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Este livro me arrasta, me leva como um
prisioneiro, emocionado, ao ambiente da
história contada. Pedro Paulo conseguiu
captar o lado poético e ao mesmo tempo
fascinante da existência de nossa gente.
É preciso explicar o fato de o autor
apropriar-se das histórias de Antônio
Tavares de Oliveira, o popular
Cavouqueiro, permeando-as ora de tons
anedóticos, ora líricos. Porém,
descontraído, conduz o leitor por um
passeio aos carrascos, aos povoados, às
cidades, aos becos, feiras, vendas,
bodegas, açougues, bares e cabarés da
região garimpeira de Gilbués, sul do Piauí.
A apropriação é devida e foi permitida, isto
é sabido. Os tempos se misturam, os fatos
modificam as vidas, e o autor enfileira de
forma sutil as emoções, desvendando o
destino de uma terra . fadada às
contradições do mundo moderno e à vida
de árdua incumbência.
Durante a leitura, me veio a vontade de
abraçar os personagens, falar com eles,
tirar um dedo de prosa. Montar a garupa do
cavalo de paim Terto e ouvir reboar na mata
o aboio do vaqueiro João Cachimbo.
Trechos deste livro são de verdadeira
biografia, outros dão conta de
acontecimentos históricos da região. O
estilo adotado pelo autor, ressaltando fatos
e situações históricas, faz desfilar pelas
páginas de CAVOUQUEIRO figuras
inesquecíveis do município gilbueense.
Negócios feitos, diamantes bamburrados,
fiados concedidos, negados, são parcelas
da história do senhor Antônio Tavares de
Oliveira viajante de garimpes e
garimpos — e, de permeio, a história de um
povo.
O autor, na garimpagem dos causos,
às vezes, para não negar a história
corrente e por ser um bom historiador,
mescla a vida de Cavouqueiro com
adendos históricos que pelo bom relato
d e i x o u a h i s t ó r i a c o n t a d a , os
acontecimentos registrados com tudo que
de bom circunscreve seus personagens.
Brasília, agosto de 2009.
Ca/o Lustosa Mascarenhas Sobrinho
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'Todos cantam sua terra, também
vou cantar a minha".
Casimiro de Abreu
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e de meu irmão, João Batista Tavares de Oliveira
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Prefácio
Eu sempre achei que essas histórias contadas por
Pedro Paulo fossem pura invenção, fruto das suas
farras com os amigos pelos bares de Gilbués. Agora,
porém, que prefacio esta biografia do seu pai, o velho Cavouqueiro, constato com satisfação que há algo
mais profundo, um misto de ficção e realidade, compondo um conjunto harmonioso que retrata os valores,
os costumes e o modo peculiar de extrair das coisas
simples do cotidiano, saborosas lições de vida e exemplos da cultura do interior nordestino.
O livro mostra, por meio da trajetória vitoriosa
de Cavouqueiro, facetas novas, surpreendentes e bemhumoradas do homus garimpeirus, que povoou a região de Gilbués a partir do final da década de 1940.
O garimpo de diamantes foi o grande fator de transformação e desenvolvimento do extremo sul do Piauí.
A chegada dos garimpeiros, a maioria baianos, misturando-se com os vaqueiros e lavradores tradicionais,
mudou a vida de Gilbués e seus povoados. O diamante
trouxe muito dinheiro, dinamizou o comércio, facilitou o contato com outras regiões, tirando Gilbués do
completo isolamento em que vivia. Trouxe, também,
diversão, raparigas e cabarés. A sociedade tradicional
de Gilbués não aceitou que os garimpeiros e as raparigas morassem na cidade, daí o crescimento dos povoados de Boqueirão e Monte Alegre, que se tornaram, à
época, maiores e mais ricos que a sede do município.
A saga de Antônio Tavares de Oliveira, o Cavouqueiro, espelha com riqueza de detalhes os últimos
cinqüenta anos da região de Gilbués. Eu mesmo, menino filho de garimpeiros, trago lembranças fugidias dos
tempos áureos de Boqueirão. Lembro-me de Manezim Gago e sua paixão por Maria Carbonato. Quando
Manezim bamburrava, voltava para os braços de sua

amada, que, generosa, o recebia com festas. Foguetes pipocavam. Comidas e bebidas à vontade. Porém,
quando o dinheiro acabava, Maria desprezava Manezim, que, persistente, pegava a alavanca e a peneira
e tentava um novo bamburro. Logo estava de volta,
com muitos diamantes, e a história se repetia. Lembrome de Da Luz, morena de dotes exuberantes, mantida
por um velho ourives, a quem enganava diariamente.
O velho saía pela rua, exclamando: "Mas onde está a
Da Luz, será que o vento a levou"? E eu, criança, sonhando ser garimpeiro para usufruir dos prazeres que
imaginava existir.
Este livro de Pedro Paulo é, efetivamente, uma
contribuição valiosa para o registro da história do sul
do estado do Piauí e uma homenagem, no exemplo de
tenacidade, otimismo e honradez de Cavouqueiro, a
todos os homens e mulheres que, na luta diária, sonharam com dias melhores e forjaram com seu trabalho a
identidade de Gilbués.

Brasília, agosto de 2009.
A Ido Pinheiro da Fonseca

Apresentação
Compor ou escrever qualquer obra literária não é
tarefa fácil, muito menos para os principiantes, que terão pela frente o enigma da primeira vez.
A iniciativa desse mais novo escritor gilbueense,
Pedro Paulo Tavares de Oliveira — a quem tenho o
privilégio de ser não apenas conterrâneo, mas sim de
considerar como uma pessoa da família — é das mais
louváveis.
Orgulho-me pelo meu amigo autor, em contribuir
com uma obra tão rica, tão pura, na qual os hábitos e
costumes de nosso povo são retratados, espelhados na
pessoa de seu pai, Antônio Tavares de Oliveira, Cavouqueiro como habituamos a chamá-lo, resgatando
para muitos uma memória que não mais existia.
Orgulho-me mais ainda de ser natural dessa cidade chamada Gilbués, extremo sul do estado do Piauí,
onde a população respeita-se, considera-se, seja da
zona rural ou urbana. Pessoas humildes, guerreiras e
ricas na sua sabedoria, na qual temos como exemplo
nosso mais novo autor.
Apesar de a minha infância e adolescência terem
sido contemporâneas de seu irmão primogênito, Riba,
nada distanciou a amizade, o carinho, o grande respeito e a consideração que nossas famílias preservam
até os dias atuais com o nobre filho gilbueense, agora
também personalidade literária.
Assim como eu, tenha plena certeza meu amigo
Pedro Paulo, que todos nós conterrâneos estamos orgulhosos de você. Não apenas pela obra que lhe é muito valiosa, mas também de sabermos que, de agora em
diante, temos em nosso convívio um jovem que não se
contentou tão-somente em se graduar em jornalismo,

mas deixou aflorar de si uma das mais belas paixões,
que é a arte de escrever, eternizando assim, a história e
a cultura de nosso povo.
Por isso, só resta-me a dizer parabéns, parabéns,
parabéns!
Cuiabá, agosto de 2009.
Gilberto Vilarindo dos Santos

Introdução
Quando comecei a anotar os primeiros registros
para compor este livro, intencionava finalizá-lo com o
texto exclusivo das tiradas mais inspiradas de meu pai,
Antônio Tavares de Oliveira, o popular Cavouqueiro.
Entretanto, quando lhe falei do projeto do livro e principalmente quando passei a ouvi-lo relatar passagens
da sua vida e dos lugares onde viveu e vive, constatei
que escrever somente os melhores causos de Cavouqueiro seria ignorar ao mesmo tempo a testemunha e
o personagem de importantes momentos da origem do
garimpo de diamante em Gilbués — a partir do Pau
d'Óleo, em 1946 —, do surgimento do povoado de
Boqueirão em seguida e da evolução comercial e política da nossa cidade.
Dos atuais 80 anos de Cavouqueiro, felizes 48 foram compartilhados com dona Sancha Tavares de Oliveira, minha mãe, a quem — eternamente saudoso —
dedico esta narrativa. Mesmo com ares de biografia,
prefiro chamá-la de um perfil do agricultor, garimpeiro, político e comerciante, embora seja difícil separar
cada uma dessas atividades, pois ele fez - e ainda faz
- todas ao mesmo tempo. Imperdoável seria não divulgar o protagonista de causos folclóricos que elegeu o
mais sagrado dos lemas como guia de sobrevivência:
o trabalho. Não é à toa sua predileção pelas palavras
atividade e coragem.
Procurei manter-me nos limites do narrador, com
fugas ocasionais, afinal presenciei e participei de muitos desses episódios. Está aí o traço autobiográfico de
parte da narrativa, característica comum à maioria das
estréias literárias. A pieguice fica pela dificuldade de
fugir da paixão, seja pelo homem aqui retratado, seja
pela terra onde nascemos. Euclides da Cunha disse que
"o sertanejo é antes de tudo um forte". Como se ates-
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tasse essa frase, raríssimas vezes vimos Cavouqueiro
chorar. Sofreu e chorou bastante quando perdeu o filho
João Batista, em 1993, e a esposa Sancha, em 20 de
janeiro de 1998. Hoje, volta e meia o flagramos às lágrimas, sobretudo quando folheia um álbum antigo de
fotografias da família.
Contagiei-me com o entusiasmo do Velho Barra.
Sua memória remota, displicente para fatos de curto
prazo, renasceu em plenitude nas várias e comoventes
oportunidades em que sentei a seu lado e de outros
amigos para resgatar acontecimentos idos, particularmente aqueles relacionados ao garimpo de diamante,
certamente a atividade mais apaixonada da sua longa
vida trabalhosa de comerciante, iniciada em Boqueirão
por volta de 1960 e ainda em andamento em Gilbués.
Comerciante de balcão e prateleira, de endereço fixo,
pois o ambulante nasceu no pioneiro garimpo do Pau
d'Óleo como comprador de diamante, ofício aprendido com os baianos que por ali aportaram a partir
de 1946. A persistência dele em cavoucar no garimpo
motivou o baiano de Santo Inácio, José Aniceto, o Zé
Bate-Pau, a apelidá-lo de Cavouqueiro, alcunha que
ainda hoje o acompanha, passados tantos anos da derrocada do diamante.
Solícito, compreensivo, bem-humorado, disposto,
saudoso. Meu Deus! Que Cavouqueiro é este? Como
só agora o descubro assim, disponível para abraçar e
ser abraçado? Ah, meu Mano Velho, por que fizeste confundir respeito com medo no coração de filhos
obedientes, que postavam-se de pé, simulando alguma
atividade, ao menor sinal do característico arrastar de
seu chinelo, pelo simples motivo de até hoje o senhor
não suportar ver ninguém parado? "Porque o homem
nasceu para trabalhar", responderá. Que Cavouqueiro
é este de hoje, disponível até mesmo para acompanhar
os jogos do nosso querido Malhadinha Futebol Clube

nas manhãs de sábado em Brasília? Mais camarada e
bem diferente daquele de anos atrás, a quem eu, trêmulo, pedia permissão para juntar-me aos companheiros
de equipe do Esporte Clube Malhada Verde nos repetidos jogos contra times de Monte Alegre, Barreirinha
ou Corrente, cidades vizinhas de Gilbués. "Vá, mas
antes fale com sua mãe", concedia, ríspido. "Mãe, to
indo jogar bola", dizia eu, já calçado no velho quichute, pois era certo que ela não proibiria. "Vá e volte logo
meu filho, cuidado para não se machucar", aquiescia
carinhosamente Sanchinha. Se nas peladas dos campos da Malhada do Cornei ou do Fundo da Roça algum
filho se machucasse — o mais comum era desmentir o
pé — ela mesma envolvia a parte machucada em uma
espécie de rodilha para repousar sob uma panela com
água quente, eficiente fisioterapia associada ao cebo
de carneiro.
Não contive as lágrimas bravamente retidas por
Cavouqueiro quando lhe perguntei quais as músicas
mais tocadas e cantadas nos áureos e auríferos tempos
de Boqueirão. Em vez de citar esta ou aquela cantiga,
ele simplesmente cantou em voz baixa, calmo, num
misto de murmuro e lamento comovente, os primeiros versos de Forró no escuro, de Luiz Gonzaga, seu,
meu, nosso eterno ídolo: "O candeeiro se apagou e o
sanfoneiro cochilou/e a sanfona não parou/e o forró
continuou". Disposto, sem titubeio, também entoou
Maracangalha, clássico praieiro de Dorival Caymmi:
"Eu vou pra Maracangalha eu vou/eu vou de uniforme
branco eu vou/eu vou de chapéu de palha eu vou/eu
vou convidar Anália eu vou/se Anália não quiser ir eu
vou só/eu vou só, eu vou só sem Anália, mas eu vou".
Naquele momento, antes da construção do muro
em frente ao Açougue e Mercearia Oliveira, percebi o
olhar dele atravessar as duas portas do seu comércio
atual e, por instantes, substituir as poucas ruas calça-

das da chapada de Gilbués por outras menores e empoeiradas, distantes onze quilômetros dali e há pelo
menos sessenta anos da sua agora afiada memória: as
pedregosas e barrentas ruelas Pinicada, Piçarra, ruas
do Cruzeiro e da Igreja, resumo da sede do povoado
de Boqueirão do Garimpo. Ruas de pedras sim, porém muitas delas preciosas, verdadeiros brilhantes a
despontar até mesmo após ligeira enxurrada. Diamantes remanescentes dos mil quilates pesados na balança
do exportador Salustiano José de Santana, o seu Saiu,
comprados apenas durante o primeiro ano de sua chegada ao garimpo do Pau d'Óleo, em 1947, quando ele
veio de Santo Inácio, na Bahia. Produção espantosa
para apenas um ano de exploração manufaturada, alvissareira do que viria nos seguintes.
Quando fotografado, Cavouqueiro revelou-se apegado a antiga formalidade, agora mais realçada. Ao ver
a máquina, incontinenti, punha-se de pé, mãos coladas
ao corpo, literalmente de sentido. "É sentado mesmo,
pai". Ainda assim, mantinha o tronco ereto, desta vez
com as mãos apoiadas sobre os joelhos. "Meu amigo,
o senhor parece militar, relaxa". Em vão eu insistia.
Fotografá-lo mais à vontade somente surpreendendoo. Quando puxava pela memória algum fato antigo,
outra vez desdobrava-se meticuloso, à cata da palavra
certa. "O negócio é o seguinte... Anota aí direitinho,
esbarra ainda". Se o assunto fosse o Pau d'Óleo, citava
sem vacilar o nome das pessoas e dos lugares exatos
onde moravam. "Vou falar pra velha Dó de Lina, a pedra fundamental do Pau d'Óleo, que agora ela vai ficar
famosa, vai aparecer no livro do Pedrinho".
Cavouqueiro talvez revele poucas surpresas. Talvez fosse melhor chamá-lo de Os melhores causos dos
Cavouqueiros, tamanha a referência à família Tavares
de Oliveira. Talvez até seja lido somente pelos familiares e parentes, fato que, por si só, já o posicionará na

lista dos mais lidos, pois somos muitos. Porém, imodesto, pretendo vê-lo lido por outra imensa irmandade,
a comunidade gilbueense, minha segunda família. E,
claro, outros tantos leitores conhecidos e desconhecidos daquele adorável rincão de Brasil.
Confessadamente vou de ponga nesses causos
para revelar outros tantos, sem maiores pretensões
literárias senão a de divulgar e divagar a respeito da
laboriosa trajetória do meu velho Tavares, mesclada
com fatos de Boqueirão e Gilbués. Afinal, como bem
diz aquele velho adágio popular, "quem conta um conto, aumenta um ponto".
Além das descobertas que encontrei ao longo de
dois anos de anotações, uma emocionou-me em especial: constatar que ainda desconhecia muito de meu
velho pai. Sinto-me gratificado por tê-lo conhecido
tanto por meio desses escritos e, mais ainda, em poder
dividir essa imensa alegria com todos que conhecerão
Cavouqueiro a partir deste livro. Na garimpagem das
pesquisas, indignado, constatei a inexistência do hino
oficial da nossa Gilbués, passado mais de meio século
da emancipação. Desmembrada de Gilbués na década de 1950, a vizinha Monte Alegre ostenta seu hino,
cantando a chegada de João Nery, reconhecido como
o primeiro garimpeiro a aportar por lá. Emancipada
em 1996, a também vizinha São Gonçalo do Gurguéia
entoa seu hino, escolhido recentemente por meio de
concurso. Só falta você Gilbués! Façamos nosso hino,
pois ainda há tempo.
Este livro é, afinal, uma homenagem em vida a
meu Tavares, inspirada também nos belos versos da
canção Quando eu me chamar saudade, de Nelson
Cavaquinho e Guilherme de Brito, imortalizada na
inesquecível voz de Nelson Gonçalves:

"Sei que amanhã quando eu morrer
Os meu amigos vão dizer
Que eu tinha bom coração
Alguns até hão de chorar
E querer me homenagear,
Fazendo de ouro um violão
Mas depois que o tempo passar
Sei que ninguém vai se lembrar
Que eu fui embora.
Por isso é que eu penso assim
Se alguém quiser fazer por mim
Que faça agora

Como sonhar não custa nada, almejo resgatar a
trajetória de outros cidadãos gilbueenses, pois quão ou
mais importante que meu pai, há muitos merecedores
de terem a vida retratada em livro. Entendo perfeitamente viável e oportuna a criação do Plano Editorial de Gilbués, pelo qual publicaríamos, primeiro, a
história da cidade. Em seguida, por indicação de um
Conselho Editorial, a história dos homens que realizaram o sonho de Zifirino Vieira Soares, o fundador do
município.
Nas proporções devidas, sigamos o exemplo do
convênio da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro
com a Secretaria Estadual de Cultura, que patrocinam, há anos, a série Perfis do Rio, belo exemplo de
jornalismo literário, hoje com vários títulos publicados
acerca da vida de influentes personalidades cariocas.
Desta forma, a presente e as futuras gerações gilbueenses conheceriam melhor as origens do nosso lugar,
atualmente restritas à memória dos mais antigos moradores. Como saldo, ainda provaríamos que o escritor
Monteiro Lobato estava coberto de razão quando afirmou que "um país se faz com homens e livros".

Me dê as flores em vida,
O carinho, a mão amiga
Para aliviar meu ais

O autor

Depois que eu me chamar saudade
Não preciso de vaidade,
Quero preces e nada mais".
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Meu nome é Antônio
De batismo é este só
Mas, ainda na roça, deram de me chamar
Antônio de Xandó
Xandó era minha mãe, Maria Isidória
Meu pai, Teodoro Oliveira
Firmino e Teresa, meus avós
Irmãos são oito, de fileira
São sete homens
De mulher, só Teresa
Tanta luta, tanto trabalho
Meus dez filhos
Minha maior riqueza
Sanchinha e Joãosinho estão no céu
Vivo com uma saudade imensa
Com irmãos, filhos, netos, bisnetos e sobrinhos
Movido por coragem e sem ofensa
Trabalhei com mil atividades
Gostei mais do garimpo, eterna mancha
De todos os diamantes que peguei
A jóia maior e mais rara chamava-se Sancha
Chamam-me Cavouqueiro
Por cavoucar a terra em demasia
Sou louco por dinheiro
Mas, digam-me, quem não o é nesta freguesia?
Nasci na esquecida Cagaiteiras
Mais tarde conhecida como Pau d'Óleo

Vi de tudo nesses 80 anos
Vi até mamona virar petróleo
Garimpeiro, faisqueiro, comerciante e açougueiro
Tudo isso pra comprar uma casa de telha
Vocês sabiam que, de tanto ralar,
Fui chamado até de bunda-vermelha?
Arrisquei-me na política
Por três pleitos fui vereador
Meus filhos seguiram-me à risca
Com a honra de nenhum ter sido transgressor
Do Podoio fui para Boqueirão
Lá comprei uma casa grande, de Dona Araci
Comprei gado e terras em Gilbués
Meu bem-estar sempre persegui
Obrigado Luís e Orizom Amaral, obrigado Saiu e
João Santana
Obrigado São João Batista pela luta vencedora
Agradeço à graça celeste
De ser guiado por Nossa Senhora Divina Pastora
Obrigado minha Santa Protetora
Por festejar meus 80 anos em Gilbués
Cá estou com filhos e amigos
Mais um da comunidade de seus fiéis
Nada tenho a esconder
Minha vida é só um trechinho
A todos boa leitura
Deste livro do meu filho Pedrinho
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Este capítulo bem poderia se chamar O Fazendeiro,
mas nunca ouvi meu pai se referir as suas terras como "minha fazenda". Sempre "a roça, as terras". Também é exagero
chamar de fazenda as propriedades compradas com muito
esforço por ele no decorrer de uma vida de incansável trabalhador. Refiro-me a fazenda como se deveria empregar o
termo adequadamente, ou como imagino — e sonho — ou
seja: casa da sede avarandada, rebanho de raça, água em
abundância, bons cavalos, pastos sempre verdes, assistência
veterinária, produção de leite e derivados, além de outros
tantos itens da vida campestre.
Como a grande maioria dos proprietários de terra de
Gilbués, Cavouqueiro queria ver o rebanho crescer, fazer a
partilha com o vaqueiro uma vez por ano e nada de investimentos adicionais. Mas é comum ouvir-se em nossa região
a referência à "minha fazenda", para poucos hectares de terra sob os cuidados de um vaqueiro sem a mínima estrutura
para trabalhar e poucas e esquálidas vacas com o chocalho
a cantar: "eu sou do banco, eu sou do banco", como cantou
Gonzagão.
A rusticidade da vida dos lavradores Teodoro Tavares
de Oliveira e Maria Isidória Tavares de Oliveira, entre os
anos de 1929 e 1946, impunha o cultivo das poucas terras
como única opção de sobrevivência na inóspita Cagaiteiras,
vizinha do não menos inóspito Gavião, vilarejos do município de Gilbués, sul do estado do Piauí, distante 800 quilômetros da capital, Teresina. A agricultura de subsistência
resumia-se ao cultivo do arroz, feijão, milho, mandioca,
banana, algodão, mamona, cana-de-açúcar, laranja, lima e
outros produtos de igual nobreza, ladeados pelos pau d'óleo
e manguezais nativos.
Neste cenário, em 28 de junho de 1929 nasceu Antônio, o primeiro filho de Teodoro e Maria Isidória. Os degraus da escadinha foram se formando com o nascimento
dos irmãos Raimundo, Tereza, Alexandre, Narciso, Edson,
Gerson, Adelson e Álvaro. O casal teve ainda outros três
filhos, falecidos ainda crianças: Joaquim, Domingos e Idelfonso.

Pedro» Paulo Tavares de Oliveira

Maria Isidória e Teodoro, pais de Cavouqueiro
No minúsculo aglomerado de casebres de palha em que
se resumia a Cagaiteiras, residiam somente Firmino Soares de Oliveira e Tereza Soares de Oliveira, avós paternos
de Cavouqueiro; Eli/eu Tavares de Lira e Caetana Tavares
Soares, a Vevéa, avós maternos; Teodoro Oliveira e Maria
Isidória Tavares de Oliveira, a mãe Xandó, os pais; José Tavares, o Dedé, e Chiquinho Oliveira, tios; e Nelson Nery
de Souza, casado com Hosana Oliveira Nery, tia de Cavouqueiro;
Na vizinha Goianinha, moravam Terto Lustosa e dona
Francina, auxiliados por Bonifácio, o agregado da fazenda. Ao longo das margens dos riachos do Bom Jardim e do
Gavião, entre outros, moravam os seguintes vizinhos: na
Caatinga Branca, as famílias de Dubelo e de Isaura Neres;
no Boqueirão dos Aleixo habitavam a família homônima —
capitaneada pelo velho João Soares Aleixo e Joana Batista
Soares —, a de José Soares, Pedro Martins Rezende, Pantor
e Celestina, os irmãos Elias e Dionísio; No Gavião de Baixo, residiam, entre outras, as famílias de Ângelo Tavares
e Lizana Oliveira; Adão Amaro; Félix Tavares e Bárbara,
a Barbinha; João José Nery e Carolina Martins Neres, os
filhos José, Antônio, Mateus e Silvestre Martins Neres, este
casado com Venceslina da Cruz Neres; Aristides Teles da
Silva e Inácia dos Reis Nery; Joaquim de Aprijo e Ana Fran-
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cisca, a Donana; João Rozeno dos Santos — João de Miúda
— e Joaquina Tavares de Oliveira; Joaquim Vieira e Maria
do Rosário Tavares Vieira, mais conhecidos como Joaquim
Queimada e Dendosa. No Gavião de Cima, as famílias de
Raimundo Branco e João Miguel.
Na Vaqueta, pouco adiante do Gavião, residiam as famílias pioneiras dos casais Aprijo Consorte da Silva e Micaela Consorte, Bevenuto Rodrigues da Cunha e Benedita
Batista da Silva, Miguel Batista da Silva e Antonia Batista
da Silva. "Meu tio Aprijo foi um dos primeiros moradores
daqui", diz Reinaldo Consorte da Silva, o Dussanto. Fausto Pereira Cirqueira passou a morar na Vaqueta a partir de
1936, quando mudou-se de Buriti Grande, região de Corrente, acompanhado da esposa Luzia Ribeiro Cirqueira e
dos dois primeiros filhos, Carmino e Joana. "Fausto veio
trabalhar como vaqueiro de Marshal Barreira e Edvirges
Barreira, proprietários da fazenda Vaqueta", conta Manoel
Rodrigues, conhecido por todos como Inácio. A circunvizinhança de Cagaiteiras fechava-se mais à frente da Vaqueta,
no Canto Roçado, endereço da família de Aleixo Tavares de
Lira, juntamente com Judu Tavares, o casal João Mosquito
e Espedita Tavares, entre outros parentes.
***
Filho mais velho, sem escola e sem lazer, Antônio trabalhou desde cedo para ajudar os pais a criarem os outros
irmãos. "Diversão de menino naquele tempo era vigiar periquito pra não comer o arroz e o milho", diz o irmão Gerson.
"Naquele tempo era enxada mesmo, não tinha outra opção.
Era trabalhar por dia pró veio Terto, pró veio João Nery ou
trabalhar pra nós. Era roça e roça mesmo. Meu pai vivia
eternamente da roça, porque não tinha outro ramo. Como
filho mais velho eu estava sempre com ele, os outros irmãos
eram todos pequenos. Até a descoberta do garimpo era assim a nossa vida", confirma Cavouqueiro.
Estudar, mesmo se quisessem — e pudessem — estava
tão distante quanto as estrelas. A lição diária era a luta pela
sobrevivência. Mas como diz Cavouqueiro, hoje, lembrando-se das dificuldades daqueles anos distantes, "Deus quando tarda tá na estrada". Assim, ainda que em períodos quase
sempre interrompidos, Antônio e irmãos freqüentaram poucos dias de aula por ano, graças à sabedoria do professor
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Bianor Barreira e Silva, lavrador como eles, mas dotado de
autodidatismo suficiente para ensinar o bê-a-bá aos seus e
aos filhos dos moradores e vizinhos do isolado Gavião. A
princípio, as aulas eram ministradas em uma sala da casa de
João Miguel. Lá, Bianor hospedava-se vindo das Cacimbas,
distante conjunto de famílias, onde residia com os filhos e
a esposa Nesmina Barreira Reis. Depois, ele lecionou para
turmas maiores em salas de aula adaptadas de uma casa de
palha cedida por João Miguel, próxima à casa da propriedade. Aluno de Bianor durante três meses, mais tarde casado com Tereza, irmã de Cavouqueiro, Manoel Rodrigues
lembra-se bem daquela época: "A escola era particular, paga
pelos pais. Depois da sala de João Miguel fizeram a casinha
de palha, dois vãos. Aí separou no meio. Eram dois cômodos e uma porta. Do fundo se via o engenho na roça. Bianor
sozinho dava conta de 80, 85 rapazes e moças, o dia todo,
em duas salas. Primeiro a sala dos homens, depois a das
mulheres".

lia, numa casinha lá embaixo, perto da casa de mãe Lizana",
lembra Gerson.
Entre o período de 1929 e 1946, o crescimento dos filhos dos lavradores gilbueenses em tudo se assemelhava.
A enxada, tão-logo passavam dos oito anos, era a caneta
recebida como presente. O primeiro gole de aguardente viria logo depois, aos 13, no máximo 15 anos. Com ou sem
farinha, volta e meia um naco de rapadura ou de toa entre os
dentes. O casamento, no mais tardar, aos 20, com numerosos rebentos anunciados.
Cavouqueiro construiria sua própria diferença a partir
dos 18 anos, graças à força dos braços e ao enebriante brilho
do diamante, que ainda dormitava tranqüilo no subsolo das
extensas matas nativas de pau d'óleo da Cagaiteiras, como
um vulcão na iminência da erupção.
Aos treze anos, Antônio acompanhava o pai, a pé, à
feira dominical da minúscula Gilbués de 1942, então habitada pelas famílias Corado, Lustosa, Aguiar, Vieira, Gabriel
de Oliveira e Pacheco Lustosa, entre outras. À exceção da
capela de Nossa Senhora Divina Pastora e das esparsas residências, pouco havia na ainda vila que a diferenciasse da
Fazenda de Santo Antônio de Gilbuez, de 4 de dezembro de
1856, data em que seu proprietário, Zifirino Vieira Soares,
doou as cem braças de terra para a sede do município.

Com muito suor, os alunos conseguiam desenhar o
nome próprio em tempo recorde para a época. Guardadas as
devidas proporções, pode-se afirmar
que o método de Bianor assemelhava-se ao do pedagogo Paulo Freire.
O analfabetismo dos alunos fazia o
lápis pesar mais que a enxada em
suas mãos, mas havia aqueles que *ij,
em menos de trinta dias aprendiam
a assinar o nome e cantar a tabuada. "Meu irmão Manoel estudou 19^^á'\
dias com Bianor. Nesse curto tempoM
ele conseguiu escrever, ler e cantar .
a tabuada. É um milagre", comenta Professor Bianor
Eutimes Cirqueíra. "Pra eu aprender
Barreira
uma coisinha foram trinta dias com Bianor. Ao todo foram
uns quatro meses, porque não tinha interesse e nem tempo.
Nosso tio Nelson Neres também nos ensinava", lembra-se
Cavouqueiro. Além das aulas com Nelson Neres na casa de
Aristides Teles, os outros irmãos fizeram garranchos sob a
orientação do professor Estêvão Cabelo Grande, anos adiante, a partir de 1950. "Era uma casinha perto de onde morava
o velho João Pires, já no Pau d'Óleo", recorda Alexandre.
"Minhas professoras no Pau d'Óleo foram Arlindina e Dozí-
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Nos pacarás pendurados à cangalha dos jumentos, quase sempre a mesma carga: banana, azeite de mamona e óleo
de podoio. O azeite de mamona era requisitadíssimo. Como
ainda não se vislumbrava nem o fio da tal energia de motor e
as latas de querosene Jacaré só apareciam nas casas de meus
coronéis, aladim idem, o velho e bom azeite de mamona
bizuntava o pavio dos candeeiros e lamparinas de barro em
forma de pássaros das demais residências. Anos à frente, as
candeias acesas à base desse óleo guiariam os garimpeiros
nos subterrâneos de Boqueirão e companhia, os chamados
rompimentos. Na escala de valores das feiras daquela época, o azeite de mamona ocupava o alto do pódio, ladeado
pelas bananas e o óleo de podoio.
O inconveniente da venda do azeite de mamona mais até que a extração — ficava por conta do meleiro dei-
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xado nos urus. O sacolejo da marcha dos animais desafiava
os sabugos, tampas de buriti ou qualquer outra tentativa de
impermeabilidade existente. Nada impedia a saída do filete
de óleo do interior do recipiente.
Nos escritos de Luiz Amaral, futuro amigo de Cavouqueiro, o breeiro causado pelo óleo — agora o de coco —
ganharia o contorno desse poema em forma de carta, endereçado ao amigo comum, José Soares:
CARTA A JOSÉ SOARES
(Escrita em 1944, a caminho do Pium, no terreiro da
morada Cutias, perto de Boa Sorte, atual Lizarda, no intervalo do almoço ao café, enquanto o portador — um senhor
que passava para Vitória, hoje Alto Parnaíba — esperava já
montado. A notícia do bom preço no garimpo animou Luiz
Amaral a comprar do carcamano Elias Carnib duas cargas
de azeite de coco e levá-las com outros artigos para vender
em Goiás).
"Meu caro amigo Soares,
não lhe escrevo por deleite
Nem quero no que lhe escrevo
literatura ou enfeite.
Quero contar simplesmente
Um simples caso de azeite.
Ouça o que vou lhe dizer
E guarde bem na lembrança:
Entre máquina e jumento
Há grande dessemelhança
Máquina, com azeite, corre
Jumento, com azeite, cansa.
Não sei bem o que que eu estava
Se era besta ou se era louco
Não fossem ou meus trint'anos
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Diria que estava broco
Quando comprei ao Carnib
Aquele azeite de coco
O bicho mela o jumento
Da cabeça até o rabo
Jacas, cangalhas e o resto
Alisam que nem quiabo.
E fica tudo fedendo
Tanto quanto ou mais que o diabo
Azeite! — digo e sustento
Não dá certo com jumento.
Azeite — ainda repito
Só presta com bolo frito
Conduzir ainda azeite
A experiência me proíbe
E Deus benza que mais nunca
Me encontre com Elias Carnib".
***
Demorou pouco para o moleque Antônio ir à vila desacompanhado do pai. Logo — enxada nos ombros — também rumava sozinho para as empreitas destinadas a limpar
capoeiras, fossem as de João Nery ou outras das proximidades. Rapidamente, passaram a chamá-lo por Antônio de
Xandó, em referência à mãe.
Sem haver conhecido cidade maior que Gilbués, Antônio julgou-se com cabelos suficientes nas ventas para casarse. E o fez em grande estilo, em 20 de outubro de 1950.
Recebeu a noiva, Sancha Tavares do Nascimento, e os convidados na própria casa, a mesma que pertencera ao pai, na
mesma Cagaiteiras, que já se chamava Pau d'Óleo. Ele, aos
20, ela aos 16 anos, fiel ao primeiro e único namorado. "Foram 48 anos de convivência, um bocado de dias. E, graças
a Deus, não brigamos nenhuma vez. Por mim, podia até ter
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brigado, porque às vezes chegava meio bêbado eficavaconversando bestagem, aquela indaga. Mas Sanchinha não era
brigona. No outro dia, depois do frege, ela me dizia alguma coisa. Dona Sancha sempre foi uma pessoa excelente".
Tio Eutimes Tavares do Nascimento, irmão de Sanchinha,
acrescenta: "Nunca vi minha irmã com raiva. Humilde toda
vida. Uma ou outra vez, ela chorava, quando sentia alguma
coisa. Mas nunca foi de discutir com ninguém. Nunca vi
uma pessoa tão boa daquele jeito, calma, dona de um coração tão bom. Por causa de sua paciência e humildade, eu
pensei que fosse uma menina que ia viver muito, mas viveu
pouco minha irmã".
Na mesma data do casamento de Cavouqueiro, a
tia Maria Senhorinha Tavares, a Roxinha, casou-se com
Deusdete, um garimpeiro maranhense. Houve também
o casamento de outro garimpeiro, chamado Veio. Os três
casamentos foram celebrados pelo então juiz de Direito de
Gilbués, Dr. José Plácido Bessa. ".Quando meu pai foi pró
Goiás eu comprei a casa dele. Ajeitei a casa velha e disse
que meu casamento seria na minha casa. Doutor Bessa era
meu amigo e foi fazer o casamento, junto com o escrivão
Camerino. O tenente Irineu, muito meu amigo, tava com a
polícia todinha lá", revela Cavouqueiro.
Típico casamento consanguíneo, pois Sanchinha era
prima do noivo. "A mãe de Sanchinha era prima carnal da
minha", desvenda Cavouqueiro. Nascida a 5 de março de
1934, no longínquo Barro Alto, Sanchinha morava no Pau
d'Óleo com a tia e mãe adotiva Francisca Tavares de Lira,
por nós chamada de mãe Cabocla. No Barro Alto, ela conviveu a infância com os três irmãos, Pedro, Luiz e Eutimes,
na casa dos pais João Cirilo do Nascimento e Brígida Tavares do Nascimento. Na vizinhança residiam também os avós
maternos — Pedro Tavares de Lira e Sancha Cortes Tavares — e os paternos José Cirilo do Nascimento e Marcelina
Mendes do Nascimento, entre outros parentes. Ainda adolescente, Sanchinha residiu com a família de Salem Dualibe
e Elisabete Barreira Dualibe, dona Betinha, em Boqueirão
dos Felipe, onde foi aluna da professora Leuzina Oliveira.
Com ela também aprendeu as ler as horas no relógio de sol.
A festa do casamento começou cedo, animada pelo
sanfoneiro Betinho. Tão-logo doutor Bessa encerrou a cê-
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rimônia, declarando-os marido e mulher, por volta das 15
horas. A primeira vez que os moradores do Pau d'Óleo dançaram animados pela marcação de uma bateria, cadenciadíssima, acompanhando a armonca do sanfoneiro Betinho.
Bebida e comida à vontade, conforme lembrou Dona Ana
Guedes dos Anjos, 90 anos, que à época residia por lá com
o esposo Manoel Vítor dos Santos, o Manoel Coeba: "Cavouqueiro tinha muitas pretendentes, mas Sanchinha era
urna moça muito bonita, morreu bonita. Seu comportamento
era admirado por todos. Eu ajudei a fazer os bolos da festa
na casa de João Pires e Joaninha Pires, que eram vizinhos
de Cavouqueiro".
As lembranças daquela feliz união estão vivas na memória de Cavouqueiro como se tivesse ocorrido ontem e não
há mais de cinqüenta anos. "Meu filho, naquele dia foi uma
festa de arrombar. Matei um boi muito grande, matei porco,
matei bode. Absurdo de festa, daquelas festas do mato, tudo
aí por conta, afolote mesmo. Gente tava que só formiga. Betinho veio da Bahia, o melhor tocador que pisou lá. Nesse
tempo era ele e Pacífico, mas Betinho parece que era ainda
melhor. A primeira vez que levaram bateria. Ele chegou e
armou a orquestra, aí mandamos o cacete. Só foi passar o
casamento, a festa começou, negócio de três horas da tarde.
E aí arrochemos essa festa pra cima, até as sete horas do
outro dia, quase num pára. Eu já tava era doido. Moço, vamos parar com isso, e o povo sem querer quetar. A festa não
teve briga, não teve abuso. Só teve Bertão, um tio nosso, que
começou a bestar".
Bom de copo, Bertão de Batista excedeu-se nas cachaças Chora na Rampa, Macapá, Rio-Pedrense e outras brejeiras convidativas pró cabolco fazer um eu de boi, meter o
pé na canga ou na brocha. Se havia, o quinado S.O.S fora
servido em doses homeopáticas e talvez dele tenham bebido
somente os noivos, o juiz e o tenente. De certo, seu efeito
não fizera Bertão começar a quebrar garrafas e a falar mais
alto que os demais. "O velho quando bebia cachaça era daqueles bêbados nojentos, e em ser parente da casa queria
acabar a festa", conta Cavouqueiro.
Atento a tudo e a todos, famoso pelo destemer, o tenente Irineu da Costa Pires imediatamente o interpelou:
- Você é parente de Antônio Cavouqueiro?
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- Sou.
- Pois o negócio é o seguinte: minha autoridade aqui
não tem parente, não tem primo, não tem sobrinho, não tem
nada. O que errar, eu vou pear e botar amarrado ali naquele
pé de miroró. Minha cadeia hoje aqui é essa. Eu não vou
largar uma festa tão boa pra levar vagabundo daqui pra Boqueirão. Só se eu fosse sem vergonha pra fazer uma besteira
assim. Aqui não tem picuá. Vou amarrar mesmo!
O corretivo do tenente Irineu funcionou como água na
fervura. Bertão retirou-se sob os conselhos de outros parentes de que era melhor ir dormir, pois "o homem era quente,
amarrava mesmo".

