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Em 1973, aconteceu um episódio engraçado... 

Eu era chefe de uma agência de rendas no interior e como morava no mesmo 

prédio da agência, quando ia para o trabalho já levava comigo uma bandeja 

com garrafa de café, mas naquele dia eu estava sem empregada e como dona 

de casa assumi meus afazeres do dia a dia antes de abrir a agência, então não 

sobrou tempo para fazer o café. 

Prestavam serviços na agência, dois fiscais, que estavam acostumados a 

chegar e saborear o meu cafezinho. Aí então começou a importunação de um 

deles que a todo o momento me dizia: E o café não vem? Eu tinha mais dois 

funcionários da prefeitura que me auxiliavam na agência, mas era dia de 

movimento e em meio à pedição de café, chega um contribuinte e diz: Dona eu 

quero um guia de soja, mas antes eu preciso “desaguar”. Onde posso? Eu 

meio sem jeito não sabia exatamente o que o contribuinte estava querendo, 

mas um dos auxiliares veio em meu socorro e apontou para o banheiro... Ufa... 

mas tudo bem! Quando ele retornou pediu a guia para transportar soja para um 

dos municípios ali por perto, mas que tinha que passar por um posto fiscal. 

O transporte estava liberado e quando o informei ele disse: Mas eu quero a 

guia! E eu dizendo: Não há necessidade, pois o transporte de soja na região 

está liberado... Aí eu levei um susto, quando o cidadão diz: EU VOU DONA, 

MAS A SENHORA TEM CERTEZA QUE NÃO VÃO ME ENRABAR LÁ NO 

POSTINHO? 

Eu me contive e disse: Sim senhor, tenho certeza, pode ir tranqüilo. 

Hoje me arrependo por não ter feito um glossário do palavreado da região. O 

cidadão não tinha a menor intenção de ofender, mas para mim, naquela época, 

em 1973, ENRABAR era um grande palavrão. 

Já estava na hora de fechar a agência para o almoço, então voltei para a minha 

mesa para organizar os papéis e deparo com uma solicitação do malfadado 

cafezinho por escrito... Só faltava protocolar. 

Foi um dia e tanto... mas também inesquecível... que hoje serve para relembrar 

e rir muito. 

Guardo ainda a solicitação por escrito, só não anexei pelo pedido de sigilo. Mas 

é muito interessante. 


