bispo para a presidência e eu para 
a vice-presidência do hospital, e com essa chapa fomos 
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eleitos, tendo o Bispo assumido e logo passado a presidência 
para mim. 

Começava assim minha administração como “presi-
dente em exercício” da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, 
e os desafios eram maiores do que eu imaginava, a começar 
pela necessidade de fazer parar a roubalheira que lá existia 
em todos os níveis, e logo a primeira dificuldade a ser 
enfrentada foi a escolha do tesoureiro, pois o Bispo havia 
indicado uma pessoa que eu não queria porque sabia que, 
dentre seus predicados, não constava a honestidade, todavia, 
como foi indicação do Bispo resolvi aceitar e passei a exercer 
severa fiscalização sobre o mesmo. 

Na primeira falcatrua ele foi desmascarado e 
imediatamente levei os fatos ao seu forte "padrinho" que, 
diante das provas documentais apresentadas e por ser um 
religioso íntegro, não titubeou dando-me total apoio 
concordando com a imediata demissão do tesoureiro, não sem 
antes fazê-lo ressarcir o que acabara de surrupiar, como 
também foi obrigado a devolver o que havia surrupiado na 
administração anterior. 

Descobrimos após a demissão, inúmeras falcatruas do 
dito cidadão que além de cara-de-pau, não saía da igreja, 
participava ativamente dos seus trabalhos, pertencia a uma 
congregação religiosa e não perdia uma procissão sequer e 
dentre tantas falcatruas, pincei esta por ser a mais descarada 
e que demonstrava a pouca preocupação em dissimular a 
bandalheira, graças à certeza da impunidade. 

O tal tesoureiro lançava na contabilidade do Hospital, 
a compra de carne bovina durante "todos os 365 dias do ano", 
ou seja, o tesoureiro comprava carne bovina todo santo dia, 
não respeitando sequer a sexta-feira santa, segundo foi 
apurado em inquérito administrativo. 

A impunidade também não o fez lembrar, que em 
Óbidos só se abatia gado "02 vezes por semana" o suficiente 
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para o consumo semanal da cidade, e que não existiam 
açougues e nem frigoríficos para conservar a carne e assim 
justificar a compra diária do produto. 

A compra de carne realmente era feita somente no dia 
do abate do gado, e cada comprador estocava sua própria 
carne para seu consumo semanal. "Não existia carne a venda 
todo dia". 

Desmascarado por esta e outras falcatruas, o tesou-
reiro foi demitido e eu ganhei um inimigo o que não me 
preocupava porque não admitia que o hospital recusasse 
atendimento a indigentes, por ordem do próprio médico que 
era o presidente anterior, enquanto a mordomia da diretoria 
e de quase todos os funcionários era grande. 

O hospital sustentava com alimento quase todas as 
famílias dos principais funcionários, e eu comecei a reunir 
documentos comprobatórios desses desvios para usá-los no 
momento propício, e assim fui coletando provas dos desvios 
e nesse meio tempo, reuni os funcionários paguei os seus 
salários atrasados e ainda dei um pequeno aumento e todos 
ficaram satisfeitos. 

Tudo ia muito bem até quando eu, já bastante 
documentado, comecei a fechar as “válvulas de escape” da 
roubalheira, momento em que houve muita reação tendo sido 
logo acusado de "ditador", e alguns funcionários queriam até 
deixar o emprego achando-se indispensáveis, como de fato 
alguns efetivamente eram. 

Para não deixar que "funcionários chaves" pedissem 
demissão e assim criar problemas para a administração, 
resolvi reunir com eles e sem perder a firmeza disse-lhes que 
minha política administrativa não ia mudar, e que pretendia 
acabar com a roubalheira no hospital e assim, quem quisesse 
sair do emprego que o fizesse, mas teriam que devolver ao 
hospital até o último centavo do que haviam levado para suas 
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residências, além das providências policiais e judiciais que eu 
tomaria. 

Mostrei-lhes a papelada que comprovava o desvio, 
não sem antes acrescentar mais papéis que nada tinham com 
o problema, mas assim o fiz apenas para fazer volume e 
impressioná-los pelo "volume das provas". 

Depois dessa reunião ninguém mais falou em pedir 
demissão, e passaram a trabalhar com afinco e eu passei a 
ser bem tratado e sempre que ali chegava logo alguém vinha 
me servir chocolate, leite com café, biscoitos etc. que eu 
nunca aceitava evitando até tomar cafezinho, com medo de 
vir a ser envenenado e como sabia que toda aquela 
generosidade era oriunda da cozinha do próprio hospital, 
resolvi então chamar a encarregada da cozinha e mandei que 
os doces, biscoitos, chocolate e café com leite que eram 
oferecidos a mim, fossem oferecidos aos médicos e seus 
ajudantes, toda vez que eles terminassem uma cirurgia a 
qualquer hora do dia ou da noite, e assim passei também a 
controlar as despesas da cozinha, o que foi fácil graças a 
cooperação da modesta, simples e honesta encarregada da 
cozinha. 

MÉDICO 

A dificuldade em conseguir médico para trabalhar no 
hospital era grande, e eu sentia a necessidade de ter um 
médico permanentemente no hospital, pois os que ali tra-
balhavam apenas compareciam para fazer cirurgias e visitar 
seus pacientes, sendo necessário ter um médico que 
permanecesse o maior tempo possível no hospital, e com esta 
possibilidade existia somente um na cidade, restando 
conquistá-lo. 
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Fui convidá-lo para trabalhar no hospital e de pronto 
recusou, mas, depois de muita conversa consegui sua 
anuência em caráter experimental e nessa condição, começou 
sua atividade profissional no hospital da Santa Casa de Óbidos 
quando passei a lhe dar todas as condições de trabalho, 
diferentemente do tratamento dispensado aos demais médi-
cos que não demoravam muito no hospital. 

Esse médico era muito digamos "ECONÔMICO" e não 
gostava de gastar dinheiro e eu sabendo disso, procurei tirar 
proveito oferecendo-lhe toda a alimentação necessária e 
sempre de primeira qualidade, roupa lavada na lavanderia do 
hospital e toda a infraestrutura de uma residência, tudo 
absolutamente de graça e ele diante de tais facilidades a custo 
zero, solteiro, resolveu mudar-se para o hospital onde passou 
a residir e dessa forma eu havia solucionado um sério pro-
blema. 

O tratamento especial dispensado ao médico logo 
ganhou adversários, pois era uma incoerência que a Admi-
nistração fosse severa no controle dos gastos do hospital e 
contra as mordomias da diretoria e de repente, tudo fosse 
ofertado a um só médico, quando o renomado e respeita-
díssimo Bispo (D. Floriano) e alguns membros da diretoria 
solicitaram uma reunião para receber as devidas “explica-
ções”, e nessa reunião toda a diretoria reclamava das 
mordomias oferecidas ao médico. 

Depois de todos haverem se manifestado contra o 
tratamento especial a ele dado, resolvi então dar as 
"explicações" que tanto pediam, dizendo-lhes que aquele era 
o médico mais barato do mundo, pois, ficava no hospital 24 
horas por dia, todos os dias em troca de mordomia e de 
alimentação, posto que nem salário o hospital pagava para ele 
e ainda, muitas pessoas em situação de emergência e 
sentindo dores durante a madrugada já haviam sido atendidas 
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por ele, que se estivesse dormindo acordava e atendia a 
todos, fosse a hora que fosse, fazendo de sua profissão um 
verdadeiro sacerdócio e assim sendo, eu estava pronto para 
retirar tudo o que havia oferecido ao médico, desde que a 
responsabilidade da decisão fosse assumida por cada um dos 
membros da diretoria ali presente. 

Acabou a reunião e todos concordaram com tudo o 
que eu havia oferecido ao médico, dispondo-se mais cada 
diretor em ajudar pessoalmente no que fosse preciso. 

Superadas essas dificuldades, prosseguia minha ex-
periência como “presidente em exercício” da Santa Casa de 
Misericórdia de Óbidos, lembrando que o Presidente eleito era 
o Bispo. (D. Floriano) 

MÉDICO X ENFERMEIRAS 

O médico agora “residente” no hospital, certa feita 
desentendeu-se com as enfermeiras e estas no momento de 
entrar na sala de cirurgia recusavam-se terminantemente, e 
por isso fui chamado às pressas até o hospital, onde não 
aceitei sequer ouvir as razões das enfermeiras para não entra-
rem na sala de cirurgia e fui logo ameaçando de entregá-las 
à Justiça e à polícia caso a paciente viesse a falecer, 
acusando-as de omissão de socorro já que o diagnóstico 
médico apontava para uma cirurgia de emergência de uma 
“apêndice supurada”. 

De imediato disse a elas "que eu mesmo iria auxiliar 
o médico na cirurgia," mas, antes, pedi às enfermeiras que 
olhassem para os filhos da paciente que, nervosos, aguar-
davam o desenrolar dos acontecimentos e eram 04 homens e 
de grande porte e comecei então, cheio de coragem, a me 
lavar como havia visto nos filmes e a vestir aquelas roupas 
esquisitas gorro, máscaras, pantufas (sapatos) etc. 
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Assim vestido entrei na sala de cirurgia, pensando 
mesmo em ajudar o médico seguindo tudo o que ele me 
mandasse fazer, e já no golpe do bisturi eu estava me 
sentindo mal, suando frio e tremendo da cabeça aos pés. 

Quando o médico apertou a barriga da paciente 
começou a sair um monte de fezes e eu já tonto, pálido e 
apavorado dei um pisão na porta que se abriu, e as enfermei-
ras já vinham preparadas para a cirurgia pois reconheceram 
que sua omissão era criminosa, e entraram correndo 
pensando que a paciente já havia morrido. 

A partir daí a cirurgia correu com o auxílio daquelas 
profissionais, a paciente saiu viva da cirurgia e eu fui 
rapidamente para minha casa tomar um demorado banho e 
me recuperar do susto sofrido. 

Na tarde daquele mesmo dia, o dito médico mandou-
me chamar novamente, relatando que a paciente que "NÓS" 
havíamos operado de manhã, estava precisando de soro e no 
hospital não havia sequer um frasco. 

Corri todas as farmácias da cidade e não encontrei 
nenhum frasco de soro, não obstante, fui informado que um 
certo navio chegaria naquela mesma tarde à cidade e estava 
trazendo soro e outros medicamentos para o hospital, sendo 
a notícia confirmada pelos estivadores do cais do porto, e eu 
fiquei a aguardar o navio salvador da vida da paciente. 

Por volta das 18:00 horas o navio chegou a Óbidos e 
quando terminou os procedimentos de atracação eram mais 
de 19:00 horas, e exatamente por haver passado das 19:00 
horas o arrogante chefe da estiva ordenou que a descarga do 
navio só fosse iniciada às 07:00 horas da manhã seguinte. 

Fiquei em pânico, pois a paciente precisava do soro e 
seu quadro clínico se agravava então, fui até ao chefe da 
estiva e expliquei-lhe o caso da paciente e este simplesmente 
respondeu-me que não tinha nada com o caso, e que a ordem 
que ele dera seria obedecida custasse o que custasse. 
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Já que a emenda saiu pior do que o soneto, fui tentar 
sensibilizar o comandante do navio que demonstrando ser 
mais sensato, me disse que a responsabilidade pela carga era 
da estiva, mas que ele poderia abrir parcialmente o porão do 
navio, colocar a caixa de soro em cima das outras merca-
dorias, e não tomar conhecimento do que eu fizesse. 

Topei a parada e fui para minha casa onde apanhei 
um martelo e talhadeira e voltei para o navio, não sem antes 
municiar o revólver, colocá-lo na cintura e me fazer 
acompanhar de dois homens de minha inteira confiança. (um 
desses homens era seu fiel empregado e guarda-costas 
conhecido por Queijo, homem acostumado a lidar com gado 
brabo e muito bom de briga) 

Fiquei sabendo naquela mesma noite, que o arrogante 
chefe da estiva havia mandado um de seus homens me vigiar, 
mas, mesmo assim, entrei no navio abri o engradado de soro, 
retirei dois frascos e deixei o navio quase correndo para o 
hospital abraçado aos frascos, e assim consegui mais um 
tento em favor da vida daquela pobre paciente, e já na manhã 
seguinte o boato que corria solto pela cidade, era de que eu 
na noite anterior sai correndo do navio com duas garrafas de 
whisky. A paciente foi salva. 

UMA PACIENTE RICA NA INDIGÊNCIA 

Era uma manhã normal e sem muito movimento na 
pacata cidade de Óbidos, quando de repente recebi um recado 
para comparecer urgente ao hospital e ao chegar, notei um 
princípio de tumulto na porta de entrada tudo porque a esposa 
de um caboclo fazendeiro da região havia sido internada na 
indigência do hospital por ordem do médico, aquele mesmo 
que agora “residia” no Hospital. 
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Procurei inteirar-me do ocorrido sendo informado que 
a paciente havia chegado ao hospital na companhia de seu 
marido, ambos vestidos com as roupas que estavam 
trabalhando no campo todas sujas e fedorentas, tendo a 
paciente passado mal ainda no trabalho na fazenda e o 
marido, diligente, tratou de providenciar socorro imediato 
para sua esposa, trazendo-a imediatamente para o hospital 
do jeito que estavam vestidos. 

Ao chegar, o caboclo que nunca havia estado antes 
em um hospital foi recebido pelo médico que lhe perguntou se 
queria que sua mulher ficasse internada no "PENSIONATO" 
(apartamento de luxo e pago) ou na "INDIGÊNCIA" (enfer-
maria junto com as demais pacientes e de graça) e como ele 
não respondeu, até porque não sabia o que significavam as 
duas opções, resolveu ficar calado e o médico julgando pela 
aparência dos dois decidiu interná-la na indigência. 

Quando os parentes da paciente chegaram ao hospital 
e viram que ela estava internada na indigência, que era local 
de pobre desassistido de familiares, começaram a reclamar 
em alto e bom som partindo para cima do marido com ofensas 
e impropérios chamando-o de miserável, sovina, etc. etc..., 
pelo que este respondia humildemente não estar entendendo 
nada e repetia seguidamente a frase: "Eu pago tudo", "eu 
pago tudo". 

Acalmei os ânimos dos parentes da paciente, expliquei 
o mal-entendido e tudo foi contornado com a paciente sendo 
imediatamente transferida para o melhor e mais caro apar-
tamento do hospital. (Antigo prédio da Santa Casa de 
Misericórdia de Óbidos onde meu pai foi o “presidente em 
exercício” por todo o mandato do presidente eleito o Bispo D. 
Floriano Lowenal) - foto digitalizada por João Canto do site 
chupaosso.com.br 
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IMITAÇÕES 

 

Como disse no início destas lembranças...., não me 
apego à narrativa cronológica das minhas experiências, razão 
porque volto no tempo para narrar o seguinte fato. 

Eu já sabia que quase tudo o que eu fazia no meu 
ramo de negócios, que na época era Bar e sorveteria, eu era 
logo imitado pela concorrência e seguido pelos consumidores 
sempre sedentos de novidades. 

Um dia resolvi me divertir com este fato e ainda 
ganhar dinheiro, desencalhando um grande estoque de 
champagne francesa que eu havia importado há mais de um 
ano e não conseguia vender. 

Aproximava-se o dia de uma grande festa no único 
clube social da cidade, (Réveillon da ARP – Assembleia Re-
creativa Pauxis) e eu esperava vender champagne francesa 
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nesta festa onde estariam reunidos os ricos da cidade e alguns 
fazendeiros do interior do município, todos com suas famílias 
e com muito dinheiro para gastar, cada qual querendo 
mostrar maior riqueza do que o outro. 

Na véspera do grande baile fui falar com o encarre-
gado do bar do clube e lhe pedi para colocar no gelo (não 
existia freezer) duas caixas de champagne pelo que logica-
mente o encarregado não concordou, pois não venderia 
nenhuma garrafa preferindo colocar mais cerveja no lugar que 
seria ocupado pelo champagne. 

Depois de muito argumentar e de assumir toda a 
responsabilidade pelo eventual fracasso da venda do cham-
pagne, o encarregado concordou já nervoso pois nunca havia 
vendido tal bebida em festas. Vencida a resistência e com os 
champagnes em consignação, devidamente estocados sob 
uma grossa camada de gelo, chega o grande dia e a festa 
começou animada e com o salão cheio. 

Depois de algum tempo de iniciada eu mandei colocar 
duas garrafas de champagne na minha mesa, e procurei fazer 
bastante barulho ao "espocar o champagne" e a rolha voava 
por sobre a cabeça dos dançantes, mas, não deu certo e não 
demorou muito os críticos passavam pela minha mesa 
fazendo chacota e dizendo que champagne era bebida para 
moça e saiam rindo e alguns, mais íntimos, mandavam 
colocar cerveja na minha mesa pois aquela era bebida para 
homem, enquanto outros mais abastados mandavam para 
minha mesa doses de whisky porque aquela sim, era bebida 
"de macho". 

Não me dei por vencido e mandei o garçom colocar 
uma garrafa de champagne na mesa do Prefeito, uma na 
mesa do Presidente da Câmara Municipal e uma na mesa da 
Diretoria do clube e não deu outra, o Prefeito veio pessoal-
mente me agradecer e comprou mais duas garrafas que bebia 
juntamente com as mulheres da sua família que o acompa-
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nhavam, e assim também fizeram os demais agraciados 
quando os demais dançantes viram que as maiores 
autoridades do Município e seus familiares estavam bebendo 
champagne, não quiseram ficar por baixo e a festa passou a 
ser regada a champagne francesa o que me obrigou, no 
decorrer da animada festa, a ir até meu bar onde eu já havia 
previamente estocado seis caixas de champagne que, naquele 
momento estavam tinindo de geladas e assim, terminou a 
festa e eu ganhei um bom dinheiro. 

A moda pegou e em todas as festas inclusive nas do 
subúrbio chamadas de “festas do fim-da-rua ou festas das 
sedes dançantes”, o "chic" era beber champagne francesa e 
assim fui vendendo meu grande estoque que já estava 
encalhado comigo há mais de um ano. 