Pé-de-valsa, boêmio, Cavouqueiro marcava presença
na maioria dos forrós das redondezas. Donde fosse natural conhecer outras moças. Vaidoso, com o diamante pôde
comprar roupa de linho, chapéu de massa Panamá e cavalo
marcfiador. A pinta de conquistador completava-se com os
vistosos óculos Ray-Ban de lentes escuras, com armação folheada a ouro, além do gel Oxford nos cabelos.
Nas Cacimbas, porém, a naturalidade do conhecimento de Cavouqueiro com Joana Barreira de Carvalho,
a Joaninha, filha de Braz Barreira Reis e Jovilina Barreira Reis, transformou-se em namoro duradouro, quase dois
anos. "Não casei com ela porque não era pra casar. Mas era
mulher de casamento. Eu gostava dela mesmo. Namorada
minha de dois anos. Uma beleza de menina, muito firme e
direita comigo", confidencia Tavares.
As dificuldades de comunicação daquele tempo retardaram, mas não impediram a chegada da notícia do namoro
de Cavouqueiro com Joaninha aos ouvidos de Sanchinha,
bem como aos de Felipe Jorge, companheiro de mãe Cabocla, que dispensava atenção de verdadeiro pai à moça,
ajudando-a como podia para criá-la. O fuxico já reinava no
mundo todo e não seria ali que ele deixaria de existir. Zeloso, Felipe Jorge chamou Cavouqueiro num particular, para
definirem a data do casamento, e saber as verdadeiras intenções do rapaz. "Eu namorava Sanchinha também, aí ficou
aquela coisa enrolada. Sanchinha não acreditava muito em
nosso casamento, logo o povo dizia que eu não queria casar
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com ela. Eu, rapaz novo, farrista, já comprador de diamante
andava todo metido a bonito. As moças danadas me querendo. Quando eu penso que não, Felipe me encontrou bebendo
cachaça Macapá no bar de Josué, ali no Podoio mesmo. Eu
não tinha pra onde correr e gostava demais de dona Sancha.
Eu disse: é, vamos trabalhar no assunto. Se der certo, vamos
marcar o dia".
Felipe Jorge, entretanto, queria definição. Descartou
datas vagas. Transcorria o mês de junho e ele propôs:
— Rapaz, casamento só presta marcado. Vamos marcar
pró dia 5 de setembro?
- Tá muito em cima, mas vamos marcar. Se não der,
eu peço mais um prazo. O povo diz que eu não caso com
Sanchinha, mas nós casaremos. Ela vai ser minha mulher!
Os goles de Macapá acentuavam a firmeza do compromisso, mas a indecisão entre as duas moças logo a abrandava.
Moça recatada, tímida, Sanchinha, porém, exigia explicação.
— Mas Antônio, tu me enganou. Disse que casava comigo e já é noivo é de Joaninha!
- Existe essa conversa aí, mas não tem nada de afirmação. Quem sabe é Deus — desconversou Cavouqueiro.
— Pois aqui no Podoio todo mundo já sabe que você
vai casar com Joaninha.
- É, mas eu não dei minha palavra pra saber como é
que vai ficar.
Sanchinha ainda desconhecia as novelas das revistas
Capricho, Grande Hotel e Sabrina, mas projetou-se no tempo em que as leria bastante e, conformada, deixou o rapaz à
vontade para decidir, como se pensase "se alguém deve ser
seu, deixe-o livre".
- Não tem problema, Antônio. Você pode casar com
ela, a vontade é sua. Eu pensava que você queria casar comigo.
Passado algum tempo, os dois voltaram a conversar no
Gavião, durante a festa de casamento do garimpeiro baiano
Ananias, com Sinharzinha, filha de Ana Francisca Rodrigues de Souza, a veia Nega. O casamento fora muito ba-
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dalado, pois além de os noivos serem bastante conhecidos,
a animação do folguedo ficou por conta de Porfírio, sanfoneiro que dispensava apresentações. "Joaninha mandou
me avisar que nesse dia estaria lá, rente no batente, comigo.
Festa de uma furupa mais terrível do mundo, de arrojo, de
papoco, veio gente de todo lugar. A veia Cabocla não deixava Sanchinha ir pras festas, mas nesse dia não sei o que
diabo deu na cabeça dela pra deixar a menina ir mais minha
tia Roxinha", relembra Cavouqueiro.
- Numa festa dessa minha filha vai. Pode ir — teria
dito mãe Cabolca.
Roxinha, defensora da união do sobrinho com Sanchinha, logo avisou Cavouqueiro da presença dela naquela noite, sem saber que o afligiria com a notícia.
— Antônio, a veia deixou Sanchinha ir pró casamento
de Sinharzinha. "Pois hoje nós vamos engolir os sapatos por
lá", pensou ele, sem saber como fazer.
Como de costume, a festa começou cedo. Convidado
ou não, quem soube da festa foi conferir e aventurar. "Quem
é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé". Os versos
de Estrada de Canindé, cantados por Gonzagão, definem
bem aquela época. Os donos de montaria geralmente chegavam prontos para o forró. A turma da currulepa e da salgabunda tomava banho de folha, banho de gato ou banho de
isope, após atravessar os riachos. De vestido novo ou de
riculuta, as mulheres também se deslocavam das vizinhanças ou de moradas mais afastadas para formar os pares da
noite, ou não.
Apreensivo, Cavouqueiro observava Sanchinha dançar
com Filemon, filho de Raimundo Branco, e nada de Joaninha
chegar. Amigos vindos das Cacimbas para a festa lhe informaram que ela não viria, pois a mãe adoecera. Sem nenhuma
das moças, Cavouqueiro acabrunhou-se. "O negócio desgraçou-se. Aí eu fui comer água no munturo, mais aquela tropa de nego sem-vergonha. E Filemon de Raimundo Branco
conquistando dona Sancha. Dançando que num tava nem me
respeitando. Ele, rico, bonitão, incutiu. Não deixava a menina quetar, mesmo sendo Sanchinha ruim pra dançar, que ela
nunca aprendeu. Mas bonita que só! Mas também Sanchinha
tinha razão, podia até namorar com ele, porque eu tava esperando Joaninha. Filemon era meu amigo, mas sem-vergonha".
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Quando o salão foi aguado a primeira vez, Cavouqueiro ainda não dançara nenhuma parte. Conversava com amigos, sentado em um banco, quando Sanchinha o provocou,
ao avistá-lo:
— E o que foi rapaz, que no dia que sua namorada não
vem pra festa cê não dança com ninguém? Que moleza é
essa, Antônio?
— Nada! Eu to assim mesmo, tenho até doído a cabeça
esses dias — dissimulou.
- Pois vamos dançar essa parte.
- Vamos, mas às vezes pode seu namorado zangar —
pileriou Cavouqueiro.
— Não, cê tá enganado. Eu não tenho nada com ele. Tá
querendo me conquistar mesmo, mas nada temos.
Dançaram dois miudinhos no carramanchão lotado e
retornaram para o mesmo banco em que Cavouqueiro estava sentado quando Sanchinha o encontrou. Mal assentaramse, Filemon reapareceu, convidou a moça para outra parte e,
confiante, ao mesmo tempo pegou em seu braço a fim de
conduzi-la rumo ao frege. Delicada, Sanchinha agradeceu o
convite. Saiu-se bem na marimba, como então se chamava
o queima.
— Ô Filé, cê me desculpa por essa vez. Eu e Antônio
ainda vamos dançar o bis. Depois a gente dança.
Enquanto dançavam, Cavouqueiro pensava com seus
botões: "Moço, essa menina... Quando dê fé, eu conversando talvez ainda namoro. O certo é essa, a de lá não vem".
Quando regressaram ao mesmo banco, Cavouqueiro jogou
o bote, mas Sanchinha esquivou-se:
— Antônio, nem adianta você conversar isso. Uma vez
que você é noivo, eu não tenho mais cara de te namorar.
Moço, o que eu quero namorando com noivo alheio?
— Não, Sanchinha. Noivo não é casado. Eu sou noivo
de uma moça hoje, amanhã já sou de outra. Noivado sem
aliança não vale nada — gabolou Cavouqueiro.
A festa prosseguiu com os dois sempre juntos. Sanchinha marimbou Filemon outra vez e, se não para eles, mas
aos olhos dos demais, o namoro havia recomeçado ao final
da forrozança. "Aí surgiu uma fuxicaiada danada lá pra Jo-
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aninha. 'O quê!? Cavouqueiro tava era colado mais Sanchinha na festa de Ananias. Num tava te esperando não, Joaninha'. No outro dia mesmo, ela soube", diz Cavouqueiro.
De forró em forró, Cavouqueiro não perderia o próximo, marcado para a residência de Domingos Jorge, no Morro Vermelho, próximo às Cacimbas. "Eu vou ver o que vai
dar com Joaninha, qual a ação dela. Eu sei que ela vai tá na
festa, porque é gente dela", sonhou Cavouqueiro. De fato
estava, e foi ela quem Cavouqueiro avistou primeiro ao chegar. Do gabola, como diria Luiz Gonzaga, "ela nem fé deu,
deu". A moça passou de loro duro. Ele condoeu-se: "Mas
será que ela nem me viu"? Disposto, com o forró da metade
para o fim, tendo lavado a goela com as primeiras beiçadas
de Chora na Rampa, encarou-a:
— Joaninha, cê tá de mal comigo, que num fala, o que
é isso? Que educação é essa tua?
- Eu falo com você, Antônio. Agora, sobre aquele
sentido que nós tínhamos, você pode esquecer. Pode esquecer mesmo, porque você não tem palavra. Não te quero mais
de jeito nenhum, nem vestido de ouro!
- Moça, por quê? Eu num to sabendo o que é isso...
— fingiu Cavouqueiro.
- Você não tá sabendo? Pois eu to sabendo porque é.
Cê não me disse que tinha acabado o noivado com Sanchinha? Cê não me disse?
— Eu não sou noivo dela ainda não. Namorei com ela
naqueles tempos, mas até o momento não sou noivo não. Eu
ainda to no meu compromisso com você. Agora você é que
tá sem palavra — insistiu o falso.
- Eu te conheço — disse Joaninha ao afastar-se, deixando-o a ver pavios.
Cavouqueiro desistiu do seu teatro quando, instantes
depois, Joaninha mostrou-lhe a realidade do que falara ao
despedir-se: começou a dançar com Djalma Boaventura
repetidas partes, até o término da festa. O devaneio de ter
direitos exclusivos sobre ela acabava ali. "Ela trançou um
namoro com o rapaz, pra me matar mesmo, ali na minha
cara. Aí eu fiquei na areia. Mulher de opinião, quando ela
soube que eu tinha voltado com Sanchinha não quis mais
nada comigo".

44

Cavouqueiro
A um mês do combinado com Felipe Jorge, Cavouqueiro o procurou para pedir mais tempo.
— Antônio, e o que é?
— É porque não dá agora, Felipe. Vamos marcar o casamento pró dia 20 de outubro, pra não ter mais conversa.
Aí eu me aprumo direito, né?
Sem mais protelação por parte do noivo, casaram-se
em 20 de outubro de 1950, coroando o namoro iniciado
quando Sanchinha chegara aos 13 anos e ele aos 17. Joaninha casaria anos depois com Juraci Carvalho de Sousa, em
26 de junho de 1957. São compadres de Cavouqueiro e Sanchinha, escolhidos para batizar o filho Antônio Carvalho de
Sousa Sobrinho, numa demonstração da solidez da amizade.
Apesar de criança à época do casamento do irmão,
Gerson ainda se lembra do chamado de mãe Xandó para a
ocasião: "Mãe, pra onde nós vamos? Nós vamos pró casamento de seu irmão. Antônio vai casar hoje. Ela não chamava ele de Cavouqueiro, só os garimpeiros chamavam.
Fomos da Baiana para o Pau d'Óleo, eu menorzinho, Edson
mais crescido. Atravessamos a pé as barras dos riachos do
Bom Jardim, do Gavião e da grota do Pé-de-Bolo".
Cavouqueiro casou-se decidido, com os pés no chão,
afinal era do chão que saíam tanto o diamante quanto os
legumes plantados. Sanchinha casou-se com o Cavouqueiro
agricultor e garimpeiro, que dividia os dias da semana entre
as duas atividades. De segunda a quarta na roça. De quinta
a sábado no garimpo. Até então, a mesma enxada servia à
roça e ao garimpo. O buraco do diamante era mais embaixo, muito além da única enxadada necessária ao plantio dos
grãos. Mais adiante, a enxada, suficiente ao simples rapa
inicial dos diamantes fáceis, juntou-se às alavancas, calumbés, peneiras e outros utensílios indispensáveis ao cavoucar
do novo ofício.
***
O advento do garimpo, em 1946, a compra da residência e do comércio no início de 1960 em Boqueirão, nada disso afastou Cavouqueiro do cultivo da terra. Pelo contrário.
Os ganhos advindos das novas atividades foram investidos
integralmente na agricultura, pecuária e ovinocultura. Como
poucos, soube conciliar a agricultura e a mineração, duas
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realidades díspares mas unidas pelo traço comum do solo. A
definição do historiador mineiro Joaquim Felício dos Santos retrata bem os dois mundos vividos por Cavouqueiro:
"O minerador é alegre, pródigo, descuidado, indiscreto, só
vê o presente. O agricultor é severo, econômico, amante da
riqueza, desconfiado, circunspecto e inimigo dos prazeres
ruidosos".
Em muitas ocasiões, Cavouqueiro recorreu a empréstimos bancários para financiar a compra de gado ou algum
projeto agrícola. À época do governo do general-presidente
João Baptista de Oliveira Figueiredo — 1979-1985 —, teve
um empréstimo anistiado pelo Banco do Brasil, o chamado
fundo perdido, que lhe rendeu quinze rezes de lambuja. "Foi
pra todo mundo, não foi só pra mim. Presidente melhor (!!?)
do que aquele não nasce!".
Seus primeiros trinta hectares foram comprados do tio
Chiquinho Oliveira, que estava de partida para os garimpos
do Goiás e lhe vendera as terras da Rua Baiana, em dezembro de 1950, as preferidas de Sanchinha. A esses trinta hectares
somaram-se mais trinta, comprados do baiano de Santa Rita de
Cássia, Pedro Dias, na mesma Baiana, com o lucro do garimpo. Lá trabalhou João Cachimbo, lavrador e vaqueiro inicial de
Cavouqueiro, casado com Mariquinha. A lembrança deles nos
acompanha ainda hoje. Pequenos, eu e Elizeu achávamos que
João Cachimbo era aquele vaqueiro da fotografia estampada
nas latas de creolina expostas nas prateleiras do comércio de
Cavouqueiro. "Meu compadre Manoel Carneiro também trabalhou muito tempo mais nós, na Baiana. Homem trabalhador
como aquele eu to pra ver. Mas ele incutiu pelo diabo da cachaça, que foi a desgraça da sua vida. Comadre Ana sofreu demais com a pinga dele". Os oito filhos de Manoel Honorato dos
Santos, o Manoel Carneiro, e dona Ana, são da mesma época
dos filhos de Cavouqueiro e Sanchinha. José, Aroldo, Benta,
Cícero, João, Herculano (Cuia), Amoldo (Nego Veio) e Adão
testemunharam a amizade entre nossos pais, ainda hoje preservada entre nós. Eu sou padrinho de batismo de Eudes, filho
de meu compadre Adão Carneiro e minha comadre Salvadora.
Aqueles pioneiros hectares da Baiana, hoje sob os cuidados do vaqueiro e parente Geudi, juntaram-se a outros tantos
adquiridos no curso da vida de Cavouqueiro, cercados noutras
propriedades.
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De comprador de enxada, Cavouqueiro passou a vendedor, de lavrador a proprietário de terras, de garimpeiro
a faisqueiro. "Com muita luta, eu e Sanchinha conseguimos comprar o Gavião; os primeiros 30 hectares da Vereda
Comprida que Salomão Fonseca nos vendeu; a Gameleira;
o São José que compramos de Samuel Aguiar e, por último, o Bom Jardim que nós compramos de Mariazinha de
Neves. Hoje essas propriedades são de meus filhos. Se eles
quiserem trabalhar, as terras estão aí. Eu já trabalhei demais,
agora é a vez de vocês", diz, orgulhoso.
Sem esconder de ninguém, Sanchinha guardava carinho especial pelas terras da Rua Baiana, talvez por ter sido
criada e constituído família nas imediações dali. Zelosa
como todas as mães, quando Cavouqueiro resolvia acompanhar alguma riosca na Vereda Comprida, ela colocava um
dente de alho no bolso de cada filho para evitar possíveis
ataques de cobra. "Minha vida são meus filhos", repetia
incansavelmente. Acima das outras propriedades, a Vereda
permanece como retiro de paz e descanso para Cavouqueiro e filhos, na sempre agradável companhia do vaqueiro Zé
Buena e a esposa Neusa, zelosos com as terras, o gado e a
casa de palha. Lá, o sono manda todos para a rede às oito
horas da noite e vai embora nos primeiros instantes do alvorecer, ao som do rádio de pilha. Louças limpas como as de
Neusa são poucas.
A burra Baiana, os cavalos Castanhão, Azulzinho e
Vinte e Um, os cachorros Jato e Japi, os erados bois-de-carro Veludo, Pinheiro, Jaguanês e Fidalgo, são dos tempos do
ativo agricultor e garimpeiro Cavouqueiro, mas permancem
vivos na memória de todos nós.
Boi de cor branca, mestiço, manso a ponto de comer
beiju na mão, Jaguanês fora comprado de João Fernandes,
em um lote de sete bovinos. Ele carreou a maior parte do
tempo na Vereda Comprida. A origem do nome nem Cavouqueiro sabe explicar, apesar de ter sido ele quem o batizou
assim. "Eu tirei esse nome da cabeça, achei bonito. Boizão
grande, o melhor que eu já vi naquela região. Era muito interessante, mais ladino, só vendo. E outra, ninguém dava
tacada nele. Se desse uma triscada, ele endoidava, era capaz
de quebrar a canga. Só precisava chamar pelo nome dele.
Abre Jaguanês! Ele já abria. Encosta Jaguanês! Ele encos-
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tava. Afasta Jaguanês! O boi era como gente. Meu tio João
Mundico dizia que 'se matarem esse boi por aqui ao redor,
do Monte Alegre pra cá, e não me enganarem, eu não como
a carne dele. É mesmo que carne de cristão esse boi aí'. Se
gritasse ele na chapada, vinha berrando. Quando chegava,
se não dessem nada pra ele, dava cada esturro, como se estivesse reclamando, zangado. Minha mãe sempre dizia: 'não
engana esse boi, que quem vai comer fogo sou eu. Ele não
vai sai daqui da porta e pode me derrubar'. Quando eu comprei de João Fernandes, ele me disse o seguinte: 'Antônio,
esse boi é de uma raça de gado que eu trouxe do Goiás. Aqui
ainda não tem da raça dele. Essa raça é toda graúda assim,
misturada, mestiça'. Jaguanês era esquisito de grande, beleza de boi".

um cachorro bom. Eu ia te mostrar! Eu ia te matar bezerro
do diabo!
Como se o ouvisse, Cavouqueiro apareceu, acompanhado de Jato, vindo das proximidades da casa do velho
João Mundico, onde fora olhar algumas reses
A presença de Cavouqueiro e, mais ainda a de Jato,
reanimaram o irritadíssimo Raimundo.
— Antônio, foi Deus quem te mandou aqui?
— Num sei, Raimundo. Quando dê fé, foi.
— Rapaz, eu to desde meio-dia lutando com aquele
bezerro vermelho bem acolá, e ele só mangando de mim.
Tu me cede esse cachorro pra dar vergonha a esse filho de
uma égua?
— Raimundo, eu num gosto de botar esse cachorro em
bezerro, porque ele estraga.
— Pois eu quero é esse que estraga mesmo! Eu quero
mostrar pra ele! Eu vou tocar o gado de novo, se o bezerro
voltar, você pode botar o cachorro nele.
Raimundo tocou o gado novamente e o bezerro desgarrou outra vez, como fizera durante a tarde toda. Autorizado
por Raimundo, Cavouqueiro ordenou:
— Pega Jato!
Como se possuído pelo espírito de um rottweiller, o
vira-lata obedeceu à ordem do dono em segundos. Saltava
sobre as moitas de catulé como a simular a mordida certeira
no focinho do bezerro, que tornou-se presa fácil. Os berros de dor fizeram Cavouqueiro intervir para evitar estrago
maior. "Precisei raiar feio com o cachorro. Ele não queria
largar o coitado do bezerro de jeito nenhum. E Raimundo
nem batia a passarinha pró sofrimento do animal. Raiei mais
alto e chicoteei o lombo de Jato pra ele desgrudar. Ele afastou latindo alto e o bezerro voltou com o rabo murcho pró
meio do rebanho".
***

Jato morreu ao comer a carniça de um carneiro. O inescruploso dono, insatisfeito com a perda, pulverizou veneno
para que outros bichos também morresem e causassem a infelicidades de outras pessoas. "Japi foi Elizeu que ganhou
de dona Arminda e João Caroba. Quando eles foram embora
para Brasília, deixaram Japi lá em casa", recorda-se minha
irmã Helena. Cachorro pequenos, vermelho, Japi só prestava pra latir. Parecia-se com esses mimados de hoje, da raça
cocker spaniel.
Diferente, Jato sobressaía-se pela valentia e o tamanho,
normal para um vira-lata legítimo. Bom de gado como ele,
talvez só Garantido, destemido vira-lata branco, pertencente
a Manoel Carneiro. E também Bota-Baixo, vermelhão, de
tio Félix Tavares. Aprovado em brigas com outros cães e
com bois amuados, Jato exibiu-se outra vez na Vereda Comprida, ao vencer um bezerro resistente a entrar no curral,
junto com o pequeno rebanho tocado por Raimundo Porca. As lembranças de Cavouqueiro afloram, espontâneas.
"O bezerro nunca tinha obedecido curral, chegava perto da
porteira e voltava. Quando Raimundo Porca tocava aquele
bezerro no meio dos outros, não passava assim de uns mil
metros ele abria, voltava de rabo alto, jogando cabríola. Raimundo lutou quase a tarde toda com o bezerro naquele dia".
Conhecido pelo temperamento estourado, valente, Raimundo Porca estava à beira do enfarto de tanto brigar para manter o rebanho unido. O bezerro a desobedecê-lo.
- Ah, infeliz! Se aparecesse uma pessoa aqui com
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Cavouqueiro cedeu as terras para muita gente plantar
arroz, feijão e milho. Em troca, exigia a plantação do pasto
para o gado. Hoje revolta-se com o corpo mole de alguns
e alfineta: "Eu não sei como esse povo quer viver sem trabalhar. O que houve com essa região do Boqueirão até a
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Beira do Rio? Os velhos trabalhavam demais. Hoje não se
vê mais isso, só se vê garrafa seca na beira da estrada. Aliás,
essa região é a maior produtora de garrafa seca daqui. Olha
por outro lado do nosso município, pró lado do Gurguéia,
pró Saquinho e pra Enseada. Ali, sim, o povo trabalha. De
lá vêm todos os legumes e frutas vendidos em dia de feira".
De pouco ou nada adianta argumentar, lembrando-lhe que
o progresso do município só foi possível graças ao surgimento do garimpo, cujo epicentro estava em Boqueirão e
adjacências.
Mais que a preguiça, certamente a topografia distinta
do oeste e do sudeste de Gilbués, explique melhor a aptidão
de uma e de outra região para as respectivas atividades de
sobrevivência. No lado oeste gilbueense situam-se Boqueirão e cercanias. Ao sudeste, Enseada e Saquinho, este atualmente desmembrado de Gilbués para o novo município de
São Gonçalo do Gurguéia.
O dr. Joaquim Bezerra Feitosa, juiz de Direito de Gilbués entre julho de 1974 e dezembro de 1975, abordou o
assunto em Dados Topográficos e Eleitorais (Para fins
educativos). Divulgado em agosto de 1975 sob a forma de
apostila, o estudo do dr. Joaquim Bezerra faz parte da Correição Eleitoral daquele ano, também feita por ele. "Visitando humildes caboclos nos sertões agrestes, vaqueiros e
lavradores, comerciantes e fazendeiros, mascates e garimpeiros, subindo e descendo serras, atravessando brejos, riachos e rios caudalosos, tivemos a oportunidade de colher
as informações preciosas concernentes a toda região e de
que nos servimos para a realização destes modestos trabalhos eleitorais", escreveu no capítulo Gilbués no inverno.
Existirá atualmente algum juiz que conheça o interior de sua
comarca? Difícil, pois até os padres deixaram de fazer desobriga.
A descrição do dr. Joaquim Feitosa sobre a topografia
de Boqueirão, Enseada e Saquinho é bastante precisa. "A
região do povoado Boqueirão do Garimpo compreende uma
vasta área baixa e plana ao lado da margem esquerda do
riacho do Bom Jardim, coberta de pasto rasteiro, de árvores
frondosas no inverno, de fácil acesso de veículos, com aproximadamente 12 quilômetros de distância à cidade de Gilbués, passando os veículos por dentro das águas do riacho.
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(...) A área territorial da serra do Boqueirão, à direita do riacho do Bom Jardim, praticamente só prestava para a garimpagem de diamantes, com escavações de profundos poços
secos, formando crateras, servindo de entrada e saída para
os chamados salões, dos veios de diamantes, onde ficavam
os garimperios meses a fio, cavando o barro avermelhado do
chão. A pecuária é inconcebível pelos riscos de morte dos
semoventes e até de pessoas estranhas, que chegaram a cair
nas fossas abertas e nunca mais foram encontradas".
O juiz descreve o Saquinho como "situado entre baixios, boqueirões, serras e riachos, com 39 casas separadas
pelo riacho Enseada, afluente da margem esquerda do rio
Gurguéia, ficando longe umas das outras, na parte sudeste
do município de Gilbués, na mesma região onde se encontra
o povoado Enseada, com grande população, em área apropriada para a lavoura e a criação de gado, no vale do rio
Gurguéia, fazendo uma grande volta para o nordeste, nos
limites dos municípios de Gilbués, Monte Alegre do Piauí
e Parnaguá, recebendo água dos riachos Jenipapo, Riachão,
Enseada e dos Cavalos. Ao sudoeste, as serras da Lagoinha,
do Papagaio, nos limites com Barreiras do Piauí, Corrente e
Parnaguá, mais precisamente com o povoado Riacho Frio".
A Enseada de 1975 é descrita pelo juiz como "situada
na mesma região, maior e mais importante do que o Saquinho. A região da margem direita do rio Gurguéia é muito
fértil, estentendo-se sua área até a Serra do Papagaio, nos
limites com Parnaguá, mais precisamente onde se situa o
povoado Riacho Frio, contando com intensivo criatório de
gado e excelente agricultura. É a riqueza do vale do Gurguéia que vai alargando o seu leito, depois de descer das
suas nascentes no Brejo do Mato Grosso e Brejão, na Serra
do Gurguéia, que forma o prolongamento dos seus batentes
no altiplano conhecido como Chapada do Jalapão, dando
continuidade com a Serra das Mangabeiras, nos morros do
Arroz e do Feijão, nos limites do Piauí, Bahia, Maranhão
e Goiás, na área do futuro estado do Tocantins, vistos do
patamar da Igreja da Divina Pastora, Padroeira de Gilbués".
***
.Se até a plantação atual de feijão em Gilbués é ínfima,
a indignação de Cavouqueiro acentua-se quando a conversa
ruma para os tempos dos engenhos, das moagens de cana,
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do melaço, da puxa e da rapadura. Numa manhã de agosto de 2001, sentados na varanda do seu pequeno Açougue
e Mercearia Oliveira, comentávamos a dificuldade para se
comprar rapadura em Gilbués, hoje produzida longe, Pernambuco ou Ceará. "Outro dia juntou uma turma aqui na
porta e começou a contar o tanto de engenho que tinha em
nossa região e hoje só sobrou um ou dois pra semente",
revoltou-se Cavouqueiro. "O senhor lembra quantos engenhos essa turma contou"?, perguntei. "Assim de cabeça eu
não lembro, mas pega uma caneta aí e vamos anotar, do Saquinho à Santa Teresa", entusiasmou-se.
Estava conosco, incrivelmente sóbrio, Edson Nunes
Tavares, o popular Caboclinho, acompanhado da esposa Celina Pires Maciel. "Cupim comeu todos os engenhos. Hoje
com o açúcar quem quer saber de rapadura"?, questionou
Caboclo. A caminho de um churrasco na residência vizinha,
oferecido pelo então prefeito Glênio Barreira, de Barreiras
do Piauí, Cantídio Alves da Silva gostou do assunto que estávamos discutindo e juntou-se a nós. "Esse aí é a enciclopédia viva dos engenhos das Cacimbas e de muitos outros",
adiantou Cavouqueiro. De fato, Cantídio revelou-se dono
de uma memória prodigiosa, citando dezenas de engenhos e
seus respectivos proprietários. "Era bonito ouvir o canto do
carro-de-boi, a partir de uma hora da madrugada, debaixo de
um frio medonho" recordou. Também de passagem, Modesto da Silva Neto deteve-se conosco alguns instantes e deixou sua contribuição. Antes, porém, ele tocou — oferecido
a Cavouqueiro — Forró no Escuro, de Gonzagão, muito
bem assoprado em seu inseparável realejo. Após revelar que
começara'a "tocar na folha de jatobá", Modesto falou a respeito da moagem: "Todos os engenhos começavam a moer
em maio, só paravam em agosto ou setembro quando faltava
lenha ou chegavam as chuvas. Hoje a terra é só para pasto".
Nossa agradável conversa em pouco tempo resgatou
exatos 78 engenhos, exclusivos do município de Gilbués, a
maior parte ressuscitada por Cantídio. "Que coisa horrível,
olha o homem de ontem e o de hoje", criticou Cavouqueiro.
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ENGENHOS DE GILBUÉS ATÉ OS ANOS
1970/80
PROPRIETÁRIO
LOCALIDADE
Wilson Barreira
Gerson
Tito Osório
Demervilho Maciel
Saquinho
Aurmo
Deto Osório
Hermínio
Chiquinho Maciel
Elias
Darci
Rodrigues
Enseada
Odonel
Marata Custódio
Joaquim Custódio
Bernaldino Custódio
Saco Fundo
Edino
Lídio Custódio
Agamenon Custódio
Zacarias
Papagaio
Juraci Custódio
Preto de Quirino
Batalha
Maroto Barreira
Pedra Preta
(município de São Gonçalo
desde a emancipação, em
1996)

Saco Novo
Mamoneira
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Aroeira
(dois em atividade)

Zezinho Barros

Alecrim
Barra Nova

Atanagildo Barros
Abdias
Lúcio
Maroto Veleda
João Miguel
Joaquim Queimada
Tiburço Gabriel
Joaquim de Aprijo
Djalma Ventura
Juraci Carvalho
Domingos Gororoba
Domingos Mangueira
Nego Ventura
Raimundo de Cidinha
Antônio Pereira
Teófanes Ferreira
Pompílio
Luís Paraguai
Antônio Preso
João Preso

Castanheiro

Gavião

Cacimbas

Caveuqueire

Cacimbas

Fabriciano Gorado
Nonato Barreira
Marcos Condessa
Bianor Barreira
João de Cuia
João Boca de Vaca
Dona Condessa
Juvenal Marques de
Sousa, o Valzinho
Condossé Ribeiro
Domingos Deroca
Deolindo Carvalho de
Sousa, o seu Nego
Matias de Rosa
Bevenuto
Manoel de Fausto
Fausto Cirqueeira
Fabriciano Gorado
Fabriciano Gorado
Fabriciano Gorado
Judu Tavares
Pedro Vigário
Anônio Valsa
Francisco Lúcio
Moisés Pinhão

Vaqueta
Vaqueta
Cativo
Urucusal
Boi Preto
Canto Roçado
Periquito
Pinhões
Pindaíba

Teodoro Oliveira
(pai de Cavouqueiro)

Vereda Comprida

Manoelzinho Duas
Cabeças

Cachoeira
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Brejão
Boqueirão dos Felipe
Veredão
Saltão
Matinhas
Santa Teresa

Patrício
Salem Dualibe
Chiquinho
Cassemiros
Lauro Bate Asa
Afonso
Ardulino
Miguel Quebra-Faca

"Dei adeus à enxada graças ao diamante. Se
hoje surgir outro garimpo do jeito do nosso, eu topo
tudo. Conheço diamante e tenho vocação e coragem
pró negócio. Não me esqueço nunca da ajuda que
o diamante me deu. Esse comércio é pra quem tem
coragem. O bicho é pequeno demais. O sujeito vê
assim e pergunta: como é que tem coragem de dar
um milhão ou dois numa pedrinha desse tamanho?
Só pra quem sabe e conhece. Quem não conhece não
dá valor".

Eis, empiricamente, o levantamento dos engenhos
do que poderíamos chamar de ciclo da cana-de-açúcar em
Gilbués. "A maior pobreza de um lugar é não ter lavoura",
sentenciou Tavares. Segundo Cantídio, hoje nas Cacimbas
o único engenho em atividade é o de Teófanes. "Há dois, o
de Teófanes e o de Valzinho", contesta Modesto. "Valzinho
produz a cana, mas é no engenho de Teófanes que ele mói",
arremata Cantídio.

O

56

A eclosão do garimpo de diamante em Gilbués, em
1946, ocorreu nove meses após o término da Segunda Guerra Mundial, decretado em setembro de 1945. O Brasil havia
saído da ditadura do Estado Novo com a deposição de Getúlio Vargas pelos militares. Eurico Gaspar Dutra, ex-ministro
da Guerra de Getúlio, tomara posse como novo presidente
do Brasil em janeiro de 1946. Eurico elegera-se pelo Partido Social Democrático-PSD, tendo derrotado o brigadeiro
Eduardo Gomes, da União Democrática Nacional-UDN.
Benedito Martins Napoleão do Rego governara o Piauí
de dezembro de 1945 a março de 1946, quando o major
José Vitorino Correia assumiu o governo. Ainda em 1946, o
Piauí teria os governadores Manoel Sotero Vaz da Silveira e
Teodoro Ferreira Sobral.
Naquele ano, o prefeito de Gilbués ainda era indicado.
Ocupava o posto, provavelmente, Areolino Mascarenhas
Lustosa ou Salomão Fernandes Fonseca, os dois últimos
prefeitos indicados antes que Pedro Dualibe assumisse
como o primeiro prefeito eleito no retorno da redemocratização ao Brasil, para o mandato de 1947 a 1951.
Entre outras, as famílias que moravam em Gilbués em
1946, eram as seguintes: Louzeiro, Corado, Joaquim Rodrigues e Zeca Rodrigues, Fausto Lustosa, Gabriel de Oliveira
(Geraldino e Alzira), Alencar, Vieira e Moreira.
***
.Num dia incerto do mês de maio de 1946 em que Tertuliano Lustosa pegaria o primeiro diamante do garimpo surgido nas terras de sua propriedade Goianinha, às margens do
riacho do Bom Jardim, Cavouqueiro e o irmão Raimundo
acompanhavam o pai, Teodoro Oliveira, numa riosca empreitada pelo tio Dedé Tavares para roçar as capoeiras de
João José Neres. Dedé era irmão da mãe de Cavouqueiro,
carinhosamente chamada de mãe Xandó pelos netos e filhos. "A roça de João Neres era um mundo de carrapicho, só
faltou nos matar. Naquela época eu estava com o nome de
bom de enxada e não havia riosca que eu não estivesse dentro, os braços não agüentavam mais. Depois observei que
aquilo não era nome de gente, me matando, e eu querendo
ser bom mesmo para garantir o nome. Dei adeus à enxada
graças ao diamante", revela Cavouqueiro.

Pedro Paulo Tavares de Oliveira
De forma acidental Terto Lustosa descobriu o primeiro
diamante na Goianinha, pois ele não estava a sua procura
e, embora não se dedicasse com exclusividade à atividade
garimpeira após a descoberta, dela não se afastou por completo. Fazendeiro, criava bom rebanho de gado pé-duro e
algumas cabeças de raça "compradas de Cobiniano ou de
Pedro Duailibe, pois o gado raçado era pouco naquele tempo", conta Cavouqueiro. Agricultor, plantava arroz, feijão,
milho, mandioca e cana-de-açúcar, principais produtos da
agricultura daquela época, além do capim para o gado.
A atração exercida pelo diamante era irresistível, sendo
poucos os que não se deixaram levar pelo seu brilho. Numa
região de majoritário predomínio de lavradores envolvidos
com a mera agricultura de subsistência, a descoberta das
minas de diamante teve efeitos bombásticos sobre todos.
Afinal, os valores pagos por aquelas pedras minúsculas e
de brilho fascinante estavam infinitamente acima daqueles
recebidos por um dia de roça no cabo da enxada ou por empreita de mês ou mais tempo. A sorte sorriu para todos, de
agregados a latifundiários.
Dono de extensos hectares de terras, foi exatamente
quando carregava madeira em um carro-de-boi para cercálas, que Terto Lustosa encontrou o diamante inaugural do
garimpo que se instalaria em Gilbués. No momento em que
os bois saíram da trilha aberta no tabuleiro, uma das rodas
do carro roçou a base de um pequeno morro, aparentemente
formado de barro sem nenhum valor, como muitos outros
localizados abaixo da casa da fazenda. Aquele monte de
barro comum, entretanto, possuía como recheio o mais puro
cascalho, sinal evidente da existência de diamante, como se
comprovaria nos anos seguintes. Do choque da rodeira do
carro-de-boi com a base do morro, rolou uma pedra brilhosa que se destacava em meio ao pedregulho desmoronado
aos poucos. Terto Lustosa espantou-se com o brilho diferente daquela pedra. Curioso, recolheu-a cuidadosamente
com a mão, tirou o lenço que levava no bolso da calça, fez
um nó e, finalmente, guardou-a apertada na algibeira. "Êia
boi!", gritou alto para apressar o passo lento do carro-deboi, ansioso para chegar em casa e mostar a novidade a dona
Francina, sua esposa.
Sem saber, ele acabara de recolher o primeiro de ou-
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tros milhares de diamantes surgidos nas próximas décadas,
cujo brilho enlouquecedor sairia dos limites físicos da pedra, atrairia o brilho de inumeráveis olhares de homens e
mulheres e revolucionaria o destino da vizinha Cagaiteiras,
mais tarde chamada de Pau d'Óleo, do futuro Boqueirão e
do já existente e minúsculo Gilbués de 1946.
— Meu Deus! Que pedra será essa? Vou levar e mostrar essa beleza a Francina — murmurou Terto, enquanto
agoniava a junta de bois para chegarem logo.
Por volta do meio-dia, ele chegou em casa e exibiu o
brilhante a dona Francina. Ela, mais espantada do que ele
ante aquela beleza, exclamou:
- Terto, isso é diamante! Eu ainda não conheço, mas
com uma beleza dessa isso aí só pode ser diamante. Mostra
pra meu tio Pedro Ourives, que ele conhece, pois já esteve
no garimpo do Clementino [no estado do Maranhão].
Já conhecedor de diamante no garimpo do Clementino
e noutros do Maranhão e Goiás, Pedro Ourives confirmou a
exclamação de dona Francina.
— É um diamante Terto, e é muito grande. Vai valer
muito dinheiro.
Bráulio Leitão, comprador de gado, quando soube do
achado procurou Terto a fim de propor-lhe negócio.
— Quer vender a pedra Terto?
- Vendo.
— E quanto é?
— Troco por aquele novilhão grande que você tem na
boiada.
— Tá fechado.
Certo de ter feito bom negócio, Terto trocou a pedra
pelo novilho, longe de pensar que poderia comprar mais bois
com o valor real daquele brilhante. "Meu compadre Terto,
louco por gado, entregou o diamante de graça a Bráulio Leitão, imaginando que uma pedrinha daquela tava longe do
valor daquele boi grande e bonito. Quem ganhou mesmo
foi Bráulio", relata Cavouqueiro. Há relatos desse episódio
que indicam outros compradores para o diamante do velho
Terto. Uns citam Leto Leitão, outros citam Ubirajara. Como
todas concordam com a outra parte da história, mantive o
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relato de Cavouqueiro, também confirmado por muitos.
Habituado a fazer negócios, Terto Lustosa enxergou
no diamante a alternativa promissora de elastecer seus rendimentos, fato também percebido pelos demais moradores
nos dias posteriores à venda para Bráulio Leitão. "Compadre
Terto botou turmas de garimpeiro, pegou muito diamante,
logo o garimpo estourou nos morros que ficavam dentro das
roças dele, bem na sua porta", informa Cavouqueiro. Os garimpeiros Adriano e Hilário Preto foram os primeiros a trabalhar para ele. Preocupado com o crescente número de pessoas interessadas em encontrar pedras iguais nas suas terras,
Terto contratou um vigia para afastar os curiosos. Em vão.
Rapidamente o vigia tornou-se antipático a todos e mais
rápido ainda ganhou o apelido de Bate-Pau. "O povo passou
a chamar o lugar de Garimpo do Bate-Pau e alguns garimpeiros pegaram o sujeito, deram uma surra e mandaram ele
abrir", conta Cavouqueiro. "Chegou até um soldado e disse
que só aceitava o trabalho até meio-dia. 'Quem lavou, lavou.
Quem não lavou, fica bem aí sem lavar'. Os garimpeiros
combinaram e quando chegou a hora de encerrar o serviço
pegaram o soldado e quase matam de tanto bater. Só não
bateram no veio Terto porque não acharam. Se eles pegam,
tinham judiado", acrescenta Gaspar de Sousa Leite, o Biá,
credenciado em cima dos 22 anos trabalhados para Terto
como garimpeiro e lavrador.
Terto, então, percebeu a impossibilidade de conter o
avanço daquela turba, e passou a exigir um percentual sobre
a extração dos diamantes da Goianinha, prática adotada em
situações idênticas por outros donos de terra onde havia diamante, ainda em vigor nos dias atuais. "No lugar que pegou
o diamante, o veio Terto botou o senhor de nome Doca, um
velhinho preto, que tocava turma. O veio Terto cedeu pra ele
trabalhar na meia. Diamante lá era junto em tigela, riqueza
bruta e monstra", diz Biá.
Provavelmente, Terto Lustosa ainda retinha na memória aquele frenético vaievém de desconhecidos ao seu redor,
quando, muitos anos depois, perguntou ao sobrinho Caio
Lustosa Mascarenhas, em meio à multidão na Rodoviária do
Plano Piloto, em Brasília:
- Escuta aqui meu amigo, pra onde é que esse
povo vai?

