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O Banco do Brasil foi fundado em 1808, pelo príncipe regente 
Dom João VI, no mesmo ano em que a corte portuguesa desembar-
cou na cidade do Rio de Janeiro.

Nesses 200 anos, atuando em diversos setores, o BB registrou 
várias conquistas, firmou-se no mercado bancário nacional e in-
ternacional e sempre esteve presente na vida dos brasileiros.

Em seu bicentenário, ao realizar o projeto “BB 200 anos de 
Brasil”, a instituição valoriza sua memória e a memória nacional, 
ao dar voz a pessoas de todas as regiões, que de alguma forma ti-
veram suas histórias de vida ligadas ao BB e ao desenvolvimento 
do País.

Resgatando experiências pessoais, abre-se uma oportunida-
de de captar narrativas, opiniões e conceitos relativos à percep-
ção singular de cada um dos depoentes.

Com a história assim revisitada, e na junção dessas múltiplas 
vozes, a memória do Banco do Brasil, intimamente ligada à me-
mória dos brasileiros e à história do Brasil, restará preservada 
para todos aqueles que se propuserem a conhecê-la.

Banco do Brasil



Moinho em Monteiro (PB), 2008



O autor dos versos é funcionário do Banco do Brasil, cordelista 
nas horas vagas, um dos 44 personagens que pontuam as páginas 
a seguir. São homens e mulheres criativos, de bem com a vida; 
acompanham a seu modo as transformações do mundo e são do-
nos de um traço comum: todos têm alguma relação com o Banco 
do Brasil e sabem que a instituição completou 200 anos de exis-
tência. 

A história do BB cabe em cada uma dessas pessoas, prota-
gonistas elas próprias de uma história única, aqui naturalmen-
te apresentada de forma resumida. São testemunhos nos quais 
transparece a honestidade de propósitos típica da alma brasilei-
ra, vindos de um povo trabalhador e digno das oportunidades que 
só uma instituição financeira com profunda capilaridade social é 
capaz de prover. É o que faz o Banco do Brasil, no papel de articu-
lador de parcerias proveitosas. 

Há um movimento produtivo pulsando nos interiores do País. 
Dele brotam exemplos singulares de trabalho, por vezes estritamen-
te vinculados ao bioma em que se desenvolvem, mas em todos os 
casos reveladores de uma noção especial de empreendedorismo e da 
correta aplicação das melhores tecnologias sociais. 

Os depoentes deste livro estão distribuídos pelos seis biomas 
brasileiros, como se a distinção da natureza física signi-
ficasse um tributo à rica diversidade cultural do País. No 
segundo semestre de 2008, foram colhidos depoimentos 
em São Paulo, Brasília, Monteiro (PB), Caicó (RN), Orós, 
Quixadá e Tururu (CE), Rio de Janeiro, São Lourenço do 
Sul, Pelotas e Bagé (RS) – no Cerrado, Mata Atlântica, Ca-
atinga e Pampa. As entrevistas nos biomas Amazônia e 
Pantanal foram realizadas em Belém, Igarapé-Miri (PA), 
Manaus (AM), Boa Vista e Pacaraima (RR), Campo Gran-
de, Miranda e Corumbá (MS).

Transcritos e editados, esses testemunhos consti-
tuem uma homenagem aos atores do dia-a-dia do Ban-
co do Brasil, no transcurso do seu bicentenário e como 
forma de comemorar a efeméride. Nossos personagens 

são construtores de uma memória social relevante; seu registro e 
disseminação é tarefa a que se propõe o Museu da Pessoa. Histó-
rias de vida são capazes de integrar conhecimentos que ajudam a 
compreender melhor o mundo que envelhece enquanto as pesso-
as se transformam, como bem referiu o poeta.

Museu da Pessoa

“Vigas de aço deformam/ Fruto esquecido apodrece/ O tempo tudo 
esmorece/ Ao nada todos retornam/ E no seu olho transparece/ 
Que enquanto o mundo envelhece/ As pessoas se transformam.” 
Sonielson Juvino Silva

Do Aurélio: Bioma 

– S. m. Biol. Grande 

comunidade, 

ou conjunto de 

comunidades, 

distribuída numa 

grande área geográfica, 

caracterizada por um 

tipo de vegetação 

dominante.
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Flor típica do 
Cerrado. Chapada dos 
Guimarães (MT), 199212



O Cerrado é o mais antigo bioma brasilei-
ro, com idade estimada em 65 milhões de 
anos. É tão velho que quase três quartas 
partes de sua biomassa estão dentro da 
terra, como uma espécie de “floresta de ca-
beça para baixo”. 

O Banco do Brasil chegou ao Cerrado 
literalmente pelas suas bordas. A primei-
ra agência nesse bioma foi instalada em 
Uberaba (MG), em 10 de agosto de 1916, 
no Triângulo Mineiro, também conhecido 
como “portal do Cerrado”. Nas décadas 
seguintes, o Banco expandiu sua atuação 
por toda a área, foi parceiro atuante nas 
políticas de desenvolvimento, esteve en-
tre as instituições pioneiras de Brasília 
– onde se instalou ainda no período de 
construção da nova capital, em 1957 – e 
desempenhou papel decisivo no apoio e no 
financiamento da expansão da fronteira 
agrícola em direção ao Cerrado do Brasil 
Central, a partir dos anos 1970.

O bioma ocupa a totalidade do Distri-
to Federal, quase todo (97%) o Estado de 
Goiás e o de Tocantins (91%), além do Ma-
ranhão (65%), Mato Grosso do Sul (61%), 
Minas Gerais (57%) e áreas de outros seis 
Estados. É a segunda maior formação ve-
getal brasileira, superada apenas pela flo-
resta amazônica. Trata-se de uma savana 
tropical na qual a vegetação herbácea coe-
xiste com mais de 400 espécies de árvores 
e arbustos. Ali se observam diferentes pai-
sagens, que vão desde o “cerradão” (com 
árvores altas e densidade maior), passan-
do pelo cerrado típico do Brasil Central 
(árvores baixas e esparsas), até o “campo 
cerrado”, onde há progressiva redução da 
densidade arbórea. Essa heterogeneidade 

O espaço ocupado pelo Cerrado 

equivale às áreas de Espanha, 

França, Alemanha, Itália e 

Inglaterra somadas.

