
 Ordem dada, ordem não executada 

Não me considero o único contador de historinhas do BB porquanto, 
“estatisticamente”, alguém já apurou que esse número ultrapassa 

folgadamente a casa dos trezentos “escritores”. E não é sem razão 
que as evidências nos induzem a nisso acreditar. Esse número de 

acentuadas proporções está intrinsecamente ligado à grande 
quantidade de “causos” ocorridos e contados em toda a extensão da 

rede de agências e subagências do BB espalhadas por este nosso 
Brasil. 

Todas essas historinhas, que têm como pano de fundo o lado jocoso 
e  hilário em que elas se sucedem,  correm  de boca em boca até 

chegar aos ouvidos daqueles que,  como eu, gostam de passar os 
seus “enredos” para o papel. Melhor dizendo, em tempos de hoje, de 

avançada tecnologia, essa transição melhor se aloja  num 
ancoradouro mais seguro, eficiente,  sempre à disposição do autor, e 

que nada mais é do que  uma pasta secreta no computador. 

Existem os que gostam de narrar esses “acontecidos” mesmo no uso 
do  português ruim – caso deste escrevinhador -  como também 

existem os que só o fazem através da viva voz, no valimento   de 
trejeitos e encenações alusivos ao que se passou no episódio. Para 

corroborar, é bom que se diga que contar uma piada ou mesmo 
narrar casos engraçados são atributos próprios da arte cênica. Essa 

arte, portanto, também é cultura. 
À guisa de uma pequena mas bem lembrada homenagem, faço o 

registro de que várias de minhas historinhas chegaram até mim 
através da dialética fácil do colega José Mariano de Oliveira, com 

quem tive o prazer de trabalhar em duas agências, uma situada no 
interior e, por último, a desta Capital do Espírito Santo. 

Irrequieto, o Mariano, sempre em busca de uma função comissionada 
melhor no velho sistema de candidatura através da conhecida “mula 

mecânica”,  deve ter “transitado” por mais de  vinte agências de 

norte a sul do país. Taí então explicado o seu acervo de tantas 
historinhas por ele vividas e não contadas deste nosso bicentenário 

Banco do Brasil.  
Vou tentar resumir pelo menos duas delas. Quando na condição de 

Investigador de Cadastro da agência de Quixadá, sertão brabo do 
Ceará, e em função de tais atribuições, Mariano  ficou sabendo da 

vida do fazendeiro Justino Marreta, cuja “ficha cadastral”, suja,  era 
uma das mais compridas e aterradoras da região.  Traduzindo para o 

bom português, sua especialidade era a de “dar sumiço” a este ou 
aquele inimigo, dentre os muitos que conquistou  nas questões de 

divisas de terras. 
E esse “sumidouro” outro não era senão o poço fundo de uma grande 

lagoa existente em uma de suas fazendas.  “Sumia” com um, 
amarava uma corrente no pescoço e jogava na lagoa. Nessa tal 

fazenda ele não recebia ninguém, a não ser os seus jagunços de 

confiança. Como sempre tem um dia atrás do outro, as verdes 



pastagens de Quixadá começaram a desaparecer, em função das 

constantes  secas que sempre assolaram  o valoroso Estado do 
Ceará. Depois de uma longa estiagem, a beleza do lago azul não 

resistiu: a lagoa secou. Sem qualquer comparação com o holocausto 

da Polônia, Segunda Guerra Mundial, o fundo seco da lagoa se 
apresentou  repleto  de esqueletos humanos. 

Um dos jagunços de confiança era proprietário de um caminhão-
tanque que só transportava querosene  tão necessário no interior 

pobre do Ceará. Para o Coronel Marreta, foi a salvação. Uma fumaça 
gigantesca que se formou nos céus de Quixadá colocou a salvo o 

“lombo” do maldoso Coronel, e serviu de inspiração para que  ele 
próprio batizasse essa propriedade rural de “Fazenda da Lagoa Seca”. 

Batizou, sem nenhuma pompa, mas a vida deixou de lhe sorrir. Coisa 
comum nessa região braba do Nordeste era a chamada emboscada. 

Pois foi numa dessas que o Coronel Justino Marreta, em uma noite de 
lua cheia, pomposamente acomodado no selim de couro de lontra 

sobre o dorso  do  cavalo “Vistoso”, não resistiu a uma bala 
envenenada que se alojou no seu maldoso coração. 

A segunda historinha que me foi passada pelo Mariano estava, sim, 

ligada  aos casos singulares  que aconteciam no bom Banco do Brasil 
de antigamente. E nessa, em especial, esse prezado colega se coloca 

na condição de testemunha ocular da história. 
Década de 60, por aí, como Ajudante de Serviço na agência de Areias 

(SP) na função de “boca de caixa”, mantinha um bom relacionamento 
com o Gerente Oduvaldo Pedrosa, inteligente, de boa cultura, e o que 

se segue, se a gente puder classificar como defeito, ele sustentava  o 
defeito de corrigir o “português” dos colegas da agência, face ao bom 

relacionamento que mantinha com todos. Certa vez o Décio, Auxiliar 
de Escrita lotado na retaguarda, levou do Pedrosa a maior corretiva  

do ano, quando assim se expressou: - “Seu Gerente, o expediente de 
hoje tem muito “menas” gente do que o expediente de ontem”. 

No dizer do Mariano e sem perder o pique da história, eis o fato que 
ele narrou, com o mais autêntico “selo de qualidade”: -  em carta de 

tonalidade pessoal dirigida ao Gerente da Agência,   o Presidente do 

Banco, à época, recomendou ao senhor Oduvaldo que fizesse, com 
toda urgência,  a indicação de Olendino José dos Santos para suprir a 

vaga de Contínuo que acabara de ocorrer na sua agência,  porquanto 
esse cidadão estava com dias contados para atingir a idade de 29 

anos, limite máximo para ingresso no quadro funcional do Banco. 
 Vale  ressaltar que era prerrogativa  exclusiva do Gerente fazer 

indicações para compor os quadros de Portaria, Técnico em 
Mecanografia, Ascensorista e equivalentes,  sob o rigor das normas 

regulamentares incluídas na C.I.C. FUNCI – Codificação de Instruções 
Circulares.  Sem isso, não havia nomeações. 

Essa ordem foi dada,  mas não foi executada. Colegas mais chegados 
ao senhor Gerente quiseram saber se ele já havia atendido à 

recomendação do Presidente do Banco, quando, de bate-pronto, nem 
“pestanejou” em responder: “Vocês acham que eu iria deixar de 



atender ao pedido de minha mulher, em favor de seu afilhado, para 

ser agradável ao Presidente que nunca  me viu e que nunca, em 
tempo algum,  me distinguiu com uma simples promoção? Ninguém 

respondeu, ninguém foi punido, como também ninguém deixou de 

comparecer à posse do afilhado Antônio Celso no posto inicial da 
carreira de Contínuo letra “A”. 

  
  

  

  

 