Já com meu estoque quase zerado começaram a 
chegar para o comércio de Óbidos, caixas e mais caixas de 
champagne nacional compradas pelos meus imitadores, mas 
não tiveram a aceitação prevista pois o sabor era muito 
diferente e o consumidor já estava acostumado com a 
excelência do sabor do champagne francês, recusando o 
champagne nacional e assim acabei de vender meu estoque 
por preço atualizado, claro, e imediatamente deixei o mercado 
enquanto meus concorrentes e imitadores amargavam o 
estoque encalhado do champagne nacional. 

WHISKY CAVALO BRANCO 

Enquanto os meus imitadores estavam estocados de 
champagne nacional, eu aproveitei para lançar no comércio 
de Óbidos o Whisky também importado chamado CAVALO 
BRANCO (WHITE HORSE) quase no preço do champagne na-
cional, vendido pelos concorrentes. 
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Passou a moda do champagne francês e eu lancei a 
do Whisky quando agora o “chic" era beber "CAVALO 
BRANCO" que além de ser bebida de "MACHO", custava pouco 
mais que o champagne nacional oferecido pelos meus 
concorrentes. (imagem ilustrativa do whisky lançado por ele, 
e lembro que a molecada disputava colecionar  o cavalinho 
branco que vinha pendurado na garrafa) 

 

 

IMITAÇÕES EM BELÉM 

Não bastassem os imitadores de Óbidos, quando me 
estabeleci em Belém no ramo de máquinas e motores, 
também tive que enfrentar outros imitadores que me deram 
prejuízos e me causaram muitos transtornos quando, certo 
dia, resolvi “dar o troco” ao meu maior imitador que era uma 
grande firma até hoje (1994) especializada na venda de 
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bombas d’água, cujo proprietário tinha orgulho em dizer que 
não vendia bombas e sim, soluções hidráulicas. Aconteceu 
assim. 

Um dia chamei o representante comercial de uma 
fábrica de bombas d' água e fiz o pedido de uma grande 
quantidade de bombas de difícil venda, e depois de assinado 
o pedido disse ao vendedor que fosse visitar o meu 
concorrente que com certeza ele também compraria. 

O vendedor não perdeu tempo e partiu para a loja do 
meu concorrente que ficava a cerca de um quarteirão de 
distância da minha na mesma rua Manoel Barata em Belém-
Pa, e lá chegando ofereceu as mercadorias de sua repre-
sentada mostrando o meu pedido devidamente assinado, e de 
imediato o meu concorrente comprou o dobro do que eu havia 
pedido, comprando exatamente os mesmos modelos que eu 
havia pedido sem tirar nem por uma bomba sequer, e assim 
dei um tempo, chamei novamente o representante alguns 
dias depois e mandei cancelar o pedido nos termos em eu 
havia feito, assinando outro pedido, desta vez, comprando 
somente bombas d’água que realmente tinham grande 
aceitação no mercado. 

O meu imitador recebeu as mercadorias e como não 
conseguia vender, depois de dois anos mandou me oferecer 
as bombas por preço ultra especial alegando ser eu espe-
cialista na venda de bombas d' água, quando respondi que 
não comprava porcaria, o que o deixou bastante aborrecido. 

Mais de 10 (dez) anos depois ele ainda tinha desses 
modelos de bomba d’água na sua loja, encalhada e sem 
condições de concorrer com outras mais baratas, modernas e 
de menor custo de manutenção e reposição de peças. 

Fica a lição para comerciantes que sem ideias pró-
prias, tornam-se alvos altamente vulneráveis na guerra do 
comércio, que cada dia fica mais acirrada especialmente em 
época de crise econômica. 
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O GOLPE DO TELEFONEMA 

Vou narrar esta experiência para que sirva de alerta a 
comerciantes, especialmente àqueles que acreditam na apa-
rência do que lhes é mostrado. 

O fato aconteceu com o vendedor de uma outra 
fábrica de bombas d'água que por ser vendedor-viajante, 
antes de chegar a Belém telefonava para todos os revende-
dores de bombas eu ai incluído, procurando um tipo de bomba 
de difícil revenda e normalmente muito cara. 

Eu pessoalmente atendi três telefonemas e a pessoa 
do outro lado da linha dizia querer 10 bombas especificando 
exatamente o tipo caro e de difícil venda, e mais telefonemas 
foram atendidos na loja pelos meus funcionários, que me 
disseram da rápida e recente procura por aquele tipo de 
bomba d’água e eu estranhei, porque acompanhava meus 
negócios de perto e sabia quais os produtos que vendiam 
mais, quais os que vendiam menos, mas vendiam de vez em 
quando e quais os que não vendiam de jeito algum e o modelo 
especificado nos telefonemas estava dentre esses últimos. 

Dias depois entra na loja o vendedor das tais bombas 
d’água, e vai logo oferecendo as bombas consultadas pelos 
inúmeros telefonemas, tendo eu imediatamente recusado a 
compra daqueles modelos de bomba d’água apesar da 
insistência dele, que argumentava que já havia vendido 
muitas bombas daquele modelo, mostrando inclusive os 
pedidos assinados e dentre esses o do meu concorrente 
imitador que mergulhou fundo no pedido. 

Resisti e não comprei nenhuma bomba d’água e 
diante da insistência do vendedor resolvi logo dizer que não 
cairia naquele "golpe", pois achava que as consultas eram 
todas falsas e visavam me induzir a erro, quando vendo-se 
descoberto, o vendedor confirmou que assim havia procedido 
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porque recebera ordens da fábrica para vender aquele tipo de 
bomba “de qualquer jeito”, e assim o fez com receio de perder 
o emprego. 

UM JUIZ NA CIDADE 

Como já disse no início deste livro, o turbilhão de 
lembranças me leva agora de volta à Óbidos fazendo-me 
retroceder no tempo, para dizer que eu já era casado quando 
chegou a Óbidos um Juiz de Direito que aterrorizava a todos, 
e certo dia mandou me chamar para ir ter com ele no cartório 
e com hora marcada, e como eu tinha certeza de não ter feito 
nada de errado fiquei tranquilo e no dia e hora cheguei ao 
cartório onde o juiz despachava, não existia fórum na cidade, 
e aguardei um pouco para ser atendido enquanto ouvia piadas 
maliciosas, quando percebi que muitas pessoas já sabiam do 
convite e do assunto, menos eu. 

Quando me apresentei ao juiz ele foi logo dizendo 
então você é o Cornélio Santos? Confirmei, e ele prosseguiu 
dizendo você tem uma funcionária menor de idade? Respondi 
que sim e ele perguntou quanto eu pagava para ela, ao que 
respondi que era o salário mínimo integral e ele então 
retrucou, querendo saber por que eu pagava o salário mínimo 
integral para uma funcionária menor de idade, enquanto 
todos na cidade pagavam meio salário mínimo para esses 
funcionários menores, pelo que esclareci que assim agia 
porque a funcionária realizava o mesmo trabalho que os 
outros funcionários maiores de idade, além do que era muito 
eficiente nos assuntos pertinentes a Banco. 

Perguntou mais, quem era o responsável pela minha 
funcionária menor? Respondi que eram seus pais, que 
inclusive foram pessoalmente solicitar o emprego para sua 
filha, e a próxima pergunta do juiz me fez perceber tudo. 
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Perguntou se a moça era bonita. Respondi que sim, e muito 
inteligente. 

Então o juiz aborrecido disse "tome cuidado comigo 
rapaz, você é muito esperto e enquanto ela estiver 
trabalhando na sua loja, você é o responsável por ela, pode 
ir" e de fato eu Já estava saindo quando resolvi não deixar 
barato aquela insinuação do Juiz e disse: "Excelência, o 
senhor me desculpe, mas, de um juiz eu só quero justiça" e 
fui saindo rapidinho com medo, confesso, de receber ali 
mesmo voz de prisão, enquanto o dono do cartório que tudo 
assistia, ficava estático e de olhos arregalados. Graças a Deus 
o juiz também ficou sem dizer uma só palavra e eu fui saindo 
quase correndo com medo de ser preso. 

Esse juiz ficou conhecido em Óbidos como "juiz 
casamenteiro" porque fazia casar quem se atrevesse a "mexer 
com moça virgem", o que propiciou muitos casamentos que 
logo eram desfeitos por não terem base sólida, porém, certa 
vez o Juiz não conseguiu casar um rapaz e o fato deu-se da 
seguinte maneira. 

O Juiz mandou chamar um rapaz que morava no 
interior do município, atendendo a queixa de uma moça jovem 
e muito bonita também do interior, que fora até ele 
acompanhada dos seus pais que pressionavam para que ela 
fosse até o juiz porque o seu namorado, o dito rapaz do 
interior, havia “avançado o sinal". (desvirginando-a) 

O Juiz com toda sua autoridade aguardava o rapaz na 
sala do mesmo cartório em que eu já havia estado antes, e se 
fazia acompanhar da moça e dos seus pais, com todos 
sabendo que ele já sairia do cartório com o estado civil 
alterado para casado. 

Chega o rapaz que chamava atenção por ser feio de 
doer, e diante da moça que parecia uma boneca ficava ainda 
mais feio, quando o Juiz com toda autoridade perguntou ao 
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rapaz se ele havia mantido relações sexuais com aquela 
jovem, menor de idade. 

De bate-pronto o interrogado responde que sim e 
disse mais “fiz sexo com essa moça, fui o primeiro homem da 
vida dela e todas as vezes que fazíamos amor, eu pagava hum 
mil cruzeiros". 

O Juiz, surpreso, perguntou para a moça se era 
verdade que recebia dinheiro após a relação sexual e ela 
ingenuamente respondeu que sim, mas considerava aquilo 
como presente e o rapaz aproveitando o momento, repetiu 
que comprava o sexo, o que caracterizava a prostituição não 
existindo na época estupro presumido, estupro de vulnerável 
e nem Estatuto da Criança e do Adolescente e o Juiz, já 
aborrecido, expulsou todos da sua sala e depois dessa lição 
começou a ser mais comedido nos casamentos forçados. 

É importante dizer, que o rapaz e a moça eram filhos 
de pessoas de bem e com recursos financeiros e realmente 
gostavam um do outro, tanto que continuaram a se encontrar 
e algum tempo depois, de livre e espontânea vontade 
resolveram casar "com o cerimonial sendo feito pelo mesmo 
juiz". Tiveram filhos, e continuam casados até hoje (1994) 
moram em Óbidos e tudo indica que são felizes. 

JUIZ DEZ ANOS DEPOIS 

Passaram-se dez anos sem que eu me visse envolvido 
em qualquer problema na justiça, e o Juiz da cidade de Óbidos 
ainda era o mesmo do caso da secretária menor de idade, até 
que um dia aconteceu o seguinte: 

Estava viajando para o sul do país quando um motor 
que eu havia vendido recentemente teria apresentado defeito, 
e o comprador da dita máquina foi até minha loja e de forma 
bem agressiva, reclamou do motor e queria devolvê-lo à 
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minha secretária que não concordou, pedindo que aguardasse 
o meu regresso para ele se entender diretamente comigo. 

Não satisfeito, o dito cliente resolveu procurar o Juiz 
e relatou-lhe os fatos ameaçando jogar o motor na frente da 
minha loja, tendo o Juiz ponderado que seria mais racional 
que ele aguardasse minha chegada, mas, o cliente já bastante 
esquentado, disse que de qualquer maneira iria jogar o motor 
na frente de minha loja porque o motor não prestava. 

Diante dessa reação do meu cliente, o Juiz levantou-
se deu um murro na mesa e gritou "se o Sr. fizer o que está 
dizendo, vou mandar prendê-lo até o Cornélio chegar. Pode 
escolher" e o freguês saiu do cartório mais aborrecido do que 
quando entrou e, sem outra escolha, teve que aguardar minha 
chegada. 

Já em Óbidos, mandei chamar o freguês valentão e 
sem muita conversa devolvi o dinheiro que ele havia pago 
como entrada no motor, e logo desfiz o negócio providen-
ciando a imediata retirada da máquina da sua embarcação 
que, ainda aborrecido, não colocou nenhum obstáculo. 

Assunto assim resolvido, em seguida vendi o mesmo 
motor para outro cliente que, sabedor de toda a confusão 
armada pelo cliente anterior, apressou-se em comprar o 
motor marítimo porque sabia que uma máquina daquele porte 
não poderia simplesmente "não prestar" e sim, que o defeito 
era de instalação e operacionalização, como de fato era. 

Feito o negócio com o novo cliente, este providenciou 
a imediata instalação correta da máquina em sua embarcação 
que funcionou perfeitamente, passando a navegar com o 
mesmo motor sem qualquer problema e uma semana depois, 
entrou na loja o cliente valentão agora acompanhado de toda 
sua família, para humildemente renegociar a compra do 
mesmo motor, quando informei que já havia vendido a 
máquina para outro freguês no mesmo dia em que retirei o 
motor da sua embarcação. 
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Atônito e sem acreditar no que ouvia, insistia na 
compra do mesmo motor quando então mostrei toda a 
documentação referente a venda já realizada, dizendo inclu-
sive que o novo comprador era seu conhecido e mencionei o 
nome da embarcação onde o motor já estava instalado e 
funcionando normalmente. 

O cliente saiu da loja triste e cabisbaixo, bem diferente 
daquele homem violento e arrogante "que havia sido enga-
nado por mim e comprado um motor que não prestava". 

Soube depois, que ele não conseguiu comprar outra 
máquina igual porque, dentre todos os revendedores do 
Estado, eu era o único que facilitava bastante a forma de 
pagamento e, sem dinheiro para comprar outra máquina nas 
condições de venda praticadas pelos revendedores, viu-se 
obrigado a vender a própria embarcação e isso tudo debaixo 
de severas criticas dos seus familiares, restando como lição 
para mim que não se deve tomar qualquer decisão movido 
pelo “emocional” e sim, fazer preponderar sempre o “racio-
nal”, especialmente quando a decisão envolve dinheiro. 
(dizia-me ele que o momento mais propício para perder 
dinheiro, é quando você toma decisão estando no estado 
emocional de alegria, euforia ou sob leve efeito do álcool) 

INCÊNDIO NA EMBARCAÇÃO 

Em Oriximiná existia um cliente que através de mim 
havia importado do Japão um motor diesel de grande porte, 
(motor marítimo Mitsubishi Daiya) para instalar em sua 
embarcação que estava sendo construída em Santarém. 

Certo dia, esse cliente fez a transferência de uma 
soma muito grande em dinheiro diretamente para minha 
conta bancária em Belém, que era destinada ao pagamento 
do motor e demais despesas e impostos com a compra, tendo 
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sido eu nomeado seu procurador para resolver todos os 
problemas pertinentes à importação, e ainda fiquei respon-
sável por embarcá-lo para Oriximiná, onde seria instalado. 

Horas depois dessa remessa de dinheiro, irrompeu um 
grande incêndio em sua embarcação que o levou à morte 
naquele mesmo dia e ciente da tragédia, fiquei aguardando 
por alguns dias que algum familiar seu me procurasse para 
tratar do negócio que eu, como procurador, já havia iniciado. 

Passado mais de uma semana ninguém me procurou 
e eu não sabia como proceder diante da nova situação, que 
era eu ser procurador de uma pessoa morta, e então me 
socorri do Juiz aquele mesmo do caso da secretária menor de 
idade para quem eu disse que dele só queria justiça e do 
“motor que não prestava”, que morou em Óbidos por mais de 
dez anos e que agora já estava trabalhando em Belém, tendo 
me atendido com muita cordialidade em sua própria resi-
dência e me disse ele, que eu deveria prosseguir na efetivação 
do negócio, dando cumprimento aos poderes da procuração 
que me fora passada pelo cliente antes de morrer. 

Resolvi reforçar a consulta indo aconselhar-me tam-
bém com um amigo desembargador aposentado, que con-
firmou a mesma orientação e ainda mostrou-me um livro que 
comentava casos idênticos e disse-me mais, que a lei dizia 
“DEVE” o procurador continuar a exercer os poderes da 
procuração e quando a lei diz DEVE está dizendo que é 
obrigado, logo, se o procurador não cumprisse a obrigação 
seria responsável por todos os prejuízos decorrentes da sua 
omissão. 

Como eu já antevia muitos falatórios, pedi ao desem-
bargador que me permitisse datilografar a lei e seus comen-
tários, o que me foi gentilmente permitido, até porque eu 
sempre ouvira falar que não se podia usar procuração de 
morto e já no dia seguinte, não perdi tempo e apressei-me 
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em providenciar a liberação do motor, que já havia chegado 
a Belém e estava armazenado no cais do porto pagando 
diárias muito altas. 

Enfrentei várias barreiras para liberar o grande motor 
marítimo, sendo a primeira o despachante que achava não 
estar certo eu usar procuração do morto, quando lhe mostrei 
o que havia datilografado do livro do desembargador até que 
o convenci, não sem antes deixar uma cópia com ele, e a 
próxima barreira foi com a fiscalização federal para quem 
contei toda a história, dei uma cópia do escrito do desembar-
gador e ainda assim, foi necessário assinar uma declaração 
pessoal tudo porque eles não conheciam a tal lei. 

Depois de desembaraçar toda a papelada e de já ter 
embarcado o motor para Oriximiná, outro problema me 
aguardava com os herdeiros, que já estavam brigando entre 
si, e um deles após ter recebido o motor em Oriximiná, encheu 
a cidade de boatos dizendo que ia me processar por eu ter 
usado a procuração de um morto, até porque era uma 
empresa individual, não existiam sócios e tudo pertencia ao 
falecido. 

O tempo passou e eu aguardava a presença em Belém 
de alguém da família com credenciais para receber a minha 
prestação de contas, uma vez que minha obrigação estava 
cumprida, a máquina estava paga e entregue aos herdeiros 
do meu cliente falecido, e como não aparecia ninguém da 
família do "de cujos" eu já tinha deixado o assunto de lado 
guardando toda documentação pertinente. 

Certo dia chega em minha loja em Belém uma 
senhora, dizendo ser viúva do meu cliente e apresentou-me 
um documento assinado pelo Juiz da Comarca de Oriximiná 
nomeando-a ou coisa parecida para tratar dos negócios do 
falecido, agora pertencentes aos herdeiros, sentou-se, pediu 
muitas desculpas pelo atraso e disse que tinha vindo a Belém 
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exclusivamente para fazer um empréstimo bancário para 
pagar o motor que eu havia mandado para Oriximiná e assim 
sendo, queria saber quanto ela teria que me pagar. 