O Cerrado é uma região peculiar: 

tem apenas duas estações 

climáticas, a seca e a chuvosa, e 

associa uma rica biodiversidade a 

uma aparência árida decorrente dos 

solos pobres e ácidos.

Apenas na área do Distrito Federal 

há 90 espécies de cupins, mil 

espécies de borboletas e 500 tipos 

de abelhas e vespas. 

Das 837 espécies de aves 

registradas no Cerrado, 759 se 

reproduzem na região e o restante 

são aves migratórias.
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é bem-vinda para muitas comunidades de 
mamíferos e de invertebrados, além de um 
ambiente propício à reprodução de nume-
rosos microorganismos, tais como os fun-
gos associados às plantas da região. 

Cortado por três das maiores bacias 
hidrográficas da América do Sul (Tocan-
tins, São Francisco e Prata), o que favo-
rece uma rica biodiversidade, o clima do 
Cerrado divide-se entre um período chuvo-
so, de outubro a abril, e um seco, de maio 
a setembro. Na época das chuvas, ocorrem 
curtos períodos de estiagem denominados 
veranicos. 

Ao longo dos rios há formações flo-
restais conhecidas como “florestas de 
galeria” ou matas ciliares. Estima-se em 
10 mil o número de espécies de plantas 
que se pode encontrar no Cerrado, muitas 
das quais usadas na produção de cortiça, 
fibras, óleos, artesanato, além do uso me-
dicinal e alimentício. Foram identificadas 
759 espécies de aves que se reproduzem 
na região, 180 espécies de répteis, 195 de 
mamíferos e 30 tipos de morcegos. 

O Cerrado tem limites e áreas de tran-
sição com outros ecossistemas brasilei-
ros, como a Amazônia, a Mata Atlântica e 
a Caatinga, e exerce um papel decisivo no 
equilíbrio ambiental do conjunto. Embora 
ainda detentor de uma biodiversidade dig-
na de nota, 57% da cobertura vegetal do 

antigo bioma já foi devastada. E esse é um 
processo que provoca impactos compro-
metedores em especial nas nascentes de 
rios e riachos – e a água, como se sabe, é 
um recurso natural estratégico. O Rio São 
Francisco, por exemplo, tem 80% de suas 
águas originárias do Cerrado. 

O Banco do Brasil, banco social atento 
a essa realidade também comum a outros 
biomas brasileiros, privilegiou sua atua-
ção de agente financeiro com olhos postos 
num padrão de desenvolvimento econô-
mico capaz de gerar riqueza e melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, sob o mar-
co da promoção do equilíbrio social e do 
respeito ao meio ambiente. Não por outro 
motivo, nos primeiros anos do século 21, 
numa das dependências do Banco em Bra-
sília – no coração do Cerrado –, foi concebi-
da, desenhada e organizada uma estraté-
gia negocial que em pouco tempo mostrou 
a que veio. Com base num modelo que ob-
jetiva gerar trabalho e renda de forma sus-
tentável, inclusiva e participativa, nasceu 
a estratégia do Desenvolvimento Regional 
Sustentável (DRS), cuja metodologia prevê 
o incentivo às atividades produtivas eco-
nomicamente viáveis, socialmente justas 
e ambientalmente corretas. 

Alguns exemplos de projetos que ado-
taram os princípios da Metodologia DRS 
serão conhecidos nas páginas seguintes. 
O Banco do Brasil, nesses e nos demais 
casos, atua como o principal animador 
da articulação de atividades produtivas, 
com visão de cadeia de valor, estimulan-
do os pequenos empreendedores, o as-
sociativismo, a agricultura familiar e as 
exportações. É uma iniciativa que envolve 
cidadãos e cidadãs de todas as regiões, de 
todos os biomas. Como se verá, suas ex-
periências de vida e de trabalho resultam 
exemplares para ilustrar a história de re-
lacionamentos do BB e do desenvolvimen-
to do País.
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“É a sustentabilidade. Nos projetos que 
são financiados, o Banco é vigilante 
quanto às agressões ao meio ambiente. 
Tem que preservar. Se não pensar 
nisso, daqui a algum tempo nós não 
poderemos pensar em mais nada – nem 
os nossos filhos.” 
Paulo José Soares, funcionário aposentado
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Olhos de ver
Levi Cerqueira, produtor rural, Cristalina (GO)

Para quem não conhece bem o Cerrado, ele não é muito bonito. 
Ele é muito variável, tem umas madeiras tortas. Se olhar de uma 
maneira meio artística, você começa a ver desenhos no Cerrado 
– uma árvore faz o desenho de um bicho, a outra faz de outro, por 
causa dos galhos tortuosos. Outro dia fui procurar um animal no 
Cerrado, olho longe e acho que lá tem uma vaca; chego perto e é 
uma árvore. Quando você entra no meio do Cerrado, se surpre-
ende com as flores. No período de seca, que é um período crítico, 
o Cerrado é a coisa mais linda, todo florido o ipê, a cagaita toda 
cheia de frutinha, o caju-do-campo emitindo fruta: no período de 
seca eles produzem, quando começa a chover está caindo fruto. 
Produzir fruto no período de seca é a importância do Cerrado. 
Não tem lugar nenhum que faça isso. É disso que a humanida-
de precisa tomar conhecimento do Cerrado, porque ele é o único 
que emite fruto nesse período crítico, fruto e flores. São várias 
as flores lindas que saem nesse período. Essa é a importância do 
Cerrado, e quem não tem bons olhos não o vê desse jeito, tem que 
andar no meio dele e ver a riqueza que tem. O Cerrado é a coisa 
mais linda e rica. 
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No tempo em que morava na zona rural 
de Morrinhos (GO), meu pai foi educador. 
Hoje tem muito doutor por aí que foi alfa-
betizado por ele. Ele era de uma família 
muito humilde, como minha mãe, mas 
uma família muito preocupada com es-
cola para os filhos. Conversando com os 
amigos, ele dizia: “Eu estou aqui vivendo 
da enxada, da foice, do machado. Mas esse 
menino, quando estiver no tempo da es-
cola, eu vou mudar para a cidade. Ele vai 
viver da caneta”. Ele aprendeu o ofício de 
barbeiro exatamente para nos colocar na 
escola. Tanto meu pai quanto minha mãe 
foram muito felizes, porque alcançaram 
aquele objetivo que traçaram ainda jo-
vens, lá na fazenda. Eu fui para o Banco do 
Brasil; o Banco me possibilitou concluir o 
curso superior, fiz graduação em Direito; 
e meu irmão, que também foi funcionário, 
fez Contabilidade e Direito.