Ao ver o cascalho do morro onde aparecera o primeiro diamante, o velho Teodoro, pai de Cavouqueiro, achou-o
bastante parecido com o existente nas proximidades de sua
casa, na outra margem do riacho do Bom Jardim, na então
Cagaiteiras. "Lá na Goianinha deu, aqui também dá", profetizou. No dia seguinte, munido de uma rústica peneira de
buriti e a mesma enxada da riosca, cavoucou boa quantidade de cascalho embaixo de uns pés de pau d'óleo, encheu
dois pacarás, colocou sobre o lombo do jegue Grossura, o
único animal que possuía, e rumou para o riacho do Bom
Jardim, a cerca de um quilômetro dali. Os filhos Antônio e
Raimundo, o Cheiroso, o acampanharam, para ajudar lavar
o material recolhido. Foram premiados com três pedras brilhantes como as de Terto Lustosa. "Meu pai foi a segunda
pessoa a pegar diamante no início do garimpo. Depois daquelas primeiras pedras, ele descobriu a Grota Rica e trabalhou noutras manchas vizinhas, mas como já era um homem
de idade, cansado de tanto labutar com roça, deixou para os
filhos o trabalho pesado do garimpo. Eu pedi permissão a
meu pai para lavar um pouco daquele cascalho e ali também
peguei meus três primeiros diamantes, que foram vendidos
pelo dinheiro que eu não ganharia em um mês limpando capoeira", recorda-se Tavares. Logo a família se mobilizou em
torno da nova atividade. Até mesmo a avó Caetana se envolveu, ainda com notável habilidade para a idade já avançada.
Após aquelas primeiras pedras, pelas mãos de Cavouqueiro passariam centenas de outras em mais de cinqüenta
anos dedicados ao que para ele "é a melhor atividade para
se labutar, mas o cabra tem de ser sabido, tem de conhecer
muito e não ter medo de nada".
Cerca de três anos após o brotar do garimpo, Cavouqueiro percebeu que a rentabilidade do negócio estava do
lado de fora das cisternas. Em 1952 já havia comprado a
segunda balança, companheira dele até hoje, sempre guardada numa bolsa de couro, volta e meia esquecida em algum
local de Gilbués ou Monte Alegre. Recentemente, a velha
balança ganhou brilho novo, recuperada pelo seu compadre
Alcides Carvalho, vulgo Alcides Repique, baiano de Santo
Inácio. Paulatinamente, as mãos afastaram-se da alavanca,
pá e enxada e ocuparam-se com a balança e a lente, quando passou de garimpeiro a faisqueiro. Acostumados a vê-lo
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como mais um bunda vermelha, como eram conhecidos os
garimpeiros no início do garimpo, muitos surpreenderam-se
com a ousadia da mudança. Sobretudo aquele de quem comprou o primeiro diamante, o garimpeiro Culodino, natural
de Barreiras do Piauí, hospedado no Pau d'Óleo com João
Pires, vizinho de Cavouqueiro:
- Oxente Cavouqueiro, você agora é comprador de
diamante?
To comprando desde a semana passada. Você ainda não sabia?
To sabendo agora.
— Pois de agora em diante, sou comprador de diamante. Pode rasgar a chita por aí.
- Pois vamos fazer negócio nessa pedra aqui, agora
— propôs o garimpeiro, tirando um diamante do picuá feito
de madeira.

sem demora, acrescidos de mais vinte, pagos pelo exportador Saiu Santana. O lucro rápido não deixava dúvida, o
negócio era aquele. Indispensável a comparação com a vida
de lavrador: "Ganhar vinte mil-réis naquele tempo dava pra
comprar dois garrotes. Aí, tomei fé. Aquilo sim, era negócio. Pra ganhar aquele tanto derrubando roça alheia, só com
muito tempo e suor. Mas não é toda vez que o sujeito ganha
no diamante. Tem hora que o bicho engana. Eu mesmo perdi
muitas vezes".
Do garimpeiro Amadeus, no garimpo do São Dimas,
Cavouqueiro comprou o maior de todos os seus diamantes,
de estonteantes sete quilates e cinqüenta pontos, lamentavelmente concentrados numa pedra de qualidade inferior.
"O diamante só tinha tamanho, ruim demais, classificado
como indústria que deu um rolo danado. Depois eu vendi
ganhando uma coisinha", disfarça.
***

Naquele momento, Cavouqueiro estreou uma das habilidades mais características da duradoura vida de comprador de diamante, de gado ou de qualquer objeto rentável
aos seus olhos: a de pedir desconto, regatear, choramingar,
pechinchar, desvalorizar o objeto da compra. Culodino, então, fez sua proposta, após Cavouqueiro ter manuseado o
diamante:
— Pois dá 120 mil-réis nesse diamante aqui.
— Faça outra proposta Culodino. A pedra não vale isso
tudo. Como é que você pede 120 num xibiu desse? Cê tá
brincando comigo?
-Então dá 110.
— Só dou 80, é o que a pedra vale, Culodino.
— Cavouqueiro, cê sabe que ela vale 110, nem precisa
pesar.
- Vou te dar 90 pra não se falar mais nisso.
— Não, rapaz. Fecha os cem conto?
— Vou fechar nos cem pra você Culodino. Mas olhe lá:
o que você produzir no serviço do Pela e da Caatinga Branca
é pra vender pró seu mano velho aqui.
Os cem mil-réis pagos a Culodino foram reembolsados

Os sombreados pau d'óleo, sob os quais Teodoro
Oliveira apanhou os diamantes no rapa da enxada, determinaram a mudança do nome do local após o advento do
garimpo. De Cagaiteiras passou a se chamar Garimpo do
Pau d'Óleo ou simplesmente Pau d'Óleo, em homenagem
à arvore abençoada. "Onde hoje é a Goianinha também se
chamava Cagaiteiras. Compadre Terto foi quem batizou de
Goianinha depois que comprou as terras do maranhense Cobiniano", relata Cavouqueiro. Muito antes de tornar-se denominação de garimpo, as árvores de pau d'óleo já atraíam
a atenção dos cagaiteirenses e vizinhos pelas ricas propriedades terapêuticas concentradas no óleo extraído do caule,
receitado por todos para os casos de dor de cabeça, quebra
de resguardo, gripe, catarro e amigdalite. Cavouqueiro mostrou-me um litro desse óleo comprado pela "fortuna de dez
reais. Esse óleo é coisa muito importante, vou te mostrar o
litro que eu comprei outro dia por uma fortuna. Você deve
levar um pouco quando voltar pra Brasília".
Assim, apareceram os primeiros indícios do que viria
a ser o mais próspero garimpo de diamante do Piauí, cujos
ecos rapidamente chegaram aos vizinhos Maranhão, Goiás
e principalmente Bahia, estado em que a exploração de minérios remonta aos tempos do Império e de onde partiu o
maior contingente de garimpeiros para o garimpo piauien-
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se, especialmente da cidade de Santo Inácio, rica produtora
do minério. A propagação da notícia do garimpo em pouco
tempo multiplicou por centenas os moradores da Cagaiteiras.
Pela proximidade da fronteira, os primeiros a chegar
vieram de Alto Parnaíba, no Maranhão. "Os primeiros garimpeiros com experiência de outros lugares que chegaram
no Pau d'Óleo foram Miúdo, João Santos e Rozeno, que
.antes estiveram nos garimpos maranhenses do rio Uruçuí
e do rio Parnaíba", relembra Cavouqueiro. Por intermédio
deles, Teodoro e os filhos aprimoraram o conhecimento do
diamante. Miúdo viria a se casar com Iracema, filha de Firmino Oliveira, avô de Cavouqueiro. Tempos depois, Miúdo
e família mudariam para Santa Filomena, na divisa com o
Maranhão, onde se estabeleceram em definitivo.
Exportada ou clandestina — mais clandestina — a produção destinava-se ao Rio de Janeiro e dali ao mercado
externo, especialmente o americano, para lapidação. A clandestinidade é característica presente em qualquer atividade
mineradora do Brasil, do Descobrimento aos dias atuais.
Por que seria diferente em Gilbués? Era diamante demais e
fiscalização de menos no apogeu da produção. Aliás, apenas
um fiscal, o sergipano Jeconias Oliveira, que se multiplicava
na tentativa de recolher impostos.
Meu cunhado Alberto Gomes da Silva, baiano de Santo Inácio, recorda-se desse episódio da época: "Jeconias estava à procura de Osvaldo Durães e sabia que ele ia pegar o
avião em Gilbués, com destino ao Rio de Janeiro. Jeconias
comprou passagem no mesmo vôo e embarcou primeiro.
Durães entrou por último, mas quando viu Jeconias desistiu
do vôo. Então o fiscal viajou sem conseguir nada. Em 1955,
quando fui de avião ao Rio de Janeiro a primeira vez, meu
irmão Amando e o comprador Orizom Amaral estavam bastante vigiados pela fiscalização de Jeconias. Então eles me
convidaram pra ir com eles. Pegamos o avião da Pan Air de
Gilbués para Carolina, Porto Nacional e Goiânia. Como eles
já estavam muito visados, desceram em Belo Horizonte e
foram de ônibus para o Rio. Eu continuei com os diamantes
no avião".
A clandestinidade e o tráfico na mineração nasceram
com o Ciclo do Ouro no Brasil, quando os sertanistas fim-
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daram os primeiros arraiais à procura de prata e esmeralda
no interior de Minas Gerais, já com os intendentes no encalço para aplacar a sede de arrecadação de impostos exigidos pela sedenta Coroa Portuguesa. A fundação do Arraial
do Tijuco, em Minas Gerais, atual Diamantina, por volta
de 1730, ilustra bem a situação. Na premiada biografia do
presidente Juscelino Kubitschek — JK, o artista do impossível — escrita pelo jornalista Cláudio Bojunga, há ricas
referências a esse aspecto do passado garimpeiro do Brasil,
como nesses trechos:
"A grande — e trágica — época de Diamantina vai de
1735 ao início do século XIX. Os paulistas estavam atrás
da prata e das esmeraldas, mas o que as baleias revelaram
foram cristais curiosos, que se supunha existir apenas na índia e na Indonésia, e que foram identificados discretamente
como diamantes, sem levantar suspeitas até 1726. O governador de Minas na época, dom Lourenço de Almeida, velho
freqüentador das jazidas de Goa, reconheceu as pedras".
"A extração convidava ao roubo. A palavra garimpeiro, aliás, era reservada aos mineradores clandestinos — homens livres que nunca deixaram de atuar no distrito apesar
da severa vigilância dos dragões. Desenvolveu-se ali a arte
de subtilizar, fintar e esconder — por exemplo na estátua
falsa ou 'santo do pau oco'. A vigilância devia ser estrita,
razão pela qual a coroa destinava um fiscal para cada garimpeiro e os negros eram forçados a trabalhar de frente para
os vigilantes munidos de chicote. Ainda assim, escravos
surrupiavam pedras, logo repassadas às amantes que eram
as intermediárias do tráfico. O furto se aprimorou com o
tempo: noviços treinavam com feijões, quando diplomados,
escondiam as pedras nos dedos, umbigos, narinas, ânus ou
estômago. Não raro os escravos eram obrigados a engolir
um purgante feito de pimenta-malagueta para provar a inocência".
"A paisagem social da região dos diamantes era assim:
o homem do garimpo barganhava. Havia um sistema de recompensas para estimular o trabalho 'honesto': um negro
que encontrasse um diamante de 17 quilates e meio era
brindado com a alforria, roupa nova e licença para trabalhar
por conta própria. Entre oito e dez quilates, ganhava roupa
e faca. Como todos os contratantes fraudavam a Coroa -
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empregando escravos em número superior ao permitido ou
minorando em regiões interditadas —, todo mundo estava
sujeito a denúncias ou compromissos e alianças táticas com
o contrabandista".
A exploração do ciclo do diamante sul-piauiense manteve-se artesanalmente ao longo da sua existência, com as
conseqüências previsíveis para o meio ambiente. Hoje pesquisadores e ambientalistas são unânimes em afirmar que o
avançado processo de desertificação de Gilbués originouse na extensa atividade garimpeira da região. A exploração
profissional restringiu-se à pesquisa, a cargo de engenheiros
que radiografaram o potencial diamantífero do solo gilbueense. Na fase de pico da produção dos anos 1960, até americanos bisbilhotaram.
A exploração com dragas e motores surgiu muito após
a dispersão dos garimpeiros país afora, no início da década
de 1980. As dragas pertenciam a empresas do ramo ou a
exploradores independentes, quase sempre financiados por
compradores de São Paulo e Mato Grosso. Assim, no início
da década de 1980, o Departamento Nacional de Pesquisas
Minerais-DNPM e as empresas de mineração Andrade Gutierrez, Sopemi e Briths Petrolium montaram seus respectivos escritórios na cidade. Os garimpeiros, comerciantes e
moradores estranhavam alguns termos usados pelos engenheiros, como "levantamento aerofotogramétrico, estudo de
fotogeologia, nível hidrostático" e outros. Esses palavrões,
pensavam os garimpeiros, certamente guardavam alguma
relação com os sarilhos, surucas e rompimentos do dia-adia pesado deles.
Sob o comando dos engenheiros Delgado, Matias e Penha, o Fuscão Preto, o escritório da Gutierrez funcionava
no casarão alugado de Juraci Folha, ladeado pelos vizinhos
dona Sinharinha Rodrigues e Rodolfo Aguiar. Para chegar à
porta daquela casa, primeiro venciam-se os imensos degraus
da calçada. "Subir aqueles sete degraus era uma penitência
diária", recorda-se o sobrinho de Juraci, padre Joaquim Lustosa Freitas, da paróquia de Barreiras do Piauí.
Alto, elegante, bem-vestido e boêmio, o engenheiro
Penha fez sucesso com a mulherada. Enciumados e na tentativa de manchar o cartaz do negão, os malandros invejosos
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o apelidaram de Fuscão Preto, em alusão ao bregasucesso
homônimo, incessantemente cantado no rádio na voz do
cantor Almir Rogério.
Conforme o relatório Prospecção e garimpagem em
aluviões diamantíferos na região Gilbués e Monte Alegre
— Piauí, "em maio de 1981, o DNPM iniciou o projeto de
Garimpos Brasileiros, Frente Gilbués, tendo como objetivo
estudar e conhecer as atividades de garimpagem da região,
bem como conduzir esse trabalho através de uma orientação
técnica mais racional e consciente, cujos trabalhos foram
suspensos em março de 1983".
"Os estudos desenvolvidos permitiram caracterizar
uma área de garimpagem com cerca de 70-80 km de comprimento por 30-40 km de largura, abrangendo desde o
sudeste de Gilbués até o setor nordeste de São Dimas [em
Monte Alegre]. Em toda essa faixa foi instalado um número
aproximado de três dezenas de garimpos, dos quais cerca
de 60% estão atualmente paralisados. Entretanto, informações colhidas pelo projeto, através de terceiros, noticiam a
existência de diamante em uma área bem maior do que a
supracitada, incluindo até os aluviões do rio Gurguéia, curso fluvial de primeira ordem, situado ao norte e receptor da
drenagem que banha as regiões garimpadas".
***
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novo distrito diamctspttííeío de Gilbués, Piai
FEKNANDO PHtlS LEAL
autorteando o custeie dos referidos serviços, cujos da
A -ÍIAOHM
eumentos deveriam sei' visados pelo Prefeito Mun' '
_ MPREEKDBMOS a viagem por viafluvialaté Fio-'
tL * anjsm vista ds «ncoatrsr-se interrompido O trafeno da. estrada eamòeável, que liga aqusla cidade á de.
sim Jesus, per íalta de conservação, seguimos o itájeSrio Oeiras — Simplído Mandes — São João do fto.Ul —
SSo Raimundo Nonato — Caracol — Nova Lapa — Bom,
Jssus, continuando, a,cavalo, até Gübuéa.,
Parando de Teresina a l." (te maio â« 184«, atingimos ailbuí» a 14 do mesmo mês, c chegamos a Taresinii,de rflgresso, a 1.° de junho.

Tanho a sugerir a V. Excla. as seguintes pri
çta*. <juç julgo absolutamente oportunas para o <
votomento dos trabalhos de exploração da jaalda
mantífera ds Gtlbués:
— Consínição de um campo de aviação permanent
vistó cozno o que ora está ssndo coostnildo servirá :
nas na época de seca. Esta, providãncia é absoli __
mente necessária para facilitar o acesso, àquela regiíi
dos compradores de diamantes. Azifes da 'nossa
escolhemos um bom' local para a construção 'do
campo ondo 03 aviões poderão baixar em q
época.
— Rfxjtfflstiuçao de. (Sti»46 CaMoeivK ílorian» a
Jesus e seu prolongamento ata Corrente, passando eu
QEKrafe. « abertura d* outra,- desta cidade à de Santi
Hlomena, p&ra que possa ser feito o abastecimento ao
garimpeiros e um transporto rápido de fárça em ea«
de necessidade.
— Compra de 200 ternos de peneiras 'apropriada!
1.000 picaretas, 1.000 pás, l 000 enxadas e 1.000 enxsdeeos pá» serem vendidos àqs garlimelros ao pr«ço dl
custo, por intermédio da Prefeitura iooal".

A ÍAZIDA DIAMAHTÍPERA
A iíwtóa dlaimntífera de Gilbués ora sm explora-:
c&o, está situada a sudoeste daquela cidade, sede do
município do íweEmfl nome, distando dali cerca dê iiover
qniloaletiros.
!
Segundo os cálculo» <3e experimentados garimpeiros
que ali se encontram, coritooedorss de tutu» todos »
garimpes do Brasil, a zona aiamantífera naquela tesgião
se estende numa área de 14.«o quilômetros quadrados,:
compreendendo partes dos launteípios o» Gllbués, Santa
Füoraena, Pamaguã e Gorrentç.
Os trabalhos de exploração estão sendo executados!
na estensf» * trinta quilômetros, anrovettaado-s» os<
"monchSes" existentes.
Descoberta em printípíos «te abril de 19«, já foram.:
extraídos mais de ml! diamantes, sendo de notar-se qiw
auenfis 24 ternos de peneiras apropriadas d umft Jsatí-iâ
estão sendo utüizadofi, servlzião-se os demai^ gatr.iuLpei-,
ros d« neneiras de talos de palmeiras, de fabricação local.
Em JiJffinw d« dois meses, já haviam, afluído ao locai;
mala de 2.000 pessoas, continuando a chagar di&rianwnteí
grandes levas,
Tem causado adm4H»âo aos aurimpsíros a facilidade
da extração e produtividade d» jazida, pois o cascalho:
é colhido fora. de águas correntes, e levado ao riacho;
para lavagem.
,
Ai?l4a não h& excavaçõea profundas. Apenas uma de'
dote matros £oi feita para expãriencia, com resultado po-l
sitlvo. Alfuns diamantes foram encontrados à superfiÈne. sem sxcavação de íjusiquer espécie.
Na última semana dç nossa permanência no local;
foram colhidos mais de 900 diamantes, ou ssja umai
raécfia de CO diários.
j
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Antes do veio do diamante desviar-se para Boqueirão,
o Pau d'Óleo e a Goianinha, ainda em 1946 e 1947, testemunhariam a chegada de outros tantos garimpeiros e também
dos primeiros compradores profissionais de diamante, então
chamados de exportadores. Os garimpeiros improvisavam
barracos de palha nas proximidades do garimpo, quase sempre às margens de um riacho. Os exportadores hospedavamse no hotel de Lauro Alencar, em Gilbués, ou edificavam as
próprias moradas, as primeiras casas de adobo cobertas com
telhas, em Boqueirão.

NOVO MJÈTOBO ms. PKOetMCÇAO DE PETOOLEO

PELA

AXAUSX

Notícias recsntís da imprena» soviética dão-nos ...
da d^coberta, por um geólogo russo de novo método _,
prospsçao do perlfótel, por meio de análises baeterUilo
gicss do solo w» fioa Imsdia«unínte abaixo d» super»
cie da terra. Com a análise d'as camadas do solo qi
E& situam -abaixo da superfície, verificou-se que
existam, sempre osrtas Ixwtérlaí lUdrcujariionàceiij. _
bactérias seriam, alimentadas, como tudo leva ft crer,
diminutas quantidades ds gases combustíveis que, vn.
dos respectivos depósitos atiravessam aquelas camadas
solo em demanda 3a tmpertkie da terra,
Como as bxctériw Jiidro-«afb02ia<uiu ato w
tram nos solos qu» não resguand«m depósitos de
ou petróleo, a verificação de sua, presença podo sar .
siderada mcücsçâo .positiva da existência de gases ou
tntleo no sub-solo.
JÁ antas da ultima guará, havia-se tentado basea
n«t» d«acoberts um novo processo de prospecâo, aiai
pesquisas compltm«ntares, e Indispensáveis, nftO puderam «r íeitas at* o ano d» 1845. Sd entío pode o 8»
verno russo organizar e equipa; uma sxjxdteão para pes«utear £OM8 t>elo processo de -bactéria na reciio de SN»
vropol, no iwrts do Oiucaso. Dtoa das perfurações, realizadas nas proximldactes da, aldeia de Miltallvwsky
atingiu um depósito de gás de importância 'j
- ' • * «na profundidaís de 3» metros.

PSOVIDÍMCIAS TOMAOAS
KncooOcamos mareados vario» tonais paia ««piora-!
cão,'— as denominada* "catas", muitas das auals peri
têncentvs a um. só garimpeiro, que se reservava ao di-:
refto de inklar os trabalhos quando bem lhe aplouvesscí
Determinamos, diante dessa irrsgularMade, 20 ít. Of-i
leíado í» Policia, que não permitisse tal ncáttca pelq
prejuízo que adviria para 03 interesses do Estado, rejtríngisdo a produção da jazida, foi, então, fixado o'
prazo de oito dias para início dos trabalhos em cada|
"cata", salvo se o interessado tivesse que trazer pessoa^
de longas distâncias, guando ser-She-ia concedido pffassq
maior, do ac&râo com o tampo necessário para iocomo-;
ver-ss com seu pessoal.
'

A NOVA JUNTA »E CONTBOtK DA FUNDAÇÃO
B&iSIL CKNTKAL

C5AMPO PB AVIAÇÃO

Por decneio de 2» de Janeiro de 1M7, o presidem* d«
Hípiiijlica nom«ou o coronel da reserva, de 1.» classe Bernandes Boucas e João Carlos Vital de membros da Junts
de Cdntrolti dft Fundação Brasil üalitrai, nomeando para
os miam» cargos os «rs. Árias» Pinto, general de dlvt
são Pedro de Alcântara Cavalcanti de
dft Lttra Tavares. (

Tomando conhecimento ú* que a prefeitura dç Oilj
bués n*o dispunha d« nuraerario para custeio dós seivl
v%os de CQBsfrução do campo de aviação aUÊOÍ-ízada pelo
Sovou» do Ifttado, otíciei ao exatar daquela «üdade!

VOÍ. XI _. W.« 66, WNfflSO-FEVERBlaO DE 1M7

79^7, o Departamento de Agricultura do Piauí
informava a descoberta do garimpo em Gilbués e apontava
a necessidade de construção do aeroporto e da compra de
picaretas, pás e enxadas
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Saiu e João Santana, compradores de
diamante, oriundos da Bahia
Do próprio Piauí, os exportadores Eci Guerra Lemos, conhecido
como Dó Guerra, e Caio Lustosa se
sobressaíram. Da Bahia, muitos exportadores e uma infinidade de garimpeiros. A bordo de aviões, a pé ou
tocando burros, por lá aportaram, entre outros, os irmãos Salustiano José
de Santana, João Alves de Santana e
Dioclécio Santana, compradores vindos de Santo Inácio, na Bahia; Eduardo Américo, sócio de Salustiano
Dó Guerra e
Santana ainda na venda de carbonado Ronaldo Alencar
em Salvador, nos anos de 1930; José
Américo, irmão de Eduardo; Jordino
.
Vitorio e Osvaldo Durães, ambos casados com sol

71

Pedro Paulcj TaTares de OliTelra
de Salustiano; Ubirajara e Amoldo Chagas. De Lençóis,
Pedro Gonçalves de Amorim. De Barreiras, Carlos Vieira
e Alfredo Vieira, parentes de Salustiano. Também de Santo

Vista da cidade baiana de Santo Inácio
Inácio, Alcides Carvalho, os irmãos José Aniceto, Josué e
Joanas Meia-Noite. De Santa Rita de Cássia, Quincas Dias e
família. Do povoado de Caldeirão do Ouro, então município
de Gentio do Ouro, próximo a Xique-Xique e Itajubaquara,
meu sogro Joaquim Gomes da Silva e o filho Amando Gomes da Silva.

Joaquim Lourenço e o filho Amando Gomes vieram de Caldeirão do Ouro
"Meu pai, eu e mais onze garimpeiros chegamos na
Goianinha no dia 26 de agosto de 1946. Eu estava com 17
anos e ajudava a tocar os dois burros que levavam a comida.
Gastamos 12 dias, de Caldeirão do Ouro até a Goianinha,
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a pé. Meu pai vivia com turma de garimpeiro, juntou mais
essa e partimos pró Piauí. Meus irmãos Alberto e Abelita
vieram depois. Ficamos poucos dias por ali, pois logo mudamos para onde hoje é Monte Alegre. Chegaram comigo
e ainda estão em Monte Alegre, Antônio Rifulego e seu irmão, João Cera, e outros que eu não me lembro. Agenor e
Francisco Bizarria foram dos primeiros a chegar", relatou
Amando Gomes da Silva. No decorrer de sua vida de garimpeiro e político, ele viria a se tornar vereador e prefeito
de Monte Alegre por três pleitos, além de ter influenciado
na eleição de outros tantos. Sua herança política sobrevive
com o filho, Clésio Gomes da Silva, atual prefeito de Monte
Alegre.
Alberto Gomes, irmão de Amando, confirma e também
relata sua viagem, aos 12 anos de idade: "Eu e minha irmã
Abelita só fomos depois, quando meu pai mandou nos buscar. Naquela oportunidade, quem tinha condições comprava um burro por dez contos de réis e gastava dez dias de
viagem. Ou então, de avião, três horas e meia, saindo da
cidade da Barra pra Gilbués. No meu caso, como não tinha
condições, tive que arriscar, a pé, com mais 45 companheiros. Gastamos 15 dias de viagem. Meu pai e meu irmão já
estavam no Piauí, mas viajei com parentes e amigos, como
Pedro Honorato, Manoel de Joana, Crispim e dona Nininha,
e pessoas da família Bizarria. Como eu só tinha 12 anos,
meu primo Pedro Honorato achava que eu não podia ir a
pé. Mas eu disse que o cunhado dele também tinha a minha idade e também ia conosco. 'Mas ele vai na garupa do
burro. Você vai a pé', ele respondeu. Arrisquei assim mesmo. Meu pai me escreveu, dizendo para eu estar na cidade
de Barra no dia 17 de junho de 1948, pra viajar no dia 18
com Amando, de avião. Só que eu cheguei do outro lado
do rio São Francisco no dia 17 e só atravessei no dia 18.
Quando cheguei na pensão onde estava Amando, não o encontrei mais. Naquele dia, ele voou às seis hora da manhã
para Gilbués. Junto com a dona da pensão, por sinal muito
elegante, nós procuramos Euclides Palito, um dos que possuía avião, mas eleja vinha com seu Saiu Santana e também
carregava muito cigarro, que nessa época vinha da Barra.
Procuramos então o irmão dele, Zenon Palito, que também
estava compromissado com outros passageiros. O terceiro
e último seria o piloto Zé Maria, que já havia partido com
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Amando. Dadas essas condições, como não tinha outro apelo, arrisquei e fui a pé mesmo". Alberto mudou de Monte
Alegre para Brasília a bordo de um pau-de-arara, caminhão
ano 1957, do irmão Amando. "Saímos em 1° de dezembro
de 1964, nove dias depois chegamos a Barreiras. No dia 25
de dezembro de 1964 estávamos em Sobradinho". Aos 75
anos, ele a esposa Ildenê continuam a morar em Sobradinho.
Por muito tempo trabalhou como comerciante em sociedade
com Amando, no supermercado Brasil. Atualmente dividese entre as funções de juiz de paz e a de administrador da
funerária Portal do Sol.
A saga dos garimpeiros baianos em direção ao Piauí
também passou pela cidade de Jordão de Brotas, de onde
partiu Ladislau Francisco Taveira (seu Lalau) e a esposa,
Otávia Alves Rocha, dona Tavinha, nascida em Gentio
do Ouro; De Cameleira do Assuma, acompanhado pelo
cunhado Vivaldo, Cícero Paiva e a esposa, dona Valdina,
chegaram em 1946, dois anos após terem se casado; O excoletor de Cameleira, Argenor Paiva; Amoldo e Antoninho.
De Santo Inácio e cercanias vieram Antenor Brito, o Santo
Gato, Manoel Coeba, Ariosto, Otacílio Carvalho, Jordino
Vitorio e Odílio.
De Alto Parnaíba, no Maranhão, Luís Amaral e o filho
Orizom Mardem do Amaral; Zuza
Soares e Altino Soares. "Grande parte dessa turma de exportadores chegava de teco e como ainda não havia o campo de avião [Aeroporto de
Gilbués], descia nas malhadas perto
dos garimpos do Pela e da Desidera,
uma grota que deu muito diamante e
desaguava no riacho da Goianinha.
Jordino Vitorio de Oliveira, um dos
maiores compradores da Bahia, fez
fortuna nessa terra", revive Cavou- Orizom Amaral,
queiro.
comparador de
Dos exportadores, Salustiano
diamante
José de Santana, seu Saiu, detinha as
melhores condições para o negócio, fosse pela base financeira, fosse pela larga experiência adquirida na companhia
do pai, desde os 15 anos, na Bahia, comprando ouro, cristal,

esmeralda, carbonado e diamante. Naquele tempo, décadas
de 1920 e 1930, a cotação do carbonado superava a do diamante. "Só depois de 1930 é que o diamante foi subindo um
pouco. Nós comprávamos diamante em Santo Inácio, a mureis o quilate. Tudo embolado, não tinha nem classificação.
Mas também quando subiu, nunca mais desceu. Hoje está
acima do ouro. É o minério mais valorizado, em segundo
lugar vem a esmeralda", informou seu Saiu.
Para certificar-se da veracidade das notícias positivas
que circulavam na Bahia acerca do diamante piauiense,
seu Saiu enviou primeiro, a cavalo, seus dois irmãos João
e Santílio, o cunhado Otacílio Sousa e os garimpeiros João
Piauí e Pumbu, em 1946. Em pouco tempo eles retornaram
com amostras indiscutíveis, que convenceram Saiu a partir. "Na primeira compra que eu e meu sócio fizemos, em
1947, exportamos mil quilates, entre diamante e carbonado", revelou. O maior diamante comprado por ele veio do
garimpo do Bom Jardim, ostentando onze invejáveis quilates. "Mas a pedra era muito fraca, a cuja eu vendi para Caio
Lustosa, como indústria". Aos 98 anos ele ainda esbanjava
disposição para vender brilhantes lapidados, incrustados
em jóias, depois de ter passado por garimpos nos estados
de Mato Grosso, Paraná e novamene Bahia, à cata de esmeralda, em Carnaíba. Nos últimos anos morava em Santo
Inácio, com rápidas incursões a São Paulo e Brasília, para
visitar os filhos e, esporadicamente, ia a Monte Alegre. Por
onde andava, carregava no bolso o inseparável picuá doado pelo americano Duves, há mais de cinqüenta anos. Ele
gentilmente expôs o picuá com alguns diamanates sobre a
mesa, em nossa conversa na casa de seu filho Antônio, em
Sobradinho-DF, numa manhã de janeiro de 2002. Seu Saiu
faleceu em setembro daquele ano.
"Eu vim conhecer Saiu no Piauí. Quem conhecia muito
ele, sempre foi seu amigo da Bahia, foi meu pai. A família
Santana em Santo Inácio era destacada. Nos Poços, onde
morava, Saiu Santana era um consultador. Ele servia de padre, conselheiro, juiz, delegado, de tudo. Qualquer dificuldade ele resolvia. Homem respeitador, todo mundo lhe dava
valor", informou Amando Gomes da Silva.
É natural a maioria de garimpeiros e exportadores de
origem baiana. Afinal, a mineração propulsionou economi-
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camente a região da Chapada da Diamantina, Santo Inácio,
Gentio do Ouro, Caldeirão do Ouro, e outros municípios.
Primeiro o ouro, encontrado no Século XVIII em Rio de
Contas e Jacobina e, em seguida, o diamante, com as jazidas iniciais sendo descobertas no começo do século XIX,
em Mucugê. Na edição de junho de 2002, a revista Os Caminhos da Terra informa que, por muito tempo, a Bahia
foi a maior produtora de diamantes do mundo. Quando as
minas da África do Sul foram descobertas, em 1870, a produção baiana decaiu, mas aí surgiu o carbonado, o chamado
diamante negro, raríssima variedade do diamante usada na
indústria. A Chapada da Diamantina concentrava praticamente todo o estoque mundial do carbonado, quando se encontrou nos arredores de Lençóis uma pedra de deslumbrantes 3.167 quilates — até hoje o maior diamante já visto no
planeta. No século XX, o surgimento do diamante sintético
levou à extinção o garimpo de carbonado.
Comprador de minérios desde a adolescência, seu Saiu
revelou que "nesse tempo, em Santo Inácio praticamente
não se falava em diamante. Até 1930 o diamante valia um
mil-réis o quilate, o carbonado valia cem a quinhentos milréis, dependendo do tamanho".
Por intermédio de dona Detinha, filha de Saiu Santana,
consegui uma cópia da apostila elaborada pela supervisora municipal de Educação de Gentio do Ouro-Bahia, Maria
Aparecida Lopes Santos, que detalha, em versos, a história
daquela região baiana, conforme os seguintes trechos:
«t
Nas serras do Assuruá e Santo inácio
Em 1836 ouro e diamante surgiram
Que para o crescimento
Dos dois lugares contribuíram
Em 1927, Santo Inácio e Guingós
De distrito foram chamados
E a palavra Gameleira
Do Assuará separada
Ficando o município
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De Assuruá chamado
O Distrito de Gentio do Ouro
Em 1953 foi criado
E em 1954 em município foi transformado".
Os futuros comerciantes de Boqueirão já trabalhavam
no ramo ainda no Pau d'Óleo, casos de Júlio Costa, Quinca Dias, Josué Aniceto, Júlio Augusto, Pernambuco Preto e
Pernambuco Branco, entre outros. Também lá, o delegado
Mesquita foi uma das primeiras autoridades nomeadas para
preservar a ordem naquela multidão.
Se os primeiros garimpeiros maranhenses ensinaram
Cavouqueiro a lavar cascalho e identificar o diamante, os
primeiros exportadores além de o ensinarem a comprar separando o joio do trigo, a chamada classificação, também
lhe forneceram os recursos necessários aos negócios iniciais. Os irmãos Salustiano José de Santana e João Alves de
Santana, Luís Amaral e o filho Orizom foram seus principais financiadores da fase auspiciosa do garimpo.
Ainda residente no Pau d'01eo, já casado com Sanchinha, pai de Leonita e Ribinha, Cavouqueiro faria rápida
incursão aos garimpos do norte do estado de Goiás, como
principiante comprador de diamante, em 1952. A viagem
durou seis meses, na companhia do tio Manoel Viturino de
Oliveira, o seu Dora, e dos primos Elizeu e Cícero Barreira
de Lira, o Cícero de Caetana. Fizeram a primeira parada na
cidade de Novo Acordo, famoso garimpo de cristal, onde os
burros que os levaram foram vendidos. Na seqüência, outras
escalas entre os garimpos da Chapada, em Chiqueirão; do
Pium, e da Ilha das Formigas, no rio Vermelho, próximo à
divisa com o estado do Pará.
De tão famoso, o garimpo do Pium brilhou até na literatura de cordel, nos versos do Romance do Pium, do cantador
Napoleão Gomes, resgatados em parte devido à privilegiada
memória dos irmãos Didácio e Juracy Fernandes. "São fragmentos da vida que a gente escutou e aprendeu desde cedo.
Ainda criança, eu ouvia meu irmão Juracy cantar esses
versos", conta Didácio. Descobri-los foi obra da sucessão
de gratas coincidências. Em Brasília, graças ao feliz encon-

77

Cavouqueiro

Pedro Paulo* favares de Oliveira
tro com Didácio - é sempre assim - em meio a nossos fandangos, quando comentei a respeito deste livro, incluindo a
aventura nos garimpos do Goiás. Após parabenizar-me pela
iniciativa, logo ele perguntou se eu falava do garimpo do
Pium e, ante a resposta afirmativa, sacou da memória as primeiras estrofes do romance. "Quem lembra de muito mais
é meu irmão Juracy", disse-me. Por sorte, localizei meu irmão Oliveira, em Santa Filomena, a trabalho pela Centrais
Elétricas do Piauí-Cepisa, e onde reside Juracy. Oliveira lhe
informou do livro e ele gentilmente datilografou os versos
principais do Romance do Pium, remetendo-os em seguida para Gilbués. Lá — última das coincidências — eu me
encontrava à cata das informações complementares deste
livro.
No Pium, caros leitores
Já tem campo de avião
Tem hotel, tem medicina
Tem casa de diversão
Tem rádio pra todo lado
Automóvel e caminhão
No Pium têm dois viventes
Que vivem em toda liberdade
O cachorro e o urubu
Vivem dentro da cidade
Gordos, fortes e robustos
Comendo sem trabalhar

Urubu, Baixa da Égua
Ali pra diante é Praeré
Já foram recenseadas
Vinte e oito mil mulheres
Tem branca, preta e mulata
Tem da cor de croata
Tem muita mulher bonita
Outras feias de amargar
Um simito custa dois contos
Um HO é oitocentos
Um revólver 32
O preço é setecentos
Um boi sendo de caixa
Até mesmo patoeiro
Tendo qualquer arrobação
O preço é quinhentos cruzeiros
Garimpeiro patriota
Olho o nosso sol de anil
Mesmo que nos sacrifica
E sofra desgraças mil
Sejamos defensores da pátria
No canhão e no fuzil
?s