Depois de me recuperar do susto disse que ela não 
me devia nada, que o motor e as despesas já haviam sido 
todas pagas pelo seu marido que, horas antes da tragédia 
fizera uma remessa de vultosa quantia para pagar o motor e 
disse-lhe mais, que estava aguardando alguém da família 
credenciado para receber minha prestação de contas, e 
também para ainda receber um pequeno saldo em dinheiro, 
que estava em minhas mãos tudo conforme prestação de 
contas e documentos em meu poder. 

A viúva só não caiu porque estava sentada e ao se 
recuperar do susto depois de muita água e café, me disse que 
não sabia da remessa do dinheiro porque com o incêndio, 
todos os documentos que estavam a bordo foram queimados 
e disse que em Oriximiná era voz corrente que eu seria 
processado por ter usado a procuração de um morto.  

Tranquilizei-a dizendo que tudo fora feito dentro da 
lei, mas não contei os detalhes, somente o fazendo agora 
nestes escritos que pretensiosamente chamo de livro. 

ETOSA 

Dentre as inúmeras experiências da minha vida 
lembro da realização de um sonho que se chamou ETOSA, 
quando eu e mais dois amigos resolvemos nos reunir e 
organizar uma Sociedade Anônima em Óbidos para a qual 
demos a denominação de "ETOSA" que significava EMPRESA 
TELEFÔNICA DE ÓBIDOS SOCIEDADE ANÔNIMA. 

A princípio parecia que somente nós três seríamos os 
acionistas logo chamados de malucos, mas, assim mesmo, 
constituímos a Sociedade e eu estava preparado financeira-
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mente para, se necessário, assumir tudo sozinho estando 
determinado a trazer a comunicação telefônica para Óbidos, 
a qualquer custo. 

Comecei as negociações com os fornecedores de 
equipamentos telefônicos e em um domingo divulgamos a 
ideia e a provável venda de ações, quando entrou em cena a 
turma que não faz nada em uma cidade pequena e nem deixa 
os outros fazerem, e logo os políticos dos dois únicos partidos 
não gostaram da ideia e vieram ter comigo dizendo, em tom 
bem agressivo, que eu não teria apoio de nenhum político pelo 
que retruquei já bastante aborrecido, dizendo que eu não 
precisaria de nenhum político e se fosse necessário bancaria 
tudo sozinho com meu próprio dinheiro, mas eu ia implantar 
a telefonia em Óbidos e isso era uma decisão irrevogável com 
ou sem os políticos. 

Eu não gostava de afrontar ninguém principalmente 
quando se tratava de usar a força do dinheiro, justamente eu 
que vim de uma família extremamente pobre e moradora do 
fim-da-rua, mas, naquele momento eu precisava demonstrar 
firmeza e determinação demonstrando que acreditava no 
projeto a ponto de colocar sozinho o meu dinheiro para 
financiar todo o projeto, se preciso fosse. 

Toda a cidade sabia que eu sempre fora determinado 
naquilo que queria e não seria diferente desta vez, além do 
que ficando sozinho em um empreendimento desse porte, 
estaria com muito poder nas mãos controlando a comunicação 
de uma cidade inteira, com possibilidade de expandir para 
outros municípios, lembrando sempre, que isso ocorreu antes 
de 1964 e antes do monopólio das telecomunicações pelo 
governo. 

Diante da minha determinação e firmeza e em espe-
cial por dispor dos recursos financeiros para tal empreitada, 
os adversários da ideia resolveram me atacar pelo lado 
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pessoal e em certa ocasião, ouvi uns comentários que diziam 
mais ou menos assim "quem diria! Um filho de rapariga vai 
ser dono da Empresa Telefônica” e com adversários nesse 
nível, fiquei na defensiva quando um rapaz disse na minha 
cara e com todas as letras a mesma frase acima, pelo que 
respondi: "É verdade, em uma cidade pequena só pode ser 
rico quem já nasce rico ou quem é filho de família. Qual é o 
teu caso”? Ele baixou a cabeça e foi saindo de mansinho pois 
era " filho de família" muito pobre. 

Depois de algum tempo defendendo a ideia, 
mostrando o progresso que a comunicação telefônica traria 
para o comércio e para a cidade, eu convoquei a primeira 
reunião de Assembleia Geral para a constituição da Sociedade 
e com receio de não ter ninguém, resolvi divulgar a sua 
realização e os objetivos através do sistema de som "Verdes 
Mares", o que fiz pessoalmente me transformando em locutor. 
Na hora da reunião, para minha grata surpresa, compa-
receram muitos comerciantes, fazendeiros e mesmo alguns 
políticos e com eles abri a reunião explicando os objetivos da 
Companhia e os benefícios que traria para toda a cidade pelo 
que, após essa preleção passei a conduzir a reunião segundo 
o que previa a lei das Sociedades Anônimas, subscrevendo eu 
mesmo algumas ações e fazendo o depósito antecipado de 
10% do valor das ações subscritas, no que fui fielmente 
seguido pelos meus dois companheiros "malucos" que nem 
eu. 

Era chegado o momento crucial que se constituía na 
venda das ações para os presentes, e de imediato o primeiro 
a se levantar e fazer a subscrição foi o Bispo da cidade (D. 
Floriano Lowenal) que comprou e pagou integralmente a vista 
e em dinheiro, o valor de três linhas telefônicas no total de 
Cr$210.000,00 (duzentos e dez mil cruzeiros), padrão mone-
tário da época. 
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Alguns empresários se retiraram o que me deixou 
angustiado, mas, logo voltaram e traziam consigo dinheiro em 
espécie ou cheques para pagar, a vista as ações que passaram 
a subscrever e o Prefeito (Dr. Hélio Marinho de Azevedo) man-
dou seu secretário rapidamente buscar dinheiro e pagou, a 
vista, algumas linhas para a Prefeitura comprando também 
para sua própria residência e eu, feliz da vida, não esperava 
tanta receptividade certamente encorajada pela aquisição do 
Bispo e do Prefeito e agora, com muito dinheiro em caixa, logo 
surgiu a turminha que queria saber quanto ganharia o Pre-
sidente da Companhia. 

Subscritas as ações, franqueei a palavra ao plenário 
de acionistas para quem quisesse se candidatar aos cargos de 
diretoria incluindo a presidência, e Imediatamente um sujeito 
que estava presente e que havia subscrito uma linha para sua 
residência, conhecido e carimbado pilantra da cidade, logo 
lançou sua própria candidatura querendo saber antecipada-
mente, em quanto a Assembleia de Acionistas fixaria os 
salários da diretoria e eu evidentemente, já tinha meus 
próprios candidatos comigo na presidência, e que eram 
pessoas bem intencionadas. 

Como ninguém mais lançou candidatos eu resolvi 
então dar o golpe final nas pretensões dos espertalhões, 
propondo à Assembleia de Acionistas que os salários dos 
diretores e do presidente fossem fixados no valor simbólico de 
Cr$1,00 (Hum Cruzeiro) por ano justifiquei a proposta consi-
derando os elevados custos de implantação da central tele-
fônica, aparelhos, posteamento, fios, cabos, operários etc. 
etc. tendo a minha proposição sido imediatamente aceita e 
lançada em Ata, após o que lancei minha própria candidatura 
à Presidência juntamente com outras pessoas bem intencio-
nadas, para comporem a Diretoria e assim nós fomos eleitos 
para compor a primeira diretoria da ETOSA. (infelizmente 
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apesar dos meus esforços, não consegui cópia dessa Ata para 
ilustrar esta edição) 

O pilantra que se candidatou de olho no dinheiro que 
já havia em caixa fruto da subscrição à vista de muitas ações, 
retirou-se da Assembleia bastante aborrecido comigo e 
frustrado, sendo desnecessário dizer que naquele momento 
ganhei mais um inimigo e assim concluída a parte jurídica e 
empossada a diretoria, começamos a agir o mais rápido 
possível com vistas a inauguração dos sonhados telefones, 
enquanto isso alguns maus políticos que não se conformavam 
em não ter tirado proveito da situação, usaram de vários 
expedientes para impedir a conclusão e implantação dos 
telefones. 

Construído o prédio da empresa que ficava atrás da 
Prefeitura, comprada a central telefônica da empresa Siemens 
"totalmente automatizada" fato inédito em toda a região, foi 
contratado um técnico italiano para fazer a instalação da 
Central Telefônica e quando este chegou a Óbidos, deixou-se 
envolver, e mais, uniu-se a um grupo de políticos contrários 
ao empreendimento começando a demorar muito para con-
cluir seu trabalho, quando os diretores se reuniram e man-
daram me chamar e para minha surpresa, comunicaram-me 
que o tal técnico só terminaria a instalação dos telefones se 
eu fosse afastado da presidência da empresa. 

Os membros da diretoria fizeram alguns comentários 
sugerindo que eu renunciasse à presidência, enquanto que 
outro diretor queria minha renúncia porque eu sabia que a 
cabeça do técnico não prestava e depois de ouvir tamanhas 
besteiras, resolvi dar a resposta em duas partes dizendo-lhes 
1- Não renunciaria à presidência sob pressão e chantagem do 
técnico, que era apenas um instrumento nas mãos daqueles 
que queriam acabar com a empresa. 2 - Perguntei-lhes se a 
cabeça do técnico não prestava, então, o que prestava? 

Lembranças de um Obidiense  -  José Cornélio dos Santos



 
 

 
208 

 

Saí da reunião deixando-os sem saber o que fazer e 
principalmente "sem dizer-lhes que eu já havia percebido o 
problema e já tinha solucionado o caso, com a contratação de 
outro técnico em Belém, que estaria chegando dentro de uma 
semana". 

O técnico italiano morava dentro do prédio da Com-
panhia Telefônica e eu precisava tirá-lo de lá antes que ele 
soubesse da contratação do novo técnico, pois tinha receio de 
sabotagem nos equipamentos. 

Reservei o melhor quarto "na pensão", não havia hotel 
na cidade, e aproveitando uma de suas saídas do prédio da 
Companhia mandei arrombar a porta da sala onde ele estava 
instalado, reuni seus pertences na presença de testemunhas 
e mandei levá-los até a pensão.  

Em seguida, troquei a fechadura da porta arrombada 
e deixei dois policiais vigiando o prédio e mais um funcionário 
de minha absoluta confiança e bom de briga (funcionário de 
apelido Queijo) para evitar, de qualquer maneira, a entrada 
do técnico italiano nas dependências da Companhia, ficando 
ainda incumbido esse funcionário de avisar ao italiano que 
seus pertences estavam no quarto da pensão previamente 
reservado para ele, e que o quarto seria pago por mim e não 
pela Companhia. 

O tal técnico ao retornar, deparou-se com a nova 
situação e bufava de raiva ofendendo-me como podia, e já no 
dia seguinte viajou para Belém e em poucos dias chegou o 
novo técnico, que inaugurou os telefones em uma semana. 

Estava assim implantada na cidade de Óbidos uma 
estação telefônica de funcionamento automático, das mais 
modernas que existiam onde as comunicações eram feitas 
diretamente de ponto a ponto “sem necessidade de inter-
mediação de telefonista", que assim ficava também protegida 
de possíveis acusações de estar ouvindo conversa alheia e 
fazendo fofocas. 
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Com o passar dos anos veio o monopólio das comuni-
cações e a ETOSA foi encampada pela Empresa do Governo e 
hoje, Óbidos está ligada ao mundo via Satélite com DDD, 
TELEPARÁ, antena parabólica, EMBRATEL, e outras facilidades 
jamais sonhadas naquela época. 

Terminado o mandato da diretoria e estando tudo fun-
cionando muito bem com a empresa dando lucro e dis-
tribuindo dividendos, os acionistas queriam a permanência da 
mesma diretoria, mas, eu recusei, argumentando que meu 
sonho já estava realizado. 

Agradeci aos meus dois amigos sonhadores que 
estavam comigo desde o início do empreendimento, e disse 
que queria me preocupar com outras coisas que a cidade 
ainda precisava. (sobre o assunto veja abaixo mais um artigo 
em texto original de Dino Priante publicado no site chupa-
osso.com.br, site que acolhe nossos artigos e comentários 
sobre Óbidos)  

INÍCIOINÍCIOINÍCIOINÍCIO    DADADADA    TELEFONIATELEFONIATELEFONIATELEFONIA    EMEMEMEM    ÓBIDOSÓBIDOSÓBIDOSÓBIDOS    
 
Terça, 10 Setembro 2013 22:00Terça, 10 Setembro 2013 22:00Terça, 10 Setembro 2013 22:00Terça, 10 Setembro 2013 22:00        

DinoDinoDinoDino    PriantePriantePriantePriante    - dinopriante@gmail.com 

{poucos obidenses têm conhecimento, mas os primeiros 
telefones que apareceram em Óbidos foi na residência do Sr. Franco 
Vallinoto. Ele sempre vinha à Belém, e em uma dessas vindas, quando 
retornou levou uns aparelhos bem rudimentares, funcionavam à pilha, 
onde ele se comunicava de sua casa que ficava na rua da Prainha, ao 
lado da oficina do Sr. Aurélio Filizzola até seu comércio, ao lado do 
Mercadinho do Povo, com uma extensão para sua tia Sra. Rosa 
Filizzola, que residia e comercializava na Siqueira Campos, prédio que 
hoje é de propriedade do senhor Soter Aquino. Os telefones eram 
interligados por fios. 
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Havia uma maçaneta pequena que se girava, e dava um toque 
na central, que ficava em sua loja, eram três pontos, A, B e C, todas as 
chamadas passavam pelo B, quando se queria falar de A para C, o B 
atendia, e através de um interruptor ligava o ponto C, e este se 
comunicava, o inverso a mesma coisa, do B para o A ou para o C era 
direto, nos finais de semana e a noite, a chave do B ficava em “close” aí 
A e C se falavam. 

 
 

Mas aí um grande obidense, que foi o precursor em 
diversos segmentos em nossa cidade, que foi o Sr. Cornélio 
Santos, junto com mais dois empresários, criou a ETOSA 
(Empresa Telefônica de Óbidos Sociedade Anônima), esses 
foram logo chamados de loucos pelos líderes políticos e alguns 
pessimistas, mas o Sr. Cornélio não deu bola, e começou a 
divulgar, fez reuniões e os interessados começaram aparecer. 
Dom Floriano comprou logo três linhas. Na primeira leva 
foram vendidas cinquenta linhas, obviamente que esses 
telefones só falariam dentro de Óbidos. O custo de cada linha 
era de CR$70.000,00(setenta mil cruzeiros) padrão monetário 
da época, para os mais antigos, acredito que era 70 notas de 
mil, com a esfinge de Cabral. 

Os telefones eram de última geração para época, fazia 
ligação ponto a ponto, não necessitava de intermediários, 
para completar as ligações. 
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A Empresa se instalou nos fundos da Prefeitura 
Municipal. Para tal serviço, veio um italiano a mando da 
empresa de nome Mario Casale, aí começou parte de fiação e 
instalação dos equipamentos. Óbidos teria telefone. Lembro 
que eu estava na casa do Dr. Hélio Marinho, na Bacuri em 
frente o Banco do Brasil, quando ouvi pela primeira vez o 
toque do telefone, disse para o Zé Antônio que morava na 
casa: “Esse relógio desperta diferente”, ele respondeu, não!... 
isso é telefone; estavam fazendo experiência, e a casa do 
Prefeito foi uma das primeiras a serem testadas. 

Segundo relato do Sr. Cornélio em seu livro 
“Lembranças de um Obidense”, o técnico estava pegando 
corda dos pessimistas, e com isso retardando a data da 
inauguração, o que fez com a diretoria da empresa, contra-
tasse outro técnico e dispensaram o italiano. 

Tem quatro números de telefones que tenho gravado 
na memória até hoje: o primeiro foi da Farmácia e Drogaria 
Paraense de Irmãos Savino, era número 35, tinha uma 
extensão para a casa de meu avô que era nos altos, o segundo 
era da Agência da Cruzeiro, número 42, e o terceiro do 
aeroporto número 24, da residência do Sr. Carlos Ferrari era 
o número 34. 

Logo depois, houve uma expansão de mais cinquenta 
linhas, ficando a telefonia de Óbidos com cem linhas, era um 
“supérfluo” em que só as pessoas de melhores aquisições 
financeiras poderiam adquirir. 

Mas com a chegada da Telepará, a ETOSA foi encam-
pada, e com o avanço da comunicação, Óbidos também acom-
panhou hoje se fala de um celular de Óbidos para qualquer 
lugar do Mundo.} 
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CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO 

Depois de eleita a nova diretoria da ETOSA, voltei a 
me dedicar exclusivamente aos meus negócios e a vida 
prosseguia lenta e pacífica, típica de cidade interiorana 
quando de repente a cidade foi tomada por uma onda de 
euforia pela construção de um aeroporto. 

Fui logo procurado para colaborar no empreendimento 
e quando soube que o terreno escolhido ficava distante cerca 
de 07 km da cidade, de imediato recusei-me, pois, conhecia o 
tal terreno que, além de muito próximo apresentava em uma 
das extremidades um abismo projetado para o rio, e na outra 
extremidade passava a única estrada que dá acesso à cidade. 

Questionado pela minha recusa logo eu que era tido como 
empreendedor, ainda tentei explicar que a construção naquele 
terreno condenaria a cidade a ter um aeroporto pequeno, sem 
condições de expansão pela impropriedade de sua localização, 
e sugeri a construção no km. 12 mas fui derrotado com o 
argumento de que ficaria muito longe. 