No meu primeiro emprego, eu tinha 11 
anos de idade e fui trabalhar o mês de de-
zembro nas Casas Pernambucanas, onde 
eu tive uma lição que até hoje passo para os 
meus filhos: nunca se deve julgar as pesso-
as pelas aparências. Eu era entregador de 
encomendas e ajudava a empacotar mer-
cadorias. Como eu já estava terminando a 
primeira série ginasial, acabei aprendendo 
a tirar notas, e o gerente me autorizou a 
atender clientes quando a loja estava muito 
cheia. Num sábado, cheguei antes da loja 
abrir e vi um casal sentado na calçada da 
loja em frente – gente simples, cidadão de 
botina, e pela aparência depreendi que mo-
ravam em fazenda. Dali a pouco abrimos a 
loja, tinha muita gente, era dezembro, aque-
le casal entrou e nenhum vendedor lhe deu 
atenção. E eu, como já tinha autorização 
para vender, fui atendê-los. Foi a maior ven-

da que a loja fez naquele dia, fiz uma venda 
excepcional. As compras do casal saíram 
numa camionete. Imagino que era gente 
recém-chegada à região, que precisou fa-
zer uma compra muito grande. Naquele 
dia aprendi a nunca julgar as pessoas pela 
aparência. E, naquele mês, quem bateu o 
recorde de vendas num dia não foi nenhum 
vendedor, foi o garoto de 11 anos que era 
empacotador.

No Banco do Brasil, no meu primeiro 
dia, dei muito trabalho para os meus ami-
gos, mas foi outra grande lição que tive 
na vida. Cheguei e fui trabalhar na boca 
do caixa. Naquele tempo, os caixas iam 
fazendo os pagamentos, coletando os de-
pósitos e jogando aquela papelada para 
trás – e um funcionário ia separando. Eu 
me lembro que o caixa disse o seguinte: 
“Os cheques são de três cores: esse ama-
relinho aqui é o cheque ouro, você põe de 
um lado; verdinho, sem limites, você põe 
do outro; esse alaranjado aqui, “goiabi-
nha”, você põe do outro. Vai juntando e 
somando de vez em quando”. Ao final do 
expediente, o João Alexandre, que foi meu 
primeiro instrutor, me procurou: “Para o 
primeiro dia você foi muito bem, viu? Óti-
mo funcionário, você foi muito bem”. Só 
um mês depois fui perceber que eu havia 
feito tudo errado... Mas ele me deu aque-
la injeção de ânimo, e aquilo para mim foi 
muito importante. Esse dia foi fundamen-
tal: se o meu instrutor tivesse dito “olha, 
você errou muito”, talvez eu não tivesse o 
crescimento que tive no Banco. 

Um sonho e uma lição
Biramar Nunes de Lima, funcionário aposentado
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Coração de mãe não se engana
Fábio do Nascimento Silva, funcionário; história postada na comunidade virtual BB 200 Anos

No fim de junho de 1999, saiu o edital 
para a seleção externa do Banco do Bra-
sil. Nessa época, eu era estagiário da Cai-
xa Econômica Federal, em Brasília, e uma 
amiga da faculdade, também estagiária 
da Caixa, me convenceu a fazer o concur-
so. Empolgado com a novidade, espalhei a 
notícia aos quatro cantos do mundo. Con-
videi minha irmã, a vizinha, outros cole-
gas de faculdade... No fim de agosto, tirei 
R$ 20 da carteira e fiz minha inscrição no 
concurso. Nesse ínterim, minha irmã e 
minha vizinha compraram apostila e fize-
ram inscrição em cursinho. 

Para o meu azar, naquele penúltimo 
semestre da faculdade, tive que fazer um 
trabalho grande e importante, que me 
custou as horas de estudo que deveriam 
ser direcionadas para o concurso. No sá-
bado, 9 de outubro, um dia antes da prova, 
eu, já arrancando os cabelos por causa da 
faculdade, comuniquei a todos os amigos 
e familiares que era impossível eu fazer 
a prova do concurso, pois não tinha estu-
dado nada. Como coração de mãe não se 
engana, após muita discussão e drama, 
ela me disse fervorosamente: 

– Então você vai levar sua irmã para 
fazer a prova, amanhã!

Antes de sair de casa, minha mãe, 
mais uma vez, insistiu e disse: 

– Você está com o seu comprovante de 
inscrição? – (Estava dentro da carteira.) 
– Faça um esforço, por mim! – disse ela.

Parece que os ventos estavam sopran-
do a meu favor. Coincidentemente, minha 
irmã e eu iríamos fazer a prova no mesmo 
local. Resolvi atender aos pedidos e fazer a 
bendita prova. 

Terminei antes do prazo mínimo e fi-
quei quase uma hora e meia aguardando 
minha irmã sair. Encontrei os amigos da 
faculdade, alguns com cara de cansaço, ou-
tros eufóricos, outros nem tanto. E eu lá, 
com cara de paisagem, apreciando o céu. 
Estava tão crente que não havia passado 
no concurso que não consultei gabarito 
nem mesmo a lista dos aprovados. A ami-
ga que me convidou a fazer o concurso foi 
quem me ligou e deu a notícia que havia 
passado na 121ª colocação. 

Até hoje, após anos de BB, não consi-
go entender. Parece que estava escrito nas 
estrelas – afinal de contas o Banco me pro-
porcionou muitas felicidades: deu-me uma 
esposa maravilhosa, que me deu uma filha 
encantadora, grandes amigos, grandes 
oportunidades e muito, muito trabalho. 

cerrado18



Da fazenda para a cidade
Cleonice Rodrigues Fernandes dos Reis, funcionária

Passei minha infância em uma fazenda, em João Pinheiro (MG), 
com aquela liberdade da roça e muitos irmãos – somos oito. Meus 
irmãos e eu freqüentamos uma escola rural, em que todas as tur-
mas ficam com a mesma professora. Depois fomos morar em Ta-
guatinga, cidade-satélite de Brasília, para continuar os estudos 
e fazer o segundo grau. Nessa época, eu estava com 15 anos. A 
gente era muito pobre, não tinha férias, não viajava, não tinha 
contato com a cidade. Vivíamos em um mundo à parte. Conheci 
a televisão e o asfalto quando viemos morar em Taguatinga, que, 
na minha visão, era uma cidade grande e independente. Passado 
o impacto da mudança, todos nos saímos bem na nova escola e 
passamos logo no vestibular. Fiz Economia na Universidade do 
Distrito Federal.

