
Aí, Piaba! 

 

 

Em fevereiro de 1982, fomos lotados inicialmente na 13ª 

Delegacia Regional de Cascavel e como principiantes na modalidade 

de trabalho, treinamentos eram necessários como dinâmica de grupo 

e prática de novos labores. 

Na programação daqueles exercícios constava a fiscalização 

de mercadorias em trânsito e um dos locais especiais era o Posto 

Fiscal por onde passariam vários produtos. 

O Posto Fiscal de Paragem, atual P.F. João Elírio Ribas Maia, 

localizado na cidade de Guairá, divisa com Mato Grosso do Sul foi 

cenário para o caso agora contado e que no começo do ano de 1982 

era palco de obras para a famosa barragem sobre o rio Paraná e que 

ligaria Paraná com o estado vizinho e os trabalhos estava a todo 

vapor. 

O Posto Fiscal ficava na Rodovia que acessava as balsas e 

além da pista, em um nível mais baixo, tinha um banhado adornado 

com uma vegetação rasteira e algumas gramíneas e, metro e meio à 

dentro um córrego por onde escorria numa vala um pequeno volume 

de água com alguns peixes pequenos como piau, cará, lambari e 

outros da mesma ordem de grandeza. 

Estava o Chefe do Grupo, na borda da pista, dando-me 

algumas explicações sobre a problemática típica daquele Posto, 

quando reparei que havia parado a movimentação de veículos e um 

patrulheiro da Polícia Rodoviária passava em uma motocicleta com a 

nítida impressão de que estava em trabalho de observação e 

orientação. 

Comentei o caso com o colega e ele começou uma peroração 

sobre os perigos do crime organizado naquela região de fronteira e da 

ação adequada da força policial em episódios passados e que 



deveríamos ficar atentos, pois de uma hora para outra poderia haver 

um tiroteio medonho. 

Nem bem o colega terminou sua fala um estrondo forte 

ecoou seguido de vários outros de menor intensidade. 

Nem gesto velos e de extrema defesa o colega se atirou para 

fora da pista em direção à porção mais baixa do terreno e foi cair na 

vala cheia de água, de onde saiu todo encharcado. 

Acalmados os ânimos e procurando entender o acontecido, 

descobrimos que a Polícia Rodoviária havia parado o trânsito e o 

movimento das pessoas por que seriam detonadas algumas dinamites 

para abrir alguns trechos rochosos naquele percurso. 

Algum gaiato mais afoito não perdeu a oportunidade ao ver 

nosso colega naquele estado lastimável e gritou “Aí, Piaba!”. O colega 

passou a ser motivo de pilhéria e gozação sem fim. 
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