Apesar dos meus protestos, a empolgação era grande 
e o aeroporto foi construído assim mesmo e nos discursos de 
inauguração "da pista" do aeroporto, não faltaram políticos 
para me atacar por não ter contribuído e não desejar o 
progresso da cidade, e como o aeroporto já estava inaugurado 
mesmo e não havia mais o que contestar, resolvi cooperar 
fornecendo quase todos os tijolos usados na construção da 
"casa do aeroporto" (estação de passageiros), além de outras 
contribuições e infelizmente o tempo veio demonstrar que eu 
estava certo e o aeroporto continua até hoje (1994) no 
mesmo lugar, pequeno e sem possibilidade de ampliação, só 
recebendo aviões de pequeno porte o que, convenhamos, não 
é comercialmente viável e nem traz benefício para a popu-
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lação. Meu sonho era maior. (lembro que certa vez fui pegar 
um avião da Companhia aérea Cruzeiro do Sul neste mesmo 
aeroporto, único até hoje existente e olha que estamos em 
2017, e o funcionário da agência de viagens do Sr. Titilo 
Savino chamado Ronaldo, me disse que eu estava com 
excesso de peso na minha bagagem e eu, surpreso, ainda 
procurei a balança mas não tinha nenhuma na “casa do 
aeroporto”, quando questionei o Sr. Ronaldo perguntando-lhe 
quantos quilos tinha de excesso, ele prontamente respondeu: 
“02 KG”.  

Ato contínuo e diante da minha surpresa por tamanha 
“precisão” na aferição do excesso de peso, ele pegou minha 
maleta pela alça, sacudiu-a duas vezes e vaticinou: realmente 
tem 02 Kg de excesso e eu, pra resumir, paguei o excesso de 
peso, não me contive e estou rindo até agora.) 

UM CERTO HOTEL 

Estava morando em Óbidos quando entrou na minha 
loja um rapaz bem vestido, falante e de gestos finos e 
educados, que queria me vender ações do hotel mais moderno 
e " Chic" da Capital que ficava na Av. Presidente Vargas, e o 
vendedor tentava de todas as formas me vender tais ações, o 
que seria a porta de entrada para influenciar a venda de 
muitas outras no pequeno comércio de Óbidos. 

Oferecia-me vantagens e mais vantagens e como eu 
não suportava mais tanta insistência, resolvi ser grosseiro e 
para encerrar definitivamente a conversa, disse-lhe que não 
estava interessado em comprar as ações porque "o que é bom 
não sai de sua cidade" e felizmente deixou-me em paz, mas, 
conseguiu vender muitas ações na cidade. 

Anos depois, fui informado que o dito hotel estava 
comprando as ações de volta "pelo mesmo preço que haviam 
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sido vendidas, sem qualquer reajuste" e um amigo meu que 
havia comprado muitas delas, telefonou-me de Óbidos 
pedindo para que eu, que já residia em Belém, fosse até o 
hotel e procurasse informações detalhadas sobre a compra 
das ações, pois ele queria vender as que havia adquirido em 
Óbidos. 

Fui até o hotel e ao retornar telefonei para o meu 
amigo e repassei-lhe o que a direção do hotel me informou: 
"Estavam interessados na compra das ações, mas o 
pagamento seria feito em troca de hospedagem e pelo valor 
constante nas ações". 

Parece mentira, mas, realmente esse fato aconteceu 
e hoje (1994) leio nos jornais que o hotel está em fase 
falimentar. 

SABOTAGENS 

Infelizmente ao longo da minha vida de muito tra-
balho, me deparei com algumas pessoas, funcionários ou não, 
que me sabotaram máquinas e equipamentos como foi o caso 
do mecânico que dava assistência ao meu caminhão quando 
ainda morava em Óbidos, e ganhava a vida fazendo fretes 
para colônias agrícolas do Município. 

O referido mecânico era amigo do proprietário de 
outro caminhão, meu concorrente, e para beneficiá-lo em 
uma das revisões mecânicas resolveu afrouxar o parafuso que 
retém o óleo do eixo diferencial do caminhão, para quem não 
conhece, esse "diferencial" é um conjunto de engrenagens 
que interliga as rodas traseiras do caminhão, permitindo que 
este se movimente e logicamente essas engrenagens tra-
balham mergulhadas em óleo, para não se partirem ao atritar 
umas com as outras. 
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Dito isso, deixei a oficina mecânica direto para fazer 
um frete e quando estava na estrada, devido a intensa 
trepidação o "bujão" caiu, o óleo do diferencial esvaiu-se todo, 
e eu ouvi um grande barulho. Estava quebrada a "engre-
nagem do diferencial" que permitia o deslocamento do 
caminhão, e eu fiquei “no prego” na estrada sem poder 
movimentar o caminhão, tendo que rebocá-lo até a mesma 
oficina. 

Providenciei a compra de novas engrenagens e devido 
as dificuldades de compra e distância da Capital, fui obrigado 
a ficar com o caminhão parado durante três meses, amar-
gando grandes prejuízos enquanto o outro caminhão, cujo 
proprietário era amigo do mecânico, faturava em cima dos 
meus fregueses. 

Três meses depois chegaram as engrenagens e eu, 
sem nada saber ou desconfiar, levei para o mesmo mecânico 
que as colocou voltando a trabalhar e já na primeira viagem 
com as novas engrenagens, de retorno da colônia agrícola 
vinha eu com o caminhão muito carregado, quando avistei um 
homem andando pela estrada no mesmo sentido que eu 
vinha. 

Esse homem arrastava penosamente um grande feixe 
de palha e eu, com pena, parei o caminhão logo à sua frente 
e ofereci-lhe carona até a Cidade juntamente com a sua 
pesada carga, e o homem que já estava sentado na carro-
ceria, perguntou ao meu ajudante porque estava derramando 
tanto óleo embaixo do caminhão? 

Avisado, parei imediatamente o caminhão e constatei 
que o diferencial estava sem o "bujão" retentor do óleo, e que 
apesar de ter derramado muito óleo ainda tinha uma pequena 
quantidade pelo que tapei o buraco com um pano e, a pé, 
segui o rastro do óleo até encontrar o "bujão" que estava no 
meio da estrada, e ainda sem desconfiar de nada pensando 
ter sido somente um incidente, recoloquei o "bujão" no lugar 
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e prossegui viagem até Óbidos, com cuidado e bem devagar. 
A partir de então, julgando que a própria trepidação estivesse 
causando o afrouxamento da tal peça, passou a ser minha 
rotina verificar constantemente se aquele “bujão” estava bem 
apertado e assim prosseguia trabalhando, quando em uma 
das vezes que mandei o caminhão para a oficina ao recebê-
lo, constatei que o mesmo estava novamente frouxo, quando 
comecei a desconfiar do mecânico, mas continuei a fazer os 
serviços na sua oficina.  

Para me certificar de que realmente eu estava sendo 
sabotado, apertei pessoalmente o “bujão” antes de entrar 
com o caminhão na oficina, e verifiquei depois que recebi de 
volta o caminhão, que o parafuso estava frouxo. 

Repeti o teste por mais de três vezes, em dias alter-
nados e invariavelmente constatei que o "bujão" entrava na 
oficina apertado, e saia totalmente frouxo, já sabotado. 

Não deu outra, descobri tudo, perdi a calma e adentrei 
na oficina empunhando meu revólver e quase faço uma bes-
teira com o mecânico, que felizmente se acovardou e cho-
rando muito abriu todo o jogo e eu mudei de mecânico, não 
sem antes divulgar bastante o episódio. 

Localizei o homem que carregava as palhas e agra-
decido pelo aviso, transportei de graça toda a palha que 
precisava para cobrir sua casa em Óbidos. (imagem ilustrativa 
do caminhão MACK 1951 capturada na internet) 
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CALDEIREIRO 

Mais uma amarga experiência eu passei quando eu 
era sócio-proprietário de uma serraria em Óbidos, e certo dia 
um homem que andava puxando uma perna foi me pedir 
emprego e apesar do defeito físico, ele estava apto para 
trabalhar e depois de insistir muito e de ter me sensibilizado 
com seu rosário de dificuldades, resolvi aceitá-lo depois de ele 
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ter demonstrado bom conhecimento sobre operação de 
caldeiras. 

O homem começou a trabalhar como caldeireiro e ao 
longo dos meses eu notava que a serra produzia pouco, uma 
vez que as máquinas eram calculadas para serrar 30 toras por 
dia e muitas vezes não serrava sequer 10 toras porque a 
máquina não tinha força. 

Descontente com aquela produção, fui visitar outras 
serrarias com máquinas menores do que as minhas e 
constatei, surpreso, que serravam entre 30 a 40 toras por dia, 
quando comecei a procurar onde estava o meu erro e 
Infelizmente o erro estava na maldade do caldeireiro que eu 
havia contratado, que simplesmente "não abria toda a válvula 
de saída de vapor" e assim "estrangulava" a máquina de 
serrar que não tinha força e por conseguinte, não produzia. 

Questionado porque não abria toda a válvula, respon-
deu-me que assim agia "para não ter que estar colocando 
lenha a todo instante na caldeira, pois, era sozinho e se 
abrisse toda a válvula trabalharia demais”. 

Fiquei arrasado e decepcionado além do que, pensava 
no grande prejuízo que acumulara por mais de um ano, tudo 
por preguiça do caldeireiro que eu havia empregado com pena 
de sua situação e condoído pelo rosário de desgraças que ele 
havia me contado. 

Demiti imediatamente o caldeireiro, e com outro em 
seu lugar passamos a serrar três vezes mais, e a serraria que 
estava quase falida voltou a produzir e dar lucro, ficando a 
lição de que por causa da abertura de uma singela válvula, eu 
quase vou à falência. 
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LIÇÃO DE UM PEÃO 

Morava em Óbidos e na minha loja eu vendia motores 
marítimos que vinham do sul do país embalados em grandes 
caixas de madeira (pinho), e quando essas máquinas che-
gavam, logo era formada uma pequena fila de pessoas pobres 
que iam até ali na esperança de ganhar a madeira das caixas, 
que seriam utilizadas como mesas, banco e até paredes 
divisórias em seus humildes barracos de palha. 

Certo dia recebi em Óbidos uma grande partida de 
motores, alguns de médio porte o que gerou grande conten-
tamento nas pessoas que ali apanhavam a madeira, na 
medida em que os motores iam sendo desencaixotados. 

 A euforia era grande e eu estava intimamente 
satisfeito, pois já havia amargado a mesma pobreza e sabia o 
quanto a madeira seria útil. 

De repente entre a abertura de uma e outra caixa, um 
dos peões que trabalhava abrindo as caixas com martelo e 
talhadeira (peão conhecido por Queijo aquele mesmo do 
episódio do italiano da ETOSA, do soro para a Santa Casa e 
de outros episódios que envolveram o meu pai, sendo este 
verdadeiro amigo e guarda-costas dele) fez o seguinte 
comentário: "é verdade! O patrão dá as caixas para todas as 
pessoas estranhas e não dá para nós, que estamos ajudando 
ele". 

Foi um banho de água fria na minha satisfação, pois 
eles eram tão pobres quanto aqueles que se beneficiavam 
com a doação das caixas, e com aquela lição de um peão, 
corrigi imediatamente o meu inconsciente erro e fui analisar 
as palavras do humilde caboclo, chegando à conclusão de que 
eu já havia cometido a mesma injustiça inúmeras vezes.  

Pergunto a você leitor, já pensou quantas vezes você 
deixou de ajudar a sua empregada doméstica com roupas 
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usadas, geladeira ainda em condições de uso, sapatos que 
não servem mais, armação de óculos velhos, etc. etc. etc. 
preferindo ajudar aqueles que não lhe ajudam? 

 
(Imagem ilustrativa das embalagens dos motores 

capturada da internet) 

OPERADOR DE MÁQUINA DE ARAME FARPADO 

Como já disse no início, não sigo a ordem cronológica 
das minhas lembranças e assim sendo, passo a relatar este 
episódio que se deu em Belém quando eu já estava radicado 
na capital, e havia importado do Japão uma máquina de 
fabricar rolos de arame farpado, máquina que apesar dos anos 
apresenta-se até hoje (1994) atualizada, toda automática e 
de grande produção. 

Instalei a máquina e contratei um operador com 
experiência no ramo, pagando-lhe duas vezes mais o salário 
de mercado e no início ia tudo muito bem, até que o operador 
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resolveu beber cachaça durante o expediente, o que colocava 
em risco tanto sua vida como a própria máquina. 

Sabedor desse fato, comecei a "APERTAR" para que 
não bebesse mais durante o expediente, até que ele resolveu, 
aborrecido, pedir demissão e após pagar todos os seus 
direitos trabalhistas, contratei outro operador para quem fui 
pessoalmente entregar a máquina e por pura sorte e intuição, 
recomendei que só começasse a trabalhar após ter verificado 
os reservatórios de óleo lubrificante e depois, fui para o 
escritório que ficava em outro prédio na mesma rua Manoel 
Barata. 

Cerca de duas horas depois voltei ao local e deparei 
com o operador sem trabalhar, estava parado olhando a 
máquina, pelo que logo reclamei e ele me mostrou todos os 
reservatórios de óleo completamente vazios, além do que 
constatamos a existência de alguns pedaços de ferro 
estrategicamente colocados para que com a trepidação da 
máquina, caíssem para dentro do sistema de confecção do 
rolo de arame, o que causaria o estilhaçamento das engre-
nagens, com risco iminente de curto-circuito além de colocar 
a vida do operador em risco. Tamanho do prejuízo que me 
causaria US$ 30.000 (trinta mil dólares). 

COZINHEIRO 

Para não me tornar enfadonho, vou narrar somente 
mais este caso de sabotagem de funcionário, agora na usina 
de beneficiamento de castanha-do-pará, que como em 
qualquer outra que beneficie castanha-do-pará, tem um 
equipamento chamado AUTOCLAVE mais conhecido por 
"PANELA", e que é realmente uma panela de pressão grande 
onde é injetado vapor sob pressão, e tem por finalidade 
preparar a castanha-do-pará para ser descascada ainda 
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quente, pelas operárias que para tanto usam máquinas 
apropriadas. 

É um equipamento de vital importância na usina e que 
pode determinar a qualidade e a quantidade da produção por 
dia e, ciente da sua importância no processo produtivo da 
usina, ciente também de que as operárias ganhavam por 
produção, ou seja, por quilo de amêndoas descascadas e mais 
ainda, que esta produção estava intimamente relacionada 
com a boa operação do autoclave, para a produção de 
castanhas mais fáceis de serem descascadas com conse-
quente aumento da produção kg/dia, ciente de tudo isso, o 
meu esperto operário resolveu tirar vantagem da situação. 

Reuniu sorrateiramente algumas operárias e passou a 
cobrar certa quantia em dinheiro de cada uma delas, 
comprometendo-se a fazer o seu serviço bem feito e colocar 
castanha quente nas suas mesas de trabalho, e quem não 
entrasse no "esquema" receberia castanha fria e difícil para 
descascar. 

Eu não sabia de nada, até que algumas poucas 
operárias resolveram comentar o assunto perto de mim e eu, 
interrogando-as tomei conhecimento de tudo e passei a 
acompanhar de perto o trabalho do "cozinheiro" durante toda 
a semana. 

Na sexta-feira o pagamento das operárias foi rea-
lizado e eu fiquei observando o tal cozinheiro, que não 
recebeu nada de ninguém e na semana seguinte não deixei 
prosperar a manobra do operário e permaneci acompanhando 
de perto o seu trabalho, inclusive cronometrando o tempo de 
autoclavagem, verificando a qualidade das amêndoas e as 
operárias satisfeitas gritavam: "É isso aí patrão, "toma patife", 
tá pensando que vou sustentar marmanjo" etc. etc. 
Desnecessário dizer, que esse "cozinheiro" só trabalhou 
aquele dia, pois, viu-se desmascarado e pediu as contas. 
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Na terça-feira já com outro em seu lugar, lembrei-me 
do operador da caldeira da serraria e do operador da máquina 
de arame farpado, e resolvi pessoalmente inspecionar o 
autoclave quando constatei que estava todo sabotado, com o 
pino de segurança solto, manômetro entupido e outros itens 
desregulados, e se por acaso fosse colocado em operação sem 
essa inspeção prévia, ele simplesmente explodiria e poderia 
matar dezenas de pessoas. 

12 MOTORES 

Voltando no tempo, retorno minhas lembranças a 
Óbidos mais precisamente para a época em que eu iniciava a 
comercialização de motores diesel, sendo o início de minhas 
atividades com esses motores apenas como representante 
comercial dessas máquinas, porque não tinha dinheiro para 
comprá-las e revendê-las, quando certo dia depois de muito 
insistir, consegui vender a um grande comerciante de Óbidos 
12 motores diesel, o que me deixou satisfeito com a comissão 
que ganharia.  

O pedido foi remetido à fábrica e eu me preparava 
para viajar até Belém para cuidar de outros negócios, quando 
o meu cliente me procurou e simplesmente mandou cancelar 
o pedido porque desistira da ideia de montar uma loja de 
motores em Óbidos, que daria para certa pessoa. 

Essa desistência se deu porque ele soube que o 
beneficiário da doação perdeu no jogo de cartas (baralho) 
todo o seu salário, o que fatalmente também aconteceria com 
os 12 motores, e como eu estava de viagem marcada 
comprometi-me em cancelar o pedido quando chegasse a 
Belém o que efetivamente fiz, porém, resolvi arriscar pedindo 
à fábrica que embarcasse os motores em meu nome. 
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Esperava que a fábrica negasse o pedido porque não 
tinha capital para tanto e para minha surpresa, a fábrica 
confirmou o pedido e eu de alegre logo passei a ficar 
preocupado em como conseguir tanto dinheiro, mas, enfim, 
não desisti do negócio e minha preocupação passou a ser 
montar uma estratégia de vendas até porque, precisava 
vender rapidamente tais motores para "fazer dinheiro" e 
pagar as duplicatas correspondentes e ainda em Belém, meu 
sogro que havia sido comerciante em Óbidos (meu avô 
materno Ten. Tavares) notou minha angústia perguntou o que 
estava acontecendo e depois que contei para toda a família o 
que ocorria ficou pior, agora todos passaram a ficar também 
preocupados.  