Com 19 anos passei no concurso do Banco do Brasil. E passei 
também em outros dez. Em Brasília havia muita oportunidade 
de fazer concursos. Como o Banco demorou para me chamar, 
trabalhei em outros lugares antes. Eu havia feito o curso técnico 
no segundo grau e fiquei um ano e dez meses como técnica de 
estatística no Serviço de Limpeza Urbana do Governo do Distri-
to Federal até o Banco do Brasil me chamar, em 1980. Fui para 
ganhar menos, mas não me arrependo. As oportunidades que 
tive no Banco foram melhores. Abdiquei um pouco da carreira 
do Banco para cuidar dos filhos. Enquanto eles eram pequenos, 
recusei todas as comissões porque queria acompanhar o cresci-
mento deles. Foi um período difícil, porque é complicado conci-
liar a carreira e a maternidade. Mas também não me arrependo. 
Meus filhos são maravilhosos – o mais velho trabalha no Banco e 
o mais novo faz Medicina. 
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Edifício-sede em construção. Brasília (DF), 1959

20



Meu pai, Edbert Pereira Leite, sempre foi funcionário do Banco 
do Brasil, onde trabalhou como fiel tesoureiro por 30 anos ,até 
se aposentar, em 1970. Em 1957, ele foi o primeiro funcionário 
transferido do Rio de Janeiro para Brasília. Ele tinha muito or-
gulho de ter vindo para Brasília e ter conseguido ficar ali naque-
la época, o que era muito difícil. Vir sozinho para uma cidade 
que nem existia ainda foi uma idéia do pai dele, o meu avô João, 
que falou: “Estão construindo uma cidade que vai ser a capital. 
Acho que é a oportunidade da sua vida. Vai para lá trabalhar, 

você vai poder criar a sua família 
lá”. Ele aceitou a idéia e veio. Veio 
sozinho e, depois, mandou o te-
legrama para minha mãe dizen-
do que ela poderia vir, que ele já 
havia arrumado onde morar. Mi-
nha mãe ficou meio assustada: 
“O que é que tem aí?” Ele respon-
deu: “Aqui não tem nada”. “Mas 
não tem uma cidade?” “Não, não 
tem cidade. Primeiro, nós vamos 
morar no mato, numa chácara 

que eu arrumei, e depois vamos construindo a nossa casa”. Ela 
topou a idéia e dois meses depois veio para Brasília.

Moramos na chácara, depois fomos morar no Núcleo Ban-
deirante, que era a antiga Cidade Livre, num barraco atrás do 
Banco do Brasil, que também era um barraco de madeira. Meu 
pai fazia o pagamento dos peões das obras. Todo mundo tirava 
dinheiro lá. Ele tomava conta dessa área e administrava o di-
nheiro da caixa-forte do Banco do Brasil. Com o tempo, minha 
mãe queria chamar os dois irmãos dela para morar em Brasília 
também. Meu pai, então, falou: “Pode trazer que a gente divide 
o barraco”. Era um barraco de um cômodo só, eles colocavam 
um lençol para dividir os cômodos. Então, divididos os cômodos 
em três, eles moraram juntos por um tempo. Um barraquinho 
pequenininho, em que faziam comida no chão. 

Desbravadores do Cerrado
Edbert Pereira Leite Filho, funcionário

Edbert Pereira Leite (acima), pai de Edbert
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Como se fez Brasília 
Fernando Barros chegou a Brasília em meados de 1957 para 
trabalhar na primeira agência do BB, na chamada Cidade Livre (hoje 
Núcleo Bandeirante), a 12 quilômetros do Plano Piloto. Este depoimento foi 
dado à edição nº 23 (janeiro/fevereiro de 1971) da Revista Desed

Vim para a agência que se instalara dias antes. Cheguei à noite. 
Havia uns 18 barracos na Cidade Livre. Quando acordei no dia 
seguinte, eram 22. Brasília se fez assim, como uma febre que 
contagiava rapidamente. A agência funcionava numa casa de 
madeira, nós morávamos em outra, nos fundos. Gente de toda 
espécie chegava aos montes. Caminhões, jipes e botas cortavam 
a lama. A poeira era tanta que não se via o outro lado da rua. Gen-
te correndo, bebendo, trabalhando, indo e vindo nos caminhões 
das companhias para as obras da Capital. Durante toda a noite 
víamos as lâmpadas lá na cidade armando em luz o Palácio da 
Alvorada, as conchas do Congresso, os apartamentos, as ruas. E 
sabíamos que a poucos quilômetros ao nosso lado estavam, no 
Catetinho, o presidente e assessores, engenheiros e construto-
res junto da gente, trabalhando, se entregando de corpo e alma à 
nossa Capital do Século.

Foi o faroeste brasileiro, mas houve muita solidariedade, 
amor ao próximo. Todos se ajudavam, foi um negócio de raça, 
de peito, daquilo que o homem brasileiro pode fazer. Muitos nos 
chamam de piotários. Viemos para morar em barracos numa ci-
dade livre, sem luz nem água, sem polícia, não tivemos adicio-
nais nem dobradinhas. Trabalhávamos sábados, domingos, à luz 
de velas; nosso gerador enguiçava sempre. Viramos uma família. 
Comíamos na casa do Edbert Pereira Leite, o primeiro caixa de 
Brasília, que veio com a família. A esposa dele dividiu os quartos 
com cortinas presas em cordas e ficamos por ali.

