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Altas horas de uma madrugada qualquer de 1994. Plantão 

no Posto Fiscal Marchanjo Bianchini. Nossa colega Oneidi era chefe de 

uma escala formada por “calouros da turma de 94.” 

Estava ela no escritórios às voltas com relatórios, guias de 

recolhimento, fechamento do caixa e que tais quando ouvi vozes 

alteradas vindas da sala anexa onde os motoristas eram atendidos. 

Seria coisa corriqueira, apenas mais uma das tantas altercações que 

ocorriam a cada plantão e ela tentou prosseguir com seu trabalho. 

Todavia, percebendo que a discussão se acirrava, achou por bem 

intervir em apoio à colega que, no momento, cumpria a espinhosa 

missão de demonstrar ao motorista (em sua laicidade) a presunção 

do ilícito e convencê-lo a apresentar outros documentos que 

comprovassem o fato ou, quem sabe, esclarecessem a operação 

afastando as suspeitas. 

Ao entrar na saleta, nossa colega se depara com a mais 

inusitada das cenas. Altamente estressado, no limite de sua 

estabilidade emocional, o motorista, em altos brados, afirmava que 

não tinha outros documentos, não tinha dinheiro, imprecava contra o 

governo, os fiscais, a polícia rodoviária, a condição das estradas, o 

preço do combustível e até contra quem havia tomado seus serviços 

e, quase em desespero, já com o cinto desafivelado, ameaçava tirar a 

roupa para provar que nada mais tinha em seu poder. 

Tardia e infrutífera a tentativa da nossa colega. Poucos 

passos em direção ao furibundo e ele, num gesto rápido, baixou a 

calça, juntamente com a cueca, até os calcanhares e retornou à 

posição homo erectus. 

Pudica, demonstrando indiferença, Oneidi aproximou-se o 

suficiente para impedir a visão da colega e limitar seu próprio campo 



de visão estritamente ao rosto (como se estivesse vendo um retrato 

3 x 4) do homem que, a essas alturas, ameaçava tirar também a 

camisa, e usando de toda a autoridade que o cargo lhe atribuía, 

enfaticamente advertiu: - O senhor, por favor, se recomponha e 

vamos conversar educadamente! 

Tomado por um lampejo de sensatez, agora encabulado, ele 

abaixou-se vagarosamente, dobrando os joelhos num genuflectir 

contrito, levantou cueca e calça de uma só vez, ajeitou a camisa, 

afivelou o cinto e, com voz trêmula, humildemente desculpou-se. 

Desculpas aceitas, Oneidi, cordialmente, propôs: _ O senhor, por 

favor, beba um copo de água, sente-se, descanse e se acalme 

enquanto preparo um café, depois tomamos juntos e o senhor me 

conta exatamente o que está acontecendo. 

Passados alguns minutos, saboreando o café com alguns 

petisco disponíveis, ambos conversavam civilizadamente e o homem, 

dizendo que havia “embarcado numa canoa furada”, passou a contar 

as peripécias que vinha enfrentando em sua funesta viagem desde 

que saíra de MG, em seu sucateado caminhão.  

Revelou que, devido às precárias condições, seu veículo 

apresentou vários problemas mecânicos, teve muitas despesas com 

os sucessivos consertos e ficou sem dinheiro. Impossibilitado de 

manter contato com o tomador de seus serviços, estava já há alguns 

dias sem comer ou tomar banho. Impressionada, Oneidi sugeriu-lhe 

que estacionasse o caminhão no pátio e dormisse pra se restabelecer 

um pouco de sua fadiga. Transmitiu o fato aos colegas de escala e, 

pela manhã, comunicaram à chefia da escala sucessora. 

Depois de merecido descanso, chegando ao posto para novo 

plantão, Oneidi se depara com o velho caminhão ali estacionado. 

Logo é procurada pelo motorista que, todo maneiroso, agradecia e 

não poupava elogios a todo o pessoal do posto, mais especificamente 

a ela por ter sido a primeira a compadecer-se da sua situação. Na 

verdade, todos, dominados por nobre espírito humanitário, 



literalmente “hospedaram” o homem que, por vários dias, lá tomava 

seu banho e se alimentava às expensas de nossos magnânimos 

colegas, até conseguir ajudas dos seus e, imensamente grato, 

retornar ao saudoso lar. 
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