Saí para resolver outros negócios e quando voltei para 
o almoço já trazia uma passagem aérea para Santarém com 
o fim de viajar naquele mesmo dia às 16:00 horas e todos se 
assustaram quando me apressei em explicar que havia 
descoberto a única saída para a venda dos 12 motores diesel 
e esta saída estava em Santarém, nas mãos de um grande 
mecânico e profundo conhecedor de motores que, se gostasse 
da marca, poderia me ajudar a vendê-los. (salvo lapso da 
minha memória, me disse ele que esse mecânico era conhe-
cido em Santarém por Zeca BBC) 

Ansioso, viajei para Santarém e no dia seguinte fui 
direto com esse mecânico e perguntei-lhe o que achava do 
motor marca "tal", (não lembro a marca) tendo me respon-
dido que dentre os que ele conhecia, esta marca era umas das 
melhores, quiçá em todo o mundo. 

Aliviado por ter sua aprovação, expliquei-lhe toda a 
minha história e ao final pedi sua ajuda para vender os 
motores pelo que ele, após dizer que era "fácil" me ajudar, 
deu-me uma relação de estaleiros onde estavam sendo 
construídas embarcações para a capacidade dos motores que 
eu tinha comprado. 
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Parti imediatamente para visitar todos os estaleiros e 
com a sua aprovação e recomendação da marca do motor, em 
três dias vendi 04 motores o que foi a porta aberta para 
vender os demais, e ainda mais porque eu oferecia melhores 
condições de pagamento do que os concorrentes e assim, com 
cada comprador dando boas informações sobre o motor para 
outros interessados, fui aumentando o número de motores 
vendidos e logo estava fazendo novo pedido à fábrica. 

Foi assim que eu ingressei no ramo de venda de 
motores diesel, ramo este em que trabalho até hoje (1994) e 
que, graças ao cancelamento de um pedido por obra e graça 
de um jogador inveterado, pude ampliar meus negócios 
ganhando um bom dinheiro e desta experiência restou-me a 
lição que me fez ver que "NO JOGO O QUE MENOS SE PERDE 
É DINHEIRO". 

VIAGEM CEGA 

A revenda de motor diesel só atingia uma estreita 
faixa do mercado que era a de embarcações de médio porte, 
ficando de fora grande faixa de mercado que se constituía nas 
canoas (montarias), que viajavam movidas a vela, e eram 
algumas centenas só no município de Óbidos. 

Meu grande objetivo era descobrir um motor pequeno 
e barato, para definitivamente aposentar os remos e as velas 
e obviamente ganhar dinheiro com isso, e com esse 
“diagnóstico mercadológico” segundo a linguagem rebuscada 
dos marqueteiros, eu continuava na busca desses motores 
consultando importadores, fabricantes de motores do Rio de 
Janeiro e São Paulo mas ninguém se interessava pelo assunto, 
e eu achando que era o grande filão em termos de negócio de 
venda de motores na Amazônia, não desistia de procurá-los. 
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Certo dia alguém que já não lembro o nome, 
conversando comigo disse que "parecia" que ele "achava" que 
tinha lido em "algum lugar" que existia no Estado de Santa 
Catarina um fabricante de motores pequenos e baratos, mas 
não tinha certeza e nem sabia em que cidade, e esta 
"preciosa" informação tinha todos os predicados para ser 
desprezada, não fosse a minha absoluta certeza de que o 
negócio era bom demais para não ser perseguido. 

Já sabedor do Estado em que provavelmente o motor 
era fabricado, resolvi consultar o mapa e na marra fui embora 
para o Sul do País, precisamente para Florianópolis e lá 
chegando, comecei a pesquisar às cegas tudo que era oficina 
metalúrgica, fábrica de máquinas e ninguém sabia me 
informar nada. 

Depois de dois dias de busca infrutífera em Floria-
nópolis, resolvi viajar para outras cidades litorâneas onde 
comecei a visitar pescadores, e esses me informaram que na 
cidade de Joinville existia uma pequena fábrica de motores e 
mais animado, parti para Joinville sem conhecer nada e nem 
ninguém, porém, esperançoso de alcançar minha meta. 

Lá chegando, fui perguntando aqui e acolá quando 
finalmente localizei a fábrica e fiquei decepcionado, eu 
esperava encontrar uma grande fábrica de motores e deparei-
me com uma modesta oficina, com poucas máquinas, porém, 
com pessoas descendentes de europeus e com grande 
domínio do assunto. 

Ainda que cauteloso, acreditei no potencial daquela 
oficina e ali mesmo comprei alguns motores pagando-os 
imediatamente a vista, fato que animou os proprietários da 
oficina que ficaram mais animados ainda com as perspectivas 
que o motor teria nos rios da amazônia. 

Estava aberta a porta para a extinção das velas e dos 
remos, como força principal a transportar o caboclo da 
amazônia. 
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Chegando de volta a Óbidos, logo me preparei para 
receber os pequenos motores a gasolina, 5,5hp, dois tempos, 
partida manual com o uso de corda, partida direta e sem 
reversor ou seja, quando ligava a canoa já saia andando, e 
quando estes chegaram já existiam clientes aguardando ainda 
meio desconfiados, mas esperançosos de parar de sofrer com 
os remos e as velas. 

Com o motor já exposto na loja os possíveis clientes 
faziam fila para conhecer a novidade, alguns dizendo de cara 
que o motor era muito pequeno e quebraria no meio do rio 
amazonas, outros ainda tímidos faziam uma pálida defesa do 
motor, até que aconteceu o episódio narrado sob o título 
MOTORES MARÍTIMOS e mais a venda para uma família de 09 
filhos, que se uniu e comprou um motor a vista, dando-o de 
presente para o pai. 

O motor apesar de pequeno era de boa qualidade e 
logo os filhos novamente se uniram e compraram mais um 
para o irmão mais velho e assim sucessivamente, até que 
todos da família tivessem cada um o seu próprio motor, 
lembrando que no interior da amazônia quase todo caboclo 
tem sua própria canoa (montaria). 

O sucesso foi muito grande e adquirir um daqueles 
motores significava STATUS e todos que tinham canoa 
passaram a plantar juta, pescar, colher castanha-do-pará, 
enfim, fazer qualquer coisa para poder comprar o seu motor, 
e eu prosseguia vendendo o motor e ganhando um bom 
dinheiro e, vez por outra, ouvia comentários referentes a 
situações que tinham relação direta com o motor como, por 
exemplo, a resposta orgulhosa de uma moça do interior de 
Óbidos, que ao ver seu irmão se recusar em esperá-la, 
mandou que o mesmo fosse na frente, pois que não dependia 
de ninguém para ir até a cidade, agora que já tinha sua 
própria canoa motorizada com os pequenos motores STOLL. 
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Lembrei-me também do socorro prestado a uma 
gestante que estava com o filho com um braço para fora e 
não nascia, e que veio do interior rapidamente em uma canoa 
motorizada para o hospital em Óbidos, além de outros fatos 
que me gratificavam por ter acreditado na ideia, como 
também ouvia fatos que me entristeciam como o narrado a 
seguir. 

(a importância desses pequenos motores na época, se 
assemelha a importância dos motores “rabeta” que equipam 
as canoas na Amazônia, e hoje tem até corrida de canoas 
impulsionadas por “rabeta”  em Óbidos) 

A PARTE NEGATIVA 

Como um dos meus objetivos era vender o maior 
número possível de motores já antevendo a saturação do 
mercado, identifiquei outro filão de mercado que hoje (1994) 
os marqueteiros chamam de “nicho de mercado” que era a 
venda de peças de reposição desses motores e assim, 
identificado o novo “nicho” resolvi então facilitar o pagamento 
dos motores vendendo em longas prestações e com Contrato 
de Reserva de Domínio, mas as peças e partes do motor só 
eram vendidas com pagamento a vista, até porque eram 
peças baratas. 

Devido essa facilidade para a aquisição dos motores 
STOLL, muitos compravam a prestação e alguns não 
terminavam de pagar, o que me obrigava a retomar o motor 
vendido, e quando eu "apertava" via de regra a conversa era 
a mesma, qual seja, a esposa ou a filha do comprador iam até 
minha loja dizendo que o marido ou o pai havia abandonado 
a família e desaparecido com outra mulher levando a canoa 
com o motor junto. 
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A constância desse tipo de desculpa aguçou minha 
curiosidade e parti para investigar o fato, constatando na 
maioria das vezes a sua veracidade e mais curioso ainda, 
procurei aprofundar-me no assunto quando descobri que tão 
logo o caboclo chegava com o motor na sua localidade, era 
recebido com festa e como consequência, aumentava muito o 
número de “amigos” e assim sendo, na primeira festa que 
houvesse ele era o primeiro a ser convidado, dando carona 
aos outros que já eram seus amigos, e no início levava para 
as festas também a esposa e os filhos. 

Na segunda festa já não levava mais a esposa, porém, 
levava os filhos e da terceira festa em diante ia sozinho porque 
tanto a esposa como os filhos já estavam atrapalhando, e foi 
quando descobri que o motor que eu estava vendendo, além 
de dar status ao comprador também o estava transformando 
em "bom partido" e alguns estavam ficando até “mais 
bonitos”, passando o feliz comprador do motor STOLL que eles 
pronunciavam com o forte sotaque caboclo “motor Storrr” ou 
ainda “estorrrzinho”, a ser cortejado pelas caboclas da 
localidade e era mais quem queria pagar bebida para ele nas 
festas. 

Diante desse quadro, resolvi promover a recuperação 
dos motores não pagos posto que os vendia com contrato de 
Compra e Venda com Reserva de Domínio, e quando o cliente 
via-se "visitado" pela polícia ou pelo Oficial de Justiça e tinha 
que devolver o motor, caía em desgraça e da noite para o dia 
via-se transformado de bonito e gostoso, em safado e 
trambiqueiro perdendo seus "amigos" e as caboclas viravam-
lhe as costas e, envergonhado, mudava da localidade tudo 
porque havia "esquecido" de pagar seu "embeleza-
dor".(imagem do pequeno motor instalado na canoa, por 
sinal, bem maltratado) 
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VENDA DE PEQUENOS MOTORES EM BELÉM 

Já estava residindo e trabalhando em Belém e não 
conseguia vender motores STOLL para pequenas embar-
cações, pois apesar de em grande número, todos os 
proprietários de canoas pareciam acomodados e satisfeitos 
com a navegação a vela, o que me levou a pensar em anunciar 
nos jornais e televisão mas logo desisti diante dos altos 
custos, até porque, quando muito, o caboclo que seria o 
público alvo no máximo ouvia rádio e que também era muito 
caro. 

Depois de retornar de uma das viagens que sempre 
fazia a Óbidos, decidi caminhar pela orla da cidade mais 
precisamente pelo Ver-O-Peso e feira do açaí, ficando 
impressionado com a quantidade de canoas movidas a vela, e 
identifiquei de imediato a possiblidade de vender pelo menos 
200 motores. 
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Animado, conversei com muitas pessoas que trans-
portavam açaí do interior para a capital, mostrando-lhes 
catálogos e vantagens de se ter uma embarcação motorizada, 
mas nenhum deles se mostrou interessado sequer em pensar 
no assunto. 

Desanimado, comecei a imaginar outras formas de 
introduzir meus pequenos motores naquele próspero mercado 
e dentre as inúmeras ideias, estava a de eu mesmo comprar 
duas canoas e colocá-las para transportar açaí, tendo recuado 
desse propósito porque não sabia nem onde se comprava açaí 
e muito menos navegar por entre as inúmeras ilhas que 
circundam a capital. 

Alguns dias depois voltei ao porto do açaí e escolhi 
duas canoas bem pintadas e conservadas, todas movidas a 
vela, e fui conversar com seus proprietários e a eles fiz a 
seguinte oferta. Entregaria a cada um deles um motor STOLL 
já instalado em suas canoas, e durante três meses eles 
usariam o motor sem pagar nenhum centavo, findo esse prazo 
eles me devolveriam o motor e eu prepararia a canoa para 
deixar do jeito que estava antes de receber o motor, e ainda 
mais, mandava pintar a canoa com a cor que eles desejassem, 
tudo feito com contrato assinado e todas as garantias que eles 
exigissem "ou, se desejassem, ao final do prazo, eles 
comprariam o motor". 

Era uma espécie de venda em consignação, misturada 
com a necessidade de vender os motores que tanto sucesso 
fizeram em Óbidos, e mais a vontade de também contribuir 
para diminuir o sofrimento do caboclo da região próxima a 
Belém além de, obviamente, ganhar dinheiro com o meu 
estoque que era grande desses pequenos motores. 

Minha proposta foi recebida com grande frieza e 
descaso por todos, o que me deixou triste e irritado com o ar 
de desconfiança estampado nos seus olhares, mas, enfim, 
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controlei-me e ao sair deixei com cada um o meu cartão de 
visita e o catálogo do motor, e ao me despedir de um deles 
ouvi quando disse resmungando "quando a esmola é grande 
o santo desconfia". 

Tive que engolir em seco, mas, aquela frase ficou 
martelando minha cabeça e eu logo procurei gravar a 
fisionomia do homem que as pronunciou, e saí convencido de 
que a única alternativa era mesmo comprar duas canoas e me 
aventurar no ramo de açaí, inclusive vendendo o açaí mais 
barato para forçar a venda da canoa com motor e tudo, um 
"Dumping" caboclo que certamente resultaria em sérios 
problemas para mim, ideia que logo abandonei porque além 
dos problemas que antevia, não ajudaria a vender nenhum 
motor, que era o meu objetivo. 

Passaram-se cerca de trinta dias e eu não conseguia 
vender os tais motores até que certo sábado na hora de fechar 
a loja, entrou um casal e logo depois mais quatro homens que 
começaram a examinar detidamente os pequenos motores no 
salão da loja onde estavam em exposição uns vinte motores, 
quando um deles perguntou "vocês só têm isso de motores"? 
respondi na bucha "Por que, não chega"? 

O homem ficou sem jeito e eu para aliviar, disse que 
ainda tinha muitos outros no depósito da loja e eles 
continuavam olhando os motores, e eu querendo lembrar de 
onde conhecia a esposa de um deles enquanto os meus 
funcionários estavam apressados para fechar a loja e eu 
também, quando de repente um deles disse "o senhor não se 
lembra de nós"?. 

Foi quando lembrei que um deles eu já havia visitado 
na feira do açaí em Belém que fica próximo da feira do Ver-
O-Peso, quando minha pressa em fechar a loja passou e 
começamos a conversar sobre minha oferta que ainda estava 
disposto a manter, quando a esposa de um deles perguntou 
se por acaso ela comprasse o motor se eu mandaria instalar 
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em sua embarcação, respondi que sim e logo na segunda-
feira de manhã para que ela pudesse viajar com o motor no 
mesmo dia e então o esposo entrou na conversa de maneira 
firme e decidida "nós vamos ficar com um motor. Pode pagar 
mulher". 

Depois de me recuperar do impacto da inesperada 
venda que eu tanto havia me esforçado para conseguir, disse 
que eles poderiam pagar somente depois de receber o motor, 
pelo que não aceitaram e resolveram pagar ali mesmo À 
VISTA e o outro que os acompanhava, também disse que 
queria comprar um, mas só pagaria a metade naquele 
momento e a outra metade quando recebesse o motor, 
devidamente instalado em sua canoa. 

Fechei negócio na hora e os meus funcionários que só 
faltavam me engolir de raiva porque queriam fechar a loja e 
sair pois já passava de 13:00 horas de um sábado em que o 
comércio fecha às 12:00, quando viram que eu havia recebido 
dinheiro em espécie ficaram mais animados e sorridentes 
porque sabiam, como efetivamente aconteceu, que no final 
cada um ganharia uma gratificação por terem passado da 
hora. 

Na segunda-feira providenciei a instalação dos 
motores e aguardei o retorno dos demais que também 
transportavam e vendiam açaí, porque sabia que as duas 
canoas, agora motorizadas, iam produzir mais e de fato elas 
passaram a fazer mais de duas viagens por dia transportando 
açaí, faturando o dobro dos seus concorrentes, fato que os 
deixou desesperados por terem ficado para trás, exatamente 
como eu havia previsto. 

A corrida para comprar esses motores foi grande, 
chegando mesmo a fazer fila na loja e logo o estoque acabou 
e, naturalmente, novamente em respeito a lei da oferta e 
procura eles foram vendidos em diferentes condições das que 
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eu havia proposto inicialmente, quando não conseguia vender 
nenhum, chegando mesmo a vender com pagamento 
antecipado para entrega futura dentro de 30 a 60 dias, porque 
eu não tinha mais nada no estoque e a fábrica fazia hora extra 
para produzir e entregar os motores que eu pedia 

Certo dia entrou na minha loja em Belém com cara de 
santo e sorriso amarelo, o homem que tinha menosprezado 
minha oferta inicial dizendo que quando a esmola é grande o 
santo desconfia, e queria comprar dois motores para as suas 
duas canoas, porque estava perdendo muito dinheiro com a 
navegação à vela mas, pasmem, queria nas mesmas 
condições que eu havia ofertado quando o visitei na feira do 
açaí. 

Não gostou nada quando eu respondi que os motores 
destinados à "venda para propaganda" que eram aqueles que 
eu havia ofertado a ele, já haviam acabado e que agora, teria 
que pagar os motores adiantado para recebê-los entre 30 a 
60 dias e, maldizendo-se, comprou dois motores pagou a 
"entrada" e esperou quase 60 dias, pois a demanda era 
realmente muito grande. 

APERTO FINANCEIRO 

Em outro momento da minha vida eu atravessava 
uma fase muito difícil nos meus negócios e passava por um 
grande aperto financeiro, quando pensei em pedir dinheiro 
emprestado ao Banco, mas, logo desisti, pois os juros 
cobrados "10% - dez por cento" era muito alto e inviabilizava 
qualquer negócio sério buscando outras alternativas mas só 
encontrei uma que era a mais viável, apelar para o meu 
estoque de mercadorias. 

Resolvi então escolher no meu estoque de motores, 
aqueles que já estavam pagos e constatei que dentre esses, 
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havia um tipo de motor que eu só precisaria vender seis 
unidades para sair daquela difícil situação e não pensei duas 
vezes, coloquei um desses motores bem no centro da loja com 
uma grande placa anunciando a promoção e escrevi o preço 
promocional dizendo "que era mais baixo do que o preço de 
fábrica", porém, na verdade, o preço era “quase” mais baixo 
do que o preço de compra. 