Os matadores de gado
Nesta fartura sem fim
Lá onde matam o gado
Deixam o fato no capim
Couro, cabeça, ossada
Espinhaço, tudo enfim
Cajueiro, Taporé
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Se havia tanto diamante no Piauí por que se arriscar
nos garimpos distantes do Goiás? A resposta de Cavouqueiro demonstra o espírito de aventura característico dos
garimpeiros: "Acontece o seguinte, a gente vai atrás do diamante sempre que há descoberta nova. Quando tem garimpo
novo você sabe que tem aquela notícia boa, aquela notícia
vantajosa. O sujeito só conta vantagem, que o garimpo é
bom, que produz isso e tal. E a gente vai naquilo. Acontece
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o seguinte: eu fui pró rio Vermelho e aqueles outros garimpos e ainda fiz até um lotezinho mais ou menos, mas difícil,
diamantezinho veio, fino que só uma desgraça. Eu botei os
meninos pra trabalhar, eu também trabalhei, mas eu comprava. Levei o dinheiro pra comprar".
No improvisado acampamento que montaram em Novo
Acordo, coube a Cavouqueiro o preparo das refeições. "Fiz
maria-isabel, porque eu sou macho pra fazer maria-isabel,
feijão de corda com ossada dentro, que eu gosto muito daquele tipo de comida, ainda hoje eu acho bom". Come mesmo. E em demasia. No dia desse depoimento, eu o lembrei
que o médico havia lhe proibido esse tipo de comida. "Que
nada, aquilo é conversa de médico. A comida que me faz
mal, eu não me sinto bem e teimo, é carne de porco, ela é
muito oleosa, é muito danada. Meu tio Felim [Félix Tavares] nunca comeu óleo, só quer toicim, passa o dia todinho
com qualquer outra coisinha e tal, mas óleo não".
A viagem ao Goiás valeu mais pela experiência que
pelos pífios resultados obtidos. Para Cícero de Caetana, a
aventura "não deu nada, só arranjei o dinheiro da passagem.
Fomos ser besta, caminhar, sem precisar, sem rumo certo.
Como jumento, quando mete a cara prum rumo, vai".
A jóia mais preciosa encontrada por Cavouqueiro na
curta estada no Goiás permaneceu em definitivo na cidade de Novo Acordo. Uma jóia em forma de mulher, chamada Antonia Melo. "Moça bonita demais. Pra me livrar
dela fui obrigado a prometer casamento. Era mês de julho,
imbirei mais ela, essa moça endoidou". Na fazenda Pedra
Preta, a nove quilômetros da cidade moravam Chico Oliveira e Martinha, tios de Cavouqueiro, hospedagem ocasional
dele, quando não estava no acampamento com os outros
companheiros. Quando Martinha soube do namoro, logo o
advertiu: "Olha Antônio, essa moça é de família séria, veja
o que você vai fazer".
Casado no Piauí e namorando no Goiás a filha de Antônio Melo, homem importante, Cavouqueiro não viu outra
alternativa senão assumir — e sumir — compromisso de
casar-se com ela dois meses adiante, em setembro, quando
voltasse dos garimpes mais ao norte, "pois naquele tempo
se namorava pra casar, não havia essa enrrola de hoje". Ele
partiu, mas com destino ao Piauí. O senso de responsabi-
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lidade falou mais alto, impedindo-o de perpetuar a secular
prática comum a garimpeiros e marinheiros: a de deixar
uma mulher em cada garimpo e em cada porto, quase sempre com o fruto do amor passageiro encomendado.
Convicto a voltar para Sanchinha e os dois filhos pequenos, conscientemente Cavouqueiro mentiu para a bela
moça, quando lhe prometeu retornar. "Lembro até como eu
falei, eu queria era sair daquela. Como é que casava meu
amigo? E na hora que chamassem os documentos? Ela era
bonita demais, gente mais ou menos":
— Olha, Antonia, acontece o seguinte: você está com
essa insistência, mas no momento eu não posso realizar o
compromisso com você. Eu vou fazer o seguinte, Tonha:
vou ao garimpo, passo lá dois meses, quando for em setembro eu estou aqui pra nós realizarmos o compromisso.
Você quer assim, eu afirmo com você, se não quiser, não
tem nada.
Ela, como se percebesse a fuga do namorado, ressabiou:
— Olha Antônio, piauiense é danado pra enganar gente
aqui. Eu tenho visto tanto piauiense enganar as moças...
— Mas eu não sou desses não, você pode ficar na certa.
Como o compromisso não fora comunicado aos pais
da moça, o acordo entre os dois ficou na informalidade. Ela
desconfiada com razão, ele certo de jamais vê-la. "Arrumamos e tal, aí eu mais os meninos abrimos lá pró garimpo.
Pegamos o motorzão e subimos por água [pelo rio do Sono]
no mundo de meu Deus, em direção a Pedro Afonso. De lá
nós desgraçamos no mundo noutro motor, fomos sair em
Carolina [no Maranhão].
Na sofrida trajetória de volta, no garimpo da Chapada,
ainda no Goiás, encontrou com Dó Guerra, já comprador
tarimbado de diamante, que fora para lá nos aviões da Aeronorte. "Compadre Antônio, eu não vou ficar nesse garimpo,
aqui não presta. To com um bocado de dia aqui e nunca
ganhei um tostão. Você vai ficando por aí, mas se vê que não
dá, volta pró nosso Piauí. Eu vou comprar diamante no Clementino [Maranhão] pelo menos uns dois meses", disse-lhe
Dó. A produção do local estava dividida entre diamante e
cristal. "Diamante péssimo, parecia pó. Mancha de cristal
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só presta uma semana ou duas, quem chega por último vai
só ser besta", ensina Cavouqueiro. Mesmo assim, resolveu
prosseguir, despedindo-se de Dó Guerra:
— Pois é, o senhor vai compadre, eu vou ficar bestando
aqui, já vim mesmo...
Passados vinte dias, a vontade de ir embora apertou,
acelerada ainda mais diante da baixa produtividade do garimpo. O pouco dinheiro reduzia-se ainda mais dia após dia.
"Isso aqui não presta mesmo, vou acabar meu tostãozinho.
Eu tinha uma reservazinha", recorda-se. "O caminho do feio
é por onde veio", pensou. Disposto a retornar, chamou os
companheiros:
— Cícero, seu Dora e Elizeu, eu vou embora pró Piauí.
- Voltar pra lá pra fazer o quê? Nós já viemos de lá,
agora nós vamos é pra Goiânia — rebateu Cícero.
Concordaram em se separar sem maiores delongas,
porém ainda permaneceriam juntos até chegarem a Carolina, rota obrigatória para quem se dirigisse a Goiânia ou ao
Piauí. Cavouqueiro instigou:
- Vamos embora que dia? Cícero, diz aí o dia.
— A hora que vocês quiserem, nós estamos é perdendo
nosso tempo aqui.
— Pois vamos depois de amanhã. Vamos embora disso
aqui. Se pega uma tropa e partimos.
Com destino à distante Carolina, seguiram até a cidade
de Boa Vista do Padre João, onde pararam um dia na pensão
de dona Antônia. Ali ficaram sabendo que todo dia partia
caminhão para as fazendas de coco próximas a Nazaré, último escala antes de chegarem a Carolina. Os caminhões
levavam passageiros e voltavam carregados de coco. Prosseguiram na carroceria de um desses caminhões até a localidade Piaçava. Daí em diante, a pé, venceram as trinta léguas
que os separavam de Nazaré, "por dentro de uma matona
aí... chega era fria, rapaz, fria de ingrugiar. Aí eu disse: mas
não tem jeito não rapaziada, nós temos que jogar a cachorra
nas costas e pisar. Aí pisamos, uma turma de mais de cinco.
Foram uns quatro dias dentro dessa mata. Mas aquilo não é
negócio de gente, o sujeito botar saco nas costas... Mas nós
saímos no mundo foi pra sofrer, meu amigo. Pisamos pra lá
e tal. Com quatro dias chegamos no garimpo e fomos pra
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casa de Pernambuco Branco", lembra Cavouqueiro.
No Pau d'Óleo havia outro garimpeiro chamado Pernambuco, donde, para distinguir, Raimundo Pernambuco
ficou conhecido como Pernambuco Branco e o outro como
Pernambuco Preto.
Velho conhecido do Pau d'Óleo, o anfitrião os recebeu
muito bem num barracão com mais de doze garimpeiros.
"Antônio, eu ainda não fiz nada e nem garimpeiro meu,
to num prejuízo danado aqui. Mas vamos aventurar uns
dias a mais. O barracão aqui é nosso, você pode ficar com
seu povo aí". Acampamento arrumado, no dia seguinte Cavouqueiro saiu para conhecer melhor o lugar. Para sua decepção, em Nazaré ouviu avaliação negativa de todos com
quem conversou. "Todo mundo berrando: aqui não presta,
deu garimpo Antônio, tá mais ou menos, com uns vinte dias
que acabou, e agora todo mundo se batendo aqui pra ver
se descobre mais. Garimpo de cristal cê conhece né? Deu
aquele rapa e acaba".
Acabrunhado, Cavouqueiro perguntava a Deus o que
fora fazer ali. Imaginando como agir, prosseguiu a caminhada e novamente encontrou o compadre Dó Guerra, ainda
a caminho do garimpo maranhense do Clementino. Cumprimentaram-se efusivamente, mas quanto à produção de
Nazaré o mesmo diagnóstico:
— Aqui não presta compadre, eu vou pró Clementino.
Você quer ir mais eu, vambora.
— Não, compadre. Pra comprar diamante eu volto pró
Piauí. Eu vou fazer o quê nesse Clementino? Não conheço
nada e lá o diamante é difícil.
— É, mas eu chego lá, faço um lote grande e volto pra
Gilbués, depois vou pró Rio de Janeiro.
Após despedir-se de Dó Guerra, Cavouqueiro retornou ao acampamento. Permaneceu mais dois ou três dias,
agradeceu a estada a Pernambuco Branco e seguiu com os
companheiros rumo a Carolina, deixando a aventura dos
escassos diamantes goianos para trás. No caminho, matutava a respeito do conselho de Pernambuco: "Antônio, cê já
comprou cristal? Nunca comprei. Se fosse você não ficava.
To com mais de dois meses aqui, meu dinheirinho já perdi
todo. Quem aplicar dinheiro no cristal daqui não ganha na-
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dinha. Cristal quando fica difícil é que encarece. 'E eu que
não conhecia'! Não entra nessa fria, que tu faz é perder seu
dinheiro e fica bestando como eu estou".
Pernambuco ficou por lá e, acometido de impaludismo, a maleita, faleceu quarenta dias após ter se despedido
de Cavouqueiro. "O homem que mais pegou diamante no
Podoio foi ele. Cê não ver falar da Canoa de Pernambuco? Pois era dele. Esse homem fez dinheiro que ficou besta.
Ninguém sabe como foi que acabou. Comprou uma fazenda
mais compadre Rozino com trinta e cinco gado. Foi o recurso que ele deixou. Aí disparou a gastar dinheiro à toa,
feito besta, com pulada, sem-vergonhice, besteira e garimpo. Quando pensou que não, foi parar no Chiqueirão, com
um pouquinho de dinheiro que ajudou ele a morrer por lá".
Fez história a sorte de Pernambuco Branco para encontrar
diamantes. As marcas do lauto volume do minério numa das
suas descobertas resistiram ao tempo na corrida batizada de
Canoa de Pernambuco, onde até recentemente Raimundo
Oliveira, o Cheiroso, — irmão de Cavouqueiro — separou
heróicos diamantes em meio aos insistentes pingos d'água.
Carolina seria a penúltima escala de Cavouqueiro em
solo maranhense. De lá, partiria de avião até Alto Parnaíba,
na divisa com o Piauí. Como haviam dito no garimpo da
Chapada, os companheiros seguiram para Goiânia a partir
de Carolina, mesmo com a insistência de Cavouqueiro:
— E não vai nenhum mais eu?
- Nós não vamos para o Piauí. Se você quiser ir, vai.
Nós vamos pra Goiânia — reafirmou Elizeu.
Ansioso, Cavouqueiro permaneceu mais dois dias em
Carolina, à espera do vôo que o levaria até Alto Parnaíba. A
alegria de voltar para casa redobrou quando, no embarque em
Carolina, deparou-se com dois velhos conhecidos descendo
do avião: "Quando o avião pousou, era só descendo nego. Aí
eu vi descer aquele velhinho assim, eu disse moço é Domingos Vilaríndo. Daí a pouco desce aquele sabugão vermelho,
moço é compadre Dó? Só sendo, porque não é possível parecer assim. Aí eu marchei". De fato, aqueles dois eram velhos
amigos. Domingos Vilarindo voltava por ali após tratamento
de saúde em Teresina. Dó Guerra, finalmente, de volta do garimpo do Clementino, festejou ao rever o compadre:
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— Ei compadre Antônio, que diabo é que tu faz
aí, moço?
— Vou voltando pró nosso Piauí, compadre.
— Eu já andei até no inferno e to de volta pra nossa
terra. Essas desgraças por aí não prestam nada não, moço.
Andei no Clementino, lá comprei umas besteirinhas. Pra
comprar diamante, vamos pra nossas redondezas! Deus espalha e o diabo ajunta, compadre! Quando o avião baixar
em Gilbués, vamos comer água no bar do aeroporto. Não
espanta não, compadre: quem paga é Dó! •
Os três viajaram felizes em céu de brigadeiro até Alto
Parnaíba, última escala para o pouso final em Gilbués. Entretanto, as fortes chuvas do inverno impediram a aterrissagem no aeroporto de Gilbués, obrigando o avião a retomar
para Alto Parnaíba. De lá, seguiram por terra, no jipe alugado do filho de Zuza Soares por quatrocentos mil-réis, divididos igualmente entre quatro passageiros, pois arrumaram
mais um. "O menino de Zuza tava com um jipe novinho",
diz Cavouqueiro, lembrando-se do frete:
— Pra onde vocês vão? — perguntou o filho de Zuza
ao reconhecê-los.
— Nós vamos pra Gilbués.
— Tão precisando de transporte, não?
— Agora, meu amigo. Quanto é que você quer pra levar nós até lá?
— O frete é quatrocentos paus.
— Tá feito meu amigo. Rumbora—fechou Dó Guerra.
***
Dias antes, Cavouqueiro havia escrito a Sanchinha,
mas sem comunicar-lhe que chegaria em pouco mais de
uma semana da emissão da carta, pois nem ele sabia a data
certa do retorno. Quando desceu do jipe em Boqueirão, a
primeira pessoa vista por Cavouqueiro foi o amigo José
Aniceto, o Zé Bate-Pau, que passava montado num burro
selado, saindo da Pinicada.
— Pra onde tu vai nego? - perguntou Cavouqueiro,
após cumprimentá-lo.
- Rapaz, to indo ao Periquito comprar umas pedras.

Pedr© Paulo Tavares de Oliveira
— Cê não vai não. Vai me emprestar o burro, pra eu ir
pra casa nestante. To vindo do Goiás, avexado pra chegar
em casa.
- Moço, tu chegou que hora?
— Cheguei indagora, naquele jipe ali, de Zuza Soares.
- Eu vou te ceder o burro, Cavouqueíro. Mas chegando lá, você manda Biano me trazer ainda hoje. Quero
comprar essas pedras, senão os cabras me botam pra trás.
- Pois decá o burro. Tá certo!
Bom amigo, Bate-Pau cedeu-lhe a montaria, sobre a
qual Cavouqueiro venceu os poucos quilômetros que separam Boqueirão do Pau d'Óleo. Tão-logo entrou no povoado,
à altura da casa da velha Lina, esta indagou, surpresa:
- Mas moço, é Tonho?
- É ele mesmo.
- Não me conta! É você mesmo?
— Sou eu mesmo veia Lina.
- Meu Deus! Indagorinha eu tava conversando com
Sanchinha sobre você. Como é que foi de viagem Antônio?
- Foi tudo muito bem.
Outros amigos o reconheceram e o cercaram à cata
das novidades dos garimpos goianos. A pequena Leonita o
avistou. Certa de ser ele mesmo, ela disparou veloz na rua
empoeirada, para avisar a mãe e o irmão Ribinha em casa.
"Minha mãe! Ei minha mãe, acolá tem um homem e é meu
pai. Meu pai chegou!", gritava feliz. Incrédula, Sanchinha
ainda duvidou:
— Que conversa é essa menina? Seu pai tá no Goiás.
Semana passada mesmo ele me escreveu de lá.
Ainda desconfiada, Sanchinha olhou na direção que
Leonita lhe apontava. Reconheceu o esposo, de imediato.
Correu em sua direção, gritando ao passar pela porta da vizinha, Joana Pires:
— Meu Deus! E Antônio mesmo! Madrinha Joaninha,
é Antônio mesmo!
Eva Pires, filha de Joaninha e madrinha de Leonita,
também saiu à rua para confirmar:
— É meu compadre mesmo!
8fc:
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O abraço na esposa e na filha se deu ainda no meio
da rua. "Abracei Sanchinha e minha filhinha ainda naquele
pedacinho de lá de casa pra casa de Lina. Aí foi aquela festa
e aquele chororô danado. Êta, mas foi alegria. Essa menina
minha pulava, rapaz", lembra-se Cavouqueiro.
A noite chegou com a casa ainda cheia de gente a comemorar a volta do amigo. Garimpeiros bebiam garrafas de
quinado, conhaque e cachaça direto do gargalo, hábito conservado por Cavouqueiro por muitos anos. "Foi uma farra
que quase não me deixam dormir. Tropa de nego sem vergonha! Que beleza! A turma bebendo e conversando. Cada
qual contando história e querendo saber o resultado da viagem". O resultado ficou a milhas de lucrativo, mas a todos
Cavouqueiro respondia de forma positiva, "sem dizer que
havia chegado quebrado, mesmo porque ainda trouxe um
dinheirinho":
— Eu fui bem, pessoal. Não reclamo da viagem. Trabalhei pouco tempo por lá, mas não perdi a viagem.
Livre da algazzara da chegada, reservou o dia seguinte
para descansar com a família. Na outra manhã, cedo como
de costume, acompanhou seus garimpeiros Maximiano
Morgado de Macedo (o Bianinho) e Laurindo até o manchão do Pela, nas proximidades. Antes da ida ao Goiás, os
dois já trabalhavam para Cavouqueiro. Na ausência dele,
porém, nada pegaram, nem mesmo o mais barato dos torras. "Garanto que é um feitiço que botaram em nós, porque
não pegamos nenhum diamante, mas achamos um cascalho
muito bonito", disse-lhe Biano. "Onde, rapaz"? "No Pela".
Quando avistou o cascalho, Cavouqueiro constatou a
veracidade do que lhe dissera Biano. O cascalho prometia.
— Tira quatro bogós daí. Vamos ver — instruiu.
Despejaram o cascalho no plano e, antes mesmo de
lavá-lo no riacho do Bom Jardim, Cavouqueiro vaticinou:
— Isso aqui pode comprar fiado. Dá diamante e é
muito.
- Será, Antônio? — desconfiou Laurindo.
— Não tou lhe dizendo?
A feliz constatação saltou aos olhos dos três, ao virarem as surucas molhadas e verem oito belos destaques no
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meio do resumo. O diamante maior pesou um quilate e setenta. Ao comunicarem a boa-nova a Sanchinha, ouviram
ela questionar, encabulada:
— Meu Deus! O que foi que esse povo não pegou nenhum diamante nesse tempo que Antônio esteve fora?
— É porque a sorte tava n'eu. Não tava neles, Sanchinha — afirmou o otimista Cavouqueiro.
Alegres, mal ouviram Bianinho comentar que fora
Deus que mandara Cavouqueiro de volta ao Pau d'Óleo.
"Foi uma felicidade eu ter voltado pra minha terra. Com
aquele diamantezinho mesmo as coisas melhoraram. Aí
Luiz Amaral me deu dinheiro, Orizom me deu dinheiro. Daí
em diante o pau quebrou. Hum! Dentro de pouco tempo eu
ganhei minha vida bem ali mesmo, junto da minha gente. Eu
que tivesse ficado lá naquele confim de mundo!".
Bianinho morou no Pau D'Óleo, na Baiana e em Boqueirão com Cavouqueiro e Sanchinha por muito tempo,
ajudando-os a criar os filhos como um verdadeiro irmão.
Chegou ao Piauí quando voltava do garimpo do Pium, no
Goiás. "Começou a trabalhar com o meu tio Ângelo. Era
o rei do café com rapadura", diz Cavouqueiro. Irmãos dele
que moravam em Riacho Frio o desocobriram em Boqueirão e o levaram, mas por duas vezes ainda retornou para
nossa casa.
***
Chico Oliveira convidou o irmão Teodoro para conhecer
o Goiás. De lá, Cavouqueiro mandou avisar pra seu pai que
não fosse, mas Chico Oliveira insistiu e ele foi. Dedicou-se
sem sucesso à lavoura, retornando tempo depois, com a ajuda
de Cavouqueiro, que arrumara os animais e alguns trocados
para a volta. Teodoro mandou o filho Cheiroso na frente para
"fazer uma boca de sapo", conta Gerson, e pedir auxílio para
a volta. Foi um sofrimento do início ao fim. Logo na saída, ao
apoiar-se no estribo para subir na montaria, "mãe Xandó não
segurou o peso do próprio corpo e caiu para o outro lado",
fala Gerson. De quando os viu chegando, Cavouqueiro revela o sofrimento: "Chorei vendo minha mãe naquela situação,
montada num burro. Mas felizmente chegaram vivos e logo
as coisas se ajeitaram". Eles ficaram na Baiana e depois compraram os primeiros hectares na Vereda Comprida.
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Pouco tempo após o retorno do Goiás, Cavouqueiro
mudaria do Pau d'Óleo para a Rua Baiana, do outro lado do
riacho do Bom Jardim. Lá, com as parcas economias advindas da compra de diamante, comprara trinta equitares de terra antes da aventura goiana. Comprou as terras do tio Chiquinho Oliveira que resolvera mudar-se para Novo Acordo e
para tanto necessitava de recursos. Divididos entre a lavoura
e o garimpo, Cavouqueiro e a família residiriam pouco tempo na Baiana. Na cabeça dele, a mudança para Boqueirão
se desenhara nos últimos meses. Afinal, em Boqueirão os
negócios se multiplicavam em torno do diamante, os comércios se estabeleciam rapidamente, a população crescia a
cada dia. "Fiz um plantio na Rua Baiana, mas o negócio não
deu certo. Eu não vou ficar aqui de jeito nenhum, pensei".
A progressiva especialização na compra de diamante ainda não lhe permitia mudar-se. O lucro em ascensão
era dividido com seus financiadores, Saiu e João Alves de
Santana, inicialmente. Ciente de que o diamante lhe proporcionaria a condição para estabelecer-se em Boqueirão foi,
porém, de outra fonte que a sorte acenou para Cavouqueiro
antes de mudar-se: o arriscado e envolvente jogo de sinuca.
Ele jogava bilhar e sinucão esporadicamente, mas conhecia os melindres das jogadas de efeito, do peso do taco,
da bola, das tabelas e da dosagem do giz, mesmo sem ainda
ter ouvido e praticado a lição de seu compadre Ribamar Figueiredo, segundo a qual "o segredo da sinuca está nos parafusos". Aposta, quando havia, situava-se em valores baixos.
Apostas freqüentes, altas ou não, ficavam para o time dos
bons de taco dos mesões do salão de Quincas Dias: dentre
outros, Paizim e o irmão, seu Ne; Luiz Amaral e ofilhoOrizom; João Ferreira e Alcides Repique.
Orizom recorda-se daquelas memoráveis tacadas: "Eu
jogava muita sinuca lá com Jordino, na companhia de Arnoldo, comprador de diamante que, sentado, nos observava. Apostava com Jordino algo como dez reais de hoje. Eu
ganhava dez, ele dizia: 'vamos vinte'. Não rapaz, vamos só
dez". Bom amigo, Amoldo peruava: "Orizom... vai os vinte
que urubu só pinica na bunda de quem incha".
No entanto, daquela vez Cavouqueiro apostou alto,
mais até do que poderia. Naquele dia entretanto a sorte abandonaria um dos grandes bambas do pano verde para ficar
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com ele. Como a mostrar que Deus escreve certo por linhas
tortas, um lance aparentemente de a/ar conduziu Cavouqueiro ao encontro da sorte naquela tarde. Ele estava com
uma turma de trabalhadores limpando roça na Rua Baiana e
teve de se dirigir às pressas até Boqueirão a fim de comprar
outra enxada para Raimundo de Aleixo Tavares, integrante
da riosca, que perdera o instrumento de trabalho na tentativa
de livrar-se de um toco no caminho. "Na arrancação do toco
ele quebrou o gogó da enxada", conta Cavouqueiro.
— E agora, Antônio, o que se faz? Vou ficar sem trabalhar, não tem enxada mesmo — disse Raimundo.
— Isso é conversa, rapaz? Não, vamos fazer o seguinte: toma a minha que eu vou nestante no Boqueirão comprar
outra. Vocês tomem conta do serviço que eu vou correndo
lá - arrumou Cavouqueiro.
Dito isso, desamarrou o cavalo da moita de capim próxima e rumou para Boqueirão, fazendo as contas no trajeto.
"O dinheiro que eu tinha era pouco mais de cem mil-réis, era
até dinheiro, valia alguma coisa". Como precisava retornar
à Baiana de imediato, rumou direto para o comércio do baiano de Palmeiras, José Antônio de Macedo, o Zé Macedo.

em 1959. De lá, mudou-se para Goiânia, em 1968. Antes
início de 1940, estivera no norte do Goiás, levado pela "corrida" rumo aos garimpos de cristais de Pium e outros.
Por muito tempo Cavouqueiro comprou diamante financiado por ele, numa relação de confiança que evoluiu
para sólida amizade, mantida pelo filho Orizom Amaral nos
anos subsequentes. "Sou eternamente grato a Luiz Amaral
e Orizom. Com a ajuda deles não me faltou dinheiro pra
comprar diamante. Confiaram em mim de verdade", agradece. Para Orizom, Cavouqueiro fez por merecer. "Você sabe
por que esse apoio? Porque ele é honesto. Era meu companheiro de farra, de forró, de comprar diamante. Ele merecia
isso. Se ele não merecesse, ninguém dava apoio. O mérito
é dele, não é nosso", atesta. Atual morador de Goiânia, Orizom prosseguiu no comércio do diamante por longo tempo,
comprando a produção de Cavouqueiro e de outros garimpeiros da região de Gilbués e Monte Alegre. "Toda vez que
vou lá [em Gilbués], eu compro diamante, se achar. A hora
que aparecer eu compro. A semana passada mesmo, apareceu aqui em Goiânia um garimpeiro de Almas, Tocantins,
me vendeu uns diamantizinhos bons". Em Goiânia, ele e a
esposa, dona Terezinha Lustosa do Amaral, gentilmente me
receberam num animado sábado, 25 de maio de 2002, quando relembramos os bons tempos de Boqueirão.
Excelente jogador de sinuca, Luiz Amaral ainda não
esquecera os cem mil-réis perdidos para Cavouqueiro na
semana anterior. Por isso, ao vê-lo no comércio de José Macedo, logo o desafiou, na expectativa de recuperar a aposta.
— Veio deixar meus cem-mil réis né malandro? — disse, após abraçar Cavouqueiro.
— Qual cem Luizinho?
— O que tu me levou naquela partida, hoje ele vem
com juros. Quer levar uma surra na sinuca?
— Rapaz, eu ando aqui é correndo, avexado, comprando enxada. Olha aí, comprei nestante de Maceda pra ir cuidar de meus trabalhadores.
— Cê tá é com medo de perder o dinheiro?
- Não. Pra você não me chamar de medroso, eu jogo
uma partida mais você.
— Rumbora jogar ao menos uma!

— Maceda, tem cachaça?
— Tem.
— Bote uma.
— E enxada?
— Tem também.
— Pois eu quero uma, quanto é?
— É sete mil-réis.
— Eu quero, separa uma das boas, de doze libras.
Enquanto José Macedo providenciava a enxada, entrou
o comerciante Luiz Amaral que, da rua, avistara Cavouqueiro. Proprietário de bem estruturada loja, conceituado comprador de diamante, Luís Amaral conhecia Cavouqueiro dos
negócios do garimpo. Ele chegou em Boqueirão em 1948,
vindo da então Vitória, posteriormente Vitória do Alto Parnaíba, atual Alto Parnaíba, no Maranhão, para onde voltou
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— Pois rumbora, cê tá insistindo!
— Mas olha, eu só jogo se for de cem mil-réis.
— Pois tá feito, rumbora!
As três paradas ocorreram ao lado, no salão de Quincas
Dias, gerenciado por Paizim. Cem mil-réis de aposta inicial, casados e depositados na caçapa. Na terceira tacada da
primeira mão, Luiz Amaral deixou morrer a bola jogueira,
suicídio, deixando Cavouqueiro com saldo de duzentos milréis, cem desta e outros cem da aposta anterior. Já irritado, o
adversário dobrou a aposta:
— Rumbora outra? Eu agora só vou se for de duzentos
- provocou Luiz, jogando as cédulas sobre a mesa.
— Tá certo — arriscou Cavouqueiro, sabendo que, se
perdesse, daria no mesmo, pois os duzentos do bolso vieram
do mesmo Luiz.
Do lado de Luiz a maré não tava pra peixe e pra Cavouqueiro o dia ainda era de caçador. "Pá, pá, pá, eu ganhei
o jogo. Rapaz, ele facilitou. Quando é pró sujeito ganhar
o dinheiro, não tem jeito. A bola boa e ele deu com tanta
facilidade, quando bateu na bola ela ficou, oi, sacudindo
na boca da caçapa. Valha-me Deus! Tá lá que Deus tá me
ajudando. Aí pá, matei a bola". Fosse Ribinha o adversário,
dele teria ouvido que "jumento carregado de açúcar até a
bosta é doce". "Muchucha!", teria dito o compadre Alcides
Repique.
Ainda mais irado, o adversário propôs a dobra da aposta:
— .Hoje cê tá desgraçado Cavouqueiro. Eu agora só
vou se for de quatrocentos a parada — propôs Luiz.
— Quatrocentos eu não vou Luizinho, só vou os duzentos - rebateu Cavouqueiro, já subtraindo duzentos da
possível derrota que, mesmo assim, ainda o deixaria com
duzentos livres.
"E aí, lá se vai, trancemos de novo. Rapaz, eu lepo!
Ganhei mais duzentos, fez seiscentos". Esta foi a última e a
mais disputada partida, com a qual Cavouqueiro deu-se por
satisfeito. Desistiu do jogo, deixando Luiz Amaral "acuado,
o veio zangou, virou uma cobra". Cavouqueiro nem sequer
fez contraproposta ao desafio temeroso de passar a aposta

para seiscentos mil-réis. "Luisinho, agora eu não vou nenhuma mais, vou é cuidar de meus trabalhadores, deixa pra
nós jogar outra hora, eu disse. Aí embolsei o dinheirão e
pisei, ouvindo ele me mandar pró inferno".
Com esse dinheiro impensável, "o maior bambo da minha vida", Cavouqueiro comprou mais três enxadas, pagou
os trabalhadores e ainda teve caixa pra prosseguir comprando diamante e garrote. "Paguei meus trabalhadores e ainda
comprei uns cinco garrotes, ainda sobrou dinheiro, garrote
era cinqüenta mil-réis naquele tempo, moço".
Homem culto, poeta e professor — fundou e dirigiu
um colégio primário em sua terra natal, durante 16 anos — ,
apaixonado por poesia e sinuca, Luiz Amaral homenagearia
o pano verde no soneto Sinuca, em meio a outros belos poemas de Meu Livro, publicado em 1988, com a "expressão
de minhas lembranças e de minha saudade a minha gente e
minha terra", escreveu ele. Um deles, Bilhete ao Parnaíba,
ganhou música do cantor Márlon Reis e é a faixa-título do
seu CD homônimo.
Coincidentemente, assim Luiz Amaral concluiu o soneto Sinuca, abaixo: "Joguei na bola 'sete' ... suicidei....,"
como se antevesse o resultado da mais importante partida de
sinuca disputada por Cavouqueiro. Para Luiz Amaral, aquela fora apenas mais uma partida, o dinheiro da aposta não
lhe faria a menor falta. A Cavouqueiro, porém, faria diferença: "Foi o dinheiro mais bem chegado em toda minha vida".
SINUCA
Eu tenho que jogar na bola "ás"...
mas a "sete" me priva de o fazer
Sinuca igual, Tirzá, você me faz
pedindo-me que escreva sem saber
Eu bem conheço e não censuro mais
esses caprichos próprios da mulher.
Quando ela quer... impõe, não volta atrás
Que doa o seu pedido a quem doer!...

Pedro Paulo TaTares de OliTeira
Ou "cegar"... ou a "branca" na caçapa...
De sinuca tamanha quem escapa?
Realmente, Tirzá, não sei... não sei...
Aperto como este, só se vendo!
Mas... vamos ver — que o "tempo" está
crescendo...
Joguei na bola "sete"... suicidei....
Antes de estabelecer-se de vez em Boqueirão, Cavouqueiro e família ainda residiriam na Rua Baiana. Obstinado
a residir em Boqueirão, faltava a Cavouqueiro, entretanto,
a principal peça da mudança: a casa para se abrigar com
Sanchinha e os filhos Leonita, Maria Eunice, José Ribamar,
Elenice, Antônio Oliveira Filho e João Batista. Os demais
filhos nasceriam em Boqueirão.
A compra da tão sonhada morada em Boqueirão deuse em condições especiais, a partir da oferta da proprietária
Araci Dias, viúva de Pedro Dias, irmã de Augusto Martins.
"A casa de morada eu não quero vender pra outra pessoa, é
pra você" disse-lhe quando também lhe ofertara a loja, mas
Cavouqueiro declinou da compra.
Os dois se encontraram numa das freqüentes idas de
Cavouqueiro a Boqueirão para vender diamante ou comprar
algo destinado à lavoura.
— Antônio, você adivinhou vir aqui hoje, pois eu já
havia mandado recado pra você - disse-lhe Araci ao encontrá-lo.
— Não recebi seu recado, Araci.
— Pois foi ótimo você ter chegado. Eu to viajando para
Teresina, quero vender minha loja e o comprador é você.
— Ah, quem dera Araci, eu não posso comprar a loja.
— Eu já não digo que você compre a loja, mas a casa
de morada é pra você.
— Eu não posso.
— Você pode! Se não tiver o dinheiro agora eu lhe dou
prazo.

— E quanto é a casa, Araci?
- É cem mil-réis.
— Eu lhe dou oitenta paus e você vai dar as condições
de pagamento. Eu não tenho dinheiro, já lhe disse.
- Sobre problema de dinheiro não se conversa. Só
quero acertar com você, mas só vendo por cem.
— Pois tá feito. Eu fico com a casa pelos cem. Eu nem
tava de cálculo mudar pra aqui agora. To morando lá na
minha rocinha, mudei pra lá, cê sabe.
Fecharam o negócio graças à insistência de Araci, pois
Cavouqueiro precisaria de muito esforço e sorte para conseguir o montante da transação. A casa localizava-se no centro de Boqueirão, exatamente na divisa entre a Pinicada e a
Piçarra, próxima à igreja São João Batista e dos principais
comércios do povoado. Casa ampla, com vista para o Morro
da Cruz, de calçada alta, três j anciões na fachada, quatro
quartos, três salas, piso de ladrilho, armário guarda-louça
na cozinha, despensa. Um luxo! Havia até caixa-d'água no
banheiro colado à cozinha, além de uma casinha (privada)
no fundo do extenso quintal. Enorme fogão a lenha, sobre o
qual, na adolescência eu e minha irmã Helenita disputávamos o local mais próximo do fogo em busca de abrigo para
o frio passageiro das primeiras horas da manhã. Na frente,
uma frondosa figueira, cujas folhas abrigavam temidos lacerdas, donos de vôos incertos mas de pouso certeiro nos
olhos de quem se protegesse do sol na sombra acolhedora
de seus galhos. Como vizinhos, dona Bertilha Carvalho do
lado esquerdo, um salão que servia de escola do lado direito,
e João Caroba de frente. O primeiro proprietário havia sido
Dioclécio Santana, prefeito de Gilbués entre 1951 e 1954,
que a mandara construir para abrigar muita gente, como se
adivinhasse o morador daquele espaço nos anos seguintes,
com seus dez filhos. Seis já vieram com a mudança: Leonita, José Ribamar, Maria Eunice, Elenice, Antônio Oliveira
Filho e João Batista. Os outros quatro, nasceram ali: Elizeu,
Pedro Paulo, Helenita e Eliene. "A casa mais bem construída de Boqueirão é aquela, tá lá hoje do mesmo jeitinho",
vangloria-se Cavouqueiro.
No rompante da compra, Cavouqueiro sequer lembrara-se da prudência de consultar Sanchinha previamente, fato
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em que pensava no caminho de volta para a Baiana, horas
mais tarde. "Como é que eu vou contar pra Sanchinha que
comprei um trem desse sem consultar"? Longe de arrepender-se, apressou o passo do cavalo, louco para contar a boa
nova à esposa. "Sempre essas coisas assim a gente gosta de
consultar. Eu mesmo, toda vida gostei de consultar e dessa
vez eu fiz foi na bruta aí, botei e deu certo", assinala Cavouqueiro, esquecendo-se de outras tantas compras e vendas
realizadas à revelia da esposa ao longo dos anos.
— Sanchinha, cê sabe que nós hoje somos proprietários lá no Boqueirão?
— Proprietários de quê, Antônio?
— Comprei aquela casa de Araci.
— Comprou por quanto Antônio?
— Cem mil-réis.
— E onde achou o dinheiro pra pagar?
— Foi sem tempo determinado que eu fiz o negócio.
Quando puder eu pago. Ela vai embora pra Teresina e me
vendeu a casa.
Visivelmente preocupada com a forma brusca do negócio, afinal entrara pouco dinheiro nos últimos tempos,
Sanchinha, entretanto, não se opôs. Aliás, a preocupação
com a maneira atribulada da variadíssima atividade comercial do esposo acompanharia nossa mãe por toda vida. A ela
cabia organizar minimamente aquela profusão infindável e
mesclada de rolos, lembrando sempre da nota promissória a
vencer assinada com as empresas Alô Brasil, Irmãos Martins, Casas Uberlândia, Armazém Peixoto e outras de quem
Cavouqueiro se tornaria comprador habitual, além dos compromissos menores da rotina local, quase sempre o restante
a pagar da compra de gado para abater ou criar.
Mas o negócio estava feito com Araci, à falta apenas de
acertos complementares. Para mudar-se, indispensável seria
o "de acordo" da esposa quanto à data apropriada.
— E aí, que dia nós mudamos Sanchinha?
— Espera. Nós precisamos de tempo pra arrumar as
coisas direito.
No dia seguinte ele voltou a Boqueirão à procura de
Araci para os acertos finais.
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— Muito bem Araci, o negócio está feito, mas vamos
acertar o prazo que você vai me dar. Esse negócio sem prazo
eu não gosto de fazer, Ara.
— Tudo bem, Antônio. Dá pra você me pagar com três
meses?
— Dá nada! Dá não. Eu não tenho. Eu vou lhe pagar
com cinco meses. Se você quiser assim tá fechado o negócio, você passa um documentozinho e eu vou correr atrás
do dinheiro.
— Tá bom, não tem problema, não.
Dois meses depois Cavouqueiro e a família estavam
em nova residência, começo de 1960. Embevecido como
nunca no encalço do diamante, não houve descanso para
Cavouqueiro nos dias posteriores à mudança. Os dividendos
do garimpo e a providencial ajuda dos amigos permitiramlhe saldar a dívida com Araci com três meses de antecedência, dentro do prazo inicialmente proposto por ela. "Eu dei
uma sortezinha. Quando se chega assim num lugar que o
povo se dá bem com a gente, faz muito negócio bom. Naquele tempo, quando eu cheguei lá [em Boqueirão], virgem
Maria! Aí Luiz Amaral botou a mão em mim mesmo, com
fé. 'Dinheiro pra você comprar diamante, aqui em casa não
vai faltar. Se eu não estiver aqui, Orizom lhe dá o dinheiro.
O que você precisar', ele me disse. Aí, lasquemos o cacete
pra cima. Dentro de pouco dias a coisa melhorou. Bem ali
na Rua Baiana, ali pra frente não tem um manchão? Ali,
meus garimpeiros pegaram umas quatro pedras grandes".
Cavouqueiro morou naquela casa até 1972, ano da mudança
para Gilbués.
Ante a perceptível escassez do diamante em Boqueirão, os comerciantes transferiram-se para locais mais promissores, fosse em Gilbués, Monte Alegre, Corrente, Brasília ou Goiânia, destinos também da maioria dos moradores.
Em 1972, Cavouqueiro mudou-se para Gilbués, seguindo o
exemplo da maioria dos comerciantes e moradores de Boqueirão, iniciado um ano antes com Edson Loiola, o Senhorzinho, primeiro a se transferir. Na seqüência, Cícero Carvalho, Cícero Paiva, Wilson Barreira (Dozinho), João Antero,
Zé Bate-Pau e outros. Altino Soares retornou ao Maranhão.
Santo Gato e Augusto Martins foram para Corrente.
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O garimpeiro Seu Nó cantava assim antes de embarcar
no caminhão pau-de-arara de Zuza PQ:
"Vou-me embora pra Brasília
minha irmã mandou chamar
saudades eu levarei
saudades eu deixarei
Do povo do meu lugar".
Beneficiado pela existência de colégio para os filhos e
também pela proximidade - apenas onze quilômetros - Gilbués acolheu a quase totalidade dos que se mudaram, numa
fila puxada pelos comerciantes, no início da década de 1970.
O fluxo de novos moradores, a energia e a construção da rodovia PI-4, hoje BR-135, acelerararam o desenvolvimento e
formaram a base da cidade atual. A anunciada construção da
rodovia interligando o Piauí começava a ocorrer. A chegada
das firmas, seus engenheiros e cassacos trouxe a boa-nova
chamada asfalto, que corta Gilbués de ponta a ponta. O que
a companhia de Nelson Moura Fé apenas iniciara, coube
à Smel, Cical e Queiroz palvão concluírem, no primeiro
mandato do governador Alberto Silva (1971-1975).
Foram tantos os garimpeiros procedentes da Bahia que
os próprios fundaram a Rua Baiana, com aproximadamente duzentas cabanas, na margem direita do riacho do Bom
Jardim. Hoje esse local encontra-se dentro dos limites de
uma propriedade de Cavouqueiro, de mesmo nome, sem
vestígios daquela antiga rua, "porque garimpeiro não liga
pra casa, ainda mais se for como aquelas chochas de palha",
diz Cavouqueiro.
Arão Baiano foi dos primeiros a furar o solo promissor
do Pau D'Óleo, de quem Cavouqueiro comprou inúmeros
diamantes. Após encostar a alavanca e o calumbé e aposentar-se pelo INSS, Arão manteve-se freguês do comércio de
Cavouqueiro em Gilbués por muitos anos. Morreu quando
residia no povoado Vaqueta, com idade incerta, mas acredita-se que tenha ultrapassado um século de vida. Nas muitas
vezes em que o atendemos nos dias de feira em Gilbués,
gostávamos de lhe jogar pilhérias, sempre respondidas de
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forma alegre. "Esses filhos de Cavouqueiro são todos malandros, rumbora Riba me atende logo que eu não tenho
tempo pra brincadeira". Quando queria-se exagerar a negritude de algo ou de alguém, era costume dizer-se que "era
preto como os grãos de Arão".
No rastro do diamante, outra Rua Baiana seria criada
por uma leva de baianos que não fora aceita em Gilbués
e originaria o município de Monte Alegre, instalado onze
quilômetros ao norte, na saída para Teresina. Na grota sobre a qual se construiria uma ponte de madeira para ligar a
Rua Baiana à Rua Piauí, surgiram os primeiros diamantes de
Monte Alegre, antes da chegada dos baianos. "Na Rua Piauí
não havia nem dez pessoas. Pouco mais de três ou quatro
piauienses. Do lado de cá estavam os baianos, muita gente.
Logo atravessar aquela grota era dificuldade terrível, uma
ladeira bruta, quando chovia tinha moleque que ia estourar embaixo, escorregando", informou Seu Saiu. "Naquela
grota rica o diamante era por conta, se pegava na unha seca,
com trabalho pequeno", adicionou Dó Guerra.
Cavouqueiro esteve naquele local com mais dois garimpeiros mandados pelo velho Teodoro Oliveira. "Passei lá
duas semanas. Todos nós pegamos diamante, os garimpeiros
dele pegaram e eu também peguei um bocado. Era diamante
demais dentro daquela grota, tudo fácil de se pegar. Mas aí
acontece o seguinte: houve o casamento de uma das filhas
de meu avô Firmino e eu e os garimpeiros voltamos ao Pau
d'Óleo para assistir. Oito dias depois nós voltamos, mas aí
não havia mais nem sinal do nosso ponto, o serviço estava
todo tomado por garimpeiros vindos de todo lugar. Quando
garimpeiro chega num serviço assim, o dono não estando
dentro, ele não respeita, toma de conta".
A descoberta do promissor garimpo do São Dimas
aglomeraria outras centenas de garimpeiros quinze quilômetros ao norte de Monte Alegre, fato que o inseriu de
vez como grande produtor de diamante daqueles tempos.
Produção que ainda hoje perdura, embora em menor escala. "Do movimento do São Dimas eu tenho a lembrança de
ter levado dois picuás de taboca, grandes e grossos, para
encher de diamante. Eu cheguei lá, e de manhã até a noite
comprei esses dois picuás de diamante e amarrei com um
lenço para poder trazer", relatou-me Dó Guerra. A mancha
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do São Dimas original localizava-se uns três quilômetros
para dentro da mata, nas 'encostas de pequenas serras das
quais brotavam olhos d'água imprescindíveis para a lavagem do cascalho. Só recentemente, com a drástica redução
do diamante, o povoado passou a ocupar as duas margens da
BR-020, movido pelas facilidades de transporte. "Ali onde
nasceu o São Dimas havia parença com o garimpo da gente,
[de Santo Inácio], com muitas serras, depois veio pró plano,
ali onde está. Tem uma serra que a gente desce com cuidado
lá pra parte baixa", contou Saiu Santana.
O Pau d'Óleo foi o ponto de partida da exploração garimpeira no sul do Piauí. Sua produção contínua resistiu entre 1946 e 1956, constituindo-se na principal fonte de renda
da vila que, com mais de mil pessoas apresentava ares de
povoado, mesmo sob a forma de um grande acampamento.
As raras casas cobertas com telhas pertenciam aos donos
dos poucos comércios fixos, que também compravam diamantes. Entre outros, havia os comércios de Júlio Costa,
Josué Aniceto, José de Ávila Ferreira e Antenor Marques.
José de Ávila mudou-se para Monte Alegre, da qual o filho
Belizário de Ávila Ferreira seria prefeito de 1963 a 1967.
Vanderlino Guedes conta que seu pai, Manoel Coeba, trabalhou "em sociedade no pequeno comércio de cereais e
açougue do velho Antenor Marques, no Pau d'Óleo. José de
Ávila Ferreira teve uma formação educacional importante.
Foi farmacêutico, advogado e jornalista na cidade de Serro,
em Minas, onde nasceu. Ele era a pessoa mais informada de
Santo Inácio. Mineiro lá era coisa rara, no entanto apareceu
esse e ficou. Casou-se com dona Belinha, a mulher mais
bonita de lá. Nós tínhamos um deputado na Bahia, chamado Alcântara, que certa vez escreveu uma crônica no jornal
dizendo assim: 'José de Ávila Ferreira, vulgo Carangaço,
foi um tronco que saiu de Minas, desceu o São Francisco
abaixo e veio parar na Serra do Açuruá'."
O ápice do garimpo ocorreu em torno de Boqueirão,
fundado poucos meses depois dos primeiros diamantes aflorados no Pau d'Óleo, em 1946. O olho do furacão se concentraria nas cercanias de Boqueirão, logo sacramentado
para sediar a morada da crescente massa de forasteiros. O
filão estava ali num raio em torno de dez quilômetros. Todos
os caminhos levavam àquele mapa da mina. Os primeiros
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acampamentos surgiram no próprio leito do riacho do Sossego, durante o período de seca. O exíguo comércio funcionava ali também. Quando as chuvas chegaram, os garimpeiros deslocaram-se até a parte mais alta do garimpo, para
fixarem-se em definitivo. Os novos moradores construíram
as primeiras casas cobertas com telha, bem como os primeiros comércios considerados grandes. Em instantes, surgiram
as lojas de tecido, bares, cabarés, alfaiates, jipes, caminhões
e aviões, tudo no veio do diamante que parecia interminável. A cada dia mais gente e novas descobertas se sucediam.
Em qualquer "dessas manchas, centenas de homens abrindo
cisternas no solo como tatus, munidos de equipamentos profissionais para a época, como peneiras de arame, calumbé,
alavancas e as indispensáveis balanças com seus respectivos
pesos.
Com quatro meses de casamento, o casal João Antero e
Francisca Araújo deixou o distante município piauiense de
Uruçuí a tempo de vivenciar a fase embrionária de Boqueirão. Nos planos de João Antero, Boqueirão seria apenas passagem para os garimpos goianos de cristal, em Chiqueirão
e Pium. Estivera por lá antes e pretendia retornar. Entretanto, a projeção otimista percebida no grandioso movimento
da chegada o fez permanecer. A princípio como comprador
inexperiente de diamante, pedra ainda desconhecida para
ele, mas a vivência passada nos garimpos de cristal influenciou na rápida adaptação. Como tantos outros que para ali se
dirigiam, os dois mudaram-se em busca da sonhada prosperidade do diamante, vencendo a cavalo os quase seiscentos
quilômetros em longos onze dias de viagem. Hoje, passado
mais de meio século, a viúva de seu João, dona Francisca,
lembra-se com exatidão daquela época. "Chegamos em Boqueirão no dia 26 de abril de 1948, era um dia de domingo.
Eu tive até a impressão de estar chegando no inferno, de
tanto movimento. Foi um choque. Depois de tantos dias
viajando aí nesse interior, quando cheguei naquele domingo o movimento do garimpo estava muito grande, o povo
indo pra direção de Monte Alegre e de lá pra cá. Viemos
só eu, meu marido e um rapaz tocando uma carga, era todo
nosso possuído. Chegamos pelas terras da Pindaíba, de Luís
Gabriel. Cheguei num dos lugares mais abençoados que o
Brasil pode possuir. Minhas lembranças de Boqueirão são
as melhores. Lá nasceram todos meus filhos e tive minha
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primeira casa. Realizei todos os meus sonhos e outros que
nem pensava realizar. Não tenho nada a reclamar de Gilbués, mas Boqueirão foi minha juventudej minha mocidade.
Me casei muito nova, com 19 anos. Cheguei ali e vi desencadear tanto coisa que eu pensava e sonhava. Foi tudo tão
bem que eu só guardo de Boqueirão momentos felizes".
As primeiras casas residenciais e comerciais de Boqueirão surgiram no início da década de 1950. A loja de
tecidos de João Antero apareceu em 1952, evoluída de um
salão comprado de Abidiel Reis. "O filho dele, o Didi, tinha
um comerciozinho lá e nos vendeu o salão. Então construímos nossa casa. Começamos com uma merceariazinha.
Quando foi em 1952 nos estabelecemos com o tecido", diz
dona Francisca
Das poucas manchas do município de Gilbués em que
a aglomeração de garimpeiros lhes dava aspecto de povoado, ainda resistem o próprio Boqueirão e O Compra Fiado,
ambos com poucos moradores. São escassos os garimpeiros
remanescentes do período de abundância do diamante em
Boqueirão. Herculano Martins, natural de Rui Barbosa, faleceu atropelado por uma motocicleta neste ano de 2009,
quando ia de Boqueirão para Gilbués. Em Compra Fiado,
Pedro Onça e Antônio Café-Quente eram conhecidos de todos. Das festas de arromba de outrora, resta o festejo do
local, comemorado em setembro sob as bênçãos de Cosme
e Damião. Fora essa festa, a sinuca e o aguardente comum
do bar de Amilton Batista Lopes, o Pixuri, são as opções
reinantes.
Nessas duas localidades ainda há moradores que insistem no garimpo, porém com resultados pífios em comparação ao passado de glória. Aliás, o Compra Fiado deve
esse nome à certeza de se pegar o diamante e com ele saldar os compromissos assumidos. Quem para lá se dirigisse,
dizia-se, podia "comprar fiado" sem medo de pagar, porque
o diamante era tão farto e abundante naquela zona do então Limoeiro dos Faustinos quanto as árvores do caminho,
impiedosamente derrubadas. O nome original do lugar —
Arengueira — se tivesse permanecido seria mais apropriado
e premonitório, tantas foram as arengas ocorridas em redor
das toscas moradias erguidas no lastro do diamante. Prostitutas, garimpeiros, soldados, dinheiro, cachaça: essa mistura
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explosiva registraria incontáveis arengas simples e muitos
conflitos mais sérios, com tiros, peixeiradas e assassinatos
ocorridos em toda região garimpeira.
"O Compra Fiado antigamente se chamava Arengueira, ao lado do Cabano dos Neres. Arengueira era uma lagoa
que ficava pertinho do grupo escolar de hoje", revela dona
Alzira Vilarindo dos Santos, cuja família reside nos vizinhos Canto da Lagoa e Barra da lúma desde a época prégarimpo, quando seu avô Tertuliano Vilarindo veio criança
do interior da Bahia, trazido por Zacarias Barreira, grande
fazendeiro na época. Tertuliano casou-se com Filomena de
Barros Castro e, da união, nasceram os filhos Domingos,
Benício, Julião, Sebastiana, Catarina e Geralda. Benício Vilarindo de Castro seria eleito vereador no mesmo pleito em
que Cavouqueiro elegera-se pela primeira vez, no mandato
do prefeito Bias Barreira de Macedo. Domingos Vilarindo,
filho mais velho de Tertuliano, ganhou destaque na produção
de um importante combustível dos garimpeiros do Compra
Fiado e adjacências: a cachaça Vilarinda. Ele viveria o suficente para ser aclamado patriarca da família e vê-la reunida
em torno de si na comemoração dos seus cem anos de vida,
uma gradiosa festa realizada em julho de 1992. "Meu avô
Domingos casou-se com Luíza, minha avó. Ele nasceu em
1893 e faleceu aos cem anos, em 1993. Nunca mexeu com
garimpo, começou a vencer na vida tocando sonfona em um
conjunto formado em parceria com o velho Aristides Nery.
Sempre se dedicou à atividade agropastoril, destacando-se
de 1930 a 1950, na produção de cachaça, farinha e rapadura.
Naquela época já fazia muito sucesso a cachaça Januária,
de Minas Gerais, que ele adotava como exemplo. Apesar de
ele não ter rotulado, os consumidores passaram a chamála de Vilarinda, por associação a seu sobrenome. Eu ainda
entreguei em Boqueirão e em Gilbués muita cachaça acondicionada em ancoreta, hoje chamada de tonei e de barril",
informa o neto Gilberto Vilarindo dos Santos, advogado residente em Cuiabá.
***
Além da multidão de garimpeiros brasileiros, americanos também trabalharam no Compra Fiado, em pesquisas
do solo, entre os anos de 1960 e 1965, nas terras compradas
de João Miguel. "Eles passaram lá mais ou menos uns cinco
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anos, só não fizeram mais benefícios porque não aceitaram
naquela época. O prefeito de Gilbués não aceitou, pois eles
queriam fazei uma cidade. Mas ainda fizeram uma casa e
uma escola muito boa que foi inaugurada com uma missa
do padre João. Contrataram as professoas lone e Armindina e pagaram muito direitinho. Quando eles foram embora
deixaram as terras aos cuidados de Manoel Coeba, que mantinha correspondência com eles. Depois eles sumiram, não
deram mais notícia", lembra-se dona Alzira Vilarindo.
Wanderlino Guedes dos Santos, o Wandu, morador do
Compra Fiado naquela época, filho de Manoel Coeba, acrescenta que "eles queriam fazer pesquisa, mas ainda hoje não
sabemos se era o diamante que eles procuravam. Chegaram
de avião e se movimentavam a bordo de um jipe Vemague.
Chamávamos de americanos, mas na verdade trabalhavam
para a empresa canadense Patos do Brasil S/A, com atividades em várias partes do mundo. A região do Compra Fiado
foi muito beneficiada por esse povo. O americano constrói
primeiro a escola, depois a igreja. Eles fizeram a escola, pagaram os professores e deram o fardameno para os alunos.
Beneficiaram o povo com transporte, remédios, médico e
energia de motor". Segundo dona Ana Guedes dos Anjos,
mãe de Wandu, "os americanos eram muitos, vinham uns
e depois outros. Eles trouxeram de muda de eucalipto a geladeira".

