
Pinguela Podre 
  
Neste nosso Banco do Brasil de duzentos e dez anos a gente vê de tudo. Ou 
por outra, a gente ouve de tudo. Indo fundo no assunto, vou dizer que até Dom  
Pedro  II, que com sua célebre canetada de 08 de outubro de 1808 criou este 
nosso BB de hoje, vai fazer parte de minhas historinhas. Ainda que por tabela, 
mas vai. 
  
Lá por volta do ano de 1948, uma associação de moradores da cidade de 
Guaçuí (ES), liderança do comerciante Arnaldo Lucindo, conseguiu a doação, 
da parte da Prefeitura Municipal, de um terreno plano no final da Rua Rio 
Grande do Norte e lá, Deus sabe lá com que esforços, construiu-se uma pista 
para pouso de aviões de pequeno porte, 1.800 metros de extensão, no 
máximo. 
  
Por sugestão do fazendeiro Aurélio Ludolf, então Presidente do Rotary Clube 
local, foi fundada uma sociedade independente com o nome de Aeroclube Pico 
da Bandeira, tendo em vista o surgimento   da pista de pouso, que logo ganhou 
o apelido de “campo de aviação”. 
  
Empolgação é o que não faltava  nessa  bem sucedida camada da sociedade 
local, com o crescente comércio de compra, venda e exportação do café, o 
principal produto agrícola da região, e, nessa onda,  os “manda-chuvas” 
endinheirados, já arriscavam palpites quanto a um futuro aeroporto. 
  
Deixando os sonhos de lado, é melhor a gente falar – ou escrever – do projeto 
que já se achava emergente, qual seja o da construção de uma sede própria 
para o recém-fundado Aeroclube Pico da Bandeira, E com que objetivo? 
Simples: anexação de uma escola de formação de cadetes para a 
Aeronáutica.  Faltava só o avião para o treinamento. 
  
“Faltava, porque agora não falta mais”, bradou o entusiasta senhor Lucindo.  
Aproveitando o prestígio do nosso conterrâneo deputado Federal Dr. 
Chiquinho, a  Fundação Banco do Brasil acaba  de fazer a doação de um 
monomotor  para o nosso Aeroclube e que até já foi batizado com o nome de 
“Torres Homem”. 
  
“Seria parente do Dr. Manoel Monteiro Torres, prestimoso médico de família, 
nosso conterrâneo?” – “Não”, alguém esclareceu. No instrumento da doação, a 
Fundação BB estabeleceu uma condição, qual seja a de que o  nome de 
batismo da aeronave teria de ter alguma relação com o Banco do Brasil. 
  
 E, sob este ângulo, o nome escolhido foi “Torres Homem”, numa referência ao 
Dr. João Vicente Torres Homem, que desempenhou por muito tempo a função 
de médico particular do Imperador Dom Pedro II, de cuja pena de ouro saiu o 
decreto de fundação do BB, como dito acima. Daí a correlação do Príncipe 
Regente com as minhas historinhas. 
  
Devidamente explicado, voltemos aos anais do Banco para  confirmar que 
neste Banco do Brasil de duzentos e dez anos “a gente vê de tudo”. Quando 



não vê, ouve-se dizer. Lofredo Quaresma era um funcionário por demais 
extrovertido, cheio  de lorotas e volta e meia vivia  contando casos ou 
passagens da Segunda Guerra Mundial. 
  
Seu causo predileto dizia respeito a um episódio famoso acontecido na 
Tailândia, entre os anos de 1942 e 1944, qual seja o da construção imposta 
aos prisioneiros britânicos, de uma ponte que possibilitaria ao inimigo Japão 
transportar armas que seriam utilizadas no plano estratégico de o exército 
nipônico invadir a Índia, então uma possessão da Inglaterra.  E isso nunca 
agradou aos briosos prisioneiros ingleses. 
  
 Daí o surgimento secreto de um plano de sabotagem dos “construtores” da 
ponte, que  outro não era senão o de fabricar uma verdadeira “pinguela podre”, 
que desabaria sobre as águas do Rio Kwai, assim que o primeiro tanque 
japonês carregado de armas engrenasse a sua travessia. 
  
Hollywood se encarregou de colocar esse episódio no topo do mundo 
cinematográfico,  com o lançamento de um dos maiores ganhadores de 
“Oscars”, o antológico longa metragem em preto e branco, “A ponte do Rio 
Kwai”, produção de 1957, direção de David Lean e estrelado por Alec Guiness, 
William Holden, Sessue Hayakawa, Ann Sears e outros. 
  
Retomando o fio da meada e após esta modesta aulinha de história, quero 
voltar à figura do colega Lofredo Quaresma, que não se cansava de contar esta 
história da Pinguela Podre da Segunda Guerra, em qualquer aglomeração de 
pessoas, como na hora do cafezinho na agência, no barzinho da esquina, em 
batizados, casamentos e até em silenciosos velórios. 
  
Embasado naquele velho chavão de nossos avós, “Aqui  se  faz,  aqui  se 
paga”, e também como “nesta vida tudo tem um preço”, o distinto colega 
Lofredo ganhou um apelido condizente, que carrega até hoje, mesmo depois 
de aposentado, 
  
- “Você se lembra do Lofredo  Quaresma?” – 
  
- “Claro! Lembro-me sim, o Pinguela Podre, não?” 
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