Os meus concorrentes obviamente foram os primeiros 
a ler a placa e começaram os protestos junto ao fabricante, 
para que eu fosse excluído do quadro de revendedores da 
marca (motores Agrale) e um deles mais audacioso, mandou 
tirar fotografias da minha oferta com preço e tudo, e mandou 
diretamente para a fábrica. 

Duas semanas depois, eu já havia vendido os seis 
motores suficientes para atualizar meus compromissos e sair 
do aperto financeiro, encerrando a promoção e mais, retirei 
temporariamente do salão de vendas os motores daquela 
marca, recolhendo-os no depósito para assim evitar atrito 
com compradores que desejassem compra-los ainda pelo 
preço da “promoção”. 

É importante ressaltar, que na época não se via no 
comércio a prática de "preços promocionais" como se tem 
normalmente hoje em dia, e a margem de lucro era pequena, 
com inflação menor ainda e nem se falava em correção 
monetária. 

A insatisfação dos concorrentes no entanto conti-
nuava, achando eles que eu estava concorrendo de forma 
desleal, o que não estavam de todo errados, e continuavam 
pressionando a fábrica para me excluir da revenda, tendo a 
diretoria da fábrica feito uma reunião especialmente para 
tratar do assunto e desta participou o gerente de vendas, que 
era meu amigo, e que teve a feliz ideia de levar para a reunião 
toda a minha atuação como revendedor daquela marca de 
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motores, levantando também a situação dos motores que eu 
estava vendendo a preços “abaixo do custo”, quando 
constatou e mostrou para a diretoria que todos tinham uma 
pequena margem de lucro e já estavam pagos, portanto, não 
existia a figura da "filipeta" ou do trambique como queriam os 
meus concorrentes. 

O caso foi encerrado e alguns meses depois, visitei a 
fábrica e como era grande revendedor da marca, a diretoria 
marcou uma reunião comigo para tratar deste assunto e eu, 
depois de ouvir alguns diretores falarem, finalmente ouvi o 
diretor presidente perguntar o porquê daquele meu procedi-
mento. 

Com a palavra, respondi que passava por grande 
dificuldade financeira e não tive outra alternativa, senão a de 
apelar para o "meu banco" posto que os juros nos bancos dos 
outros estavam muito altos. 

Alguém então surpreso perguntou: "seu banco"? 
Respondi que sim e fui logo dizendo que meu estoque de 
motores, já pagos, era meu banco e para ele tive que apelar, 
sustando o ataque ao meu estoque tão logo superei minha 
dificuldade financeira. 

Dadas essas explicações o assunto foi definitivamente 
encerrado e eu continuei a revender seus motores, e pelo 
visto gostaram da ideia pois algum tempo depois, a própria 
fábrica usou da mesma estratégia para sair do aperto 
financeiro por que passava, "torrando" parte do seu estoque, 
já pago, evitando cair nos altos juros bancários, e eu me 
beneficiei comprando uma grande partida de motores a 
preços promocionais vendendo a preços normais de mercado, 
aumentando minha margem de lucro. 
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FOLCLORE, FOFOCAS E OUTRAS MALDADES 

A cidade de Óbidos como também outras da região, 
era movida a fofocas até porque não havia televisão, a luz 
elétrica era precária e apagava quando muito a meia-noite, e 
o povo precisava de assunto para movimentar sua 
imaginação, quando nesse quadro surgiu a estória do 
macacão que, para variar, elegeram a mim e tem gente que 
até hoje (1994) jura de pés juntos que eu era o macacão, 
aconteceu assim. 

Como toda boa fofoca, esta também começa com 
“dizem” que certo político querendo se promover, encheu a 
cidade com a estória de que durante a noite, aparecia perto 
da sua casa um macacão que trazia nas costas uma placa que 
dizia: “Para Prefeito queremos fulano”. 

Próximo a sua casa para meu azar, pois já era tido e 
havido como mulherengo, morava a minha secretária e outra 
moça amiga da minha família, que era muito bonita e eu logo 
levei a fama de ser o macacão, vejam só a pouca imaginação, 
assim vestindo-me para espantar curiosos e ficar mais a 
vontade com a moça. 

Imagino ter sido levado ao centro dessas "ESTÓRIAS" 
por não ter contestado a acusação no momento em que 
suspeitaram de mim, muito ao contrário, ria-me a valer 
quando diziam que eu era o tal macacão e assim, a estória 
prosperou com velocidade própria das boas fofocas 
interioranas, e logo vieram as "análises" da suspeita de quem 
seria a namorada do macacão, tendo a minha secretária sido 
logo afastada de ser a companheira do macacão, porque não 
teria lógica toda essa fantasiosa estratégia para encontrar 
alguém que trabalhava comigo o dia inteiro. 

Restava então a moça bonita que era amiga da minha 
família, e que logo se apressou em conversar com minha 
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esposa para negar ser a tal companheira do propalado 
macacão, e ambas passaram a analisar as datas e as horas 
em que o macacão fora visto rondando as proximidades de 
sua casa, e logo concluíram pela impossibilidade de eu ser o 
macacão, posto que nesses dias e horas estava na companhia 
da minha esposa. 

A moça depois desta conversa saiu mais tranquila e 
aliviada da suspeita de ser a companheira do macacão, 
porém, os comentários continuavam sempre servindo de 
piada e fazendo rir a todos, quando certo dia um respeitado 
cidadão chegou ao meu lado e foi logo dizendo que o macacão 
era um desrespeito a família obidense, e que o povo deveria 
se reunir e fazer plantão pelas ruas da cidade durante a noite 
para matar o macacão, desrespeitador da família e do povo 
obidense. 

Sabia que a "mensagem" era para mim, mas, não dei 
maior importância ao que havia acabado de ouvir e adotando 
a sua ideia, seus filhos muniram-se de armas e cordas e 
passaram a patrulhar as ruas de Óbidos durante a noite toda, 
a procura do tal macacão. 

As luzes da cidade apagavam a meia noite e os 
rapazes, armados, saíram a caça do macacão e por pouco não 
mataram um velho "talhador de carne" (açougueiro) (mais 
uma vez ressalvando lapso da minha memória, meu pai me 
disse que esse homem era conhecido por Chico Preto) que, 
pela madrugada e ainda escuro, ia caminhando para o 
mercado conduzindo para iluminar seu caminho, uma 
lamparina dentro de um paneiro e mais alguns apetrechos 
dentro de uma saca que trazia no ombro. 

Realmente sob a luz tênue e oscilante da lamparina, 
aquele homem parecia algo estranho e fantasmagórico e os 
rapazes, certos de terem encontrado o que procuravam, mas, 
com medo, resolveram se esconder para prender o macacão 
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quando por eles passasse e nesse trajeto, o velho “talhador 
de carte” foi atacado e, surpreso, passou a gritar e de pronto 
sacou a sua faca peixeira que mais parecia um terçado que 
usava para cortar carne, e investiu contra os rapazes que, 
mais assustados ainda, passaram a correr e gritar e feliz-
mente nada aconteceu além do susto, e os comentários 
tomaram conta da cidade com os "aumentos" próprios desses 
acontecimentos, e por pouco o fato não foi parar na polícia 
“em defesa da honra e da família obidense”. 

OUTRO EPISÓDIO 

Eu sempre fui muito vigiado principalmente porque 
estava progredindo financeiramente, e isso alimentava certo 
sentimento de inveja em algumas pessoas, quando certa feita 
a nossa lavadeira adoeceu (nessa época nem se sonhava com 
máquina de lavar roupa) e eu e minha esposa resolvemos pela 
parte da noite, levar à pobre senhora alguns remédios. 

A lavadeira morava em uma passagem que ficava por 
trás do cemitério da cidade e para lá chegar, tinha-se que 
andar por um caminho escuro e estreito, e eu, na companhia 
da minha esposa, fui a pé e com uma lanterna nas mãos até 
a casa dela quando alguém, curioso e logicamente com o 
objetivo de fazer fofoca, me viu “andando com uma mulher” 
na direção do cemitério, sem entretanto reconhecer a minha 
esposa e isso foi o bastante para no dia seguinte a boataria 
correr solta pela cidade, e o pior, deram logo o nome da 
mulher que estava comigo, o que levou o seu namorado a 
tomar satisfações após o que esclarecemos os fatos com o 
depoimento da minha esposa, e mais o fato de que o próprio 
namorado dela naquele dia e hora estava em sua companhia, 
fato que ele com ciúmes, nem tinha ainda observado.  
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MAIS UM EPISÓDIO 

Eu era viajante vendedor e uma vez cheguei em certa 
cidade do baixo amazonas, onde o comentário que animava 
as conversas de botequim era o achado de uma calcinha de 
mulher em um local ermo da cidade, onde teria estado a dona 
da calcinha com seu namorado na noite anterior. 

Nada demais, se na calcinha não estivessem gravadas 
as letras iniciais do nome da filha do prefeito, e logo o meu 
melhor freguês e assim, me hospedei na única "pensão" que 
existia na cidade onde se hospedavam outros vendedores, 
que tinham no prefeito também seu melhor cliente, e nesta 
pensão, a filha do proprietário mostrava aos hóspedes a tal 
calcinha com as iniciais "da filha do Prefeito" sem permitir que 
alguém tocasse na calcinha. 

Eu que já estava "escaldado" com tanta fofoca, logo 
desconfiei do fato e juntamente com outros viajantes, 
arrancamos a calcinha das mãos da divulgadora da fofoca, e 
constatamos que a calcinha era nova e sequer tinha sido 
usada e muito menos lavada. 

Meu colega vendedor, mais aborrecido, pegou a 
calcinha, cheirou em todos os seus lados e fundo e 
sentenciou: "Esta calcinha nunca foi usada, ainda está com 
cheiro de tecido novo. Eu sou vendedor de tecidos e 
confecções e conheço muito bem uma calcinha usada". 

Nosso procedimento logo se espalhou pela cidade, e 
se não conseguimos resgatar a reputação da filha do prefeito, 
pelo menos conseguimos com que seu pai, agradecido, 
realizasse generosos pedidos. 
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APELIDO EM EMBARCAÇÕES 

Em Óbidos existiam alguns "especialistas" em apelidar 
embarcações, e esses apelidos às vezes serviam para iden-
tificar a embarcação que assim se tornava mais popular que 
o próprio nome registrado na Capitania dos Portos. 

Foi assim que o meu próprio barco ganhou o apelido 
de "PISA NA FULOR” que eu deixei como nome próprio, pois, 
gostei do apelido existindo outros apelidos como o barco a 
motor conhecido como NAIB de propriedade de um português 
que, como ninguém sabia o que significava, resolveram dizer 
que era a abreviatura de "naibigação", numa alusão à palavra 
"NAVEGAÇÃO" pronunciada com o forte sotaque lusitano. 

GAMELÃO era o apelido de uma embarcação da cidade 
de Juruti e o proprietário, muito aborrecido, disse que ia man-
dar registrar na Capitania dos Portos o nome P. O .R .R .A mas 
não adiantou se aborrecer, porque sua embarcação logo ficou 
conhecida como "porra do gamelão". 

Na mesma cidade de Juruti tinha outra embarcação 
conhecida como "CAGADOR CONFORTÁVEL" e uma vez viajei 
no tal barco, que bem ao contrário do que o apelido sugeria, 
quando procurei pelo sanitário um tripulante apontou-me a 
popa da embarcação, e como não existia nenhum banheiro 
ali, o mesmo tripulante foi incisivo dizendo “baixa as calças e 
dá teu jeito na beira do barco". 

Confesso que ainda tentei porque estava realmente 
"apertado", mas o barco trepidava muito e por isso não 
consegui satisfazer minhas necessidades fisiológicas, ficando 
então a imaginar como o seu proprietário, que era um homem 
muito gordo, conseguia satisfazer as suas próprias. 

Depois de muitas denúncias e seguidas reclamações, 
a Capitania dos Portos resolveu fiscalizar a embarcação e seu 
proprietário, um judeu rico, resolveu mandar construir bons 
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sanitários, separados para homem e mulher, banheiros 
individuais, enfim, tudo dentro do maior e melhor conforto 
para passageiros e tripulação, e para se livrar do apelido que 
o incomodava bastante, aproveitou para mandar também 
trocar o nome oficial da embarcação registrado na Capitania 
dos Portos, mas nada disso adiantou, e a sua embarcação 
depois da construção dos banheiros continuou a ser apelidada 
de “cagador confortável”. 

Muito aborrecido com o fracasso de seus esforços para 
afastar aquele incômodo apelido, resolveu vender a embar-
cação e logo mandou construir outra, moderna com todos os 
requisitos de segurança e conforto e já no lançamento da nova 
embarcação, ficou mais furioso ainda quando ouviu o novo 
apelido da sua embarcação que passou a ser conhecida como 
"Ex Cagador Confortável". 

NOSSA SENHORA NECESSIDADE 

Aprendi muitas lições com os caboclos da amazônia, 
e agora narro uma delas que ocorreu em conversa com um 
freguês, que me disse que havia comprado comigo um motor 
marítimo de pequeno porte (Mold Motores) com partida a 
bateria de 06 volts igual a dos carros, e que já era uma 
evolução dos motores STOLL que tinham partida a corda. 

Esses motores quando ficavam algum tempo parados 
com os seus bornes conectados, descarregavam a bateria que 
só poderia ser recarregada em Óbidos, onde tinha uma pessoa 
que recarregava as baterias e assim, o meu freguês ao tentar 
sair da sua localidade para a cidade, percebeu que o motor 
não dava partida porque a bateria estava totalmente des-
carregada, pelo que reuniu alguns vizinhos para, na sua 
companhia, virem todos remando até Óbidos, coisa que eles 
já estavam até desacostumados. 
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Contou-me ele que quanto mais remavam mais 
olhavam para o motor parado no meio da canoa, e mais raiva 
sentiam do motor e de mim, que havia vendido a máquina, e 
no caminho resolveram parar em uma mercearia situada na 
beira do barranco para tomar cachaça, quando o proprietário 
do motor viu na prateleira algumas pilhas para lanterna e de 
imediato pediu 04 pilhas, cada uma com 1,5 volts, embrulhou-
as em forma de cartucho, correu para a canoa ligou os bornes 
no positivo e no negativo das pilhas e com essa manobra, o 
motor deu partida e funcionou e uma vez em funcionamento, 
recarregava a bateria. 

Assim prosseguiram viagem até Óbidos, comodamen-
te sentados e tomando cachaça, quando perguntei quem lhe 
havia ensinado aquele recurso e ele respondeu simplesmente 
"Nossa Senhora Necessidade". 

A notícia se espalhou e todos os que tinham motores 
iguais passaram a usar 04 pilhas para o caso de emergência 
e, para variar, a pessoa que recarregava as baterias perdeu 
grande parte da clientela, ficou com raiva de mim, culpando-
me pela divulgação da ideia do meu freguês que aproveitei 
também no meu negócio, e passei a dar 04 pilhas de cortesia 
para quem comprasse um motor daquele modelo na minha 
loja.  

TE-AMO-TE 

Viajando em um dos navios da frota branca da ENASA, 
conheci um Juiz e escritor que estava indo a Manaus para 
colher subsídios para seu livro, que tratava da situação 
precária das operárias que trabalhavam em usinas de 
beneficiamento de castanha-do-pará e conversa vai, conversa 
vem, passávamos o dia inteiro falando sobre a amazônia e 
suas peculiaridades, suas riquezas, seu povo e o Juiz inte-
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ressadíssimo em tudo o que eu lhe falava, como nativo da 
região que era. 

Em um dos portos intermediários entre Belém e 
Manaus o navio atracou, e logo entraram alguns garotos 
vendendo artigos regionais, o que me fez lembrar que eu 
mesmo já havia feito aquele trabalho, quando ainda garoto 
iniciei a venda de limão do quintal da minha casa dentro dos 
navios da Companhia Lloyd Brasileiro, e o Juiz que estava 
acompanhado da sua esposa, gostou muito e logo comprou 
uma garrafa revestida de palha, num bonito trabalho 
artesanal que trazia no rótulo a expressão TE-AMO-TE. 

A esposa do juiz logo quis mais três garrafas, no que 
foi atendida imediatamente pelo garoto vendedor e eu 
assistindo tudo de perto, quando de repente o magistrado 
puxou uma caneta e um pedaço de papel e em tom didático e 
professoral passou a ensinar o garoto como escrever 
corretamente a declaração de amor contida na parte externa 
da bonita garrafa, e após a "aula" com o garoto muito atento, 
o juiz perguntou por que não escreviam corretamente o titulo, 
quando o garoto respondeu na maior simplicidade "porque 
Doutor se estivesse certo o senhor não comprava, né" e saiu 
correndo. Não aguentei e me afastei rapidamente para rir 
mais adiante. 

DESPEDIDA DE SOLTEIRO 

Um cidadão de uma cidade vizinha ia casar e resolveu 
fazer sua despedida de solteiro justamente em Óbidos, e para 
o evento reuniu cerca de uma dúzia de amigos todos casados, 
e foram até um bar (Bar Andrade, pra variar) onde 
comemorariam o ingresso dele no "rol dos homens sérios". 

A comemoração ia animada com muitas cervejas 
consumidas, e o noivo que é amigo meu até hoje (1994) certa 
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hora foi até o banheiro e eu chegava exatamente nesse 
momento em que se ausentava da grande rodada, e como eu 
nunca gostei de beber pedi um refrigerante e notei que seus 
"amigos" comentavam maldosamente que ele logo seria 
"corno", pois a noiva era rica e muito bonita, e ele pobre, mas, 
muito trabalhador, e feio de doer. 

De repente o meu amigo voltou do banheiro e 
sintomaticamente todos pararam de falar e ele, muito 
esperto, foi logo dizendo em voz alta quase gritando, que é 
como ele fala até hoje "eu sei o que vocês estavam falando, 
mas eu prefiro comer um pudim dividindo com os amigos do 
que comer um prato de merda sozinho". 

Alguns logo se retiraram, talvez para conferir o que 
tinham em casa, outros mais ousados e já embalados pela 
cerveja, aplaudiram e deram toda razão ao meu amigo e 
naquele momento acabou a comemoração. 