mante quando terminou de urinar no quintal da casa do pai,
Dico Tavares. O jato da urina no solo revelou o primeiro
diamante daquele garimpo que passou a chamar-se, sugestivamente, de Periquito da Moça. Edson Tavares, irmão de
Cavouqueiro, viria se casar com Roxa, filha de Dica.
Qual delas produzia mais? Impossível identificar. Em
qualquer delas, o garimpeiro encontrava sua pedra, fosse
torra, indústria, carbonado, cristal ou belo exemplar de diamante acima de quilate. Entre tantas outras, foram sucesso
as manchas da Grota Rica, Desidera, Pela, Canoa de Pernambuco, Grota de Adão, Gelo, Avenida, Reservado, Bom
Jardim, Pé-de-Bolo, Periquito, Piripiri, Catuaba, Manchão
do Curral, Sossego, Riacho dos Cavalos, Grana. No Goiás,
os garimpos do Chiqueirão, Pium, Ilha das Formigas, Novo
Acordo, Espingarda. No Maranhão, o garimpo do Clementino.
Durante pouco mais de duas décadas, de 1950 até os
primeiros anos de 1970, Boqueirão viveu seus anos dourados. Brilhantes em aluvião, apanhados até no meio da rua,
após uma enxurrada. Nas casas não havia galinha abatida
que não tivesse a moela cuidadosamente revolvida, pois até
nas entranhas delas também se encontrava diamante.
Era comum cantar-se em Boqueirão:

Guilherme Sirqueira, mineiro de Belo Horizonte, trabalhava como contador e intérprete da empresa. Coforme
Wandu, o comando da Patos do Brasil estava a cargo "do
dr. Bel, representante da firma no Brasil e gerente-geral. O
geólogo russo Mike Meakof falava um pouco de português,
aprendido quando morou em Niterói. Havia ainda o geólogo
argentino Fausto Maldonado e o motorista Davi, que era inglês". Dona Ana Guedes se recorda que "o Meakof fumava
cachimbo o dia todo".
A volumosa produção nas adjacências do Compra Fiado motivara o nome do garimpo Vai-Que-Tem e nas imediações de Monte Alegre a mancha do Tanto Queira. Ainda
próximo ao Compra Fiado surgiria o garimpo do Periquito
da Moça, atual Periquito, local antes conhecido como Tamboril. A moça chamava-se Dica, agraciada com um dia-
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"Choveu, choveu
Então Boqueirão encheu
Na pinicada está chovendo
E na Piçarra já tem gente morrendo".
Entre famosos e anônimos, os garimpeiros elevaram
Boqueirão à glória, mas poucos viram seu fenecer. Citálos por completo, nem um senso conseguiria. Mas é justo
o registro dos irmãos Josué, Jonas Meia-Noite e José Aniceto, este último famoso como Bate-Pau, pelo fato de trabalhar para João Santana. Os três foram comerciantes em
Boqueirão, sendo que Meia-Noite prosseguiu na atividade
em Monte Alegre; Andrelino, marido de Jovita, morreu soterrado quando uma dama desmonorou num rompimento.
Herculano; Vitor Buique e Barriguinha; Joãozinho Bodocó;
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Pedro Zuada; Hilário; Osvaldo Piratinga; Chico Pequi, não
se sabe o porquê de ter sido apelidado de Minha Tia; Gonçalo de Izabel; os irmãos José e Dionísio Soares; Rodrigues
de Italvina; Pedro Reservado "comeu muita água montado
num cavalo pampo, branco e marrom", cita Cavouqueiro;
Leodoro da Caatinga Branca; Saiu Loré; Inocêncio; Lourêncio; Chico Grosso, casado com Joaquina, teve comércio
na rua do Cruzeiro; Feliciano, piauiense de Bom Jesus; João
Mosgueiro; Miro, vindo de Castelo, no Maranhão, casouse com Belinha Barreira; Joaquim Coco; João Caroba; João
Totó, piauiense de Uruçuí, andava só no linho e sapato branco, um negão de quase dois metros de altura, morou na
Altamira, propriedade de João Figueiredo. Conta-se que na
empolgação de um forró, caprichou tanto no volteado que
enfiou o pé no bolso do paletó de outro cavalheiro.
Dos tidos corno desequilibrados, de bulinete fraco mas
agressivos nos momentos de ataque, citem-se Nascimento,
filho de Luís Balaio de Gato; Gildásio e João Pêssego de
Oliveira, o Preto, nosso parente, filho de João Mundico.
Lembro-me dele amarrado com as mãos para trás, na sala
da casa em que tio Cheiroso morara em Boqueirão. Numa
de nossa idas à Vereda Comprida, contávamos como certo
aquele sono depois do almoço nas redes armada na varanda
ou embaixo das árvores, depois que Cavouqueiro começasse a roncar, claro. Um ronco, aliás, só superado pelo de Davi
Mascarenhas, numa noite em que ele pernoitou conosco em
Gilbués, a caminho do Riacho Frio. Mas a saborosa galinha
preparada por Neusa, esposa do vaqueiro Zé Bueno, deixoulhe mais esperto que de costume. Mal terminara o almoço,
ele ordenou:
— Nada de dormir, turma. Vamos tomar a benção a
nossa tia Teodorinha!
A muito custo disfarçamos a preguiça e o seguimos
rumo à casa de tia Teodora, ali mesmo na vizinhança. No
caminho, comentamos as famas de Beê e de Preto. Aquele,
de glutão; este, de doido. Além desses dois filhos, Teodora
e João Mundico ainda tiveram Catarino, Cassemira, Maria e
Joaquina. O medo dos acessos de loucura de Preto superava
em muito a simpatia pela figura rechonchuda e sorridente de
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Beê. Dias antes soubemos da última de Preto. Cavara duas
sepulturas em frente à casa deles e esperou que tia Teodora
e outros acordassem, para ameaçar:
— Nessa cova eu vou enterrar minha mãe. Nessa outra
vou enterrar meu irmão Beê, só assim ele pára de comer
tanto.
Para alívio de todos, Preto estava lúcido, tia Teodora nos abençoou e ainda ouvimos Beê entoar a "Tabuada",
uns versos inventados por ele mesmo, sempre cantados nos
momentos de farra:
-(...)
"A regra da tabuada é l ;2;3,
quem de l tira l fica nada
todo alambique é de bronze, 12 menos um fica 11
tirando calo dos pés, 11 menos um fica 10
não tem paixão por quem morre, l O menos um fica 9
toda vida fui afoito, 9 menos um fica 8
cortei fumo de canivete, 8 menos um fica?
torna dizer outra vez, 7 menos um fica 6
quem na orêa bota brinco, 6 menos um fica 5
se quer mentir vai pró mato, 5 menos um fica 4
para comer outra vez, 4 menos um fica 3
eu já marquei pra depois, 3 menos um fica 2
Bico doce comeu bosta de anum, 2 menos um fica l".
Raimundo Pêcego de Oliveira,o Beê, e João Pêcego de
Oliveira, o Preto, eram opostos em tudo. Beê, baixinho e
gordo. Preto, alto e esbelto. Beê farreava a ponto de dormir
na rua. Preto, avesso ao álcool. Beê, pacífico, conversava
tanto que dava bom-dia a jumento. Preto, monossilábico,
mas nos momentos de loucura tornava-se agressivo. Por
longo tempo, a marca de seu facão ficou nas paredes de
muitas casas em Boqueirão. Portas e janelas se fechavam,
tão-logo alguém anunciava:
— Preto de João Mundico endoidou de novo!
Muitas vezes precisou ser amarrado em Boqueirão.
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Numa delas, a tarefa requereu a força de muitos homens,
entre eles os irmãos Teodoro, mulatos gigantes residentes
às margens do riacho de Boqueirão. Beê faleceu a caminho de casa, quando voltava do festejo da Marmelada. Já
idoso e sem os rompantes do passado, Preto esteve internado no Hospital São Vicente de Paula, em Taguatinga-DF,
em 1993. Depois foi transferido para a clínica Planalto, em
Planaltina-DF, mais tarde fechada por acusações de maustratos a doentes mentais. Eu o peguei no dia da alta, trouxeo para almoçar conosco e completei-lhe os remédios. Na
noite daquele mesmo dia, o embarquei na Transpiauí, para
Gilbués. Cavouqueiro e Sanchinha, em Brasília para consultas médicas, regressaram juntos com ele. Preto pareceume tristonho, de fala pouca e pausada. Efeito da medicação,
pressuponho.

- É por isso que eu gosto de caçar mais Dê: o que
Deus der a gente come!
Se as extravagâncias comestíveis de Beê tivessem chegado ao conhecimento do escritor colombiano Gabriel Garcia Márquez, provavelmente ele teria figurado no seguinte
trecho, no qual os personagens Aureliano Segundo e Camila
Sagastume, A Elefanta, duelam para decidir quem mais comia, magistralmente narrado nas páginas do romance Cem

anos de solidão, laureado com o prêmio Nobel de literatura:
"De todas as partes chegavam comilões fabulosos para tomar parte nos irracionais torneios de capacidade e resistência que se organizavam na casa de Petra Cortes (...). Ao fim
da primeira noite, enquanto A Elefanta continuava impávida, Aureliano Segundo estava se esgotando de tanto falar e
rir. Dormiram quatro horas. Ao acordar, cada um bebeu o
suco de cinqüenta laranjas, oito litros de café e trinta ovos
crus. Na segunda madrugada, depois de muitas horas sem
dormir e tendo despachado dois porcos, um caixo de bananas e quatro caixas de champanha, A Elefanta suspeitou que
Aureliano Segundo, sem o saber, tinha descoberto o mesmo
método que ela, mas pelo caminho absurdo da irresponsabilidade total".
Naquele mundo de dinheiro e cachaça, não poderiam
faltar as moças da casa da luz vermelha, no caso candeeiros. Raparigas famosas, disputadas na Rua do Cruzeiro, no
cabaré de Vítor e noutros: Constância; Luíza Pé-de-Ferro;
Nemézia Vilarindo; Helena Três Saias aprontou até em Gilbués, quando juntou-se com o aventureiro Asa Branca, um
sujeito mais treiteiro que jumento baiano; Saruaba; Mercedes; Luiza Carbonado; Joana Perna de Bilhar; Santa, mãe de
Daluz, a dama mais bonita de Boqueirão, que, enlouquecida, vestiu oito vestidos a ateou fogo em si mesma, morrendo
três dias depois; Veneranda; Marluce; Marina; E, claro, Lorentina, famosa em Boqueirão e depois em Monte Alegre,
onde, por muitos anos manteve o cabaré do Brejo Novo.
O toque final cabia aos sanfoneiros. Verdadeiros e requisitados artistas, do porte de João de Quininha, casado
com Creuza, que mesmo deficiente da mão o ajudava como
zabumbeira. Porfírio; Foguinho; João Mosquito e Zé Tocador, o Zé de Aleixo.
Como vestir toda essa gente? Roupas prontas não havia, mas comprava-se tecido nas lojas de João Antero, Cícero Paiva, Areolino e Artur Moreira. Tirava-se as medidas
na trena do alfaiate Aurélio, baiano vindo de Santo Inácio,
acompanhado pelo pai, Seu Antoizim. Aurélio casou-se
com a professora Helzita. Ela viera trabalhar em Boqueirão como professora, trazida de Corrente pelo padre Getúlio
Alencar, que a hospedou em nossa casa. "Fique tranqüilo
padre. De fome ela não morre, o que nós comermos ela tam-
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A fama de comilão de Beê ultrapassou as fronteiras da
Vereda Comprida. Conta-se que, sozinho, ingeriu um litro
de mel de abelha urucu, depois de ter comido cem mangas de sumo, cortadas a faca. É célebre a cena em que ele
chegou na casa de Cavouqueiro pela manhã e Sanchinha
perguntou-lhe:
— Já tomou café Beê?
— Não, minha tia Sancha: só comi uma cauã, dois beiju, seis mamão, um prato de buriti, um litro de mel de oropa,
uma tigela de feijão com farinha e a fuçura dum porco.
Tio Gerson Tavares conta que ele e Beê fizeram uma
caçada pelas chapadas da Vereda Comprida e Pindaíba, mas
o cachorro Canguçu não acuou nem um preá. Ao voltarem,
entretanto, o cachorro latiu mais alto embaixo de uma sambaíba. Tratava-se de um mixila (tamanduá), logo descartado
por Gerson, "pois aquilo não era bicho de se comer". Aí Beê
esperneou:
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bem come", comprometeu-se Cavouqueiro quando a recebeu. Quando casaram-se, ela e Aurélio moraram em uma
casa defronte à de Cavouqueiro e Sanchinha. Remédio havia alguns na Farmácia de Euclides Palito. O médico mais
próximo, Dr. Mizael, morava em Corrente, a cerca de noventa quilômetros. Ocasionalmente, porém, o dr. Humberto
passava uma temporada por lá. Ele era um médico italiano,
cujo mau humor atribuía-se aos tempos de combatente da
Segunda Guerra Mundial. "Médico tarimbado, salvou muita
gente nossa", garante Cavouqueiro.
Para nós crianças, a religiosidade restringia-se a ouvir
os benditos das novenas do Festejo de São João Batista e da
procissão do Natal. Bom mesmo era aguardar a noite de São
João para disputar, no murro brabo, as prendas das fogueiras
de Seu Lalau e Dona Tavinha e da igreja, as mais carregadas
de bolos e doces. A Semana Santa em Boqueirão constituíase em um mundo à parte das crendices, celebrações e jejuns.
O sábado de Aleluia prendia nossa atenção mais pela malhação do Judas que pelo fim da Quaresma. A meninada se concentrava nas proximidades da casa do delegado Valdemar
Palha, na Piçarra, logo que ele terminava de conceber um
Judas em tamanho natural e o enforcava em uma árvore preparada para a ocasião. A gurizada afluía para as calçadas do
mercado municipal, vinda de todas as direções: da Pinicada,
das Ruas do Cruzeiro e da Igreja, pelos becos das casas de
Augusto Martins e Altino Soares.
Pelo meio da tarde, à procura de um ponto mais estratégico para assistir à derrubada, se deslocava para a sombra
das casas de Firmino Gato, Alberes Dualibe, João Miguel e
da garagem de Santo Gato, pontos defronte à residência do
delegado. Só arredava pé quando Arenilton, filho de delegado, desfechava um tiro certeiro de espingarda na corda que
enforcava o Escariotes. Então o enorme boneco de pano,
com cabeça de jerimum, virava posse dos meninos em um
arrastão que só terminava à noitinha, quando restavam apenas frangalhos do Judas.
Passado o sábado de Aleluia, o espaço entre o fundo do
mercado até a altura da casa de Santo Gato, um dos pontos
mais largos de Boqueirão, funcionava como um campo de
futebol improvisado para nossas peladas com bola de mangaba. Como eu havia perdido o chinelo numa dessas dispu-

tas, passei a jogar com ele entre os dedos da mão, com medo
da bronca de Cavouqueiro. Um pneu de couro era raridade
e quando aparecia quase sempre pertencia a Antenor Brito
Júnior, o Bum, hoje Cegão. Fora dali, jogávamos também
na rua da Igreja e no campinho próximo ao olho d'água, na
direção dos Pêssegos. No campo oficial, na saída para Compra Fiado, menino só ia para assistir às jogadas de craques
adultos, como Miranda, Duca, Bebê Palha, Santo Gato, Beé
e outros, em partidas geralmente apitadas por tio Eutimes.
A migração dos garimpeiros de Boqueirão para outras
regiões do País, o surgimento de Monte Alegre, a escolha
de Elias Guimarães como primeiro prefeito, a construção
de Brasília e a citação de Ubirajara, famoso comprador de
diamantes, foram bem lembrados nos versos a seguir, transmitidos a mim em 2004 pelo baiano Vilson Gomes da Silva, então com 86 anos. Ele veio de Santo Inácio em 1947,
quando estava com 37 anos.

HO

"Monte Alegre é uma cidade
de muito grande valor
o pessoal que aqui trabalha
morre sentindo sua dor
Atrás do diamante
Que é uma pedra de valor
O diamante está difícil
E o carbonado também
O preço está muito bom
Mas ninguém sabe onde tem
Por isso que todo mundo vai embora
Não vai ficar mais ninguém
O Boqueirão
Há muito se sabe que acabou
Saindo tudo de lá
Do Monte Alegre se aproximou
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Foram todos para Brasília
A derrota aqui ficou
No resultado de tudo
Só vai ficar seu Argenor
A chegada de Ubirajara
Fez uma grande confusão
Está panhando as mulheres
E levando no avião
E os maridos rompendo a pé
Sem saber nem direção
E agora, nós que ficamos
Vamos ter animação
Vamos tratar de nossa política
E fazer a eleição
Vamos ser por seu Elias
Que é um bom cidadão".
De toda história do garimpo em Gilbués, Cavouqueiro
considera o assassinato de seu compadre Edson Loiola, o
Senhorzinho, a notícia mais triste. A cilada era para qualquer comprador de diamante que fosse ao garimpo do São
Dimas, atraído por dois garimpeiros que foram a Gilbués
propagandear a existência de grande lote de pedras em seu
poder. No dia anterior, falaram com Cavouqueiro, com Josué Aniceto e com o próprio Senhorzinho. Cavouqueiro foi
até o São Dimas no mesmo dia à tarde. Os assassinos até
espantaram quando o carro em que Cavouqueiro fora com
o neto Lázaro freou quase em cima deles. Desconversaram
com a desculpa de que os diamantes estavam em outro lugar. Cavouqueiro parou na barraca de uma amiga, que, informada da história, o alertou. "Esses dois não têm diamante nenhum, Cavouqueiro. Tão é bebendo cachaça fiado".
Senhorzinho não teve a mesma sorte, nem conversou com
Cavouqueiro quando foi ao São Dimas no dia seguinte, na
companhia do taxista Elvídio, o Vidola. Senhorzinho con-
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cordou em acompanhar os farsantes até o suposto lugar dos
diamantes, mas assim que afastaram-se do povoado foi atingido por disparos de revólver. Os assassinos fugiram com a
bolsa de Senhorzinho, que nem tinha tanto dinheiro. Elvídio ouviu os disparos, correu até o local do crime, mas só
encontrou o corpo estendido de Senhorzinho. Acionada, a
polícia saiu no encalço dos fugitivos. Retornou com a bolsa
de Senhorzinho, mas ficou o suspense se matou ou não os
assassinos em cambate. Suspeita-se que sim.
***
GLOSSÁRIO
Bunda Vermelha - Apelido dos garimpeiros.
Baguá — o mesmo que cascalho.
Baleia — Gamela afunilada de madeira destinada ao
transporte do cascalho a ser lavado nas catas de ouro ou
diamante.
Calumbé — como os piauienses chamavam a bateia.
Cascalho — pedregulho, aluviões auríferos denotando
a presença de diamante.
Catra ou catreado - local de extração do cascalho, veio;
Chipre — diamante de tamanho médio; Classificado
entre a indústria e a fazenda fina.
Cisterna — Buraco aberto no solo até encontrar o cascalho.
Corrida — cisterna horizontal, cuja forma lembra uma
canoa, daí as denominações citadas aqui para a Canoa de
Pernambuco e outras.
Dama — coluna de sustentação do rompimento, deixada pelo garimpeiro quando, após cavar a cisterna, cava para
as laterais.
Faisqueiro — Comprador de diamante financiado por
outrem. Ex: Cavouqueiro foi faisqueiro dos irmãos Saiu e
João Santana, de Luiz e Orizom Amaral. Os dicionários registram faisqueira como resto de cascalho abandonado nas
lavras.
Fazendinha fina —Diamantes pequenos. Até dez ou
mais para pesarem um quilate; diamantes de até 20 pontos.
Fazendinha grossa — diamante de baixo valor; três
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por um, ou seja, três diamantes para pesarem um quilate.
Indústria — diamante de baixo valor.
Mancha — local de produção do diamante.
Carbonado — variedade do diamante, hoje sem valor
de mercado.
Rapa — cascalho encontrado na superfície do solo.
Resumo — cascalho separado do barro.
Suruca — espécie de peneira.
Torra — diamante de baixo valor,
xibiu — diamante de baixo valor.

114

Antes que o povo gilbueense elegesse o primeiro prefeito por meio de uma eleição direta, a cidade teria cinco
mandatários nomeados: Fausto Ferreira Lustosa, José Rodrigues Aguiar, Raimundo Gorado Lustosa, Areolino Mascarenhas Lustosa e Salomão Fernandes Fonseca. Emancipado pelo Decreto-Lei n° 52, de 29 de março de 1938, Gilbués
esperaria nove anos para eleger Pedro Dualibe como primeiro prefeito escolhido diretamente, para o mandato de
1947 a 1951. Deocleciano José de Santana derrotou Caio
Lustosa, tornando-se o segundo prefeito eleito de Gilbués,
na gestão de 1951 a 1955, sucedido por Álvaro de Carvalho
Melo, que governou de 1955 a 1959.
O político Cavouqueiro nasceria do
garimpo, pelas mãos de Álvaro Melo e Terto Lustosa que o apresentaram como candidato a vereador pelo Partido Trabalhista
Brasileiro-PTB, na campanha de 1959. Naquela eleição, o povo elegeria o sucessor de
Álvaro Melo, disputada entre Bias Barreira
de Macedo e José Frazão Parente para o
mandato compreendido entre 1959 e 1963.
Numa disputa bastante acirrada, Bias venceu pelo PTB com maioria de pouco mais
de trinta votos, tendo Geraldino Gabriel de
Oliveira como vice. Fez também a maioria
Álvaro Melo,
na Câmara de Vereadores, o que lhe permitiu
prefeito
entre
enfrentar a ferrenha oposição liderada pelo
1955 a 1959
então vereador Fabriciano da Cunha Corado. "Em Boqueirão, Bias apanhou bonito. Lá, ele era mais
odiado que o diabo. Não apanhou mais porque eu morava lá
pertinho [no Pau d'Óleo] e era vereador dele. Na urna de Boqueirão mesmo, que era a Terceira Seção, só tivemos sete votos. Agora na Quarta, que era onde eu trabalhava, no Podóio,
tivemos sessenta e tantos votos, não sei se foram sessenta e
oito... uma coisa assim. O veio Bias era canguinho demais, o
povo mangou muito dele e lhe chamava de Mangado. Logo,
ele era muito influenciado por Dr. Bessa [José Plácido Bessa,
juiz de direito de Gilbués na época} e por Álvaro Melo. Ele
sofreu demais. Mas era homem bom, humilde, de bom coração", relata Cavouqueiro.
Sobrinho de Bias, Lula Barreira e Lira o define "como
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um líder de Barreiras, teve muito respeito pela família Barreira, dentro do povoado Meios. Junto com Álvaro Melo,
foi muito importante para a emancipação, de Barreiras. Seu
trabalho continuou com o filho, Hans Barreira, que também
foi nosso prefeito".
Naquela eleição sem favoritos, o próprio
Bias Barreira era o mais consciente das dificuldades do pleito. Quase incrédulo sobre as chances
de vitória, tão logo encerrou a votação se recolheu ao silêncio do ermo Brejão, propriedade da
família, no interior da então Meios. Lá, sem pres- «,
sã, esperou a apuração dos votos, ainda contados
em Teresina, um mês ou mais depois da eleição.
"Como seu representante, Antônio Pereira Nunes
acompanhou a apuração das urnas", conta Lula.
Cavouqueiro volta no tempo para resgatar os fatos: "Quando chegou a notícia que tio Bias tinha Bias Barreirá\
afeito de
ganhado a eleição, compadre Joaquim de Dendoa
sã estava aqui em Gilbués, no aeroporto. Aí logo
correu no pensamento dele: 'Vou nestante avisar
compadre Antônio'. E desamarrou o cavalo velho, montou
e desceu doido pró rumo do Podoio. Foi uma carreira dali
até lá. Eu tava na porta conversando com uma turma de garimpeiros, quando avistamos aquele cavalo em disparada,
desimbestado. Moço, que carreira doida é aquela? É compadre Joaquim! Quando ele chegou perto de nós, já gritava:
'Minhas alvistas compadre! Ganhamos a eleição! O veio
Bias ganhou e o senhor ganhou também'! Ele chega tava
sem fôlego. E aí rapaz, quando compadre Joaquim apeou,
foi aquela alegria. Daí pra diante nós fomos beber cachaça
com aquela raça de gente nossa".
Zenaide Barreira Seraine, solteira à época, hoje professora aposentada e proprietária do clube Verdão, em Gilbués,
recorda-se da festejada posse de Bias: "Saímos de Barreiras numa caravana a cavalo, mais ou menos sete horas da
manhã. Chegamos soltando foguete, aquela animação toda,
tudo muito bonito. A bebida farta era cinzano, que nós chamávamos de cabeça vermelha e cangote de jacupemba. Depois da posse, tio Bias voltou conosco para os Meios, também a cavalo. Nesse dia a festa foi até a coruja voar, a barra
do dia clareando e o forró comendo".
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Na falta de automóveis, os 16 bois-de-carro de Cavouqueiro foram utilíssimos na campanha. "O candidato a vereador representante do Pau d'Oleo era pra ser compadre
Terto, mas ele disse que não tinha jeito pra político. Álvaro
Melo então pediu que ele indicasse outro nome", revela Cavouqueiro. Na conversa seguinte, Terto apresentou a lista
tríplice dos amigos Júlio Costa, Júlio Augusto e Antônio
Cavouqueiro:
- Você escolhe um dos três, Terto. O escolhido nós
vamos registrar - recomendou-lhe Álvaro Melo.
- O que eu achei mais com jeito foi o Cavouqueiro
mesmo.
— E quem é esse Cavouqueiro?
— É um rapaz trabalhador, homem jeitoso, muito meu
amigo. E comprador de diamante, tem família grande e é
muito ligado com o povo. Botaram esse apelido nele de Cavouqueiro por causa do garimpo, mas o nome dele mesmo é
Antônio Tavares de Oliveira.
— Pois eu quero é esse Cavouqueiro mesmo!
Enciumado ou não, Júlio Costa apoiou a candidatura
de José Frazão para prefeito e a de Pedro Dias a vereador.
— A porca comeu todos três - zomba Cavouqueiro.
As urnas confirmariam as projeções de Terto Lustosa
em torno da candidatura de Cavouqueiro, eleito entre outros vinte candidatos, com expressiva votação para a época.
"Tive uns cento e oitenta votos, fui bem votado. Fui o segundo, só perdi para Cicerolino que teve 210. Apresentaram Pedro Dias como vereador pra me prejudicar, mas perderam na intenção, porque o Cavouqueiro velho ganhou e
meu prefeito também, com trinta e poucos votos de frente",
vangloria-se. A família o apoiou maciçamente, mas foi dos
garimpeiros a parcela de votos decisiva para a vitória e de
quem também receberia importante apoio na campanha do
segundo mandato, na administração do prefeito Fabriciano
da Cunha Corado, de 1966 a 1970. "Votei três vezes pra
Cavouqueiro. A primeira vez, numa seção bem ali na Rua
Baiana", revela Biá.
O Gilbués de 1959 teria o prefeito Bias Barreira com
o tempo dividido entre dois endereços. O permanente, de
Barreirinha — ainda chamada de Meios — e o de trabalho, a

119

Pedro Paulo Tavares de Oliveira
Prefeitura Municipal, em Gilbués. Hospedava na residência
de Alaíde Oliveira e depois na casa do professor Belmiro
Crispim da Silva. Por último, na casa do filho Hans Barreira, que se tornou escrivão do cartório. "Tio Bias passava uns
quinze dias em Barreirinha e outros quinze em Gilbués",
anota Valter Rocha, genro de Alaíde Oliveira.
Além de Antônio Tavares de Oliveira, a Câmara de Vereadores de 1959 a 1962 seria composta, entre outros, pelo
então escrivão público Cicerolino do Nascimento, Domingos Barreira Lira, Cassemiro Ribeiro Soares, Benício Vilarindo de Castro e Fabriciano da Cunha Gorado. "Naquele
tempo Fabriciano já era danado. Fazia uma oposição das
grandes ao prefeito, mas tio Bias tinha a maioria pelo PTB
e a zuada dele pela UDN ficava por isso mesmo. O vereador
mais votado foi Cicerolino, com duzentos e dez votos. O homem era forte. O povo da ala nossa votou quase tudo nele,
que era sabido, escrivão. Ele morava em Teresina e veio pra
Gilbués nesse tempo como tabelião. Lá se vai, parará, apresentaram ele como vereador. O homem muito jeitoso. Política é o seguinte: é jeito né? É pra quem gosta de pobre, ganha
quem mais souber mentir. Como mais sabido, Álvaro Melo
pensou: 'Eu vou botar esse homem'. Botou e deu certinho.
Deu certo! Muito conceituado ficou Cicerolino na região",
afirma Cavouqueiro.
A atuação de Cavouqueiro como vereador igualavase à dos outros no trivial da função ainda hoje em voga na
política gilbueense, com raríssimas exceções: comparecer
às sessões da Câmara, ajudar na compra de remédio e de
passagens, hospedar algum eleitor. A distinção ficava por
conta da proximidade com o eleitorado, particularmente os
garimpeiros, agraciados com um mimo oportuno do representante do Pau d'Óleo: a doação de 117 hectares de terra
para a exploração garimpeira livre da cobrança de percentuais sobre a produção. Este feito o consagrou no garimpo e
em muito contribuiu para sua reeleição.
Terto Lustosa, cuja influência fora decisiva para a indicação do nome de Cavouqueiro à candidatura de vereador,
imperceptivelmente voltaria a ajudá-lo. Ele não imaginava
que da decisão de proibir a presença dos garimpeiros nas
terras da Goianinha ou noutra propriedade nasceria a cessão das terras aos bundas-vermelhas. Havia fundamento na