O pessoal que chegou três anos depois, por ocasião da inau-
guração da Agência Central, pegou conforto – as chamadas lâ-
minas, que eram casas de madeira, mais confortáveis, com água 
e luz, televisão, cinema, diversões e comida farta. É lógico que 
comparadas às cidades de onde vieram, também não era o pa-
raíso. Mas foi menos difícil, porque o Banco passou a fretar 
avião com mais freqüência para os funcionários passarem uns 
dias com a família. Era o trem da alegria. E pouco tempo depois, 
surgiu a dobradinha. Antes, era um ônibus da AABB [Associação 
Atlética Banco do Brasil] que nos conduzia às cidades vizinhas 
para refrescar um pouco as idéias.
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“O Banco do Brasil não existe só enquanto 
marca. A marca pode ser valiosíssima, mas quem faz isso são os funcionários e as suas famílias. Eu saí do Banco, mas o Banco não saiu de mim. Nem vai sair nunca.” Eliane Mattioli Alves de Sousa, funcionária aposentada

Vista aérea da Esplanada dos Ministérios. Brasília (DF), 2000
Ao lado: Ministério da Justiça. Brasília (DF), 2000 

Acho que o BB conta com muita gen-
te boa nos seus quadros, desde diretores 
que nos prestigiam em Brasília até os 
contínuos. Hoje, todos se reúnem numa 
festa de aniversário ou na AABB e a pro-
ximidade nos faz mais amigos, indepen-
dentemente de hierarquia. Mas, a propó-
sito dos pioneiros, esses merecem todo o 
respeito e a homenagem do Banco e dos 
colegas. Se esquecer de algum, perdoe-
me. Eles foram 12 e chegaram em meados 
e fins de 1957: Artur Ferreira Belém, Del-
mindo Motta, Edbert Pereira Leite, Eugê-
nio Puntel, João Batista de Melo, Lapércio 
Lang Wanderley, Leandro Alberto Steel, 
Luís Barreiros Manso, Miguel Domingos 
de Oliveira, Raul Campos Júnior, Severia-
no João Reis e Walter Gonçalves Leite.
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Em 4 de maio de 1965, meu pai, Edgard Rufatto, to-
mou posse no Banco do Brasil na carreira de servi-
ços auxiliares, exercendo as funções de auxiliar de 
marcenaria.

Eu estava por fazer três anos de idade, e come-
cei a conviver com publicações do BB que meu pai 
trazia para casa.

Quando eu tinha sete anos, encontrava na 
mesa de centro de minha casa a Revista Desed, 
que seria a precursora das ações de endomarke-
ting, como se fala hoje em dia. Algum tempo de-

pois, papai começou a trazer outra publicação, o BIP.
Não afirmarei com certeza que isso possa ter tido alguma in-

fluência, mas em 2 de setembro de 1981 eu tomei posse no BB, na 
carreira de serviços auxiliares. Depois de trabalhar quatro anos 
no antigo Cesec [Centro de Processamento de Serviços e Comu-
nicações] Santo Amaro (SP), fui para a agência de São Caetano 
do Sul (SP), onde trabalhei por 11 anos.

Em 1996, eu, gerente de expediente e instrutor (hoje educa-
dor) do Banco, fui chamado para um projeto na UFRH [Unidade 
de Função Recursos Humanos], atual Dipes [Diretoria Gestão de 
Pessoas], justamente na área sucessora do antigo Desed [Depar-
tamento de Seleção e Desenvolvimento de Pessoal]. Encadeei 
outros projetos e fui selecionado para ser assistente na área de 
Educação Corporativa.

Coincidentemente ou não, comecei a trabalhar com planeja-
mento instrucional e a participar de projetos como o Fascículo 
Profi, o Em Sintonia, os Referenciais de Gestão, a UNIBB [Uni-
versidade Corporativa Banco do Brasil] e, atualmente, na Rede 
Social, nossa comunidade virtual, onde temos a oportunidade de 
reeditar o BIP – publicação sucessora, de certa forma, da Revista 
Desed que povoou minha infância e meu inconsciente.

Meu pai está aposentado desde setembro de 1984 e continua 
muito orgulhoso de ter pertencido ao Banco – e não preciso dizer 
que muito orgulhoso de eu também trabalhar aqui. Quando veio 
para Brasília, há cinco anos, me deu de presente o relógio que 
comprou com seu primeiro 13º salário do Banco (um Seiko de aço 
inoxidável). Ele marca todas as horas de nossa trajetória nessa 
empresa. 

De pai para filho
Edgard Rufatto Jr., funcionário; história postada na comunidade virtual BB 200 Anos
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Um banco de transformações 
Antônio Geraldo Nery de Castro, funcionário; história postada na comunidade virtual  
BB 200 Anos

Foi em 19 de dezembro de 1983 a minha 
posse no cargo de menor auxiliar de ser-
viços gerais no BB, em Brasília de Minas 
(MG). Naquele dia, a emoção não se res-
tringia apenas à alegria do meu sorriso, 
mas superava meu coração e percorria o 
corpo, causando-me suor frio e até uma 
pequena tremedeira na voz. Afinal, eu vi-
nha de uma família bastante humilde e, a 
partir daquele momento, trabalharia lado 
a lado com pessoas de grande referência 
na minha vida, a exemplo das minhas ex-
professoras Ana Nery e Elisabeth Mar-
tins, além de Dona Vanilde, por quem mi-
nha mãe nutria imensa gratidão. Também 
já me via freqüentando o melhor clube de 
recreação e lazer da cidade, a AABB, e pro-
jetava um futuro promissor. 

Jamais esquecerei o primeiro dia no 
serviço. Hermes Raposo, companheiro de 
caráter íntegro, foi quem me apresentou 
aos demais funcionários da agência e, já 
naquele dia, ensinava um pouco do ser-
viço. Minha primeira atividade foi a gra-
vação dos dados de um cliente numa pe-
quena placa de metal (a “chapinha”) para, 
posteriormente, já numa outra máquina, 
transferir os dados para os talões de che-
ques, como numa carimbada. 

Nos dias seguintes, protagonizei tro-
tes que geralmente eram aplicados aos 
menores estagiários. Num desses, lembro-
me que o caixa-executivo Marco Antônio 
Xavier solicitou-me buscar a “máquina de 
tirar diferença” com o Leandro, à época 
supervisor do Setex [Setor de Expedien-
te]. Como não a encontrou, o Leandro pe-
diu que eu a procurasse com o Robson, no 

Setop [Setor de Ope-
rações], e daí fui 
parar na gerên-
cia procurando a 
referida máquina 
que ninguém acha-
va. O gerente, com um 
olhar de muita seriedade, disse-me para 
apanhá-la num canto da sala. 