Casaram-se, tiveram filhos e vivem juntos até hoje, e 
sua esposa continua com os mesmos atributos de dignidade, 
honradez e honestidade que sempre tivera, e trinta e cinco 
anos mais tarde contava eu este episódio ao filho mais velho 
do casal, sem naturalmente dizer o nome do então noivo, e 
para minha surpresa o filho arrematou "E o pior é que o meu 
pai comeu sozinho o pudim, e abusou comendo alguns pratos 
de merda fora de casa". Sorri e encerrei rapidamente o 
assunto. 

CASTANHA-DO-PARÁ 

Houve um ano em Óbidos, que ninguém conseguia 
vender suas produções de castanha-do-pará porque o 
mercado estava aguardando cair o preço, para somente 
depois comprar a castanha a preços aviltados, e eu resolvi 
entrar na briga e comprei castanha de quase todos os 
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fornecedores a preços maiores do que os oferecidos na 
ocasião, com a condição de pagar somente no final do mês de 
janeiro do ano seguinte. 

Era o mês de outubro e à exceção de um fornecedor, 
todos concordaram em me vender pois era melhor do que 
perder a castanha que é produto perecível, ou vendê-la a 
preços irrisórios e depois de já estar com toda a castanha no 
meu depósito, resolvi nomear um representante em cada 
Estado consumidor do Sul, Sudeste e Nordeste e pessoal-
mente fui visitar os cliente conseguidos pelos representantes 
nesses Estados da Federação, e juntamente com meus 
representantes comerciais propus a venda para pagamento 
somente na primeira quinzena de janeiro do ano seguinte 
depois naturalmente das vendas de fim de ano desses 
clientes, o que me dava cerca de 15 dias de vantagem para 
pagar as castanhas que eu havia comprado em Óbidos, já que 
eu ia receber o pagamento até o dia 15 de janeiro, e tinha que 
pagar os fornecedores até o dia 30 de janeiro. 

A estratégia foi um sucesso, porque o prazo para 
pagamento era um convite certo para a venda que ocorre em 
maior quantidade no período das festas natalinas, e assim 
vendi todo o meu estoque de castanha-do-pará para surpresa 
de todos em Óbidos, enquanto o mercado no Pará estava 
retraído e esperando o preço baixar, e o fornecedor que não 
me vendeu sua produção, foi obrigado a vender seu produto 
no fim do ano por 1/3 do que eu havia pago a seus colegas. 

PALAVRA DE HOMEM 

Um comerciante de Óbidos se vangloriava de ser 
correto nos seus negócios porque tinha "palavra", e uma vez 
empenhada sua "palavra" não voltava atrás, dizendo que sua 
"palavra" valia mais do que muitas assinaturas etc... 
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etc...quando certa vez, esse mesmo comerciante ajudava 
pessoalmente a descarregar seu caminhão com castanha-do-
pará em meu depósito, e resmungava muito contrariado 
dizendo que daquela data em diante "NÃO TERIA MAIS 
PALAVRA". 

Resolvi provocá-lo perguntando se então daquele dia 
em diante ele deixaria de ser homem, porque não mais 
empenharia sua “palavra de homem” e após engolir em seco 
a provocação, parou de resmungar ficando calado até o 
término do serviço, e somente dias depois eu soube o porquê 
de tanta raiva com a "PALAVRA EMPENHADA" que era orgulho 
daquele comerciante, e a razão foi a seguinte. 

Ele e mais dois comerciantes amigos seus, com-
pravam castanha-do-pará a granel em conjunto e as 
armazenavam em um único depósito e no mesmo lote, 
ficando apenas anotado a quantidade que pertencia a cada 
um no momento da venda do lote todo, quando então com 
um lote grande conseguiriam melhores preços. 

O negócio ia muito bem enquanto o preço da castanha 
estava em alta no momento da venda que era invariável-
mente no final do ano, porém, naquele ano a castanha baixou 
de preço no final do ano e um dos “sócios” desse comerciante 
havia vendido no meio do ano e por um bom preço, toda a 
sua parte no lote de castanha-do-pará da “sociedade” e que 
estava armazenada no mesmo lote dos demais parceiros, e 
assim, no final do ano com a castanha em baixa de preço, o 
homem da "PALAVRA" foi ter com seu sócio para dividirem o 
lucro da castanha vendida no meio do ano por melhor preço, 
pois que era da "sociedade". 

O “sócio” então respondeu que a castanha vendida no 
meio do ano por um bom preço, pertencia somente a ele e o 
restante do lote é que pertencia aos demais “sócios” e disse 
mais, que a “sociedade” só era para funcionar quando da 
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venda da castanha-do-pará no final do ano, para juntos 
obterem melhor preço, mas no presente caso, como a 
castanha baixou de preço e ele havia vendido a “sua parte” 
no meio do ano, todo o lucro era seu. 

Quanto as castanhas-do-pará que ainda estava em 
um só lote no depósito, essas pertenciam aos dois “sócios” 
remanescentes, e arrematou dizendo mais, que como era 
proprietário do galpão onde estavam armazenadas as 
castanhas em um lote único de propriedade deles, pedia que 
desocupassem o seu galpão, e muito aborrecido disse que a 
partir daquele momento a “sociedade” estava desfeita, até 
porque não existia nada assinado em lugar algum estabele-
cendo regras de divisão de lucro, que agora o homem que 
tinha “palavra” queria lhe impor. Assim nasceu em Óbidos 
mais um Homem sem palavra. 

FESTA SOCIAL NA A.R.P. 

A filha de certo Prefeito do Município chegou a Óbidos 
às vésperas de um grande baile que aconteceria no melhor 
clube social da cidade a A. R. P. (Assembleia Recreativa 
Pauxis) era novamente a festa de Réveillon que sempre foi 
um grande acontecimento social, e como “diziam” (nunca 
aparece quem diz) que a tal filha do Prefeito não era mais 
"moça", um grupo de "moças" e "esposas" defensoras do 
pudor e do bom nome da sociedade obidense, resolveu que 
evitariam por todas as formas o ingresso da filha do prefeito 
porque ela "não era mais nada". (não era mais virgem) 

Logo a notícia se espalhou pela cidade, e as 
fofoqueiras e os fofoqueiros de plantão entraram em campo, 
com todo o veneno de suas línguas e sabedor do rebuliço que 
sua presença iria causar se comparecesse ao baile de 
Réveillon da ARP, a filha do prefeito reuniu algumas amigas e 
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soltou a bomba dizendo "SE NÃO DEIXAREM EU ENTRAR NA 
FESTA, VÃO TER QUE SAIR COMIGO MUITAS SENHORAS QUE 
SÃO VERDADEIRAS PROSTITUTAS E MUITAS MOCINHAS QUE 
PINTAM E BORDAM EM BELÉM E MANAUS, E CHEGAM EM 
ÓBIDOS COMO AS MAIS PURAS E ANGELICAIS DO MUNDO". 

Como era de se esperar a notícia correu célere e a 
expectativa pela festa aumentava a cada momento, quando 
finalmente chega o grande dia e a cidade fervilhava prin-
cipalmente nos salões de beleza, e também porque não dizer 
nas barbearias masculinas, onde não se falava em outro 
assunto. 

Chega a tão esperada noite da festa e o clube naquela 
época era todo aberto em suas laterais, sendo uma dessas 
voltada para uma rua no mesmo nível do piso do clube onde 
nessa rua costumavam ficar inúmeras pessoas, senhoras, 
senhoritas, rapazes, crianças “apreciando” a festa. Era a 
turma do SERENO. (ver a seguir artigo de minha autoria sobre 
o sereno da ARP)  

Muitas vezes tinha mais gente "SERENANDO A FESTA" 
do que propriamente dançando, e nem precisa dizer que essas 
pessoas que "serenavam" as festas, tinham como objetivo 
principal observar o modo de dançar das moças e rapazes, os 
vestidos usados etc. etc. para, naturalmente, alimentar as 
rodas da fofoca durante a semana. 

Pois bem, nessa noite a plateia do "SERENO" estava 
triplicada, e um lugar estava sendo disputado a tapa, logo 
aparecendo banquinhos para alugar, caixa de sabão,(meu pai 
não sabia, mas eu era um dos que alugava caixa de sabão 
para as pessoas ficarem em cima e poder melhor visualizar 
seus alvos – veja artigo abaixo) tijolo, enfim, qualquer coisa 
que servisse para ficar mais alto e poder "SERENAR" melhor 
a festa. 

A expectativa crescia a cada momento, a festa já 
havia começado e prosseguia animada, quando alguém gritou 
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"Lá vem o prefeito e sua família" foi um alvoroço total no 
"SERENO", uns querendo melhor posição empurravam outros 
que caiam, reclamavam mas não arredavam um milímetro de 
onde estavam. 

A Diretoria do clube, sabedora de tudo o que acon-
tecia, resolveu com prudência, inteligência e sensatez, ir até 
à porta do clube e lá recebeu com todas as honras o prefeito, 
sua filha e esposa, evitando escândalo absolutamente desne-
cessário, e a filha do prefeito entrou na festa o que frustrou a 
plateia do "sereno", com algumas senhoras indo logo para 
casa reclamando da Diretoria. 

Eu que a tudo assistia, fui o primeiro a tirar a filha do 
prefeito para dançar, sob os olhares reprovadores das 
"SENHORAS" e até de alguns "SENHORES" e durante a dança 
toquei no assunto, e ela de pronto me disse que realmente 
iria fazer um escândalo se não permitissem seu ingresso no 
clube, e que tinha uma relação de nomes em sua bolsa para 
divulgar. 

Dançávamos a largos passos, quando então passei de 
propósito perto da turma do sereno, que em coro pedia "fala, 
fala, fala" e desta data em diante, a filha do prefeito passou a 
ser convidada para todas as festas da ARP. 
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(Frente da Assembleia Recreativa Pauxis em Óbidos-pa) 

Foto João Canto 

(veja meu artigo publicado no site chupaosso.com.br 
e no Jornal Folha de Óbidos sobre O SERENO da ARP) 

 

O “SERENO” DA ASSEMBLÉIA RECREATIVA PAUXIS - 
ARP - EM ÓBIDOS-PARÁ 

Belém 07 de dezembro de 2015 

edilbertodonsantos@gmail.com 
 

Prosseguindo na linha de comentários sobre os costumes 
da sociedade obidense nos tempos de minha infância, juventude e 
vida adulta, volto-me agora para comentar o costume de algumas 
senhoras e até mesmo de alguns senhores de “assistir” as festas da 
ARP no local denominado “sereno”. 
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No artigo que comento sobre o luto em Óbidos, fugindo do 
tema proposto naquele artigo fiz rápida referência sobre o “sereno” 
daquele prestigiado clube social, único clube na época com quadro 
social regularmente formado e regras rigorosas para seus sócios e 
frequentadores, sendo os demais clubes conhecidos como “sedes” 
como, por exemplo, a “sede do Sr. Antonico - Pé de Arpão” e outras 
mais, que também promoviam festas dançantes para quem pagasse 
o ingresso. 

Meu filho ao ler o texto sobre o luto na sociedade obidense 
demonstrou curiosidade sobre o significado do termo “sereno”, o 
que me faz escrever agora sobre esse costume obidense que 
certamente não é do conhecimento da atual juventude daquela 
cidade, mas povoa a memória dos “mais antigos”. 

A ARP (Assembleia Recreativa Pauxis) elegante clube social 
era localizada no mesmo lugar onde ainda hoje está no entorno da 
Praça da Matriz, e tinha na época do “sereno” uma das suas laterais 
confinando com uma rua que ficava entre o clube e a “barreira”, 
onde existia um campinho de jogo de “pelada” com uma das laterais 
do campo de futebol de “pelada” por sua vez, confinando com o 
precipício voltado para o rio amazonas. Hoje, salvo engano, a rua 
não mais existe e lá está a praça do estreito. É a parte alta da cidade. 
Importante observar também, que o salão de festas do clube ficava 
no mesmo nível da rua lateral esquerda de quem está saindo do 
clube e este salão era de fácil visualização para quem estivesse 
“apreciando a festa” do lado de fora porque o clube era totalmente 
aberto em suas laterais e nos dias de festa, todas as inúmeras portas 
laterais do clube eram abertas até para melhorar a ventilação, o que 
permitia que a música executada dentro do clube também fosse 
ouvida na parte de fora do clube, em especial na lateral voltada para 
o rio amazonas de onde vinha suave brisa noturna. 
Era exatamente na lateral esquerda do clube considerando-se quem 
sai dele, que ficava o “sereno”, ou seja, um lugar na rua que tinha 
o mesmo nível do salão de festas como já disse, já que pela outra 
lateral a rua ficava e ainda fica muito abaixo do nível do salão, e não 
proporcionava a “apreciação das festas” da ARP. 
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Foto acervo Dino Priante 

 
Assim sendo, só tinha um lugar para se “apreciar” as 

famosas festas da ARP e era justamente na lateral voltada 
para o precipício chamado “barreira”, onde se espremiam 
literalmente no sereno da noite e da madrugada os que por 
qualquer motivo não podiam dançar nos salões da ARP 
notadamente as senhoras viúvas; da terceira idade que não 
eram associadas; menores de 18 anos; mães solteiras; jovens 
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não sócios; vendedores de cafezinho; de picolé; de tacacá e 
mingau e os “alugadores de caixa de sabão vazias” que eram 
de madeira e serviam de plataforma para melhor visualização 
dos assistentes mais baixinhos.  

Assim sendo, o “sereno”, era assim chamado porque 
a plateia ficava mesmo era no sereno da noite e algumas 
senhoras, prevenidas, carregavam até mesmo guarda chuvas 
que quando abertos para se proteger do sereno noturno e de 
um possível resfriado no dia seguinte, causavam verdadeira 
revolução dentre os demais assistentes que nela jogavam pau 
de picolé, pedra, resto de mingau, rabo de camarão que 
sobrou do tacacá, areia da rua (não havia calçamento) e o que 
mais tivessem nas mãos, obrigando sempre a “folgada” a 
fechar o guarda-chuva e a paz voltava a reinar no “sereno”, 
com todos “apreciando” a festa sem obstáculos visuais. 

Era de longe o lugar mais disputado principalmente 
nas festas de Réveillon da ARP cuja afluência ao local se dava 
muito antes das portas laterais do clube serem abertas, e eu, 
obviamente, moleque ativo e muito irrequieto para não dizer 
endiabrado, era de pronto “convocado” pela minha avó 
paterna D. Daia e pela minha Tia Onette para “guardar o lugar 
delas” no “sereno”, o que eu fazia cedo da noite carregando 
duas portentosas caixas de sabão vazias que serviriam para 
elas subirem e “apreciarem” a festa, e também sobrava uma 
beirinha da caixa para mim, que também queria ver meus pais 
dançando naquele clube.  
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(Meus pais, José Cornélio e Rita Santos dançando 

na festa de Réveillon na ARP) 
 
Na avançada madrugada a frequência no “sereno” 

diminuía, pois as pessoas mais velhas já tinham feitas suas 
“observações” para alimentar os comentários da semana do 
ano novo, e que eram do tipo o fulano estava dançando com 
as mãos muito abaixo da cintura da dama; a postura muito 
colada de outro dançarino demonstrando um “volume” em seu 
traje incompatível com uma “festa de família”; beijos 
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despudorados durante uma “parte” (durante a dança de uma 
música - antigamente se convidava uma dama para dançar 
pedindo que ela lhe concedesse uma “parte” ou uma “dança”) 
etc. etc. da mesma forma que você não comprava uma mesa 
para ir a esta festa, mas, sim, comprava uma “banca”.  

Minha felicidade estava completa quando por qualquer 
motivo ou minha avó ou minha tia não compareciam ao 
“sereno”, e eu então aproveitava para “alugar” a caixa de 
sabão em barra que estava sobrando, já que conseguir caixa 
de sabão vazia no comércio de Óbidos no final do ano era a 
coisa mais difícil do mundo. 

Mas você leitor deve estar se perguntando: e quando 
chovia? 

Vale lembrar que no mês de dezembro o inverno 
amazônico se faz presente, e naquela época em Óbidos chovia 
muito mais do que agora, e o mês de dezembro era conhecido 
pelas fortes chuvas e somente com muita sorte dos 
frequentadores do “sereno” não chovia no dia do Réveillon. 

Mas em caso de chuva somente aqueles frequenta-
dores mais prevenidos permaneciam no “sereno”, já que 
muitos carregavam consigo grandes guarda chuvas que 
serviam para proteger não somente a si como também 
protegiam os amigos ou amigas que estivessem na sua 
“cumpanha” (companhia).  

Arredar o pé do “sereno” nem pensar já que agora 
com a chuva é que estava ficando bom, pois poucos eram os 
concorrentes para “apreciar” a festa e estas pessoas podiam 
abrir seus guarda-chuvas sem serem importunadas e o 
melhor, estava sobrando caixa de sabão vazia para uma 
melhor “apreciação” da festa sem molhar os pés, lembrando 
sempre que festa igual àquela somente no final do próximo 
ano. 

Havia um momento apoteótico antes dos primeiros 
acordes da banda e que movimentava todos os rapazes e 
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moleques que nem eu, e também agitava todos os que iam 
“serenar” a festa que deixavam na maior ordem os seus 
lugares já “demarcados” e, diga-se, eram respeitados no 
retorno de todos ao “sereno” e se dirigiam até a parte da 
frente do clube. 

Assim posicionados, todos “apreciavam” a chegada de 
um rico empresário que trazia sua família para a festa a bordo 
de luxuoso automóvel Ford Gálaxie, único na cidade, e dele 
desciam a elegante esposa do empresário com vestido bri-
lhoso que era milimetricamente analisado pela turma do 
“sereno”. 

Vale observar, que não somente o pessoal do “sereno” 
corria literalmente para a frente da ARP com o objetivo de 
assistir aquela chegada triunfal, mas também para lá corriam 
os rapazes solteiros com visível interesse em observar quem 
vinha acompanhando o empresário. 