120

Cavouqueiro
cisma de Terto com o garimpo, pois além de não receber
corretamente o percentual cobrado sobre a produção do diamante, ainda perdia algumas reses acidentadas nas cisternas
abertas no terreno. "Os garimpeiros não pagavam a percentagem, estavam roubando compadre Terto, e ele cismou
com razão, porque ficar só com os buracos sem tapar foi um
prejuízo doido, o gado caía demais. Garimpeiro toda vida
foi contra tapar buraco, só quer furar e dar prejuízo ao dono
da terra. Eu sempre botei a mão em cima de garimpeiro,
mas nisso ele não é gente, não deseja o bem do proprietário.
Como é que a pessoa tem seu terreno invadido pra deixar só
os buracos? Não tem condição", reage Cavouqueiro.
Nem a intermediação de Cavouqueiro e a de outras pessoas conseguiram demover a decisão do velho Terto. Na Goianinha o garimpo estava suspenso! Aquela altura, porém, a exploração expandia-se para a direção de Boqueirão e Compra
Fiado. Goianinha e Pau d'Óleo aos poucos perdiam a exclusividade. Atento à mudança dos ventos exploradores, Cavouqueiro
procurou Simão Pêssego, dono de 117 hectares chamados de
Baixinha, e propôs comprá-los. O terreno situava-se - permanece lá - na saída de Boqueirão para Compra Fiado e Pindaíba,
próximo ao cemitério Pé-de-Bolo, "na cabeceira da Desidera,
limitando com Antônio de Vigário", localiza Cavouqueiro.
— Simão, você quer vender aquela área de terra da Baixinha?
— Vendo Antônio. É pra vender mesmo.
— Pois eu vou conversar com tio Bias pra nós comprarmos as terras para o município.
Tão logo encontrou-se com o prefeito, informou-o da expulsão dos garimpeiros da Goianinha e também da oportunidade política de se comprar as terras da Baixinha, doá-las ao
município e em seguida destiná-las aos garimpeiros. Tio Bias
concordou, convencido por Cavouqueiro de obter dividendos
políticos naquela região que lhe rendera poucos votos. Recomendou, porém, uma boa choradeira antes de fechar o negócio, numa demonstração de que prefeito reclamar da falta de
dinheiro não é de hoje:
- Pode comprar Cavouqueiro, mas não compre muito
caro, negocie com jeito porque nossa prefeitura veia tá arrasada. Mas compre assim mesmo.
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Assim, a jogada política se consumou. Cavouqueiro
comprou as terras e convocou os garimpeiros para anunciar,
na presença do prefeito, que estaria doando-as aos município. Este, por sua vez, as reservaria para a exploração garimpeira. Na ocasião, Cavouqueiro anunciou: "Agora vocês
podem trabalhar, só que vamos procurar tapar os buracos,
porque senão dá prejuízo a nós mesmos. Acontece o seguinte, vocês pegando o diamante e vendendo, vão comprar o
quê? Não é gado? E o gado nós temos que deixar em cima
da terra do nosso município. Vamos lutar pra não deixar essa
buraqueira".
Assim ele avalia o resultado: "Foi bom demais. Politicamente pra mim foi uma beleza, porque ali no Boqueirão
eu não tinha voto, quem tinha voto ali era Frazão que tinha sido o candidato a prefeito do povoado de Boqueirão".
Herculano Martins corrobora: "Quem deixou alguma coisa
como lembrança de vereador em Boqueirão foi Antônio Cavouqueiro, esses cento e tanto hectares dividindo o Reservado da Grota da Onça, comprados na mão de Simão. A terra
tá lá, ninguém cerca".
***
Entrevista com Antônio Alves Folha, o Santora, concedida em maio de 2002, no escritório do comércio de Seu
Matos, em Gilbués:
Nesse livro aqui, Enciclopédia dos Municípios
Piauienses, parece ter ocorrido uma falha, pois eu não
vi o nome de Joaquim Rodrigues como prefeito eleito de
Gilbués e nem o de Luiz Alencar como indicado.
Com certeza. A história de Joaquim Rodrigues é a seguinte: ele foi candidato em 1948. Primeiro candidato depois da redemocratização do país, que veio em 1945. Houve
a eleição para governador em 1947 e, em 1948, Joaquim
Rodrigues se candidatou a prefeito, contra o senhor Raimundo Gorado Lustosa, o Mundico. As eleições foram no
dia 29 de fevereiro de 1948. Joaquim Rodrigues conseguiu
vitória através do voto popular, mas o Mundico, através do
PSD, conseguiu anular as urnas de Boqueirão e Enseada.
Submeteu isso ao Tribunal Eleitoral do Piauí, que decidiu a
favor de Joaquim Rodrigues. Joaquim Lustosa Sobrinho era
deputado nessa oportunidade e aí o PSD recorreu para o Rio
de Janeiro. Lá, no Supremo Tribunal, o Mundico ganhou
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1948 até 24 de novembro do mesmo ano. Aí o Mundico assumiu e completou o mandato.
Então, não é verdade que forjaram uma espécie de
renúncia para Joaquim Rodrigues?
Não. Não é verdade. Ele perdeu na justiça. Depois da
redemocratização ele foi o primeiro prefeito eleito de Gilbués.
Depois, então, foi eleito Pedro Duailibe, como está
aqui no livro?
Esse foi nomeado pelo então governador Rocha Furtado.
Então essa informação do livro está furada. Olha só
o que diz aqui. Prefeitos nomeados de Gilbués: Fausto
Ferreira Lustosa, José Rodrigues Aguiar, Raimundo Corado Lustosa, Areolino Mascarenhas Lustosa e Salomão
Fernandes Fonseca.
Tá errado. Isso aí tem um bocado de erro. Sabe como
foi? O Fausto [Lustosa] foi eleito em 1935. Ele lutou contra dr. Bessa. Com o golpe de 37, o Estado Novo, então o
Fausto passou a prefeitura sabe para quem? Para seu genro, José Rodrigues Aguiar. Quando foi em 39 o Fausto brigou com Zeca Rodrigues, e então nomeou o filho dele [de
Fausto] Raimundo Gorado Lustosa [Mundico]. Aí o Zeca
Rodrigues, brigado com a família Rodrigues, denunciou
as falcatruas do Mundico. Então veio um interventor em
1942, o sargento Alcides, que foi prefeito aqui de Gilbués.
Em 1943 assumiu Areolino Mascarenhas Lustosa, nomeado
pelo então interventor Leônidas Melo. Com a queda de Getúlio Vargas, assumiu a Presidência da República o ministro
José Linhares. Aqui no Piauí, os Ferraz nomearam o senhor
Leôncio Ferraz que nomeou o dr. Bessa prefeito [de Gilbués]. Ele foi prefeito de 29 de outubro de 45 até 30 de abril
de 46. Aí o presidente da República [Eurico Gaspar Dutra}
ganhou as eleições e nomeou José Maria Corrêa que demitiu Bessa e nomeou Luiz Lustosa de Alencar. Este governou até 1947, quando Rocha Furtado, da UDN, ganhou as
eleições e nomeou Pedro Dualibe, que depois saiu e entrou
Sa\omão[Fernandes Fonseca].
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Então, no retorno da democracia...
Esbarra ainda, deixa eu voltar. Aí então vieram as eleições de 48, que eu já lhe falei, que Joaquim Rodrigues ganhou mas o Mundico ganhou na justiça e terminou o mandato. Nas eleições de 1950, Caio Lustosa foi derrotado por
Deoclécio Santana no voto popular. Depois de Deoclécio...
repara aí, quem foi mesmo?
Álvaro de Carvalho Melo...
Correto.
Uma pausa para falarmos sobre Álvaro Melo, Santora. Ele foi deputado logo depois de ter sido prefeito de
Gilbués?
Exatamente. Tenho muita coisa a dizer sobre ele, porque era meu amigo.
Pode falar à vontade...
Ele chegou aqui como fiscal de rendas do estado. Ele
era sobrinho do senador Leônidas Melo. Chegou aqui e entrou na política. O primeiro cargo eletivo que ele ocupou foi
de vereador, eleito pelo Regalo. Mas não exerceu o mandato, foi mesmo só para começar na política.
Isso ainda quando Monte Alegre fazia parte do município de Gilbués...
Exatamente. Aí então, com o governo de Gaioso, ele
tentou criar o município de Monte Alegre, através do deputado Olivero, que era seu primo. Em 1954, ele se candidatou
[a prefeito] contra Antônio Pereira Nunes. Ele ganhou as
eleições e governou de 31 de janeiro de 1955 a 31 de janeiro de 1959, quando passou a Bias. Ainda como prefeito de
Gilbués, ele se candidatou pelo PTB a deputado estadual.
Em 1962 ele se reelegeu e em 66 foi derrotado e deixou a
política.
Quando ele mudou de Gilbués?
Ele mudou em 1959, tão logo entregou a Prefeitura
para Bias.
Ouve-se falar que ele foi muito importante para a
emancipação de Monte Alegre, é verdade?
Foi completo. O verdadeiro criador de Monte Alegre
foi ele. No governo dele saiu a emancipação de Monte Alegre, o Educandário São João Bosco em 1955 e a energia a
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motor para Gilbués. Seu maior ato foi derrubar a oligarquia
dos Fausto aqui. Foi Álvaro Melo quem conseguiu trazer a
família Barreira e seu pai para a política.
De fato, Cavouqueiro diz que entrou para a política como vereador apresentado por Álvaro Melo e Terto
Lustosa.
Exatamente.
Mas parece que Álvaro não tinha votação expressiva em Boqueirão...
Não. A votação dele era na região de Monte Alegre,
com a família Folha. Ele foi sempre eleito com maioria dada
por nós. Depois da queda da oligarquia dos Fausto, Álvaro
Melo consolidou sua liderança e passou a ter voto aqui [em
Gilbués] e em Boqueirão. O trajeto político dele foi muito
importante porque tirou essa oligarquia perigosa que existia
aqui.
Foi só por razões políticas que Boqueirão não foi
emancipado?
Não foi por razões políticas. O próprio dr. Bessa desejava que Boqueirão fosse emancipado. As razões geográficas pesaram mais que as decisões políticas.
Chegou a haver um plebiscito?
Não, não houve. Boqueirão deixou de ser emancipado em prol de Barreiras. Como deputado, Álvaro trabalhou
também pela emancipação de Barreiras. O deputado que
criou o município foi Alberto Monteiro, pai desse Fernando
Monteiro, do PSB.
Mas houve um movimento pela emancipação de Boqueirão...
Houve. Escolheram até um nome, Diamantina do
Piauí. Falaram também em Toazes do Piauí, nome preferido
de dr. Bessa.
Foi na eleição de Álvaro Melo que houve o roubo de
uma urna? Luiz Balaio de Gato participou, como dizem?
É verdade. Foi a urna do Brejo. O Domício Rumo, que
combatia Antônio Pereira, pegou a urna. O dr. Bessa era do
lado da UDN. A urna partiu na barriga e Domício Rulfio
não soube vedar, e então costurou a urna. Quando Domício
chegou em Monte Alegre encontrou Mundico Gorado, que
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fechava as urnas. "Você errou na abertura da urna Domício,
não é assim não, vamos consertar a urna", disse Mundico.
Aí então José de Alencar Feitosa, que era um velho muito
falado aqui e que seu pai conheceu com certeza, pega a urna,
enrola num couro de bode e leva para consertar na casa de
Mundico. Aí Odonílio Gabriel encontrou isso e correu atrás
de Zé Feitosa. É por isso que ficou conhecida como a urna
do couro de bode. Nesse tempo o Bessa não podia apurar
as urnas porque era cunhado de dona Antônia Gorado. As
urnas foram apuradas em Floriano. Álvaro Melo acompanhou a apuração lá em Floriano. Joaquim Rodrigues era
presidente da UDN, adversário do PSD. O juiz em Floriano
chamava-se dr. José Carlos. Quando chega a hora da junta
apuradora, o que acontece? Acontece que o juiz pergunta:
"quem é que vai datilografar aqui"? João Rodrigues Carvalho, vice-líder da UDN, contra Álvaro, estava lá também.
Se a urna tivesse sido anulada, quem ganharia as eleições
seria Antônio Pereira. Na hora de datilografar, Álvaro disse: "eu posso datilografar". Quando chegou o momento que
o juiz ditou "com causa de contestação", ele datilografou
"sem causa de contestação". Quando o juiz pediu que ele
lesse, ele leu "com causa de contestação". Aí o juiz assinou,
mas estava escrito "sem causa de contestação". Aí a urna foi
contada. Teve de fato esse episódio.
Então essa urna não foi emprenhada?
Não, não foi. Ela foi costurada porque o presidente da seção
não soube lacrar. Não houve roubo na urna.
Dizem que a gestão do velho Bias foi muito guiada por
Álvaro Melo e dr. Bessa, é verdade?
Sim. O governo dele não teve muito expressão, quem dominava era Álvaro e Bessa. Principalmente Álvaro que era deputado.
£ qual era o partido do velho Bias?
PTB.
Ele ganhou de José Frazão Parente, correto?
Exatamente. José Frazão era da UDN, numa coligação com
o PSD.
Sabe-se que foi uma eleição disputadíssima...

Cavouqueiroí
Ele lembra muito bem disso. Segundo ele, em Boqueirão o povo era muito resistente a votar em tio Bias...
Ele \Cavouqueiro] lutou muito. Me lembro que na festa da posse foi uma das primeiras vezes que encontrei com
ele. Eu vim para Gilbués porque Amando tinha derrotado
Ariovaldo Lustosa [em Monte Alegre] e eu não quis assistir
à posse dele. A festa de Bias foi enorme. Naquele tempo o
vice era votado. Quem ganhou foi Geraldino Gabriel, que
era o vice de Frazão.
Até quando se votou para vice no Brasil?
Com o regime militar é que houve a alteração no Código Eleitoral. Até 1964 todos os vices eram votados. Até o
suplente de senador era votado.
Deveria ter permanecido assim para a suplência de
senador. É uma vergonha o candidato ao Senado indicar
a mulher, o sogro, o motorista etc. como suplente, sem
receber um voto.
É verdade.
Ainda sobre o velho Bias. Parece que nem ele mesmo acreditava em sua vitória, é tanto que esperou o resultado numa propriedade da famíla...
E verdade. Ninguém acreditava, tudo era favorável a
José Frazão, Um fato que deve ser narrado nessa nossa entrevista é o seguinte: Álvaro Melo brigou com os Gorados
e trouxe Bessa para o lado dele. Em 1958 o tio de Álvaro
Melo, senador Leônidas Melo, brigou com os Freitas. Álvaro seguiu o tio e fundou o PTB. Os Gaiosos ficaram com
raiva dos Meios e jogaram muito dinheiro nas mãos de José
Frazão e Mundico Gorado para esmagar o Álvaro aqui. Mas
não conseguiram. Álvaro Melo pode agradecer aos cavouqueiros e às famílias Barreira e Folha.
Álvaro Melo ainda é vivo?
É vivo sim. Ele é casado como dona Regina Chaves
de Melo, com os seguintes filhos nascidos aqui em Gilbués:
Álvaro Regino, que é médico e dono de uma grande clínica
em Teresina; João José, que é engenheiro; Leônidas Otávio
e Lizete que é nutricionista e mora nos Estados Unidos.

Exato. Foram 45 votos de frente. O pivô da vitória
foi seu pai.
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No mandato de Geraldino Gabriel, de 1962 a 1966, CaMiiim vouqueiro não se candidatou. O segundo manda!< to de vereador de Cavouqueíro ocorreu no plei| to de 1966 a 1970, que teve Fabriciano Corado
j como prefeito, com 423 votos, e Antônio Pereira
j Nunes como vice, eleitos pela Arena Um. Diplo; mado pela Arena Dois, Cavouqueiro, com 169
! votos, teve Augusto Martins como companheiro
| de bancada, dono de 120 votos.
O terceiro e último mandato de Cavouquei| ro como vereador viria nas eleições de 1970,
i j.
quando Augusto Martins Nunes ele-

~, , . ,
geu-se prefeito, na companhia de PéGabriel, prefeito dro Laurindo Filho> como VÍCC) para
de 1962 a 1966

0 mandato tampão que foi até 26 de
dezembro de 1972. Os dois venceram
a chapa composta por Antenor Ferreira de Brito (Santo Gato) e Turene Gabriel Mascarenhas.
Além de Cavouqueiro pela Arena l, também foram eleitos pela Arena 2 os vereadores Edetino
Osório Gama, Jesu Figueiredo Aguiar, Alcides
Carvalho da Silva e Cícero Rodrigues de Carvalho.

Fabriciano
Corado,
prefeâ
Na eleição seguinte, Cavouqueiro ousou
de
1966a
1970
voar mais alto, candidatando-se a vice-prefeito
de Deusdeth Gabriel, mas os dois foram derrotados por João Alves de Santana e seu vice, Fã- J
briciano da Cunha Corado, no mandato de 26 de j
dezembro de 1972 a 24 de dezembro de 1976. f
A Câmara de Vereadores ficou composta, entre f
outros, por Cícero de Oliveira Paiva, Antenor J
Ferreira de Brito, Odonel Gomes de Souza, João
Carvalho de Souza e Edetino Osório Gama.
Deusdeth candidatou-se novamente no pleito subsequente e desta vez conseguiu a vitória ao
lado de Edetino Osório como vice, para o mandato de 24 de dezembro de 1976 a 10 de dezembro
n.ugu*ns
Augusto
de 1982. Para vereador naquela eleição, Cavou- Martins prefeit
queiro lançou a candidatura do irmão Raimundo de 1970 a 197
Tavares de Oliveira, que obteve o segundo lugar
com 209 votos, apenas 25 votos a menos que o
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primeiro colocado, Carlos Rodrigues Ferraz,
com 234. Os demais vereadores eleitos foram
Pedro Laurindo Filho, Aliomar Gomes da
Silva, Otaviano Lustosa Viana, João Carvalho de Sousa e Railon Barreira Seraine.
Ainda envolvido ativamente com a política, Cavouqueiro esforçou-se para garantir a
candidatura a prefeito do filho José Ribamar
Tavares de Oliveira, nas eleições de 1982 a
1986. Mas, ao final das negociações, Ribinha
:
candidatou-se a vereador e chegou em se- João Santana
gundo lugar com 258 votos, atrás de Antônio prefeito de 1972
Milton da Luz, o Negão, que conseguiu 329
1076 '
votos. Os outros vereadores eleitos foram Samuel Barros Aguiar, Antônio Marques Neto,
Francisco Rocha Lustosa, Luiz Ribeiro da Silva e Wanderlino Guedes dos Santos. O dr. Francisco das Chagas Araújo
elegeu-se prefeito daquele pleito, tendo Juracy Alves Folha
como vice, quando derrotaram Amilton Lustosa Figueiredo
e seu vice Aliomar Gomes da Silva. Naquele pleito, o Partido dos Trabalhadores lançou seu primeiro candidato a prefeito de Gilbués: Paulo Ferreira de Sousa, o Paulo Mestre,
tendo como vice Edízio Néri de Souza.
O legado político de Cavouqueiro prosseguiu com a
tentativa frustrada de minha candidatura a prefeito de Gilbués na campanha de 1991, que teve Euvaldo Rocha como
eleito para a gestão de 1992 a 1996; Continuou na vitória
do filho Oliveira para vereador, no pleito de
1996 a 2000, no mandato do prefeito Felipe
Dualibe. No pleito seguinte, 2000 a 2004,
Oliveira candidatou-se a prefeito, mas ficou
em terceiro lugar, quando Euvaldo assumiu
pela segunda vez. Ivete, esposa de Oliveira,
elegeu-se como a primeira e única, até agora,
vereadora do Partido dos Trabalhadores para
o mandato de 2004 a 2008. Ivete é a atual Secretária de Educação, nomeada pelo prefeito
Francisco Pereira, o Chiquinho, eleito para a
Deusdeth
gestão 2009 - 2012.

Gabriel, prefeito
de 1976 a 1982
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O modesto comércio atual, em Gilbués

A estreia comercial de Cavouqueiro ocorreu no garimpo, como faisqueiro financiado pelos irmãos exportadores
dediamante Salustiano José de Santana e João Alves Santanos primórdios do Pau d'Óleo — e também por Luís
na
Amaral e o filho Orizom, quando a exploração do garimpo
ganhara corpo e já havia surgido Boqueirão. A cavalo ou a
pé, com ou sem dinheiro, saía de mancha em mancha com a
tralha indispensável ao negócio: o picuá no bolso da camisa
ou na algibeira, a lente e a balança no bolso da calça. Sem
abdicar do diamante, apesar de comprá-lo esporadicamente
na atualidade, Cavouqueiro o compartilharia com a atividade de comerciante fixo — dono de um misto de bodega,
quitanda, venda, mercearia, bar e bilhar — iniciada em Boqueirão nos princípios dos anos 1960. A esse emaranhado,
ainda acrescentaria o açougue por mais de trinta anos ininterruptos. "Com um fiado desses não há sujeito que agüente
manter o açougue. Você mata o boi e na hora de apurar vê
que a metade ficou pra anotar. Que negócio é esse? Só quem
não tem cabeça pra enfrentar um troço desse, rapaz!", diz
ele revoltado. O fiado e a idade avançada fizeram-lhe abrir
mão desse ramo, somados à persistência dos filhos para
convencê-lo a conscientizar-se da inviabilidade do negócio.
Tarefa árdua, convencer o teimoso Cavouqueiro a reduzir o
ritmo de uma vida dedicada ao trabalho. No ápice dessa atividade foi o comerciante que mais tempo manteve as portas
do comércio abertas para atender o cliente, fosse na Piçarra,
em Boqueirão, ou na Rua Anísio de Abreu, 846, em Gilbués.
No mínimo, 16 horas diárias — das quatro da matina às 20,
às vezes 22 horas — de domingo a domingo. Sem exageros,
poderíamos chamá-lo de precursor dos atuais comércios 24
horas,
Hoje, aos 80 anos, é certeza encontrá-lo às sete horas da
manhã conversando com amigos animosamente à porta do
modesto Açougue e Mercearia Oliveira, já na parte de cima
da cidade. O ínfimo movimento é utilíssimo para entretê-lo,
mas não escapa de crítica. Seus fregueses mais recentes da
compra de cachaça foram Dada Avião, Luiz Banda Crua e
Queixo de Tamanco, entre outros. "Nunca vi comércio mais
fraco que o de hoje. Dinheiro sumiu, meu amigo. Não posso
ficar parado, se não os quatis me lambem. Não sou homem
de botar sentinela em lugar ruim de negócio. Gilbués tá assim. Tenho que dar um jeito de ganhar dinheiro! Não posso
iltA

Cavouqueiro foi açougueiro por mais de trinta anos
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ficar parado, parece que estou abraçado por uma serpente".
Num arroubo de coragem, vai mais longe: "Olha turma, daqui mais uns dias, eu to indo a Brasília fazer umas consultas
e descansar com meus filhos que moram lá. Mas na volta
não há quem me empate de ficar uns três ou quatro dias no
Mimoso. Esse lugar deve ser muito bom de negócio, pois eu
só vejo nego se mandar daqui pra lá e voltar com dinheirinho no bolso pra visitar os parentes. Vou lá assuntar como é.
Coragem pra trabalhar eu tenho demais".
Procede a admiração de Cavouqueiro pelo posto Mimoso, Mimoso do Oeste, atual Luís Eduardo Magalhães,
município do oeste baiano, emancipado em 1988, desmembrado de Barreiras. Rota obrigatória para quem viaja de Gilbués a Brasília pela BR-020, nascida ao redor desse posto,
a cidade de Luís Eduardo tem 30 mil habitantes, encravados
no coração do quarto pólo produtor de soja do Brasil, agora investindo também em algodão. Poucos percebem que o
nome do posto mudou para Posto Brasil. O posto e a cidade
permanecem chamados de Mimosão, como batizaram os
caminhoneiros. Os números ostentados pelo Mimosão ofuscam outras novidades. Na década de 1990, teve seu nome
incluído na famosa lista do Guiness Book como o maior
posto de gasolina do mundo, título superado posteriormente
por um rival norte-americano, conforme revela reportagem
do jornal Correio Braziliense, de abril de 2002. Seus 250
funcionários se distribuem em 45 mil metros quadrados,
às voltas com 30 mil litros diários de óleo diesel vendidos
a aproximadamente mil carretas, num pátio apto a receber
200 caminhões de uma vez. São quatro agências bancárias,
farmácia, barbearia, fliperama, restaurante, lanchonete,
mercado, loja de conveniência, sauna, rodoviária, borracharia, loja de autopeças, 12 agências de cargas, agência de
turismo, exposição agropecuária e três hotéis. Quando apresentei esses dados a Cavouqueiro, ele exclamou admirado:
"Você já imaginou o tanto de dinheiro que entra por dia num
troço desses, sem nem se falar em fiado? Rapaz, isso é que
é negócio"!
***

Coelho, que desfizera a sociedade com Alcides Repique. O
mesmo comércio que antes pertencera a José Macedo, na
divisa entre a Pinicada e a Piçarra, com o Morro da Cruz
praticamente colado aos fundos. Negócio "de filho pra pai",
relata Cavouqueiro.
"Rosalvo fez uma sociedade mais Alcides e com a base
assim de dois meses desuniram. Brigaram, viraram o diabo, não deu certo quando fizeram o balanço. Rapaz, quando
eu penso que não, Rosalvo disse o seguinte: 'Antônio, cê
chegou aqui numa boa hora. Eu fiz um negócio mais Alcides, mas desunimos. Não deu certo o negócio mais ele. Esse
monte de mercadoria aí no chão tá toda faturada. Tá aqui a
fatura. Que tal'? Rosalvinho tava uma fera".
A proposta de Rosalvo em tudo se assemelhava com a
que Araci fizera a Cavouqueiro quando lhe vendeu a casa,
cerca de um ano antes, a começar pelo prazo de pagamento:
— Vou fazer esse negócio mais você, se você tiver o
dinheiro me dê o que puder. Se não tiver vou te vender fiado, eu não quero mais negócio com esse rapaz. Você me
paga, não vou nem marcar o dia, o que for arranjando vai
me passando.
Sem citar quanto pagou pelo comércio, Cavouqueiro
recorda-se de ter saldado a dívida rapidamente "Em pouco
tempo eu paguei, graças a Deus. Ele fez um negócio comigo, pode-se dizer, de filho com pai. A mercadoria ele cedeu
do mesmo preçinho que recebeu de Alcides. Fiquei devendo
essa grande fineza a ele, foi muito cavalheiro, né"?
Agora, do lado de dentro do balcão, Cavouqueiro preservaria a mercadoria comprado de Rosalvo, renovando-a
na seqüência do giro do estoque. O espaço deixado pelas
prateleiras e o balcão no médio salão rapidamente foi ocupado por uma mesa de bilhar, mais tarde vendida a Valdemar
Benício, comerciante de Monte Alegre, na roda-gigante dos
mil negócios de Cavouqueiro. "Uma relíquia como aquela
eu jamais deveria ter vendido", arrepende-se tardiamente.
Demorou pouco para iniciar outra atividade que o
acompanharia por mais de trinta anos, a de açougueiro. Na
casa em frente à quitanda, adquirida de Raimundo Branco,
ele instalou o segundo açouge de Boqueirão. Antes dele, o
potiguar Rosimiro Tertuliano do Nascimento, o seu Mira, já

Com cerca de um ano morando na casa comprada de
dona Araci em Boqueirão, Cavouqueiro faria outro bom
negócio, dessa vez a compra do comércio de Rosalvinho
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vendia carne no Mercado Público, construído nos primórdios do povoado. No mesmo Mercado, o velho Padeiro também venderia carne, anos adiante, por volta de 1980.
Em Boqueirão o comércio de Cavouqueiro já era surtido. Vendia até soda cáustica, utilizada na fabricação de
sabão. O produto vinha de Minas Gerais nos caminhões
das Casas Uberlândia, acondicionado em latas. Vendia-se a
soda no varejo, quebrada na alavanca de ferro, quilo a quilo.
Por essa época, o filho José Ribamar quase perde a visão,
quando uma partícula de soda atingiu seu olho esquerdo,
obrigando-o a conviver com os óculos até hoje. Esse episódio lhe valeu o apelido de Galo Cego. Posteriormente a
soda passou a ser vendida em latas de um quilo, reduzindo
os riscos com acidentes desse tipo.
Quando Cavouqueiro transferiu a venda para Gilbués,
em 1972, na Rua de Baixo já havia os comércios de Teodorico, Jezu Figueiredo e Juraci Folha. As quitandas de Dozinho, Josué e Zé Bate-Pau também vieram por volta daquele ano. Carmino de Fausto, Damascena e o filho Buzuleta,
Otaviano Lustosa e Biá também tiveram comércio naquela
parte de Gilbués. Na década de 1980 surgiram o açougue
dos irmãos Nelson e Viana e os bares de Amilson Veleda e
do meu compadre Welington, o Lemos Um. O sucesso hoje
é o Bar do Assis, ao lado da pracinha recém-inaugurada.
Recentemente Cavouqueiro vendeu a casa da Rua Anísio de Abreu, 846, mas manteve o quintal e os dois salões do
lado. Quando a comprou de Manoel Alves da Fonseca, em
1967, por duzentos cruzeiros novos, a rua chamava-se Antonino Freire. Ao mudar o comércio para Gilbués, Cavouqueiro entregou-o ao filho Oliveira, enquanto providenciava
o restante da mudança. Transferência concluída, ainda deixou parte do comércio em Boqueirão, arrendado a Alípio, o
"Passarinho", e depois a tio Eutimes. Em Gilbués, inicialmente a venda ocupou o espaço de um dos quartos da frente
da nova casa, depois expandiu-se para um salão contíguo,
logo ocupado por três mesas de sinuca. O salão fora palco
de muitos forrós, muitos deles animados pelo conjunto do
tocador Nonatinho, de Monte Alegre. Chamava-se "Os Manos" e depois os "Geniais", e era composta por Nonatinho
na sanfona, Formigão na bateria, Aldinante e Dada nos vocais e Zomba no pandeiro. De repertório limitado, a banda
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insistia em tocar a música "Badalos", que não saía do refrão
"é badalos, badalos, badalôs, é badalos, é badalos, badalôs".
Por volta de 1980, Cavouqueiro vendeu o salão para o
comerciante Mundico, de Bom Jesus, de quem já comprava
muitas mercadorias. Mundico instalou o maior comércio que
a Rua de Baixo já vira, sob a gerência de Nilo, o "Vermelinho da Praça". Antes daquela venda, porém, Cavouqueiro
já iniciara a construção de um novo salão, do outro lado da
casa, com um puxadinho na frente para o açougue, com a
venda já noutro quarto ao lado. Depois recuou o açougue
para o fundo daquele salão e posicionou o comércio à frente.
Tinha como ajudantes no açougue, os mangarefes Adonias
— "O Permanente"—, Manoel Carneiro, Valmeri e Laurindo Taroque. Este, quando bebia, ouvíamos o ranger dos seus
dentes e se alguém o mandasse calar a boca, tinha sempre a
mesma resposta: "Cala a Boca tá no Gurguéia", em alusão
à comunidade deste nome, localizado nas margens daquele
rio. Nas ampliações da casa original, um pé de lima e outro
de ingá que existiam no quintal foram cortados. Se não fosse
pelo zelo de Sanchinha com suas hortênsias, elas também
teriam virado concreto.
Construiu mais um salão, o terceiro, que lhe proporcionou o auge da prosperidade comercial, pelo fato de, tão logo
concluído, alugara-o para a primeira e única agência do banco Bradesco em Gilbués, no início da década de 1980. Claro
que, antes disso, Cavouqueiro promovera a estreia do espaço com uma seresta de improviso, cantada pelo seresteiro
Moura, requisitado em todo Piauí. A festa ocorreu em pleno
festejo do 15 de Agosto e Cavouqueiro teve que arrastar os
filhos de dentro do Verdão para trabalharem como garçons.
Era o que faltava para o apogeu da Rua de Baixo. Em frente
ao Bradesco, na casa antes ocupada pelo escritório do DER,
e depois habitada por Dr. Aurino, então juiz de Direito de
Gilbués, funcionou a primeira sede da Associação Atlética
do Banco do Brasil-AABB.
A estrutura diversificada do comércio de Cavouqueiro
convenceu os dirigentes do escritório do Departamento de
Estradas e Rodagens-DER, instalado em Gilbués no final da
década de 1970, a contratá-lo como fornecedor. A relação
comercial com os diretores do DER permitiu a Cavouqueiro empregar alguns amigos, entre eles, o compadre Jonas
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Araújo, que lá trabalhou até aposentar-se.Ribinha e Oliveira, filhos de Cavouqueiro, trabalharam com o primo Carrapixé na função de auxiliar de topógrafo. "Segurei muito
guarda-sol para o engenheiro Bibiu", assinala Ribinha.
Incansável, comprou o quiosque de Turene Pulia, no
canto da praça Geraldino Gabriel, centro da cidade. Ante a
tentativa de incêndio da birosca, transferiu-a para o outro
lado da praça, onde hoje funciona a Farmácia Divina Pastora, de Jeconias Nepomuceno. O filho João Bufinha tomava
de conta do negócio. Cavouqueiro o repreendeu, certa vez,
por insistir em andar com um cantil a tiracolo, sempre cheio
de campari. No quiosque ao lado, hoje ocupado pelo bar
de Gaguinho, Senhorzinho Loiola vendia carne, pão com
manteiga e café.
Para o açougue, era pouco apenas o ponto de venda.
Assim, construiu um curral no beco de acesso a Boqueirão.
Alguém construiu uma casa nas proximidades e Cavouqueiro logo comprou. Nas ínfimas condições sanitárias de então,
o gado era abatido de madrugada e esbandeado sobre galhos
de árvores recolhidos das proximidades do curral. No pasto
plantado no quintal de casa havia sempre uma vaca leiteira.
O enorme quintal lembrava uma roça, pois ali plantou-se
milho, mamona, feijão, melancia e melão de são Caetano
nas cercas. No fundo, um chiqueiro chegou a alimentar mais
de vinte porcos, abatidos e pelados ali mesmo para o giro
diário do açougue. Nas feiras de sábado, Cavouqueiro ia a
Monte Alegre para reabastecer o estoque com mais carne,
arroz, feijão, diamante, pele de caprinos, couro de boi e tudo
mais que desse giro no comércio. Tanta mercadoria justificava-se, pois o homem tinha fregueses até no Maranhão
e Goiás. Cavouqueiro pagou à vista quinze reses de dois
boiadeiros goianos. Cheios da grana, passaram dias na farra,
hospedados conosco. Volta e meia, um perguntava ao outro:
— Primo, cadê o bolão?
— O bolão tá aqui amassado - respondia o outro após
apalpar o bolso.
Em Monte Alegre eram freqüentes os negócios com
João Padeiro, Milton Açougueiro, Zé Lobato e outros. Nesses dias de maior movimento, despachava um filho com
uma banda de boi e sacos de arroz e feijão para a feira de
Gilbués, ainda no local hoje ocupado pela agência do Ban-

co do Brasil. Devido aos sucessivos aumentos no preço da
carne, chegaram a chamá-lo de Delfim Neto. "Nosso prefeito, Doutor Deusdeth Gabriel Mascarenhas, autorizou",
defendia-se apontando para a portaria pregada na parede.
Tamanho movimento necessitava de ajudantes. Cavouqueiro sempre reclamava da preguiça e do sono dos cinco filhos homens. Numa noite Cavouqueiro disparou três tiros de
revólver na direção do quintal porque confundira o barulho
de cachorros famintos com a possibilidade de um ladrão. Na
hora do café, com os filhos em volta, justificou-se pelo barulho, mas quando percebeu que, na profundidade do sono,
nenhum dos filhos escutara os tiros, irritou-se e abandonou
a cabeceira da mesa. "Estou cercado de mortos"!, reclamou.
Cavouqueiro nunca foi de afagos, como abraços e beijos
nos filhos. Ficava mesmo no Deus te abençoe da bênção
diária. Seu mimo ficava num "ô rudum", dirigido aos netos.
Hoje sobra-lhe tempo para brincar com os netos, principalmente com João Gabriel, filho de Helenita, o netinho mais
novo, que completou cinco anos agora em 4 de julho de
2009. Insisti com ele para ganhar meu primeiro relógio, até
que um dia ele comprou um dos que João de Quixadá trazia
do Maranhão para vender em Gilbués, mas eu recusei. Era
um daqueles relógios enormes, parecido com uma panela de
pressão. Eu queria mesmo era um dos Mondaine lindos que
dona Socorro Guerra vendia. Fiquei sem os dois. Mas mãe,
sempre ela, me presentearia com um Mondaine comprado
de Valter Rocha, o Valtinho de Madá.
Cavouqueiro sempre foi, é e será um pão-duro de carteirinha. Em algumas situações, não lhe tiramos a razão.
Quando morávamos na Rua de Baixo, não havia um dia sequer pra almoçarmos sem um mínimo de cinco convidados,
o que contradiz sua fama de murrinha. Na hora do almoço
- sempre farto graças a Deus e muito trabalho — quem
estivesse com ele no comércio era convidado para sentar-se
à mesa e juntar-se aos dez filhos. Apesar do controle de dona
Sanchinha, a casa parecia um restaurante ou a residência do
prefeito. Diariamente, consumia-se muito café, o primeiro
servido por volta de 5h da madrugada, uns três quilos de
carne, arroz e feijão em demasia. Sanchinha se desdobrava
entre o café das cinco horas da manhã — só ela acordava
àquela hora com ele — o caixa do açougue e as anotações
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do fiado. Filhos de parentes e de amigos moraram conosco e
ajudavam bastante no comércio, antes e depois das aulas do
Ginásio Divina Pastora ou do Educandário São João Bosco:
nosso primo Humberto Carlos, Edivan Mosquito, José Teles, Raimundão D-8 e Agilson, entre outros. Nos afazeres
domésticos, Lourdes Condessa, dona Joana e as netas Leninha e Preta colaboraram por muitos anos.
Quando os comerciantes começaram a mudar para a
Rua de Cima, Cavouqueiro não perdeu tempo e comprou
uma casa naquela parte da cidade. De início, a casa abrigou
a filha Helena e o marido Carlinhos Tripa Seca, que ali instalou uma oficina mecânica. Com os filhos Lázaro, Halena
e Antônio Tavares Neto, o casal morou bastante tempo ali.
Serviu também de filial do comércio do Barra Velho, gerenciada por Caetaninho Poção. Quando Cavouqueiro mudou a
residência para a Rua de Cima, lá instalou a sede do comércio, embora ainda hoje ameace retornar ao endereço anterior
nos lampejos de memória do movimento passado. O mesmo
endereço hoje serve ao modesto comércio de Cavouqueiro e
à residência de Helena, atualmente desquitada.

Em Gilbués, a variada atividade comercial exigia um
carro para ir à feira de Monte Alegre, à roça, ao garimpo.
"Esse ano eu compro um carro nem que estoure os pneus",
prometeu, quando a Veraneio alugada de Brandson Parente
quebrou na volta de uma viagem à Vereda Comprida. Certa
vez, pegou uma ponga para Monte Alegre com nosso amigo
Arsumar Pinheiro da Fonseca, o Barriga, que fora passar o
carnaval em Gilbués num reluzente escort XR3 vermelho.
Na hora de voltar Tavares encontrou Barriga bebendo cerveja no Bar Pai Herói, de Raimundo Nonato, mais conhecido
como Gato. Cavouqueiro trazia várias peles de carneiro e

de bode, mal ressecadas, exalando odor típico, um enxame
de moscas atrás. "Atividade Arsumar! Vamos abrir o fundo
do nosso carrinho".
Demorou mas, finalmente, veio o primeiro carro, uma
C-10, com placa de São Desidério-Bahia. Depois adquiriu
uma caminhonete F-100 amarela, antiga, desengonçada,
barulhenta, de cor indefinida após tantas batidas e lanternagens. Exalava um cheiro de gás estonteante pelo caminho.
De tanto andar pelas redondezas, ganhou o apelido de Cambalacho. Incapaz de resistir às barberagens de Bufinha e às
incontáveis cargas de barbatimão, entrou no rolo de uma
casa em Barreirinha, outra compra de Cavouqueiro. Como
eu já morava em Brasília, só a conheci quando as férias escolares chegaram. Ansioso, telefonei para meu mano Elizeu,
já planejando ir a uma festa na vizinhança com a máquina:
— E aí Elizeu, o carro que pai comprou dá pra gente ir
à Exposição Agropecuária de Corrente?
— Tá longe mano! Não sei nem se é possível ir até o
Gurguéia - respondeu Elizeu!
Que decepção! Eu imaginava um carro próximo da picape de Dó Guerra, pai de meu amigo Donaldson Mascarenhas
Guerra, o Dondon. Ou dos jipes de Ronaldo Alencar e de
João Antero, pais dos amigos Fernando Corujão e Ronaldinho, pela ordem. Furtivamente, nós íamos às festas de Monte
Alegre, Barreirinha e até Corrente nesses carros.
Depois de Cambalacho, Cavouqueiro ainda teria um
jipe, comprado de um vendedor de bois da Paraíba, e um Fiat
147 preto, num rolo com parte em dinheiro, parte em bois,
com os irmãos Edivan e José Mosquito. O Fiat era valente,
carregava de boi a sacos de arroz e ainda resistia às manobras
imprudentes do motorista, o neto Lázaro.
Sanchinha tentava frear tanta negociata, preocupada
com tantas contas a pagar e irritadíssima com a indaga dos
bêbados nos fins de semana. "Antônio, vamos parar pelo menos com a venda de cachaça em dose", insistia. As discussões
dos fregueses embriagados eram constantes, embora sem
maiores conseqüências. Manoel Carneiro protagonizara muitas delas. Num arranca-toco com Zé Bosta de Porco, o velho
Carneiro estava em desvantagem, mas ainda arrotou valentia
quando a turma do deixa disso separou a confusão:
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A casa da Rua de Baixo ficou alugada para o Hotel dos
Viajantes, pertecente a Bu, filha de Isaías Pereira, o Cabo
Velho. Ao mudar-se, Bu imediatamente providenciou nova
pintura para a velha casa, colorindo a fachada com forte tom
de rosa. Cavouqueiro, que ainda não mudara o comércio,
gostou da nova pintura e ainda sugeriu mesclar com outra
cor. "Mas que beleza de pintura Bu, que tal acrescentar uma
faixa azul no meio da parede, filha"? Mais tarde, o hotel
também mudou para a Rua de Cima, coincidentemente para
a casa vizinha ao comércio de Cavouqueiro.
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— Meu primo, hoje eu brigo até ficar magro!
Eram homens trabalhadores, mas o efeito da chuaba
deixava-os transtornados. Zeca Meia-Garrafa e Leodoro ficaram em Boqueirão, mas em Gilbués havia seguidores à altura. Da Pindaíba vinham Zé Vaqueiro, o Zé Doido, e Salim
Pinhão. Da beira do rio Domingos Bacaba e tio Luisinho.
Das Cacimbas, Marcos Condessa. Do Gavião, Horácio, o
Lolota, e Dê Cabobra, irmão de Cavouqueiro, além de Cabo
Veio. Da Bela Vista, os irmãos Valdecir e Antoninho Romão. Do Gurguéia, Alonço de Abidias. Da Serra Verde, Domiguinho Soldado Besta. Da Enseada, Valdemar Cachaça,
montado em seu jumento Capeleton e rimando com Deus
o diabo.

nosso devaneio: "Amanhã mesmo eu vou falar com Anália".
Nada contra Anália, mas seus hóspedes eram os boêmios
da madrugada à procura de galinha caipira. Na ausência de
Cavouqueiro, Ribinha tentava impor a sua autoridade sobre
os irmãos mais novos: "Uma ordem dada tem de ser executada", bradava em vão.
Apesar da vigília de Cavouqueiro para que os filhos
evitassem os refrigerantes, doces, cigarros, cerveja e outros
produtos à venda no comércio, às escondidas nós dávamos
desfalques imperceptíveis a ele, fosse no caixa do dia ou
comendo e bebendo algo. Se ele flagrasse reclamava, porém
nunca conferia as quantidades de dinheiro entregue ou de
mercadoria estocada. Nem ele nem Sanchinha. Leite Condensado, por exemplo, ainda hoje basta olhar para a lata para
eu arripunar, desde o dia em que, sozinho, virei uma lata
goela abaixo. Argh! Por acaso, certa vez eu descobri a tática
de Ribinha em consumir o leite condensado. O esperto fazia
um pequeno furo na lata, dava uma beiçada e devolvia a lata
furada para o mesmo local na prateleira, abaixo de outras.
Os filhos fumantes — felizmente poucos — mesmo após
a maioridade evitavam tragar na sua presença. Por várias
vezes amaldiçoei aquele chiado característico da abertura
do refrigerante. Meu primo Humberto Carlos desenvolveu
uma audição aguçadíssima: de qualquer parte da casa ouvia
o chiado e exigia um gole, senão entregava.
Para Cavouqueiro, negócio era negócio, amizade à parte. Não deixava de anotar nem mesmo o cinzano bebido por
avô Teodoro. Aposentado, morando com a filha Tereza no
povoado Vaqueta, nosso avô ia regularmente aos sábados
em Gilbués, dia de feira. Os filhos ou Sanchinha lhe serviam
o cinzano como cortesia. Ele apeava do cavalo, amarrava-o
ao poste de luz ou nos troncos das algarobas em frente ao
comércio. Concedia-nos a bênção e, em seguida, pedia sua
humilde dose:

"Nego se eu te fizer
como fiz com Zé Rufino,
Era alto, ficou baixo,
Era grosso, ficou fino,
Sentei a mão na mulera dele,
Que o tolete saiu zinindo
Nego se eu te fizer
Como fiz com a mãe do cão
Fiz ela comer catarro
Pensando que era pirão
Fiz ela dançar um xote
Na ponta de meu facão".
Nas idas de Sanchinha a Brasília a desorganização imperava no comércio e na casa. Acordar cedo era um martírio, mas Cavouqueiro sacudia o punho da rede dos filhos
e ameaçava: "olha o meio-dia que pega vocês, malandras!
Vou mudar para um hotel pra ver se a comida sai na hora".
Nós achávamos ótima a idéia do hotel, inocentemente imaginando que ele se referia aos hotéis de Lauro Alencar —
que só comprava popa no açougue —, de Roxo Laurindo,
Loiola Hotel, Lea Hotel, — de Ana Enfermeira—, ou o Hotel de Vitorinha. Porém, ele logo punha uma pá de cal no
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— Meu filho, bota uma dose de suzano aí pró seu avô.
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SÓ PRAMEUS SENADORES
Já está clara a resistência do Velho Barra a introduzir a
mão no bolso. Excetua-se, é claro, aquela possibilidade —
para ele nunca remota — de comprar algo por de/ e vender
por vinte no outro dia ou no momento seguinte. Isso para
o que compõe sua movimentação comercial rotineira — a
pequena mercearia atual, o açougue, a compra do diamante,
da castanha de caju e do barbatimão, o mais recente achado. Apegado como ninguém ao modesto patrimônio, dele
pouco se desfez ao longo da vida. Tirar carneiro da roça
e assar às margens do rio Gurguéia para ele é pecado. Um
boi então...
Numa das raras idas a Brasília, dona Sancha incumbiulhe de comprar os azulejos da casa nova, na dependência
apenas do piso para a tão sonhada mudança rumo à Rua de
Cima de Gilbués. Cavouqueiro não via com bons olhos a
idéia de mudar de endereço. Tanto é que a mudança ocorreu
em duas etapas: primeiro a residência, segundo o comércio.
"Meus fregueses chegam pela Rua de Baixo, vêm do Boqueirão, Cacimbas, Vaqueta. Até chegar lá em cima já compraram noutros comerciantes", argumentava com lógica de
raposa velha no ramo. Foi dos últimos a se transferir, vencido pelo argumentos de Sanchinha a reclamar da distância
de casa para o comércio. Mesmo assim, volta e meia ainda
comenta sobre o retorno.
Ir a Brasília só mesmo sob pressão para revisão médica. No intervalo entre as consultas, Adalberto Badoque,
genro dele, lembrou-lhe dos azulejos encomendados por
dona Sancha. "Perfeitamente meu coronel, você sabe que
eu só trabalho para minha velha, vamos agora mesmo ao
Planalto", respondeu. Esperto e sabedor como poucos da
sovinice do Velho Barra, Adalberto o levou direto àquelas
grandes lojas do Setor de Indústria, apostando na repentina disposição perdulária do Barra. Modelo aqui, outro ali,
Adalberto deteve-se diante de um bem sofisticado e falou:
- Tavares, pelo que conheço do gosto de dona Sancha o modelo ideal pra casa nova é este aqui.
- Perfeitamente Adalberto, eu também achei uma
maravilha, mas antes vamos saber do mano o preço dessa
raridade, né?
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Obediente, Adalberto chamou o vendedor e perguntou
quanto custava o metro quadrado do mosaico.
Quando o rapaz respondeu, Cavouqueiro arregalou os
olhos, puxou Adalberto pelo braço e deu seu veredicto final
para o que considerava uma exorbitância:
— Esse preço aí só pra meus senadores, né mano?
E o azulejo só foi comprado quando mãe foi a Brasília
tempos depois.
"MACACO VELHO NÃO METE A MÃO EM CUMBUCA"
Pouquíssimos comerciantes de Gilbués venderam tanto fiado como Cavouqueiro. No fiado, o comerciante apenas
anota as compras do freguês em um caderno. A crédito é
como se faz hoje: o cliente tem o nome pesquisado na praça,
assina contrato recheado de cláusulas e juros nas entrelinhas
para que o compromisso seja honrado pelo dobro ou mais
do valor, recebe carne, paga com cartão de crédito, debita
em conta corrente, além de outras infinidades eletrônicas
das transações comerciais do momento.
E as garantias de quem vende fiado, quais são? Avisos
como "fiado só amanhã"; "fiado é como barba, se não cortar
cresce"; "vendi fiado uma vez, perdi o amigo e o freguês",
nada garantem. Nessa transação valem a honestidade do
comprador e a desconfiança do vendedor.
As contas não recebidas por Cavouqueiro certamente
preenchem um caderno de espiral volumoso, idêntico àqueles adotados por ele ao longo de sua vida de comerciante. Há contas ainda do tempo do comércio em Boqueirão.
Umas perdidas nas mãos de fregueses extremamente pobres, outras nas mãos de alguns tidos como ricos — casos
de pura velhaquice e pilantragem. Receber de alguns desses
somente abatendo do valor de um boi vendido para Cavouqueiro retalhar no açougue. Passaram a perna noutros tantos
comerciantes.
Desculpem a divagação e vamos ao causo.
Dia de sábado, feira na cidade, Tavares se dividindo
entre o açougue e a venda, quando chega o mano Nenenzinho do Castanheiro a sua procura.