Pronto, finalmente eu a encontrei. No 
entanto, a máquina estaria numa caixa 
tão grande que mal consegui levá-la da 
gerência à tesouraria, onde Geraldo Ivo, 
José Wilson, Ary Geraldo e outros cole-
gas já esperavam. Abrindo aquela imensa 
caixa, quase não acreditei. Dentro só ha-
via alguns tijolos e muito papel picotado. 
Eles conseguiram aplicar aquele trote 
com perfeição, mas foi importante para 
eu notar que aquele ambiente não se resu-
mia à rigidez percebida nos meus primei-
ros contatos.

O tempo seguiu, passei no concurso 
interno do Banco, sendo o primeiro me-
nor estagiário da agência a conseguir tal 
sucesso, e até hoje continuo imensamente 
satisfeito em trabalhar nesta empresa. 

Vejo a minha história no Banco como 
intensamente ligada à minha vida. Pois 
acredito que o ingresso no BB possibili-
tou-me crescimento e desenvolvimento, 
aprimorar o caráter, estruturar uma bela 
família, enfim, ser um cidadão ético, res-
ponsável e feliz. Imagino que a história 
deste ex-menor seja semelhante à de tantos 
outros. Afinal, somos milhares neste Ban-
co, tanto nos quadros operacionais quanto 
nos níveis estratégicos mais elevados.
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Tomou posse na Agência Central do Banco, em Brasí-
lia. Para ele tudo era enorme, deslumbrante, a quan-
tidade de funcionários, de camisa branca e gravata, 
datilografando, falando ao telefone, atendendo pes-
soas, parecia um sonho, coisa de outro mundo. Já 
vestido com o uniforme azul, calça e jaqueta de me-
nor estagiário, apresentou-se na sobreloja, com o 
subgerente de administração, José de Souza Lima. 
Um cearense simpático e de sorriso largo, com so-
taque bastante carregado, mas que também era 
temido pelos funcionários mais antigos da agência, que o cha-
mavam carinhosamente de “Cangaceiro”. Avisaram que se um 
menor fosse pego sem uniforme ele cortava o ponto. 

O Souza Lima aparentava gostar muito do que fazia, recebeu 
os meninos com muita alegria, pediu para que cada um se apre-
sentasse, falasse um pouco de si, da família, do que gostava de 
fazer. Depois falou do Banco, de como funcionava a agência, dos 
setores, de que não deixassem de usar os uniformes, mas, acima 
de tudo, de que ali se iniciava a oportunidade de fazer parte de 
uma grande empresa e de ter uma carreira no Banco. Só depen-
dia de cada um. 

Naquele dia, 25 de junho de 1973, eram oito meninos que es-
tavam se apresentando. Depois da recepção e das apresentações, 
o subgerente ligou para os chefes de setores para que viessem 
escolher os seus meninos. O Júlio era o menorzinho dos meno-
res, talvez por isso tenha sido o último a ser escolhido. Seu pri-
meiro chefe de serviços foi Tácito Barreiros Martins, muito gen-
til, calmo e muito magrinho. Ele foi trabalhar no Secva, Setor de 
Custódia Valores e Ações. O ajudante de serviços era Sebastião 
Balduino de Souza, muito alegre e brincalhão. O contínuo era o 
Jorge Alberto de Souza, excelente pessoa, um careca cabeludo 
que usava a camisa do lado de fora das calças, diferentemente de 
todos os outros funcionários. 

O primeiro serviço do Júlio foi colocar em ordem alfabéti-
ca milhares de recibos de ações entregues que se encontravam 
numa caixa enorme. Seu Balduino falou que era serviço para 
uns dois meses. Jorge sugeriu que usasse o “jacaré”. Só depois 
de uns dias ele ficou sabendo que “jacaré” era uma tira, tipo uma 

O primeiro elogio
Julio Cesar Del Fiaco, funcionário; história postada na 
comunidade virtual BB 200 Anos
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pasta sanfonada, com as letras do alfabe-
to, onde ia jogando os recibos, por letra, 
para depois colocar na ordem dentro de 
cada letra. 

Primeiro ele teve que aprender que 
o alfabeto do Banco era diferente do en-
sinado no colégio: tinha a mais as letras 
“K”, “W” e “Y”, que não faziam parte do 
português lecionado. Na dúvida achou 
melhor separar as Keila, Walter e Ytrio 
para depois perguntar ao Jorge. Arruma-
ram para ele uma mesinha de máquina de 
datilografia perto da porta. 

Naquele tempo no Banco, a importân-
cia do cargo era medida pelo tamanho da 
mesa do funcionário. A do gerente-geral 
da agência era enorme, quatro gavetas de 
cada lado, dava para jogar pingue-pongue 
em cima dela. Depois vinha a dos subge-
rentes, dos chefes de serviço, dos ajudan-
tes de serviços, dos postos efetivos, dos 
contínuos – a do menor só podia ser mes-
mo a de datilografia, com uma gavetinha 
fininha para guardar os oitavados (a oi-
tava parte de um papel carta) e os papéis 
carbono. 

Dedicou-se ao serviço como se fosse 
a coisa mais importante que já tinha fei-
to em toda a sua vida. Entrava calado, só 
dizia “boa tarde” e saía mudo, também só 
dizia “até amanhã”. Em cinco dias o servi-
ço estava pronto, todos os recibos em rigo-
rosa ordem alfabética, inclusive os com K, 
W e Y. Antes do final do expediente, tomou 
coragem e todo tímido foi falar com o aju-
dante de serviço: 

– Seu Balduino, o senhor me dá licença? 
– Pois não, meu filho, o que você quer? 
– É que eu acabei o serviço, tem mais 

algum recibo para colocar em ordem? 
– Acabou? Como assim? Impossível! 

Não daria tempo! Tem certeza? 
– Tenho sim. Só tenho uma dúvida: 

não sei o que fazer com este recibo aqui. 
Tem dois iguais e a única diferença é que 
em um está escrito “primeira via” enquan-
to que em todos os outros está escrito “se-
gunda via”. 

– Deixe-me ver. Meu Deus! – Balduino 
exclamou com os olhos arregalados. – A 
primeira via de um recibo de 75 ações? Tá-
cito, olha só o que esse menino achou! 

– Nossa Senhora, será que fiz alguma 
coisa errada? – pensou o menor. 

– É a nossa diferença na contabilidade 
da custódia das ações do Banco – disse o Tá-
cito. – Há mais de seis meses que estamos 
procurando. Já repassamos esses recibos vá-
rias vezes. Já procuramos em tudo quanto é 
lugar. Caramba! Esse menino é bom mesmo, 
muito observador; se continuar assim ainda 
vai longe dentro do Banco. 