 

 
FORD GÁLAXIE 
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Assim observados, desciam do automóvel apoiado 
pelas mãos de seu cuidadoso pai, duas de suas filhas 
adolescentes para deleite dos rapazes que já tinham 18 anos 
e dos menores de idade como eu, e estavam igualmente 
vestidas em belos trajes de gala longos e brilhosos e muito 
bem maquiadas, além do empresário que dirigia seu próprio 
automóvel de luxo vestido em elegante terno escuro, enfim, 
lembro que estas observações eram feitas no dia seguinte 
pela turma do “sereno”, sem esquecer que eu tinha duas 
frequentadoras do “sereno” em casa e o traje desse baile era 
“Passeio Completo”. 

“Passeio Completo” na época significava que a calça 
do terno teria que ser a mesma do paletó, e era indispensável 
o uso de camisa social e gravata. Aquele que por lá 
aparecesse trajando blazer de uma cor e calça de outra cor e 
tecido e ainda sem gravata, não tinha seu ingresso permitido 
na festa posto que esse traje não era considerado “Passeio 
Completo” e sim, chamado “traje Caneta” certamente numa 
alusão a caneta “Bic” que tem tampa azul e corpo de outra 
cor. 

Terminada a chegada apoteótica dessa distinta 
família, voltavam os frequentadores do “sereno” aos seus 
lugares na mais perfeita sincronia ordem e respeito ao espaço 
do outro, e ali permaneciam ansiosos e alguns já cansados 
reclamavam da demora para o início do baile, mas não 
arredavam o pé do “sereno” para não perder o seu “lugar ao 
sol”  ou melhor, seu “lugar ao sereno”. 

Já adulto e com mais de 18 anos, passei a frequentar 
aquele elegante clube social nas férias de Julho e algumas 
vezes também no Réveillon, quando me vi na incômoda mas 
divertida condição de “serenado”. 

Enquanto alí dançava na companhia da mesma jovem 
que comigo desfrutou o passeio a serra da escama, buscava 
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também dançar justamente na lateral do salão que confinava 
com a plateia, quando pude observar o grande esforço que 
ainda era feito pelos frequentadores do “sereno” para 
identificar os dançantes, já que naquela altura as festas eram 
realizadas à meia luz e começava a surgir nos salões de festas 
a “luz negra”, o que dificultava sobremaneira a identificação 
das pessoas. 

 
Observei também agora como “serenado” que aquela 

parte do salão de festas ficava sob severa vigilância dos que 
estavam no “sereno”, e ali somente dançavam senhores e 
senhoras casadas e casais bem comportados ao dançar, 
segundo os padrões da época, e era a parte do salão mais 
vazia e ventilada, permitindo que o dançante executasse 
largos passos de dança sem esbarrar em outro casal. 

A juventude mais ousada ficava mesmo entulhada na 
outra lateral do clube onde não existia o “sereno” e onde 
podiam se esbaldar e ficar mais a vontade para beijar suas 
namoradas, lançar novas danças “soltas” nos “embalos” que 
eram os “hits” do momento e eu, transitava de uma lateral à 
outra. 

Por alguma razão a diretoria da ARP resolveu fechar 
com tijolos as portas que permitiam o deleite dos frequen-
tadores do “Sereno”, acabando com a alegria de muitos 
“observadores” obidenses que frequentavam aquele dispu-
tado espaço ao ar livre, e também acabaram com o “negócio” 
que eu e alguns colegas “empresários” havíamos iniciado de 
alugar caixa de sabão vazia para os frequentadores do 
“sereno”. 
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JOSÉ 

Como todo José este também era chamado de Zé, e 
alguns diziam que era "doido", outros que era "maluco", mas, 
para mim, não era nada do que diziam pois o conhecia muito 
bem, por já ter sofrido para receber dele dinheiro então devido 
ao meu patrão, referente à três sacos de farinha e esse ZÉ 
que não gostava de pagar suas contas, devia também a um 
pequeno comerciante estabelecido no barranco à margem do 
rio amazonas, e por lá um dia viu-se obrigado a passar. 

Embarcou na montaria (canoa) com dois de seus 
filhos e passou a remo na frente do comércio do seu credor, 
que o viu quando este já se afastava mas ficou aguardando o 
seu retorno, posto que teria necessariamente que passar pelo 
mesmo local e durante o dia. 

Já de volta, o dito Zé saiu-se com esta proeza e uma 
hora antes do tempo previsto para passar em frente à casa 
de seu credor, ele colocou os pés dentro d'água e deu precisas 
instruções aos seus filhos, e quando estavam bem próximo da 
mercearia do seu credor, o tal Zé deitou-se no fundo da 
pequena canoa, cobriu-se com um lençol e assim ficou quando 
o credor solicitou que se aproximassem do barranco. 

Os filhos que remavam, obedeceram ao chamado e 
foram logo chorando dizendo que seu pai havia tido uma 
morte repentina e pediam ao credor que "pegasse nos pés do 
falecido" que já estava até frio, quando o credor levantou o 
lençol e constatou que o pé do "defunto" estava frio e 
enrugado. Fez o sinal da cruz e correu até sua mercearia para 
apanhar vela para o "defunto", tendo os filhos logo em 
seguida partido para a cidade de Óbidos para providenciar o 
"enterro". 

Naquela época os comerciantes dos barrancos às 
margens do rio Amazonas pouco iam até a cidade, pois eram 
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abastecidos de mercadorias por "regatões", porém, certo dia 
o comerciante credor do "Zé" foi até Óbidos e lá comentou o 
fato, lamentando o funesto acontecimento que o levou a 
rasgar os documentos comprobatórios do seu crédito e, 
enquanto falava as pessoas que o ouviam começavam a rir o 
que o deixava intrigado, até que ele avistou o "defunto” 
andando sadio lépido e faceiro pela área do comércio na 
“beira”, e pensou estar vendo uma "assombração" até porque, 
ele mesmo constatou que o ZÉ havia morrido ao pegar no pé 
do defunto que estava "frio". 

Descobriu tudo e andava atrás do Zé que, sabedor da 
sua presença na cidade, tomou o rumo da Colônia para fugir 
de seu enganado credor, que não podia mais sequer provar 
que o Zé lhe devia algum dinheiro. 

SERVIÇO MILITAR EM ÓBIDOS 

Fui chamado ao Serviço Militar juntamente com outros 
da minha faixa etária, quando pude observar o despreparo de 
alguns militares daquela época. 

Um soldado ou cabo não me lembro bem, que estava 
tomando conta da turma de recrutas de repente gritou 
perguntando quem sabia escrever à máquina?. 

Logo dois rapazes um comerciante e outro farma-
cêutico levantaram o braço, e lhes foi dado de imediato um 
terçado e ordenado que capinassem certa área, enquanto os 
demais recrutas eram liberados e os dois recrutas faziam a 
alegria dos soldados e até sargentos, que se divertiam do 
modo como capinavam. 

Soa a sirene anunciando o término dos trabalhos e o 
futuro comerciante após horas trabalhando abaixado, volta-
se rapidamente à posição vertical sentindo fortes dores nas 
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costas, enquanto que o futuro farmacêutico retorna lenta-
mente àquela posição. 

O comerciante com o tempo, ficou andando curvado 
para a frente até seus últimos dias e o farmacêutico, vez por 
outra, tinha a oportunidade de lembrar o fato à soldadesca, 
quando estes adoeciam e não existia médico na cidade, tendo 
sempre para eles um bom medicamento injetável para aplicar 
com agulhas nem sempre finas. 

Um dia, já revoltado com o tratamento dispensado à 
estes dois recrutas, perguntei a um soldado que se deleitava 
com seus amigos "Será que vocês mandam capinar as 
pessoas que datilografam as suas folhas de pagamento", 
quase apanho do soldado. 

SANTARÉM 

O cemitério ficava no centro da cidade e à meia noite 
a cidade ficava sem luz elétrica, e um casal que morava 
próximo ao cemitério não podia namorar sossegado porque o 
pai da moça era uma "fera" e não queria o namoro. Tiveram 
então a feliz ideia de namorar no cemitério, depois de 
apagadas as luzes da cidade. 

No primeiro encontro não se deram bem porque o 
local escolhido estava sujo e cheios de ideias, resolveram que 
no próximo encontro levariam um lençol o que efetivamente 
fizeram, e tudo passou a sair dentro do planejado. 

Os encontros se sucediam e havia virado rotina, 
quando certa noite ao sair do cemitério o namorado deparou-
se com uns rapazes que vinham de uma festa andando com 
medo pelo meio da rua e cantando para “espantar assom-
bração" e para não ser reconhecido, o namorado rapidamente 
cobriu-se com o lençol, o que foi suficiente para provocar uma 
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desenfreada corrida dos rapazes que, no dia seguinte, 
contavam a seu modo as "visagens" que viram. 

O assunto foi tão comentado na cidade que chegou ao 
conhecimento das autoridades, e a polícia foi acionada 
passando a patrulhar os arredores do cemitério, acabando 
com o local de encontro dos jovens enamorados e esse fato 
me foi narrado pelo próprio namorado alguns anos depois, 
que lamentava ter perdido o único local tranquilo para 
namorar em Santarém. 

EMPREGADO 

Eu tinha um empregado muito forte e jovem que era 
conhecido pelo apelido de "GUINCHO", o que dá bem a ideia 
da força que o homem tinha e era casado, morava em Óbidos 
e carregava motores sozinho, com uma facilidade que 
impressionava qualquer um. 

Com esses predicados físicos, o homem era 
respeitado e temido quando chegou entrou na minha loja um 
policial franzino e desarmado com a missão de prendê-lo, e 
eu já prevendo uma reação nada amistosa do "guincho" que 
além de forte não gostava de muita conversa, resolvi 
interceder e consegui convencer o policial a não prendê-lo, 
com o compromisso de eu pessoalmente lavá-lo até a 
presença do Delegado. 

Assim o fiz com o "GUINCHO" me obedecendo, e ao 
chegar na delegacia o apresentei ao Delegado, que com ele 
ficou conversando a sós e pouco tempo depois o "GUINCHO" 
retornava ao trabalho. 

Resolvi então perguntar ao próprio Delegado o que 
estava acontecendo, e este quando me viu foi logo rindo e 
dizendo: "esse negão é uma parada. Estava fazendo sexo 
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atrás da igreja e foi denunciado por ninguém menos que o 
próprio juiz da cidade". 

Perguntei de imediato ao Delegado e o que o juiz 
estava fazendo lá? 

O Delegado tirou o sorriso dos lábios, passando a fazer 
conjecturas sobre a presença do juiz em um lugar ermo como 
aquele, conhecido na cidade como "pitoresco" e muito 
ventilado para namorar. Não existia motel na cidade. 

De volta a loja perguntei reservadamente ao 
"GUINCHO" porque ele havia resolvido manter relações 
sexuais naquele local, pelo que me respondeu "educada-
mente" que não sabia, que havia sentido vontade naquela 
hora e local e não quis saber quem estava por perto e um 
detalhe, a companheira do "GUINCHO" nessa "aventura" era 
sua própria esposa. 

PAI DESESPERADO 

Eu estava em São Paulo e dentre os meus compro-
missos estava a visita à fábrica de um fornecedor que 
gentilmente me apanhou no hotel, e partimos para sua 
indústria e no retorno o fornecedor vinha dirigindo de forma 
muito perigosa, angustiado, porque estava atrasado e 
precisava chegar em sua residência antes do seu filho, para 
assim evitar brigas entre este e sua esposa. 

O relacionamento entre a mãe e o filho estava 
péssimo e violento, quando ao parar em frente ao meu hotel, 
aproveitei e disse que eu tinha a solução para o problema que 
tanto o angustiava, mas ele estava tão ansioso para chegar 
em casa, que não me deu ouvidos e se foi.  

Na noite daquele mesmo dia o meu fornecedor 
retornou ao hotel e foi direto ao assunto perguntando "qual a 
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solução para o angustiante problema de relacionamento entre 
a mãe e seu filho"? 

Perguntei-lhe então quem dava dinheiro ao filho que 
eu já sabia que não trabalhava, quem emprestava o carro 
para ele ir às festas, quem permitia sua saídas para passeios, 
quem atendia os pedidos do filho para comprar roupas da 
moda etc... etc..., pelo que respondeu que ele (pai) fazia tudo 
isso, então lhe disse para transferir todas essas atribuições à 
sua esposa, e que ele (pai) passasse a orientar o filho apenas 
quanto aos excessos. 

Tempo depois em uma nova viagem a São Paulo, esse 
fornecedor fez questão de me levar com sua esposa, a um 
jantar de agradecimento dizendo que depois do meu con-
selho, o relacionamento com o filho melhorou muito e queriam 
saber como eu havia encontrado a solução, pelo que respondi 
com uma única frase dizendo: NINGUÉM BRIGA COM QUEM 
LHE DÁ DINHEIRO. 

CORNÉLIO 

Não poderia encerrar estes escritos sem contar 
alguma coisa sobre o meu nome, iniciando por dizer que na 
época em que eu nasci era comum os pais colocarem nos seus 
filhos o mesmo nome do santo do dia do nascimento, e eu 
nasci justamente no dia de São Cornélio e assim, toma 
Cornélio nele. 

Os meus familiares, talvez por vergonha, não me 
chamavam de Cornélio e sim de José, Zé ou Zito e por volta 
de 1941 ou 1942 quando eu começava a praticar o comércio, 
achava que os nomes pelo quais me chamavam eram muito 
comuns e quando dois Josés estavam juntos e um era 
chamado, o outro sempre servia de bobo. 

Lembranças de um Obidiense  -  José Cornélio dos Santos



 
 

 
266 

 

De repente percebi que tinha um nome de grande 
poder de fixação na memória das pessoas, e que poderia usar 
isso no comércio para me tornar conhecido, tendo somente 
que me preparar para as gozações que iria sofrer. 

Assim sendo, ao invés de esconder o meu nome 
resolvi usá-lo para registrar minha primeira firma J. COR-
NÉLIO DOS SANTOS e foi um escândalo, mas, ninguém 
esquecia. Depois registrei outra com o nome CORNÉLIO 
SANTOS tendo que lutar até na Junta Comercial para 
concretizar o registro, pois não queriam registrar e hoje minha 
firma comercial aglutina os dois nomes acima e denomina-se 
CORSANT LTDA. (Ainda hoje em 2017 a empresa permanece 
com o mesmo nome, agora sob o comando do meu irmão 
Edmilson e da minha irmã Elenice) 

Quando criança eu sempre tive muitos apelidos como 
PORCO ESPINHO (tinha cabelos lisos e pontiagudos como 
espinho); GALO TONTO (era muito agitado, valentão e queria 
resolver tudo no braço); MULHERZINHA (eu era um dos dois 
únicos homens que estudavam em Colégio de meninas) e 
SACAÍ que foi o apelido que mais me marcou e para quem 
não sabe, SACAÍ é o galho fino de uma árvore fina e assim 
era apelidado por ser muito magro. 

Porém, quando eu comecei a sobressair no comércio 
é que os apelidos adquiriram o tom de ofensas e humilhação 
que, somando-se com o nome CORNÉLIO fazia a alegria dos 
invejosos. (Minha mãe conta que minha avó paterna, mãe do 
meu pai, queria porque queria que eu fosse batizado com o 
nome CORNÉLIO JÚNIOR encontrando forte resistência nela 
que me batizou EDILBERTO, porque já estava cansada de 
sofrer gozações por conta do nome do meu pai e não queria 
isso para seu filho. Eu agradeço até hoje) 
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CASOS 

- Certo dia um amigo dono de uma embarcação, 
depois de conversar e conversar, criou coragem e perguntou 
por que meus pais tinham escolhido um nome tão feio para 
mim? receoso de que eu não tivesse gostado da pergunta, 
ficou surpreso quando depois de uma gostosa gargalhada 
respondi que gostava do meu nome, e até estava ganhando 
dinheiro com ele. Esse amigo, infelizmente, não teve sorte 
com sua esposa. 

- A cena aconteceu em um famoso bar e restaurante 
na Cidade de Santarém, (Bar Mascote) que ainda hoje (1994) 
fica localizado próximo ao cais do porto, justamente na área 
de embarque de passageiros para todas as cidades do Baixo 
Amazonas. 

O bar estava lotado quando eu entrei e um freguês 
meu que já estava meio bêbado gritou em alto e bom som 
Cornélio, quero falar contigo. Todos que o ouviram imediata-
mente me olharam e os amigos do meu freguês que estavam 
bebendo com ele na mesma mesa, como que de forma 
ensaiada exclamaram em coro e em voz alta Cor...né....lio 
.....!!!. seguido de uma uníssona gargalhada. 

Aproximei-me e também disse em voz alta estou às 
suas ordens meus colegas, fez-se um silêncio repentino só 
quebrado quando um deles disse também em voz alta ainda 
bem que eu sou solteiro e ali mesmo passei a conversar com 
meu freguês, e lhe vendi mais um motor e como gentileza 
paguei a conta. 

- Eu era solteiro e certo dia fui para a casa da minha 
namorada, e lá chegando a encontrei chorando mas não que-
ria me dizer os motivos. 

Esperei algum tempo sem que o choro terminasse e 
insisti em saber as razões pelas quais ela estava chorando tão 
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magoada, e eu até já havia feito um exame de consciência e 
não encontrava nenhum deslize meu que pudesse provocar 
tamanho choro, e já impaciente resolvi questioná-la de 
maneira mais incisiva, quando então ela me disse que estava 
magoada com alguém da sua família, que ao me ver apro-
ximar da sua casa disse LÁ VEM O TEU CORNO. 

- Eu já namorava firme com quem hoje é minha 
esposa, e uma ex-namorada encontrou-se com ela e foi logo 
soltando o veneno dizendo Soube que você vai casar com o 
Cornélio, espero que não faças jus ao nome e a resposta veio 
na hora, fazer jus ao nome só se ele fosse casar com a tua 
mãe e para aliviar a tensão, a ex-namorada disse que estava 
apenas brincando, pelo que a então namorada respondeu EU 
TAMBÉM MANA. 

Toda a cidade soube deste pequeno e profundo atrito 
causado pelo meu nome, e até hoje (1994) sinto em algumas 
pessoas certo constrangimento em me chamar pelo nome 
CORNÉLIO, preferindo chamar-me de Zé, Santos ou José que, 
confesso, sempre tenho a impressão de que não estão falando 
comigo, pois já me acostumei e prefiro ser chamado de 
CORNÉLIO. 
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