— Bom-dia seu Cavouqueiro, tudo bem com o senhor?
— Eu aqui regular, o senhor só engordando né? O que
o mano está mandando?
— Veio Tonho, a minha patroa, dona Maria, pediu que
o senhor me fornecesse a feira dessa semana. Na segunda
ela passa aqui e acerta com o senhor.
Cavouqueiro estranhou a informalidade daquela autorização. Dona Maria era pessoa muito correta com seus
negócios, algo estava errado. Precavido, mas sem desprezar
a compra, falou para Nenenzinho:
- Perfeitamente meu coronel, tenho todo prazer em
atender uma ordem de dona Maria. Mas o senhor volte lá e
diga a ela que o Tavares agora só atende se for por escrito,
preciso de um bilhete, preto no branco, entendeu? Quem é
vivo é mortal, não é isso mesmo mano velho?
Nenenzinho concordou e saiu em busca do bilhete. Entretanto, não andou mais que cem metros para perceber a
impossibilidade de ir a pé de Gilbués até o Castanheiro —
onde estava sua patroa — e retornar a tempo de encontrar
o comércio aberto. Foi aí que teve a idéia de pedir ajuda a
Totonho Gorado, de quem era muito amigo e certamente lhe
escreveria o bilhete exigido para as compras. De fato, Totonho não o decepcionou e prontamente rabiscou algumas
linhas com o conteúdo que acabara de ouvir. Nenenzinho,
porém, esquecera-se do lado brincalhão de Totonho Corado e também do fato dele ser mais amigo ainda de Cavouqueiro. Apressado e iletrado, nem sequer pediu a leitura do
bilhete a outra pessoa. Voltou por cima do rastro à venda do
Velho Barra.
— Tá aqui o bilhete que o senhor pediu, Tavares.
Cavouqueiro leu o bilhete atentamente, que resumidamente dizia o seguinte:
"Prezado amigo Tavares,
Peço entregar ao portador a mesma feira da semana
passada".
Porém, uma intrigante observação, duas linhas abaixo,
lhe chamou a atenção:
"Mas olhe lá, macaco velho: não meta a mão em cumbuca".
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Para quem já estava intrigado com a rapidez com que o
freguês conseguira a ordem e ainda desconfiado da autoria
do bilhete, aquela observação só confirmava a suspeita de
Cavouqueiro, que ainda não identificara a quem pertencia
caligrafia tão bonita. Sua memória voou do Castanheiro ao
Compra Fiado, do Vai-que-Tem a Boqueirão e não identificou o dono de uma letra bem desenhada como aquela. No
Castanheiro ninguém escrevia assim. Então ele devolveu o
bilhete a Nenenzinho, conferiu as horas no Seiko e disse:
— Infelizmente mano velho já passamos de meio-dia e
de meio-dia pra tarde eu só trabalho para o Banco do Brasil.
Dias depois, comprando uma costela mindinha no Tavares, seu Totonho lhe perguntou, às gargalhadas, se havia
metido a mão em cumbuca.
— Ah, então foi você, meu coronel? Muito obrigado
pelo alerta, aquele malandra queria me engambelar de qualquer jeito. Filho da puta...

— Nada me consta!
Todos contiveram o riso e o juiz nos declarou marido e
mulher. Cavouqueiro porém, não escapou de um merecido
beliscão na costela aplicado por dona Sancha.

NADA ME CONSTA
A presença de Cavouqueiro e Sanchinha no meu casamento foi o melhor presente. Eles deixaram seus afazeres em Gilbués e vieram prestigiar o enlace do caçula dos
homens, no dia 14 de junho de 1991. A festa ocorreu na
residência dos pais da noiva, seu Joaquim e dona Rosa, em
Sobradinho-DF.
Adepto das formalidades, Cavouqueiro quis ver o terno
do casamento. Eu lhe disse que a festa seria simples. "Vestirei uma camisa de manga comprida de linho, tá bom demais
pai", completei. Ele contestou e defendeu um traje mais
adequado. Uh, mas deu bom! Ganhei um lindo blazer, comprado na loja José Silva, do Conjunto Nacional. O homem
não é assim tão murrinha!
O juiz iniciou a celebração com as palavras de praxe. O
noivo disse "sim", a noiva também, até chegar àquela clássica indagação "se há alguém que tenha algo a dizer sobre
essa união, que fale agora ou cale-se para sempre".
Fez-se aquele silêncio característico, só quebrado pelo
mano Tavares que, na primeira fila, não se conteve e falou
bem alto:
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ATÉ ESSE QUE NÃO BEBIA?
"Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo
bebe, todo mundo samba". Esses versos cantados por Martinho da Vila guardam uma grande semelhança com a família
Cavouqueiro, particularmente o "todo mundo bebe". Dos
dez filhos — cinco homens e cinco mulheres — uns mais
outros menos, todos apreciam uma loura gelada. Da turma
do mais, Deus levou nosso saudoso mano João Batista, o
Bufinha. Certa feita, durante o almoço, pai o repreendeu
porque, depois de umas e outras, nosso mano sentou-se à
mesa e começou a servir-se do cozidão, arroz e feijão —
com o prato emborcado! "Você tá ficando doido João?!",
bronqueou.
"Enquanto não ofende, é uma beleza", elogia Tavares,
quando nos vê em meio a uma farra. A idade e os remédios
para diabete, pressão arterial e memória lhe proíbem uma
beiçada. Raramente arrisca um copo de cerveja. "Eu gosto mesmo é da branquinha, mas não posso", conforma-se.
Quando bebia, bastava uma dose de pinga 70 para aumentar
o tom de voz. "Já bebeu né Antônio"?, ralhava dona Sancha.
Da turma dos homens, Elizeu foi o que mais resistiu à
boêmia. Eu, caçula dessa ala, comecei bem antes. De tanto
ser enxotado da nossa mesa, sob a alegação de que ali só
sentava quem bebia, ele acabou aderindo. Seus goles iniciais
ocorreram quando retornou das primeiras férias escolares
do colégio Elefante Branco, em Brasília. Naquela época, o
programa de domingo preferido dos farristas gilbueenses
era tomar banho no Gurguéia e beber cerveja tirando o gosto com mandi frito no bar de nosso amigo Juarez, o único de
então. Hoje ele serve até galinhada com arros.(sic). O autor
do anúncio de galinhada com arroz trocou o z pelo s e fincou
as faixas da descida da Serra de Santa Marta até o centro do
Gurguéia. Pior, a última seta apontava para a rua oposta à
do restaurante de Juá.
Num daqueles passeios, Elizeu não resistiu. Entre um
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tibungo e outro, um golinho pra lavar a goela. "Deixa de ser
mole seu Hélio, vira o copo todo", incentivávamos maldosamente. Nessa brincadeira, a demora foi curta pró mano
ficar alto. Voltamos pra casa ali pelo meio da tarde.
Quando Elizeu desceu do carro já foi chamando guariba. Entrou correndo em casa, rumo ao banheiro, deixando
atrás de si o rastro do que bebera e comera no Gurguéia.
Zonzo, quase atropela Cavouqueiro, naquele momento
acordando do costumeiro sono da tarde.. Incrédulo e surpreso, o velho Barra exclamou bem alto:
- Mas até esse que não bebia?!!!

— No momento o Tavares está de resguardo na cerveja. Precisei tomar uma higiene em relação à bebida, vou
preferir uma coquinha.

— Isso é que é bebida, meninos. Eu feito um bestão,
de vez em quando saio por aí acabando com minha saúde,
bebendo aquela desgraça da cachaça. Mas que cabeça essa
minha!
De certo, rememorou em segundos os tempos das farras homéricas. Tempos em que invernava na indaga, iniciada com goladas volumosas de aguardente 70 direto da garrafa entornada no canto da boca, logo nas primeiras horas
da manhã, enquanto aguardava Adonias Permanente trazer
o boi para o açouge. Numa dessas ocasiões, recuperando-se
da última bebedeira, tio Luisinho o flagrou com a garrafa no
alto. Sem repreendê-lo, pois também botava o pé na canga
com freqüência, tio Luisinho apenas questionou, arripunando-se do cheiro forte da 70:
— Mas compadre Antônio, como é que o senhor bebe
uma desgraça dessa de manhãzinha?
Com a garrafa ainda no alto, Cavouqueiro respondeulhe didaticamente, preparando-se para mais uma beiçada:
— Mas é tão fácil, meu compadre. Presta atenção, que
eu vou ensinar. Você pega a garrafinha, bota no copinho e
depois joga na boquinha.
Os anos passaram e levaram junto a resistência tantas
vezes testada - e aprovada - nas memoráveis rodadas. Já
fazendo menção de levantar-se, o Mano Velho levou a mão
à boca para abafar o arroto provocado pela coca-cola. Então
fez a pergunta ansiosamente aguardada pela galera:
— Os meninos já pagaram a continha?
Em coro, todos responderam bem alto, assustando os
ocupantes das mesas vizinhas:
— Nãããããoü!
— Então coloquem mais essa coquinha do Mano Velho
na continha de vocês.
Com esse xeque-mate, Tavares os deixou sem reação
até caírem numa sonora gargalhada, gozando deles próprios.

A turma achou bom demais. Ingenuamente imaginaram que o Mano iria consumir somente um refrigerante e
pagar tudo, estava ótimo!
Cavouqueiro sorveu-se da coca pausadamente,
elogiando suas qualidades ao final:

SE NÃO FOR CEDO NÃO ADIANTA!
"Deus ajuda quem cedo madruga". Não sei se é pensando na ajuda divina que o Mano Velho cultiva o saudável hábito de levantar-se com as galinhas, recomendado por
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JÁ PAGARAM A CONTINHA MENINOS?
Convencer o Mano Velho a fazer uma frente numa despesa de bar nunca foi tarefa fácil. Que o digam meus manos Riba, Oliveira e João, alegremente reunidos com outros
amigos numa daquelas memoráveis indagas do festejo da
padroeira de Gilbués, Nossa Senhora Divina Pastora. É a
maior e mais pacífica festa religiosa do sul do Piauí, anualmente realizada entre os dias 6 e 15 de agosto.
Na contagem regressiva para a procissão — o apogeu
da festa, na tarde do dia 15 — entre um comentário e outro
das novenas, meus manos bebiam exatamente na barraca da
igreja. Um deles avistou Cavouqueiro se aproximar e logo
arquitetou com os outros para empurrar-lhe a conta.
Após ter cumprimentado todos que encontrava, finalmente Cavouqueiro chega à mesa:
— Boa-tarde turma! Vocês aí só mandando aquela brasa, né isso mesmo?
- Pois é Barra, senta aqui e vamos beber uma gelada
pra combater o calor.

Pedro Paulo Tavares de Oliveira
este velho adágio popular. Para desespero de filhos e empregados, religiosamente acorda às 4, no máximo 5 horas da
manhã, quando "dorme no ponto". Às 20h, porém, já está no
segundo sono, roncando alto, a ponto de espantar quem não
o conhece. O primeiro, infalivelmente, ocorre logo depois
do almoço, a costumeira siesta.
O conhecido e temido arrastar de seu chinelo na madrugada funcionava como nosso despertador. Deixando luzes acesas e portas abertas para trás, aos gritos ele tentava
acordar a moçada quando ainda reinava a aurora: "Atividade meninos! Olha o meio-dia que pega vocês, tá na hora
de alimentar os porcos". Àquela hora só mesmo dona Sancha despertava para preparar o primeiro de muitos bules de
moca consumidos durante o dia. Ainda de pijama, Cavouqueiro se dirigia ao açougue, onde Adonias "Permanente" o
aguardava já com o boi pendurado. Quando Sanchinha descuidava, de pijama mesmo ele saía de casa, corria ao Banco
do Brasil e na volta ainda passava pelo curral da matança
para comprar a caleixa do dia seguinte, em pé ou na balança.
"Uma pessoa que dorme até 7 horas da manhã só pode
ser doente", castiga. Esta sentença vitimou ele próprio,
quando a temida febre coreana assolava as zonas garimpeiras do interior do País, no final da década de 1950 e início de
1960. Nessa época ele ainda residia no povoado Pau d'Óleo.
"Em todo minha vida, foi a única vez que fiquei três dias
sem fazer nada", revela. Só mesmo uma enfermidade para
deixá-lo de molho.

Cavouqueiro*
Ironia do destino, o Barra Velho perdeu a compra de
alguns couros de boi devido a um pouquinho mais de sono.
Por muito tempo, somente ele comprava couro bovino e peles de caprino e ovino em Gilbués. Secavam ao sol, espichados no terreiro de casa. Hoje, a conservação é à base de sal,
aplicado sobre os couros ainda frescos. Protegidos por Deus
e por um saco de plástico envolto na mão, por muitas vezes
manuseamos Aldrin 40, potente inseticida, com fabricação
suspensa atualmente. Aplicávamos o veneno para evitar polia, espécie de besouro que furava os couros e baixava sua
classificação de primeira para segunda. Couro de primeira
valia o dobro do preço.
Por volta das 3h30min da madrugada de um dia de feira, morador da Rua de Cima, Cavouqueiro acordou Adalberto Badoque, seu genro, para levá-lo até o curral da matança, a fim de comprar os couros de quatro ou mais bois
abatidos naquele dia. O curral ainda existe, ali no beco de
acesso ao Aeroporto, Rua Joaquim Rodrigues. Entretanto,
quando lá chegou, Tavares só encontrou dona Marcionília,
a Berenga, responsável pelo tratamento do fato, a quem
indagou pelos couros.
— Seu Antônio, passaram uns homens de Bom Jesus
por aqui num caminhão e compraram tudo.
Indignado, Tavares dirigiu o olhar para Adalberto,
como a culpá-lo, e penitenciou-se:
— Tá vendo Adalberto, se não for cedo não adianta!!!

Critica até os amigos chegados a uma soneca até mais
tarde. Retornando das férias em Gilbués, combinei a saída
pra madrugada do dia seguinte com meu amigo Antônio de
Pádua Oliveira, o Porrim. Confiante no infalível despertar
de Cavouqueiro, lhe pedi para chamar-me assim que acordasse. Dito e feito. Cambaleante, tomei café e depois atravessei a pista da Rua de Baixo pra bater à porta de meu parente que, como sempre, acabara de chegar da pornéia. Seu
cunhado Walter Rocha, o Ratinda, atendeu e disse que iria
chamá-lo. Atravessei a pista de volta, comecei a arrumar o
bagageiro, quando Tavares me pergunta: "Já chamou o Porrinho, filho?". "Ãhã", resmunguei. "Então volta lá e chama
de novo porque ele dorme mais que uma lesma", caceteou
acertadamente.

SEM TREINO, NE MINHA VELHA?
Além da idade, dos remédios e dos compromissos profissionais, arrisco a afirmar que o medo da ressaca foi outro
motivo relevante para o Mano Velho aderir à abstinência
alcoólica. Suas ressacas eram homéricas, acompanhadas de
intensas dores de cabeça durante dois, três dias. Não havia
batido que amenizasse, mesmo porque o permanente bom
apetite também desaparecia. "Enquanto não ofende, a cachaça é uma beleza", adverte. E o ofendia a ponto de rejeitar
o fígado no café da manhã, o cozidào no almoço e o bife da
janta. Só descia caldo. Contrariada, Sanchinha aproveitava
essas ocasiões para alertá-lo. "Bebe mais cachaça, Antônio", alfinetava.
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Desculpa de beber socialmente não existia. Nada de
meio termo. É verdade que passava meses sem triscar, mas
quando começava, a farra se estendia por bons dias. O elevado tom de voz o denunciava à primeira dose, muitas vezes
ainda de madrugada, na companhia de velhos amigos como
João Antero, Zé Bate Pau, Gervásio Mascarenhas e outros
madrugadores que desciam a rua para comprar carne. Apreciava um gole direto na garrafa, pelo canto da boca. Cachaças de qualidade, como as mineiras Claudionor Carneiro,
Januária e Caribe eram raras. Na ausência delas, contentava-se com a popular Pinga 70, fabricada pela J.L & Filhos,
vinda de Pernambuco. Outra comum, cearense, conhecida
apenas como brejeira de Tianguá, chegava clandestinamente em câmara de ar de caminhão.
Passada a euforia da indaga, Cavouqueiro jurava que
não beberia mais. Chegou a fazer cruzes na parede para
mostrar a determinação. Numa pós-bebedeira, a ressaca se
manifestou como falta de ar incomum que o obrigou a apanhar um couro de carneiro curtido e estendê-lo no quintal
noite adentro, com um monte de barro servindo de travesseiro.

— Mas não é possível Antônio, você mal saiu e já está
nesse estado?
Tavares saiu-se com essa desculpa:
— Mas também sem treino, né minha velha?

Após bom tempo sem uma beiçada, Tavares quebrou as
juras. Porém não resistiu ao pique de Vianinha de São Paulo,
Lula Barreira, Leobino Barreira, Bate Pau e outros. Logo
voltou pra casa, reclamando de mau estar. Mãe estranhou a
rapidez da farra e mais ainda o anúncio da ressaca:

REVENDA DO REMÉDIO PARA CURUBA
A sede de realizar negócios não abandona o Mano
Velho nem mesmo naqueles momentos reservados à revisão médica. Momentos muitas vezes forçados pelos filhos.
Dono de saúde invejável até os 50 anos, só depois dos 60
os sintomas da diabetes e da hipertensão o conduziram pelo
menos uma vez por ano ao médico, quando passou a tomar
remédios diariamente.
Por esquecimento ou por displicência passa dias sem a
medicação. Talvez por resistência, pois a disciplina com a
saúde passa longe e retroage aos tempos de memória mais
aguda. Quando voltava de uma riosca em sua propriedade
Gavião, perfurou o pé numa cabeça-de-frade, aquela espécie de mandacaru rasteiro, encravada na malhada nas proximidades do Morro da Espia. Quando chegou em casa, não
se opôs aos cuidados zelosos de Sanchinha a lavar-lhe o
pé com água oxigenada e salpicos posteriores de anasseptil.
Porém, quando a viu retornando da venda com uma carteia
de Tetrex à mão, quis tirar o corpo de banda:
— Espera aí minha velha, eu vou tomar apenas uma
crápula, né mesmo?
Resiste como criança a seguir uma moderada dieta,
conseqüência de cirurgia da próstata, realizada na Clínica
São Braz, em fevereiro de 2001. A dieta elimina carne vermelha e sal durante os trinta dias do pós-operatório. Para
ele, carne vermelha é somente a bovina. Ainda internado,
perguntou se estava liberado para comer espinhaço de criação. "Seu Antônio, pra quem tem saúde só recomendamos
carne vermelha duas vezes por semana", disse-lhe o médico. Espertamente, ele interpretou a seu modo e tentou nos
enganar quando teve alta, afirmando que o doutor lhe permitiu carne duas vezes por semana. Seu apetite voraz não se
contenta somente com sopa, frango, peixe e verduras. Chantagiou até, jurando que a fraqueza e a tontura sumiriam tão
logo entornasse caldo de verdade. Nesse período, ainda o
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"Meu amigo, você precisa parar com essa bebedeira,
pois nem se lembra dos negócios que fez ontem", insistia
Sanchinha. "Mas, minha velha, o esporte dos meninos é jogar uma bolinha, o meu é tomar uma cachacinha de vez em
quando. Eu também não sou nenhum feia da puta pra passar
a vida toda trabalhando sem poder me divertir", retrucava.
Quando o Mano Velho entrava nas águas, nós, os filhos, tínhamos que andar na linha mais que o habitual, pois
a agressividade dele aflorava junto com uma saraivada de
reclamações que iam da nossa preguiça de levar a lavagem
dos porcos ao preço da mensalidade do Ginásio Divina Pastora ou do Educandário São João Bosco. Se ele encontrasse
alguém sentado era bronca na certa. Por isso, quando ouvíamos o arrastar de seu chinelo, levantávamos rapidamente e
fingíamos alguma atividade.
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flagramos duas vezes fora da dieta. Na primeira, mastigando
apetitoso pedaço de carne-de sol, capado da panela esquecida em cima do fogão. Na segunda, quando desconfiamos da
insistência em passear à tarde com a netinha Luiza. O passeio do Mano Velho terminava no Churrasquinho do Dudu.
Convenhamos: para quem dedicou boa parte da vida à
atividade de açougueiro, alimentado-se basicamente de carne de boi no café da manhã, almoço e jantar, é difícilabdicar
de repente. "Não há alimento que dê sustança como a carne", repete teimosamente. Anos antes da proibição da carne
e do sal, o médico já havia cortado o açúcar, em razão do
diabetes. A pouca ou nada consciência a respeito da saúde
é comprovada pelas vezes em que descobrimos tabletes de
doce de buriti escondidos sob o travesseiro ou quando, despreocupadamente, bebe repetidos copos de caldo de cana,
ali na pracinha de Gilbués.
Surpreendendo a todos, numa de suas vindas a Brasília ele mesmo dirigiu-se à farmácia e comprou o remédio receitado pelo médico. Desta vez, o motivo da vinda
foi uma incômoda ferida na altura da coxa direita. A curuba
surgiu de coceira boba, evoluiu com bolhas ao redor, até
transformar-se numa nascida. Poderia ter se curado em Gilbués mesmo. Mas, teimoso, costuma trocar a medicação
por receitas caseiras indicadas por amigos. Sem êxito, experimentou pó das mais variadas plantas. Até que resolveu
inovar, não sabemos se por automedicação ou influenciado
pelo compadre Odail Veleda, o Avião. Sem pensar nos riscos dermatológicos, aplicou pólvora misturada com limão
sobre a ferida. Aí a coisa ficou literalmente preta! Cedeu
então às pressões para vir a Brasília e procurar tratamento
especializado.

ca a sua saúde. Ela descobriu o excesso do remédio e logo
pediu explicação ao Velho Barra, pois com três aplicações
ao dia, dois tubos seriam suficientes para concluir o tratamento. Como se fosse descendente de turcos, Cavouqueiro
respondeu-lhe com a maior paciência:
— Acontece o seguinte minha filha: lá em Gilbués essas feridas estão ocorrendo demais. Vou levar esse remédio
milagroso pra revender aos manos, entendeu?

Quando chegou, já havia consulta agendada com o
dermatologista, que caçoou: "Mas seu Antônio, só faltou o
palito de fósforo". Sem esperar pelo resultado do exame de
sangue, o médico indicou uma pomada facilmente encontrada nas farmácias. O efeito positivo agilizou os sinais da
cicatrização na primeira semana de tratamento. Cavouqueiro considerou a pomada milagrosa. Às escondidas, correu à
drogaria mais próxima e comprou dez tubos. "Isso é que é
remédio, além de bom, barato", elogiou. Não escapou, porém, do extremado zelo com que nossa irmã Leonita dedi-

BEBAM APENAS COMO LAXANTE
Fugindo do calor escaldante de Gilbués, eu, meu mano
Ribinha, nossos amigos Adelardo Manga Larga, Cláudio
Moraes e Raimundo Rosa Choque Ltda, fomos passar o
fim-de-semana na Vereda Comprida, propriedade do Mano
Velho, por onde outrora corria um caudaloso brejo. Atualmente seco, ele só refaz o antigo percurso quando o inverno
é generoso e garante água por alguns meses. O mesmo destino teve o brejo da Pindaíba, ambos vítimas da devastação
do meio ambiente. Heroicamente, na mesma região ainda
resistem os brejos da Salina, Cachoeira e São José.
Pretendíamos ir até a Cachoeira, antiga propriedade
de Manoelzinho Três Cabeças, hoje pertencente à família
Paiva. A bordo do Dengoso, valente jipe Toyota do nego
Raimundo Rosa, paramos na Mercearia Santo Antônio, do
Barra Velho, pra pegar arroz, sal e a carne seca do tira-gosto. Não estávamos preocupados com alimentação, pois na
Vereda Comprida comeríamos galinha caipira servida nas
louças limpíssimas de Neusa, esposa do vaqueiro Zé Buena,
o Zé de Neusa. Nossa atenção maior prendia-se à provável
chiadeira do Mano Velho com os dez litros que pretendíamos levar do aguardente Old César 88, cachaça em voga no
momento, originária de Jundiaí, São Paulo. A cachaça era
"pra derrubar os carrapatos", como diria Dalton Barreira.
No caminho, pausa em Boqueirão para beber as sete
cervejas que cabiam no congelador da velha geladeira do
bar de José Aniceto, o Zé Bate-Pau, na companhia de nossa
prima Deusamir, integrada à turma a partir dali. O bar era
famoso pela cerveja cu-de-jia e pela higiene duvidosa dos
copos que ficavam submersos numa bacia e iam sendo enxaguados à medida que Bate-Pau servia melosa, calunga, pau-
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da-vitória, pau de Moisés e outras raízes misturadas com
cachaça. Quando se reclamava do lodo que ia surgindo na
bacia, ele respondia: "Deixa de frescura, vocês foram criados bebendo água do riacho". Para provocá-lo ainda mais,
lhe estendíamos a mão, pedindo bênção: "Bença meu tio".
Avesso a esse costume, ele retrucava: "Me respeita safado,
vai pedir bênção pró seu pai".
Ainda em Gilbués, no momento da saída, cada um com
dois litros de 88 nas mãos, não conseguimos nos livrar da
bronca de Cavouqueiro, que surgiu de repente e nos flagrou
com a boca na botija. Logo sapecou a seguinte pergunta:
— Os meninos vão botar um boteco aonde?
Sem jeito, lhe explicamos que estávamos indo à Vereda
Comprida e depois à Cachoeira para aquele banho regenerador. Ele entendeu, mas deixou outro alerta:
— Muito bem turma, mas bebam apenas como laxante suave.
FELIZ DAQUELE QUE TEM UM FERRO VELHO
PARA TRABALHAR
Para concretizar uma venda Cavouqueiro vai longe. E
vendedor nato e reclama quando presencia qualquer desatenção com a clientela. Criticou duramente eu e meu primo Humberto Carlos quando nos flagrou jogando sinuca no
momento em que o comércio estava vazio. "Desse jeito o
cliente passa, não vê ninguém atrás do balcão e vai comprar
noutro local". Quando ainda morávamos em Boqueirão as
mesas de sinuca profissional — o sinucão — e de bilhar
faziam parte do nosso comércio. Elas foram palco de memoráveis partidas dos bons de taco da época, como Alcides
Repique, João Ferreira, Moacir de Josué e o próprio Cavouqueiro. Ao mudarmos para Gilbués o sinucão fez parte de algum negócio e o bilhar foi vendido para Valdemar
Benício, comerciante da cidade vizinha de Monte Alegre.
Até há poucos anos o velho bilhar ainda resistia a muitas
tacadas. "Uma relíquia como aquele eu não deveria ter vendido", arrepende-se tardiamente o Velho Barra. Com o surgimento da sinuquinha de oito e depois de 14 bolas, aquela
de pato, Cavouqueiro logo ocupou o salão com duas mesas.
As primeiras oito bolas se dividiam entre quatro vermelhas
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e quatro amarelas. Escolhida a cor de cada jogador, duas bolas ficavam coladas em cada tabela das cabeceiras da mesa
e duas em cada tabela das laterais, com a jogueira no meio.
Depois elas vieram com a numeração de l a 14, para disputar-se as partidas de par ou ímpar ou de ponto.
Nós só jogávamos sinuca quando Cavouqueiro se ausentava. Por isso os feriados, como o dia das eleições municipais, eram uma redenção, pois ele se envolvia de corpo e
alma na campanha, caía no campo. Só fechava o comércio
nesse feriado e na Sexta-Feira Santa. Então íamos à forra
com as mesas de sinuca só para nós. Pano verde, novinho
em folha, trocado por Luís Marceneiro, o Luís Balaio-deGato. Dos filhos homens, Elizeu é o único que não tornou-se
rato.
Em busca da satisfação do cliente, Cavouqueiro radicalizava. Por muitas vezes ia até a dispensa recolher a carne reservada por dona Sancha para o consumo doméstico e
revendê-la "ao mano que não achou mais nada no açougue".
Quando só restava came de pescoço, ele tentava vendê-la
argumentando que não existia diferença com a alcatra "e
ainda dava um caldo mais forte". O que não se vendia no
dia era imediatamente salgado e estendido ao sol sobre um
varal — geralmente corredor, buchada, bofe, garganta e outras vísceras — adotado por Cavouqueiro ainda hoje em
frente ao comércio da Rua de Cima. Não era difícil encontrar o açougue desprovido, pois havia poucos açougueiros
e nem se falava em congelar carne. Movida a querosene, a
geladeira no comércio se destinava a cerveja e refrigerante,
no máximo picolé naquelas formas de ferro. No centro da
cidade já se comprava sorvete no Bar Central, de Amilton
Lustosa, o Besouro, introdutor dessa guloseima em Gilbués.
Antes dele, sorvete só para quem ia até o bar Apoio 11, na
cidade vizinha de Corrente, 75 quilômetros ao sul. Cavouqueiro adquiriu seu primeiro congelador pensando também
na conservação da carne, mas ninguém em Gilbués admitia
comprá-la resfriada. Carne só do mesmo dia. Porém aquela enorme geringonça medindo uns três metros de comprimento não congelava nada, no máximo esfriava as.bebidas
depois de dias funcionando. Para economizar energia, por
ordem de Cavouqueiro, à noite o desligávamos, poupandonos do seu barulho ensurdecedor. Como tinha a forma de
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um balcão convencional, passamos a chamá-lo de balcão
elétrico. Nosso mano João Batista certa noite sonhou com
ele, porta afora, atravessando a rua e dando voltas em frente
às casas de seu Belmiro Crispim e dona Émília Figueiredo
Aguiar, carinhosamente chamada de tia Miluxa. O cheiro dos primeiros quilos de carne esfriados naquele balcão
impregnava a água e todos os outros produtos acomodados
nele. Impregnava o próprio comércio quando se abria uma
de suas quatro portas.
Como comerciante, Cavouqueiro faz a Lei de Lavoisier adaptar-se a seu sistema e tenta de todas as formas fazer
com que nada se perda, tudo se ganhe, tudo se transforme.
Avesso a desperdício de qualquer espécie, seria ótimo gerente de qualidade de qualquer empresa. Se precisasse reformar a residência, contratava o pedreiro, mas os filhos eram
os serventes. Da mesma forma, por ocasião da limpeza ou
da colheita da lavoura nas roças do Gavião, da Baiana ou de
outra propriedade, lá estavam os filhos puxando enxada e
vigiando periquito em meio aos demais trabalhadores.
Numa dessas rioscas, a carne do cozidão acabou no
Gavião. Só havia muita rapadura para o quebra-jejum dos
lavradores. Representante do Vellho Barra, Ribinha, primogênito dos irmãos homens, gerenciava a empreitada. Ele
encarregou o vaqueiro Aldioneres Tavares, o Dion, de ir até
Gilbués buscar mais carne. É claro que ele não esperava a
vinda da popa ou da costela mindinha. Mas a comida trazida por Dion o revoltou. Cavouqueiro mandou exatamente
o rebutaio do varal dentro de um saco de fibra, cheio de
garganta, unha, bofe, osso do pescoço, coração — o resquício dos dois últimos dias do açougue. Investido dos poderes
de gerente, Ribinha então ordenou a Dion que matasse o
carneiro mais gordo da roça. De volta a Gilbués, ao nos ver
com a pele do carneiro nas mãos, Cavouqueiro indagou de
quem havíamos comprado aquela raridade.
— Não compramos de ninguém, matamos do rebanho
do Gavião pra não morrermos de fome com aqueles restos
que o senhor nos mandou — respondeu Ribinha, num arroubo de coragem.
Cavouqueiro não retrucou. Mandou guardar a pele nos
fundos da venda e apenas perguntou pela limpa do roçado.
Nessa de reaproveitar tudo, Cavouqueiro não obteve

êxito com certo freguês à procura de enxada.
- Tavares, to precisando de uma enxada nova, daquelas de 12 libras, Tramontina, o senhor tem?
— Mas perfeitamente meu mano! Aguarda dois minutinhos enquanto vou procurar, meu coronel.
Tavares dirigiu-se à parte inferior da prateleira, onde
costumeiramente ficavam as enxadas, machados, picaretas
e outros utensílios agrícolas. Ali não havia mais enxadas,
nas prateleiras vizinhas também não. Convencido da falta
do produto no estoque, lembrou-se que no quintal talvez
houvesse uma seminova do agrado do cliente. De fato havia. Porém, com alguns dentes à mostra, carcomida pelo
desgaste natural do longo tempo de uso. Entretanto, para
Cavouqueiro, ela ainda limparia muita terra. Livrou-se da
cunha e do cabo e retornou à venda com a enxada na mão.
— Pronto mano velho, achei a enxada certa pra você.
Não é nova, mas ainda derruba muita moita.
— Não veio Tonho, essa enxada tá velha demais, assim
não dá — refutou o freguês.
Sem se dar por vencido, Cavouqueiro recorreu ao último argumento, inteligente porém sem sucesso:
— Olha filho, feliz daquele que tem um ferro velho
para trabalhar!
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LÁ EM CASA CHEGARAM UMAS ONÇAS...
Seu João Antero de Sousa costumava reclamar da elevação do custo de vida com Cavouqueiro, fosse no alvorecer
entre a compra da carne e a primeira brejeira do dia ou nos
encontros ocasionais pela cidade. Seu João Antero e dona
Francisca escolheram Cavouqueiro e Sanchinha como padrinhos de batismo de Adalberto, filho caçula dos homens,
coroando a amizade nascida nos primórdios de Boqueirão.
O presente natalino predileto de seu João para os filhos
homens era uma enorme barra de sabão, estrategicamente
colocada em baixo da cama na noite do Natal.. "Levantem
e vão lavar a roupa de vocês", mandava. Em Boqueirão, ele
morava perto da nossa casa, com a loja de tecidos geminada à residência, no sentido da Piçarra. Também mudou
para Gilbués quando a produção de diamante não sustentava
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mais as bases da economia boqueirãoense.
Tal qual Cavouqueiro, ele também se viu obrigado a
trabalhar desde menino, rotina transmitida aos filhos tão
logo cresciam. As apetitosas tangerinas colhidas na propriedade Serra Dourada viravam fonte de renda alternativa, à
venda na casa e também nos dois carrinhos de mão puxados
pelos filhos Adalberto e Fernando pelas ruas de Boqueirão.
Um para a Pinicada, outro em direção à Piçarra. Serelepe,
Adalberto Zé Durim rapidamente livrava-se da carga, aos
gritos de "olha a tangerina doce e barata"! Fernando, o Menino Preto, o Vaca Veia, pouco vendia. Com vergonha das
meninas, na maior cara-de-pau ele dizia que estava comprando mexerica e não vendendo. Atualmente, Fernando é
comerciante em Gilbués. Formado em Fisioterapia no Rio
de Janeiro, Adalberto reside em Gurupi, no Tocantins. Lá,
concilia as atividades de conceituado fisioterapeuta com as
do primeiro mandato de vereador. Outro irmão, Humberto
Antero, elegeu-se vereador para o mandato nas primeiras
eleições da emancipada Mateiros, também no Tocantins. Os
dois deram continuidade à saga de moradores de Gilbués
que mudaram para o Goiás, antes da divisão do estado. Teve
até prefeito por lá.
Fernando levou bons puxões de orelha até chegar a
expositor de nelore numas das edições da Exposição Agropecuária de Corrente. Vendendo um boi e bebendo dois,
encontrou Ribinha acompanhado de algumas correntinas,
a mesa cheia de cerveja. Entusiasmados ante as moças, os
dois desataram numa gabolice sem fim, até que Fernando —
após elogios à qualidade dos bois de seu João — perguntou
a Ribinha em tom de deboche:
— Ô Ribinha, você acha que o veio Cavouqueiro tem
assim umas trezentas novilhas?
essa:

Sem pedir farinha por menos, Ribinha saiu-se com

- O quê menino? Trezentas, só das brancas, lá em
casa quem tem é Pedro Paulo, que é o mais pobre de todos.
Seu João recorria com freqüência à expressão "quer
dizer" para iniciar qualquer diálogo. "Quer dizer Francisca, que o Menino Preto sumiu", disse, quando Fernando
demorou uns três dias para voltar das festas da Exposição
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Agropecuária de Corrente. Ao recepcionar João Antero Filho, recém-aprovado no vestibular para Direito no Rio de
Janeiro, reprovou o macacão jeans e o andar jingado de Anterinho, ao vê-lo descer do avião no aeroporto de Gilbués:
"Quer dizer Francisca, que perdemos nosso acadêmico".
Conta Fernando que o maior susto da vida ocorreu
quando, sob o olhar vigilante de seu João, pesava açúcar em
saquinhos de plásticos de um quilo, retirada do saco maior,
de 60. Uma abelha o picou nessa atividade, espantando a
preguiça em segundos. "Negão, o susto foi tão grande que
meu coração fedeu borracha queimada na hora".
Pães-duros de carteirinha, seu João e Cavouqueiro repetiam as dificuldades para sustentar a família, pagar os altos impostos, o frete caríssimo das mercadorias vindas nos
caminhões das Casas Alô Brasil, de Uberlândia, Minas Gerais. A conversa terminava nos gastos dos filhos nas festas
de Gilbués e nas cidade vizinhas.
— Quer dizer, meu compadre Antônio, que esses meninos de hoje não se contentam mais em oferecer balinha pras
namoradas, só querem ir pras festas do Te Contei, pagar as
entradas deles e das moças e beber cerveja até amanhecer o
dia. Eu não agüento mais, meu compadre!
A situação de Tavares assemelhava-se à de seu João.
Dez filhos, dos quais somente Leonita trabalhava como estagiária do Projeto Rondon, Eunice como vendedora da loja
Pan Calças e Oliveira como cobrador da Viação Planalto,
em Brasília. No dia da reclamação de seu João, até mesmo
os filhos estudantes em Brasília — eu e Elizeu — estavam
em Gilbués curtindo adoidado as férias escolares. Cavouqueiro então desabafou, minimizando as despesas do amigo:
— Ah meu compadre Antero... o senhor ainda não viu
nada. Lá em casa chegaram umas onças que estão pra me
comer vivo!
NÃO ESTOU LIGADO, NÃO ESTOU PRESENTE
Os eletrodomésticos ou quaisquer outros aparelhos ditos modernos sempre representaram dificuldades extremas
de manuseio para o Velho Barra. Se algum filho estivesse
por perto ele ouvia "Ô coisinha tão bonitinha do pai", na
velha radiola movida a pilha, que precisava do auxílio da
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caixa de fósforo sob o braço para não engasgar. Esse sambinha cantado por Bete Carvalho e outros sucessos de Valdick
Soriano, Nelson Gonçalves e Luis Gonzaga, comeram muita
ray-o-vac nos momentos de farra de Cavouqueiro.
Insensível aos apelos de Oliveira para beber menos, Tavares ordenava-lhe sem admitir objeção: "Mais uma brahma aí Oliveirinha"! Prolongava a farra na companhia de Zé
Bate-Pau, o Cazuza, ouvindo "Eu hoje quebro essa mesa, se
meu amor não chegar", faixa mais tocada do LP do cantor
Sebastião Leal, presenteado a Cavouqueiro por Sebastião
do DER, motorista da C-10 verde à época do surgimento do
asfalto na PI-04, trecho do sul do estado.
Fogão elétrico Tavares também não liga, mas tentou desligar de maneira inusitada. Ao sentir cheiro de feijão queimado, cometeu a proeza de tentar apagar o fogão com sucessivos
e inúteis assopros, num momento de descuido da empregada
na cozinha. Aliás, para ele, cozinha nunca foi lugar de homem. Reclamava quando percebia algum filho demorar-se à
beira do fogão de lenha que, mesmo após o aparecimento dos
modelos a gás, ainda queimou muito timbó.
Se a chave não estiver no trinco da porta principal,
sem titubear Cavouqueiro salta a janela, puxa o ferrolho do
portão e dirige-se ao comércio, deixando tudo aberto, com
todas as luzes acesas. Felizmente, a outrora tranqüilidade de
Gilbués só permitiu a entrada de um ou outro jumento até a
garagem da casa.

guinte diálogo com Gilberto Vilarindo, amigo da família de
longas datas. Gilberto estava em Corrente, vindo de Cuiabá,
e telefonara à procura de Ribinha.
Trim, trim, trim. Cavouqueiro atende:
- Ô-la!
- Alô, quem fala?
- An-tô-nio Ta-va-res de O-li-vei-ra, as suas ordens
meu mano.
— Alô veio Tonho, aqui é Gilberto Vilarindo, filho de
Bento e dona Alzira, tá lembrado?
— Mas perfeitamente meu coronel, compadre Bento e
comadre Alzira estão bem lá pelo Canto da Lagoa?
— Tudo bem Tavares. Eu to precisando falar com
Riba, ele tá por aí?
- O Ribinha não está no momento, filho.
— Me passa então o telefone da casa dele, por favor.
— Não estou ligado mano.
— Veio Tonho, o telefone de Ribinha, seu filho!
— Não estou presente mano!