Foi o primeiro elogio que recebeu e 
nunca esqueceu. Se bem que ficou um 
pouco preocupado. Naquele momento, 
ele não queria ir muito longe não, estava 
gostando muito do setor. Só queria sair 
de perto da porta, pois todo mundo que 
chegava perguntava alguma coisa que ele 
ainda não sabia responder. 

Agência Brasília Central (DF), s/d
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Seu Antônio apertou com força a pas-
ta, o piloto apertou com mais força o man-
che. A cobra subiu pelo banco de Seu Antô-
nio, enroscou-se em suas coxas e, depois, 
arrastou-se em direção à trave existente 
no teto da cabina. Acabou escorregando 
no braço suado que escolheu como cami-
nho, e desabou no piso. Recomeçou a su-
bida pelo outro lado – novo ritual que se 
iniciava pela perna direita do piloto. De-
pois de escalar a canela trêmula, e passe-
ar sobre os instrumentos, o bicho voltou 
para o lugar de onde havia saído. E lá se 
acomodou novamente.

O piloto fez a aterrissagem mais per-
feita, suave e macia de sua vida: qualquer 
solavanco poderia irritar a “companheira” 
indesejável. Desligando o motor, os cintos 
foram desapertados e as mãos deslizaram 
lentamente em direção às maçanetas. Pi-
loto e passageiro giraram os trincos em 
ação sincronizada, e as portas se abriram. 
Quem observou a cena se surpreendeu: 
as portas se fecharam com violência e os 
dois homens pularam do avião, tocaram a 
terra já correndo em alta velocidade, cada 
qual para um lado. Suados, cansados, páli-
dos de medo. 

Quarenta minutos de pavor 
Francisco Plutarco R. de Lima, funcionário; reproduzido do BIP nº 17, de dezembro de 1978

Seu Antônio era cliente do BB antes mes-
mo de o Banco chegar a Barra do Garças 
(MT). A agência de Guiratinga (MT) juris-
dicionava a região, e qualquer negócio exi-
gia viagem de avião – único meio de trans-
porte utilizável ali, naquela época. Para 
apresentar uma proposta, cujo prazo de 
acolhimento se encerrava no dia seguin-
te, Seu Antônio procurou contratar o vôo. 
Não havia, entretanto, nenhum aparelho 
disponível. Apenas notícia de um aviãozi-
nho de dois lugares, que se encontrava pa-
rado havia vários meses para conserto no 
aeroporto da vizinha cidade de Aragarças 
(GO). Quem sabe não estaria consertado?

Sorte. A peça chegara no dia anterior, 
e a máquina já estava prontinha para voar. 
Apesar de desconfiado, Seu Antônio acer-
tou a viagem. Logo depois, o aviãozinho 
aterrissava em Barra do Garças. O passa-
geiro tomou lugar ao lado do piloto. Pasta 
nos joelhos, pernas encolhidas e pronto: 
não cabia mais nada na cabina. Felizmen-
te a decolagem ocorreu sem problemas – o 
passageiro, tenso.

Apesar de parado durante muito tem-
po, o pequeno aparelho voava macio e si-
lencioso. Até o momento em que apareceu 
um ruído seco e intermitente, embaixo do 
banco. Os dois homens se entreolharam 
nervosos: uma cascavel, de malhas pardas 
e olhar maldoso, velha inquilina do avião 
parado, chocalhou outra vez a extremida-
de da cauda.

cerrado28



Ciclos econômicos 
Paulo José Soares, funcionário aposentado

Você se sente feliz por ser um cidadão que ajudou o Banco, ser 
um protagonista. As agências acompanhavam os ciclos econô-
micos. A primeira agência é no Rio de Janeiro. A segunda, que foi 
no Amazonas, em Manaus, que foi o ciclo da borracha; a terceira 
foi em Santos, o café; depois Salvador, com o cacau; em seguida 
Recife, com o açúcar, e uma agência perto da fronteira do Brasil 
com a Bolívia, em Corumbá. O Banco do Brasil sempre apoiou e 
acompanhou a economia e a expansão agrícola do Brasil.

29Cânion na Chapada dos Veadeiros (GO), 2006



Gestação e parto do DRS
Eliane Mattioli Alves de Sousa, funcionária aposentada

No dia 13 de agosto de 2003, eu estava no Banco às 9 horas da 
noite e o Zé Carlos, meu gerente-executivo, me convidou para 
uma reunião. Reunião com os vice-presidentes Luis Osvaldo, 
doutor Ricardo, Adésio, Mexerica... Quando começaram a falar, 
eu pensei: “Meu Deus, me belisca”. E o Zé Carlos dizia: “Não se 
entusiasme, porque isso aí é a tua cara, mas não é você. Aliás, 
não é nem para ser na nossa gerência”. Eu havia mudado de área, 
saído da Agricultura Familiar, da Reforma Agrária, da Agricul-
tura Orgânica, e estava com os negócios com o governo federal, 
com o Funcafé [Fundo de Defesa da Economia Cafeeira], com o 
ProAgro [Programa de Garantia da Atividade Agropecuária], com 
a Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana. Grandes desafios, 
bons também, mas que não tinham a ver com aquilo que se estava 
discutindo naquela reunião. Só que eles queriam um gerente de 
visão, alguém que conhecesse bastante do Banco, da sua arquite-
tura organizacional, que conhecesse todos os níveis do Banco e 
que, segundo eles, tivesse um perfil de inovação, de criatividade, 
conhecesse o Crédito Rural, principalmente a parte de criação. 
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Qual era o assunto? Nós tínhamos 
uns cenários em que se trabalhava com 
o meio, e os agentes financeiros, princi-
palmente, seriam cada vez mais cobrados 
como co-responsáveis pelas questões am-
bientais. O governo Lula recém assumi-
ra e cobrava das empresas estatais e dos 
agentes financeiros uma participação 
maior, principalmente junto à agricultu-
ra familiar e à reforma agrária. Como o 
risco das operações no Pronaf [Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultu-
ra Familiar] era do Banco do Brasil, onde 
o Banco podia emprestar? Onde houvesse 
uma melhor organização e onde ele tives-
se certeza do retorno. Então, 78% dos re-
cursos do Pronaf eram aplicados no Sul e 
no Sudeste do País. Era só entrar no Siaf 
[Sistema de Informações dos Agentes 
Financeiros] que se via que o Banco do 
Brasil estava captando mais do que apli-
cando no Norte e no Nordeste brasileiros. 
Ou seja, um agente financeiro público fe-
deral estava tirando recursos das regiões 
menos favorecidas, menos desenvolvidas, 
e aplicando em outras regiões. 