O telefone é outra engenhoca da qual Cavouqueiro mantém distância disciplinar. Só atende se não houver ninguém
por perto e, quando o faz, ao invés de alô, diz ôla. Se alguém
pergunta quem fala, ele responde pausadamente: "An-tô-nio
Ta-va-res de O-li-vei-ra". Ele bem poderia adotar o estilo de
seu compadre Dó Guerra, categórico como poucos quando
atende o telefone: "Daqui é Dó, e daí quem é"?
Jogar conversa fora ao telefone não é com Tavares. Jamais teve a iniciativa de telefonar para os filhos em Brasília,
quem quiser ligar que ligue. Porém, foram freqüentes as ligações para compradores de couro, diamante e barbatimão,
estejam em Recife, São Paulo ou Teresina.
Numa das raras vezes em que atendeu o telefone, criou
esta forma diferente de dizer "não sei", quando travou o se-
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MAS QUE RAPAZ CEBOSO...
Quando Cavouqueiro soube da minha aprovação no
vestibular para Comunicação Social-Jornalismo do Centro
de Ensino Unificado de Brasília-CEUB, em julho de 1984,
deixou de lado a habitual pão-durice e prometeu churrassco
de carneiro quando eu chegasse em Gilbués. Cheguei poucos dias depois. Na bagagem o exemplar do Correio Braziliense com o listão dos aprovados.
De fato, o churrasco saiu. A comemoração coincidiu
com os festejos do 15 de Agosto e também com a primeira edição da Festa de Vaquejada de Gilbués, realizada em
terreno doado pela Prefeitura no mandato de Deusdeth Gabriel. Com a desativação do Parque, o terreno foi loteado
entre os sócios fundadores.
Da vaquejada arrebanhei os amigos para saborearem o
delicioso carneiro na brasa e também cozido, regado a muita
cerveja. Dos muitos convidados, meu hoje compadre Jalbas
Rodrigues de Sousa, o Bejalina, era o mais entusiasmado.
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Feliz, num grude de chiclete com a namorada, só tinha olhos
para ela. O casal trocava beijos estalados, alternados com
aqueles de desentupir pia. Cavouqueiro a tudo observava,
sem nada comentar, mas achando escandaloso aquele lafunxé em plena luz do dia.
Relembrando o episódio daquela tarde quente, como
todas as tardes gilbueenses, muitos anos depois, durante
apetitosa feijoada em Brasília na companhia dos filhos Elizeu — anfitrião do dia —, Leonita, Eunice, Helena e eu,
Cavouqueiro confessou nunca haver beijado na boca. "Naquele tempo meu filho, se o rapaz cheirasse a moça numa
festa, no outro dia ela já estava falada, ninguém queria uma
mulher cheirada. Tentei pegar no joelho de certa moça uma
vez e ela pulou longe, dizendo que só se casasse. Isso que
se vê na televisão hoje é a maior cachorrada, os homens e as
mulheres parecem animais"!
Desde a chegada da televisão em Gilbués, por volta de
1983, tem sido pequeno o tempo dedicado por Cavouqueiro
à telinha. Hoje ele assiste mais, sobretudo à noite, levado
pela redução da jornada de trabalho de outros anos. Deitado
no sofá, ronca facilmente assistindo ao noticiário, particularmente o político. Ele estava em Brasília no período da
eleição para a presidência do Senado, que teve Jader Barbalho como vencedor. Perdeu pouco ou nenhum lance da baixaria promovida por Barbalho e Antônio Carlos Magalhães.
Torcendo por ACM, na hora exata do Jornal Nacional, ele
estirou-se no sofá, ansioso para ver o bate-boca dos dois senadores no plenário. Passados os primeiros blocos, logo reclamou da demora na divulgação da briga do dia. "Mas que
enrola, meu velho hoje ainda não apareceu"! Sentado a seu
lado, perguntei: "Que velho é esse pai"? Como de costume,
pausadamente respondeu: "Magalhães, filho".
A desaprovação de Cavouqueiro ao namoro pra frente
de Jalbas veio no dia seguinte ao churrasco, na hora do almoço. Sentado em seu lugar à enorme mesa das refeições,
na lateral voltada para a porta principal da casa, ele me perguntou:
- Pedrinho, cadê aquele rapaz do Jacó?
- Qual deles pai, o Jalbas?
- Esse mesmo filho, mas que rapaz ceboso!
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— Ceboso por que, pai?
- Mas você não viu a cebosidade dele, beijando na
boca daquela moça? Eu olhava pra dois e só via um! Que
rapaz ceboso!
Depois dessa acrescentamos o apelido de Ceboso aos
de Bejalina e Pé de Louro, que acompanham meu compadre
Jalbas desde os tempos das partidas de futebol disputadas
no meio da pracinha em frente à Prefeitura de Gilbués, cujos
bancos nos serviam de trave. O primeiro campo de futebol
redondo do mundo!
PANETONE É UMA RAÇA DE GADO MINEIRO
Relutei em registrar este caso, por considerá-lo mais
apropriado às melhores histórias de José Ribamar Tavares
de Oliveira, o Chumbo Quente, meu mano. Porém, se não
fosse Cavouqueiro jamais saberíamos da associação de panetone com o rebanho bovino do norte de Minas Gerais.
Salvo engano, talvez tenha sido Cavouqueiro o primeiro comerciante a vender esse bolo de origem italiana em
Gilbués. Movido pela expectativa de estourar as vendas de
fim de ano, ele cedeu à insistência do viajante da empresa
Irmãos Martins, de Uberlândia-MG, e fez o pedido de uma
quantia considerável, em meio às encomendas costumeiras.
"Fique tranqüilo seu Antônio, ninguém fica sem panetone
no Natal", garantiu o vendedor. Relutante, Cavouqueiro
assinou o pedido ainda lembrando do prejuízo que tivera
com várias caixas de cerveja skol em lata, compradas para o
carnaval daquele mesmo ano. A novidade da cerveja em lata
foi aplaudida por todos, principalmente por nós, filhos de
Cavouqueiro, que consumimos boa parte do estoque somente nos momentos de saída e de chegada da rua. "Aonde é
que eu estava com a cabeça quando comprei essas latinhas?
Nunca mais!", prometeu Tavares, ao ver o chão do nosso
quarto forrado pelo tapete barulhento das latas de alumínio.
Os filhos, empregados e fregueses de Cavouqueiro
não sabiam da compra do novo produto. Por isso Jurinha,
o Tubo, estranhara aquelas caixas amarelas quando conferia
as mercadorias entregues pelo caminhão da Irmãos Martins.
Há mais de ano morando conosco, vindo do Cercado para
estudar pela manhã no Grupo Escolar Fausto Lustosa e aju-
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dar no comércio durante o restante do dia, Jurinha pegara
rapidamente a rotina da Mercearia Santo Antônio. O panetone, porém, ele desconhecia totalmente. Curioso, resolveu
perguntar que bicho era aquele a Cavouqueiro ou a qualquer
dos filhos presentes.
Encontrou Ribinha pesando diamantes, sentado à
mesa próxima da janela da sala principal.
— Riba, seu Antônio comprou mercadoria nova e tem
uma lá de nome estranho que eu nunca vi.
— Que mercadoria é essa, Tubo?
— Um tal de panetone, isso serve pra quê?
— Deixa de ser burro, Tubo! Fique sabendo que panetone é uma raça de gado que só existe no norte de Minas
Gerais.
— Oxente Riba, mas que gado pequeno é esse que cabe
numa caixinha desse tamanho?
— Tu é burro mesmo, Tubo! Aí é só o filé!
SÓ ENGORDANDO NE FILHO?
— Bom-dia seu Antônio, como vai o senhor?
— Eu vou aqui regular, você cada vez mais gordo, né
mano velho?
— Bom-dia seu Antônio, como vai o senhor?
— Vou seguindo mais ou menos, meu mano. Você só
engordando, não é mesmo?
— Bom-dia seu Antônio, como vai o senhor?
— Lutando muito, meu coronel. Você cada vez mais
forte, não é isso?
Não há dúvida: se Cavouqueiro for apresentado a dez
pessoas, todas elas serão chamadas de gordas. Ele ainda
é do tempo em que obesidade era sinônimo de saúde e de
prosperidade financeira. É só por esse motivo. Quando ele
chama alguém de gordo nem de longe vê esse alguém como
obeso, nem tampouco o associa às implicações da obesidade
que estamos acostumados a ouvir dos médicos: colesterol
altíssimo, vida sedentária etc. No vocabulário de Cavouqueiro, a palavra barra também é uma variação de gordo, de
grande. É comum ouvir-se que "fulano tá um barra de ho-
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mem, um boideu". O apelido de Barra Velho vem justamente da insistência dele em chamar ou outros de Barra. Para
Cavouqueiro, todo mundo é gordo. Não importa se a pessoa
é gorda ou magra, alta ou baixa, adulta ou adolescente. Ele
vê nisso apenas uma forma de elogiar e de ser cortês, nada
mais. Esse hábito, entretanto, tem causado alguns constrangimentos, principalmente na ala feminina.
Com uma de nossas primas, Cavouqueiro foi longe
demais. Durante um almoço na casa de sua filha Nice, em
Brasília, ele tornou-se um verdadeiro algoz de nossa prima.
Ela soube disfarçar o constrangimento e, educadamente, revelou seu peso exato ante a insistência do tio em acertar seu
peso exato.
A prima pintou na área enquanto ainda abríamos o apetite com umas geladas e outras quentes, para melhor saborear a maravilhosa culinária de Maria Eunice, dona de uma
mão santa no tempero. Beijos pra cá, abraços pra acolá, a
prima chegou até o Mano Velho:
— Tio Tonho, que bom ver o senhor por aqui, tudo em
paz lá pelo Piauí?
— Tudo uma beleza, morenona. Como sempre eu vou
mandando aquela brasa. Vou lutando, regular, mais ou menos, com saúde graças a Deus. Você tá muito forte, gordona
mesmo, né?
— É tio... tá tudo bem...
— Quantos quilos mesmo?
Nessa hora, às gargalhadas, Nice acudiu a prima, tentando mudar o rumo da prosa do Mano Velho:
— Pai, o que é isso? É falta de educação se perguntar
o peso das pessoas!
Insensível, Cavouqueiro fez que nem ouviu. Continuou
o interrogatório pra cima da moça:
— Quantos quilos? 75, não é mesmo?
— É tio... isso mesmo. To com 75 quilos, mas vou
emagrecer logo. Estou de dieta e caminhando todo dia.
- Eu não disse pra vocês? Pessoa com essa fortaleza
é uma raridade! Eu conheço, passei a metade da vida comprando boi, só no olho, em pé, sem precisar de balança.
Bem humorada, a prima fez pouco caso da desfeita
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e permaneceu conosco toda a tarde, quando aproveitamos
para lembrar dos bons tempos do Boqueirão.
Com o engenheiro Delgado, porém, a coisa foi diferente. Espanhol de Málaga, cinquentão, mal-humorado, ele
trabalhava no escritório montado pela mineradora Andrade
Gutierrez, em Gilbués. Zeloso com a saúde, diariamente fazia sua caminhada rua abaixo, logo que o dia amanhecia.
Madrugador como sempre, por volta das 6 horas da
matina Cavouqueiro já havia vendido o boi quase todo,
quando Delgado entra no comércio para comprar alguma
coisa. Apesar de ser fornecedor de diamante, de carne e de
outros gêneros alimentícios para a Andrade Gutierrez, Cavouqueiro ainda não conhecia bem o engenheiro. O pouco conhecimento, entretanto, não o impediu de dirigir-se
a Delgado com sua costumeira forma de cumprimentar as
pessoas:
— Doutor Delgado, o senhor cada vez mais gordo, né?
Ser chamado de gordo àquela hora da manhã, justo
quando retornava da caminhada, soou como um tapa na cara
do engenheiro. Retrucou rispidamente, carregando no sotaque malaguenho, e saiu "feito uma fera":
— Gorrrdo o quê rrrapaz? Gorrrdo é você com esse
barrrigão aí!
Para fazer jus ao título desse causo, encerro-o com
mais uma gordurada do Velho Barra. Em Gilbués, temos o
hábito de trocar o sobrenome das pessoas pelo lugar em que
elas moram, ou ainda pelo nome dos pais ou cônjuge. É usual ouvir-se falar de Zé Doido da Pindaíba, Laurindo do Cala
Boca, Antônio de Xandó, Zé de Neusa da Vereda Comprida
e por aí vai.
Aqui, Cavouqueiro chamou de gordo o filho de Patrício do Canto da Palha, um moleque magérrimo. Patrício era
um lavrador alto e magro e o Canto da Palha o local de sua
moradia. Magros como o pai, os filhos de Patrício freqüentemente iam à cidade para vender alguma coisa que garantisse o sustento da família. Podia ser carga de lenha, molhe
de maxixe, carga de inhame, quartal de rapadura etc.
Como Cavouqueiro comprava tudo e vendia mais ainda, um dos filhos de Patrício chegou ao comércio a fim de
comprar farinha e outras cositas mais.
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— Bença seu Antônio...
— Deus te ajude garotão. Você só engordando, né?
Num filete de voz, o filho de Patrício respondeu:
— Não, seu Antônio: só imagrando...
BILHETE DE COBRANÇA A PORPJM
Festa. Assim reagiu Porrim ao receber o bilhete de Cavouqueiro cobrando-lhe a conta equivalente a 15 reais, mais
um jurinho de cinco. Fez a maior festa e pediu ao portador
Jura, o Tubo, para avisar ao Velho Barra que naquele mesmo dia quitaria o débito. A farra prosseguiu nas intermináveis rodas de samba de Gilbués e evoluiu ainda mais quando Porrim passou-me o bilhete, até então cuidadosamente
guardado na carteira. "Vamos provar a Aldo Pinheiro que
nós não inventamos causo, podemos até aumentar, mas
não inventamos", disse-me no momento da transferência da
guarda do bilhete, já amarelado de tanto manuseio.
A conta referia-se a pequeno lote de diamante vendido
por Cavouqueiro a Porrim, que retornou a Gilbués após prolongada estada em Brasília e resolveu aplicar no garimpo as
economias oriundas do trabalho na Taguauto Automóveis.
Em sociedade com o cunhado Carlinhos revolveu as areias
dos riachos do Boqueirão e do Bom Jardim, bateu baguá na
Catuaba, no Compra Fiado e noutros garimpes da região, à
cata dos valiosos diamantes que ainda afloraram após décadas de exploração. Como bem diz o Mano Velho "o diamante não acaba nunca, é o piolho da terra".
Aquela conta e o jurinho Tavares não recebeu, a exemplo de outras tantas noutros mil negócios realizados com
várias pessoas. "Essa prescreveu", avisa Porrim, "mas comprei e vendi diversos xibius pró Tavares, tudo certo como
boca de bode". Outro cunhado de Porrim, Valter Rocha, o
Ratinda, devia uma conta histórica a dona Emília Figueiredo Aguiar, a tia Miluxa, correspondente a dez reais, contraída quando ambos eram colegas de classe nas aulas do professor Belmiro Crispim da Silva. Coincidentemente os dois
se encontraram de manhãzinha no açougue de Cavouqueiro
que, conhecedor da pendência, cochichou para tia Miluxa,
apontando para Ratinda:
— O Mano já pagou aquela continha da senhora?
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— Não pagou, nem pagará.
— Velhaco, né?
- No mundo não há outro igual.
Se a memória de Porrim não foi bastante para saldar
aquela quantia, funcionou plenamente para reconstituirmos
o fato, muitos anos e causos depois, quando lhe disse que o
inseriria na coletânea dos melhores causos de Cavouqueiro.
Receptividade também encontrei no Mano Velho na hora
de reescrever a cobrança a partir da nossa reconstituição.
"Porrinho sempre ativo né mesmo? Já casou? Se não deixar
aquela malandragem, nenhuma moça vai querer casar com
ele".
Eis, pois, a transcrição ipsis litteris do bilhete:
"Amigo Porrinho,
Peço mandar o chequi
Aquantilhaé 15,00
Já tem um jurinho de 5,00
Total 20
Portador Tubo
Gilbues - 6 de agosto de 1990
Antônio Tavares de Oliveira".

Ia Sexta-Feira Santa. Quando se preparava para o sagrado
cochilo depois do almoço, chegou um freguês à procura de
alguma mercadoria:
— Boa-tarde veio Tonho, tudo bem com o senhor e dona
Sanchinha?
— Ô meu mano velho, por aqui tudo uma raridade. E por
lá, muita fartura na Semana Santa?
— Fartura nenhuma Barra Velho. Eu vim aqui exatamente atrás de umas coisinhas que faltaram lá em casa: meio quilo
de toicim, um litro de feijão, uma barra de sabão, querosene,
açúcar...
Cavoqueiro ainda ponderou com o cliente, alegando que
era dia santo e que seria pecado vender qualquer coisa, por
menor que fosse. O cliente, entretanto, estava numa situação
difícil, sem nada em casa para comer. Insistiu:
— Eu sei Tavares, mas a noite passada a meninada dormiu com fome, o querosene acabou, a veia tá reclamando...O
senhor bem que podia ajudar...
Comovido ante a situação, o Mano Velho resolveu abrir o
comércio. Pegou as chaves e se dirigiu para a venda, colada à
nossa casa. Quando a porta já se encontrava semi-aberta, ouviu
do freguês:
— Veio Tonho, eu esqueci de avisar pró senhor, essas coisinhas são fiado...
Irritado com tantas contas perdidas, aquelas palavras do
freguês soaram como insulto aos ouvidos de Cavoqueiro. Duas
da tarde, hora da costumeira modorna! Sacrificar o descanso
após o almoço para vender fiado? Que procurasse outra venda,
na dele não. Ao fim desse curto e lógico raciocínio, baixou a
porta de ferro mais rápido do que abrira e despachou o freguês:
— Ô meu coronel, infelizmente pra pecar só se for no
dinheiro.

PRA PECAR SÓ NO DINHEIRO
Poucas cidades do Brasil respeitavam feriados da Semana Santa, então chamados dias grandes, como a nossa saudosa Gilbues de vinte anos atrás. Missas, procissões e jejuns
eram seguidos à risca. Varrer a casa era proibido na SextaFeira Santa. Tomar banho significava virar peixe no minuto
seguinte. Carne vermelha? Tesconjuro! A exceção ficava para
os bichos que não mamavam. Peixes secos e salgados reinavam à mesa. Vindos da Lagoa de Parnaguá, se misturavam
às mantas de bacalhau trazidas nos caminhões das empresas
Irmãos Martins e Casas Uberlândia, de Minas Gerais. Outra
exceção tinha à frente o velho Paulo Mestre, pastor da igreja
protestante. Montado em um cavalo, ele protestava pelas ruas
com carneiros e bodes na garupa, abatidos nos dias santos.
Seguindo ao pé-da-letra as tradições religiosas do nosso povo, o Velho Barra também fechou seu comércio naque-
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OBRIGADO MEU PADIM DIRCEU
A chegada da água encanada em Gilbues aconteceu
quando Dirceu Arcoverde governava o estado do Piauí. Foi
um alvoroço só comparável à chegada do asfalto, quando
o governador era Alberto Silva. A princípio, era instalada
uma torneira em cada residência. Quem podia, comprava
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seus canos e aguardava a chegada da enorme vala aberta na
rua chegar a sua porta. Os serviços de encanamento na sua
maioria ficavam a cargo de Ademar Vilarindo, então funcionário da Agespisa — Águas e Esgotos do Piauí Ltda. Além
de bombeiro hidráulico, ele também se dividia nas funções
de pedreiro e de motorista da Veraneio de seu tio, Maurício Vilarindo, o Maurição, dono de Bulangê, o cachorro
mais valente das bandas do Compra Fiado Q Canto da Lagoa. Numa de sua viagens, a Veraneio quase atropela um
cavalo. Atento e sentado no banco de passageiro, Maurição
chamou-lhe a atenção, esbravejando:
— Tu tá ficando doido Ademar? Olha o carro que ruma
o pé no cavalo!! Maluco!
Foi como bombeiro, óbvio, que Ademar testemunhou a
euforia de todos lá em casa, no dia em que a água encanada
chegou. A torneira, de pouco mais de metro de altura, ficou
estrategicamente embaixo de uma limeira, no meio do quintal. Logo a fila se formou. Dos dez filhos de Sanchinha e
Cavoqueiro, sete ou oito estavam ali, os outros já moravam
em Brasília. Havia também primos, amigos e vizinhos. Era
acontecimento pra festa.
Quando Ademar abriu a torneira, a hierarquia falou
mais alto e Cavoqueiro postou-se à frente de todos, trajando
uma transparente cueca samba-canção. Banhou como sempre banhava, cantando, murmurando, só que desta vez em
dobro, contente como criança. Passados bons minutos, deuse por satisfeito com aquele manancial, sacudiu o corpo pra
água escorrer, abriu os braços e agradeceu bem alto:
— Obrigado meu padim Dirceu!
Em seguida, rumou seminu para seu quarto, segurando
a toalha com uma das mãos na altura das nádegas, como
ainda faz até hoje.

Cavouqueiro
— Ô meu mano velho, o Rio está em falta, mas temos
aqui o Chuva, bem melhor.
— Esse trem presta mesmo, veio Tonho?
- Mas é claro que presta filho, o que seria do rio se
não fosse a chuva?
Minha relação com o sabão Rio foi de vítima. Voltava
de uma tarde de Carnaval em Monte Alegre, suado de tanto
pular sob o irreverente comando de Lorentina, no Bloco das
Primas, eufórico com o efeito da cerveja do bar de Brasileiro e da saideira nos bares de Dedê e Amilton Veleda, o
Paleta. Chegando em casa passei direto para o banheiro, mal
cumprimentando mãe e pai que assistiam televisão na sala.
Comecei o banho cantarolando os versos de um samba que
eu e meu primo Porrim fizemos especialmente para aquele
Carnaval:
"Lorentina é lesgal
vale seu peso em ouro
nesse Carnaval,
vou pró seu bloco
que é um estouro
ÉLoré
Eu vou, eu vou, eu vou
Eu vou pró Brejo Novo
Lá é só amor
A liberdade do povo
É Loré...

SERVE RIO, MALANDRA?
O sabão em barra, marca Rio, de coloração alaranjada, fazia mais sucesso do que o Orno hoje. De mil e uma
utilidades, estava presente da lavação de louças a roupas.
Um concorrente lançou produto similar, chamado Chuva,
de cor azul. Quando o Rio faltava no comércio, Cavoqueiro
convencia os clientes espertamente:

Quando procurei o sabonete, não achei nem a saboneteira, champu nem pensar. Irritado, gritei alto para a moça
que trabalhava em nossa casa:
— Leninha, corre lá na venda ligeiro e traz um Rexona
ou um Palmolive.
Eu não havia percebido que, naquele momento, Cavouqueiro lavava as mãos na pia, do lado de fora do banheiro. Ao ouvir meu grito, deu três passos até a cozinha, pegou
um sabão Rio misturado com bombril e bucha, usado até a

176

177

Pedro Paulo Tavares de Oliveira
metade, voltou e estendeu por cima da meia parede que dividia o chuveiro do vaso, perguntando de forma bem pausada,
dobrando a letra r:
— Serve RRio, malandra?
A voz do Barra Velho cortou o efeito da cerveja imediatamente. Sem graça e desta vez falando baixo, respondi:
— Serve sim...
RECICLAGEM NO PASTO
O registro desse causo vai por associação, pois seu mérito está mais para Ribinha que para Cavouqueiro. Entretanto,
se não fosse o Mano Velho o caso não teria ocorrido. Conto-o
também para redimir Ribinha do causo do panetone.
Dono da bem administrada propriedade Lagoa Arcada,
Alcides Carvalho, o Alcides Repique, fazia o trajeto de volta de lá para Gilbués, ao volante do seu possante jipe. Por
sorte, ou para deixar alguém, fez rápida parada na Vereda
Comprida, propriedade de seu compadre Cavouqueiro. Mal
descera do jipe, o vaqueiro Zé de Neusa dirigiu-se a ele,
desesperado com a situação daqueles últimos dois dias:
— Alcides, o senhor tá indo para Gilbués?
— To indo sim, Zé.
— Pois foi Deus quem mandou o senhor. Eu não sei
mais o que fazer com o gado doente aqui na Vereda. Ontem morreu um bezerro, hoje morreu outro, amanhã não sei
como vai ser. Acho que é fraqueza, mas já dei beberagem
de rapadura e nada. Quando chegar em Gilbués avisa o veio
Cavouqueiro pra vir aqui ou mandar Riba. Eles têm que dar
jeito. Eu não sei mais o que fazer!
Após pedir calma ao vaqueiro, Alcides garantiu-lhe
que iria direto à casa de Cavouqueiro para colocá-lo a par
do problema. Retomou a viagem, pisando fundo no acelerador, também preocupado com gado do compadre. Quando
chegou em Gilbués, logo avistou Ribinha jogando sinuca e
bebendo cerveja com amigos no bar de Misael, na esquina
do beco do aeroporto.
Alcides o chamou em particular e expôs-lhe a situação do gado na Vereda, a aflição do vaqueiro e a urgência
que o caso requeria. Já fundo na verborragia causada pela
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espumosa, de imediato Ribinha diagnosticou o problema,
disparando esse petardo de neologismo:
— Mas Alcides, eu já falei pra meu pai. Enquanto nós
não fizermos uma reciclagem no pasto da Vereda o gado vai
adoecer mesmo!
Atônito com aquele palavrão, Alcides quis logo saber
o significado. Como é que Ribinha. saía com aquela nova, se
ele, homem letrado, a desconhecia?
- Oxente Ribinha! Que palavra é essa? Eu, que estudei nos melhores colégios da Bahia, leio a Veja toda semana, leio jornais, escuto rádio e assisto à televisão, nunca
ouvi essa palavra. Que negócio de reciclagem é esse, rapaz?
Inspirado, Ribinha ainda sairia com outra novidade
para o incrédulo Alcides, sacando do seu rico léxico esse
tiro mortal:
— Oxente Alcides, cê não disse que é poliglota?
Ferido em seus conhecimentos, o irritado Alcides insistiu:
— Espera aí Ribinha. Agora você foi longe demais.
Essa palavra não existe. O que está acontecendo hoje com
você? Vocês ouviram as palavras dele, meus amigos?
— Alcides, vai procurar um dicionário e deixa nós bebermos essas geladas de Misael.
E o gado da Vereda? Zé de Neusa deve ter resolvido o
problema sozinho, pois Alcides saiu zonzo com aquele tiroteio em forma de palavreado. Ribinha continuou na farra e
Cavouqueiro nem de longe sonhou com a situação.
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Cavouquelro

Com afilha Leonita, recebe dona Adalgisa

Vista do salão de festa

Os primos
Raimundo,
Odilon e
Hermes vieram
do Tocantins
Missa dos 80 anos
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Com os netos
A quitanda lembrou os velhos tempos

Acima, parabéns com os
filhos. Ao lado, com os
irmãos Cheiroso, Teresa,
Edson e Narciso
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Uma dose seu Antônio? "Nunca fez mal"

Em 4 de julho de 2009, Cavouqueiro reuniu os filhos,
netos, bisnetos, irmãos, genros, noras, demais familiares e
convidados para comemorar seu aniversário de 80 anos em
Gilbués. A festa ocorreu seis dias após o aniversário de fato,
28 de junho, para conciliar a agenda dos nove filhos, dos quais
cinco residem em Brasília e quatro em Gilbués. Numa feliz
coincidência, a data marca o aniversário do neto mais novo,
João Gabriel, que completou cinco anos naquele dia. A programação incluiu uma missa celebrada pelo padre Isaías na
paróquia Nossa Senhora Divina Pastora, seguida da recepção
no Ginásio Divina Pastora, devidamente decorado com o tema
do garimpo.
Cavouqueiro recebeu os parabéns e os presentes dos trezentos convidados na entrada do salão, estrategicamente ao
lado de um sarilho e abaixo de um pôster seu, no final do túnel
de paredes brancas, montado com árvores ressecadas, montinhos de cascalho e peneiras nas laterais. Tudo para lembrar,
de cara, que ali havia um garimpeiro em festa. A decoração
garimpeira prosseguiu nas mesas forradas com juta de cor natural, sobre as quais havia carrinhos de madeira carregados de
cascalho. Um enorme painel reproduziu o decalque dos copinhos engana-bêbado, ilustrados com a frase "Cavouqueiro
- 80 anos", sobreposta no desenho de um diamante lapidado.
Para completar, o decorador Marcionei montou a "Quitanda do Cavouqueiro", coberta de palhas, duas lamparinas no
alto das paredes de barro, no interior uma mesinha cheia das
cachaças Claudionor Carneiro, Velha Januária, 51 pura e com
raiz, Cinzano, São João da Barra e uísque. Do teto pendia um
rolo de fumo. À moda antiga, o copinho engana-bêbado era
lavado numa bacia e entregue aos fregueses como lembrança
da festa. Só faltou o caderno do fiado.
Os vídeos musicais de Luís Gonzaga e Waldick Soriano,
projetados no telão, anteciparam o clima saudosista da noite.
Cavouqueiro mostrou que ainda é bom de forró. Caiu na perna, sem sair do ritmo ditado pelas músicas de Luís Gonzaga e
outros sanfoneiros, bem executadas pelo tocador Zé Paulino.
Mas, na hora da valsa, declinou do convite de algumas damas
pra voltar ao salão. Alegou uma dor no pé. De fato chegou a
tirar o sapato. Mesmo assim, com os pés estendidos numa cadeira, bebeu mais uns goles de cerveja antes de se retirar, por
volta das duas da madrugada.
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A festa transcorreu conforme nossa expectativa. Um
vídeo mostrou fotos antigas de Cavouqueiro ao lado de Sanchinha e dos filhos. Seguiram-se os "parabéns pra você",
' o jantar e o bolo como sobremesa. "Gente que nunca dançou, Carolina, nesse dia quis dançar, Carolina". Parece que
Gonzagão anteviu aquele encontro. A equipe do fotógrafo
Francisco clicou a noite toda, o serviço de bufê de dona
Mag, vinda de Corrente, caprichou no jantar à base de filé
ao molho madeira e no estrogonofe de frango. O grupo de
garçons da AABB não deixou nenhum copo vazio. Entre os
convidados, vindos de Tocantins, a grata surpresa dos primos Raimundo, Eurides, Odilon e Hermes.
Lá pelas tantas da festa, a memória de Cavouqueiro
fraquejou, quando sua nora Adiva comentou com ele:
— Mas que festa linda, né seu Antônio?
— Mais ou menos, né?
— Mais ou menos? Seu Antônio, uma festa boa dessa!
O senhor sabe de quem é essa festona?
— Não, não sei. De quem é mesmo?
- Do senhor, seu Xntônio. Pra comemorar seus 80
anos!
— Não, não é - afirmou categoricamente.
— Claro que é pai - alertou a filha Helenita.
— Pois se for, tá muito desorganizada porque ninguém
me avisou.
Por sorte, nesse momento o seresteiro Zé Paulino saudou o dono da festa: "Parabéns seu Antônio por essa festa
tão animada dos seus 80 anos"! Segura mais um forró péde-serra!
Cavouqueiro ouviu e voltou à realidade:
- Mais não é que a festa é pra mim mesmo? Uma
beleza de festa!

isa

m
Vista aérea de Gilbués

Pelo documento da próxima página, Zeferino Vieira
doou o terreno para a sede de Gilbués.
Considerado a certidão de nascimento de Gilbués, localizei-o graças à colaboração do professor Railon Barreira Seraine, que o retirou dos arquivos do seu cartório e
ajudou-me também na "tradução" abaixo:
"Digo eu abaixo assignado, que tendo edificado nesta
Fazenda de Santo Antônio de Gilbuez, onde sou morador, uma Cappela com a invocação da Senhora Divina
Pastora, e podendo ser que para o fucturo se crie Povoação de moradores no lugar onde está situada no valor de
cem mil reiz; mas durante a minha vida pessoa alguma
não poderá edificar morada dentro da comprehenção
das referidas cem braças de terras em quadra senão com
autorisação minha salvo se for compossuidor nesta fazenda; e por que faço esta doação de muito minha livre
vontade sem constrangimento algum passo este título
que assigno com cinco testemunhas.
Fazenda de Santo Antônio 4 de dezembro de 1856
Zifirino Vieira Soares".
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Você é piauiense de que cidade?
Sou de Gilbués.
Gil, Giloquê?
Gilbués.
Ah sim, Gilboés...
Não, Gilbués com u. Assim: Gil-bu-és.

Esse diálogo é comum quando nós gilbueenses somos
apresentados às outras pessoas. De fato, o nome da cidade
soa estranho à primeira vista. Nosso personagem cresceu
em meio a um festival de gaguejos e engasgo* para pronunciar corretamente o nome da sede do município. Como feia
Gilbués, se os próprios pais, tios e vizinhos também tropeçavam nas sílabas e pronunciavam Ginbues/
O pequeno Antônio não imaginava que aquele estranho
nome originara-se das populações indígenas que habitavam
o sul do Piauí no período da colonização. Muito menos qu
os raríssimos índios avistados quando acompanhava o paia
feira pudessem ser descendentes das tnbos Gilbues, P menteiras Gueguês, Gurguéia Jaicós e outras culturas nativas
dSadas p8elos'colonizadores. Há quem afaneque,0-nome
Gilbués teria se desdobrado dos montes Gibroe, citados na
Bilia. Sem a pretensão de pôr um ponto final na questão,
transcrevo alguns trechos de autoria da professora e hisK
Ira Claudete Maria Miranda Dias, a meu ver muito convincentes para aprofundar o debate. A origem indigen^do
nome de Gilbués é confirmada na pagina oficial do estado
Siam na rede mundial de computadores - www.piam.
gov.br.
.
Acerca do assunto, a professora escreveu o artigo (
Piauí é aqui, debatido no simpósio "Momentos Fundado es
da Formação Nacional", ocorrido no Rio de Janeiro em junho d™000. O artigo está publicado na Revista do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, de julho a setembro/2000,
que promoveu o evento.
Conforme escreveu a historiadora, "havia^no Piam,
s, Cupinharós, Amanajás, Precatis, Ara-
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mis, Alongas, Aroás, Amoipiras, Gueguês, Jaicós, Pimenteiras, Gilbués, Tapecuás e Timbiras, que habitavam o Piauí
durante a colonização, ocupando indiscriminadamente o
litoral e os sertões. Quantificá-los e localizá-los geograficamente torna-se difícil. Tem-se apenas uma idéia aproximada
das tribos e nações localizadas no baixo, médio e delta do
rio Parnaíba, nas cabeceiras e vales do rio Gurguéia, na serra
da Ibiapaba, nas cabeceiras do rio Piauí e Canindé, na foz
e cabeceiras do rio Poti, nos limites com Pernambuco, na
região central do Piauí e em outros lugares, como na serra
de Araripe".
No mesmo artigo, Claudete Dias cita o historiador
Odilon Nunes, quando faz outra referência a Gilbués, desta
vez como um rio: "O governo empenhou-se ao máximo em
reprimir os excessos e depredações dos índios Pimenteiras,
exigindo o emprego de pessoas hábeis, como em 1813, por
meio de uma expedição contra os nativos das terras de Parnaguá, fronteiras da ribeira do rio Gilbués e margens das
cabeceiras do rio Parnaíba".
Ainda quanto às populações nativas, Claudete Dias revela os primeiros escritores que se dedicaram ao estudo do
povoamento nativo: "No Piauí, Odilon Nunes e Pereira da
Costa foram os primeiros a trazer para a cena a existência
dessas populações nativas, mas foi o padre Serafim Leite o
primeiro a referir-se a elas, cuja obra ainda hoje é um marco para os estudos de história do Brasil. Outros estudos de
naturalistas viajantes sobre a etnografia indígena ou as civilizações pré-hispânicas da América ou diários de viagens
referem-se aos povos que habitam esses sertões. Os mais
antigos, documentos que se referem ao Piauí nos fazem conhecer os Tremembés, os Aroás, Cupinharões, Tabajaras e
Amoipiras como povoadores da bacia do Parnaíba". Segundo a historiadora, aos indígenas também pertence a denominação de Piauí, evoluída de Piagüi e Piagoí, que significa
rio de piaus.
Em dezembro de 1853, quando o fazendeiro Zifirino
Vieira doou as terras para a sede do município de Gilbués, o
primeiro governador do Piauí, João Pereira Caldas (1759 a
1769), já havia imposto o nome da capitania de São José do
Piauí. Também havia elevado a então vila de Nossa Senhora
da Vitória do Brejo da Mocha do Sertão do Piauí à condi-

cão de cidade, que passou a chamar-se Oeiras do Piauí, em
1761, em homenagem ao Conde de Oeiras, mais tarde Marquês de Pombal. Oeiras permanceu como capital até 1852,
quando a Nova Vila do Poti transformou-se na cidade de
Teresina, noutra homenagem a um nobre imperial, desta vez
dona Teresa Cristina, imperatriz do Brasil. A instalação definitiva da capital em Teresina realizou-se em 16 de agosto
de 1852.
Em 1853 também já existiam as primeiras vilas do estado: Parnaguá, Jerumenha, Valença, Campo Maior, Marvão e Parnaíba. E o rio Parnaíba deixara de ser chamado de
Rio Grande dos Tapuias, rio Pará, rio Paraoaçu, Punaré e
Paraguaçu. A denominação de Parnaíba é de autoria de Domingos Jorge Velho, um dos maiores sesmeiros piauienses
da época.
***
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O documento de doação das terras por Zifirino Vieira
é citado no livro Enciclopédia dos Municípios Piauienses, de autoria do gaúcho Sidney Soares, obra rara que pode
ser consultada no acervo da biblioteca da Organização não
Governamental SOS Gilbués. Localizei esse documento no
cartório de Gilbués, com a ajuda do professor Railon Barreira Seraine, que também ajudou-me a decifrá-lo. A doação
de Zifirino Vieira é induscutível como marco inicial da cidade originada a partir de sua fazenda. É a nossa certidão de
nascimento, sem dúvida. Conforme Sidney Soares, "autores
anteriores davam como controvertidas as origens de Gilbués. A verdade, porém, situa-se na doação de meia légua
de terras para a construção de uma capela, feita pelo senhor
Zifirino Vieira, que viera do Ceará por volta de 1850. Não
são verdadeiras as afirmações, segundo as quais, o município teria sido doação feita pelo sr. Antônio Nogueira Paranaguá. Com o estabelecimento de outras famílias e o crescente
progresso do lugar, foi o povoado elevado à categoria de
vila, de acordo (sic) com o Decreto estadual n° 68, de 14 de
maio de 1891, com o nome de Santo Antônio de Gilbués,
sendo instalado oficialmente a 14 de junho do ano seguinte.
Em 1910, pela Lei estadual n° 581, de 9 de julho, passou a
chamar-se simplesmente Gilbués. A 26 de junho de 1931,
pelo Decreto estadual n° 1.279, foi extinto o município de
Gilbués, sendo seu território anexado ao de Corrente. Pelo

Pedro PaulQ' Tavares de Oliveira
Decreto n° 1.478, de 4 de setembro de 1933, foi restaurada a sua autonomia. Foi elevado à categoria de cidade pelo
Decreto-Lei n° 52, de 29 de março de 1938. A comarca foi
criada em 1940, pelo Decreto-Lei estadual n° 247, de 1° de
março".
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agora nunca fizemos um negócio para não dar certo. Pessoa boa, cidadão de
bem, conheci o pai e a mãe dele. Eu tenho ele como o rei da família».
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«Analiso Antônio Tavares de Oliveira, meu compadre, como um cidadão de
peso. Um bom esposo, um bom pai, um bom amigo, um bom vizinho, em
todos os pontos que a gente pode qualificar».
Francisca Antero
«Eu conto a vida de Cavouqueiro todinha, como ele conta a minha. Quando
nós tomamos conhecimento, ele só tinha uma menina, ainda nos panos.
Ficamos toda vida de perto, nunca tivemos um pequeno arreparo. Ele toda
vida foi um homem direito. Criou seus filhos em berço de ouro».
Gaspar de Sousa Leite, o Biá
«Um sujeito espetacular. O exemplo dele está para os filhos. É pena que nós
estamos chegando para o fim da história. Agente devia viver mais.
Infelizmente cada um tem o tempo a chegar. Os filhos de Antônio ^ ^ -t
Cavouqueiro estão de parabéns pelo pai que têm».
Amando Gomes da Silva
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