Já se sabia que haveria uma junção 
do sistema financeiro nacional, fusões 
estratégicas de bancos, e que havia o ris-
co de o Banco do Brasil perder market 
share, principalmente de pessoas físicas. 
Ao mesmo tempo que precisava levar re-
cursos para o Norte e o Nordeste, um ban-
co comercial não podia aumentar a sua 
inadimplência. Então, nessa noite – nessa 
e noutras –, cenários foram discutidos e a 
primeira idéia foi: “Vamos criar um gru-
po de trabalho para pensar essas ques-
tões. Tem que ser de Gerentes de Divisão 
com esse perfil, e começa amanhã, às 8 da 
manhã”. Foi a decisão. 

Eu quase não dormi aquela noite. No 
dia seguinte, começamos. O Donatelo, ex-
diretor da área de Crédito, disse assim: 
“Aquelas seis almas vão se digladiar”. O 

começo foi tragicômico, porque a gente 
brigava, dava chute e tiro no pé uns nos 
outros. Havia dias em que as discussões 
ficavam tão exaltadas, acaloradas, que 
encerrávamos o expediente às 10, 11 horas 
da noite: “Amanhã, quando os ânimos es-
tiverem mais calmos a gente volta”.

Nós nos reuníamos com os diretores e 
os vice-presidentes a cada 15 dias, depois 
passou a ser semanal, toda quarta-feira, 
para eles nos darem o direcionamento: di-
zíamos por onde estávamos caminhando, 
e eles iam dando o OK – ou não. O que o 
Banco precisava era ter sustentabilidade 
e atuar com foco na sustentabilidade. Aí 
foi como descobrir o ovo de Colombo. O 
Banco do Brasil é um agente financeiro, 
ele vai continuar a ser um agente finan-
ceiro. Ele tem o lado comercial, mas ele 
tem um aspecto de desenvolvimento, é um 
banco público. Então, é preciso trabalhar 
para que esse banco público ajude a di-
namizar a economia das regiões onde ele 
está, para que ele possa ter o resultado, o 
retorno financeiro que o agente financei-
ro tem que ter para viver mais 200 anos. 
Juntamos tudo o que a gente precisava da 
questão ambiental, do social, do cultural, 
do respeito às culturas da região onde es-
tamos; pegamos a experiência do Fundec 
[Fundo de Desenvolvimento Comunitário], 
a experiência dos trabalhos que já haviam 
sido feitos com meio ambiente e experiên-
cias de outras épocas – como o trabalho de 
pequenas e médias empresas que o Banco 
apoiava. Fizemos uma semana de discus-
são, fomos ver com outros parceiros como 
é que o mundo estava atuando, como os 
outros agentes financeiros trabalhavam 
com desenvolvimento regional ou com de-
senvolvimento sustentável. E aí se criou o 
DRS – que se chamou, por umas seis ho-
ras, Desenvolvimento Territorial Susten-
tável (DTS). Mas neste Banco tudo é sigla. 
Na hora em que apareceu DTS, eu disse: 
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Aqueles colegas que vinham para a sala de 
aula, vinham para conhecer a visão geral 
do Banco, o que a gente estava pensando, 
e para nos ajudar a construir o DRS, que 
acabou construído com tantas mãos.

Ninguém reinventou a roda. Juntamos 
o foco de desenvolvimento regional e o 
de desenvolvimento sustentável. Ou seja, 
uma região precisa se desenvolver – e isso 
é importante para as pessoas que lá habi-
tam, para os órgãos técnicos, para os go-
vernos nos três níveis – federal, estadual 
e municipal –, e também para os agentes 
financeiros. Para que ele se desenvolva, 
ele tem que pensar na base de crescimen-
to econômico ou de desenvolvimento. E 
trouxemos os conceitos para a sustentabi-
lidade, isto é, qualquer negócio, qualquer 
trabalho e qualquer processo de desenvol-
vimento de uma região só vai ser duradou-
ro se for, além de economicamente viável 
– e isso é básico –, também socialmente 
justo, ambientalmente correto, e tem que 
respeitar a cultura daquela região. O DRS 
nada mais é do que isso. Aí mudou um 
pouquinho o papel do Banco: deixou de 
ser um agente financeiro que empresta-
va para quem tivesse condição de pagar e 
passou a fazer um papel de articulador de 
parcerias. 

O DRS, então, o que é? É incentivar o 
processo, é o Banco do Brasil contribuir 

“Detestei, não vai passar. Isso vai parecer 
‘doença sexualmente transmissível’!”. E 
a lógica era Desenvolvimento Territorial, 
mas a gente fez uma discussão enorme 
naquele dia e o nome voltou para Desen-
volvimento Regional Sustentável.

Em dezembro, no dia em que fomos 
para a reunião do Conselho Diretor com 
a proposta, já estávamos com o treina-
mento esquematizado, pensando na me-
todologia do processo construtivista do 
Paulo Freire. Estruturamos o macro e fi-
zemos a proposta: “Vamos para a sala de 
aula e chamar quem sabe para nos ajudar 
a construir como deve ser – tanto a meto-
dologia quanto a operacionalização – esse 
negócio chamado DRS. É um negócio para 
o Banco”. Quando fizemos a proposta de 
começar com 18 experiências para projeto 
piloto, veio uma contraproposta: o Conse-
lho Diretor definiu que nós deveríamos 
trabalhar os Estados da Paraíba, do Rio 
Grande do Norte e do Piauí, e mais aque-
les 18 pilotos, com uma experiência em 
cada Estado do Nordeste. E foi assim que 
nós saímos, uma semana depois, com as 
apostilas embaixo do braço e fizemos os 
primeiros treinamentos: 17, 18, 19 de de-
zembro de 2003. Um no Piauí, um no Rio 
Grande do Norte e um na Paraíba. E, em ja-
neiro de 2004, a gente expandiu. Focamos 
nesses três Estados e começamos a atuar. 
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para o desenvolvimento da região a partir 
do desenvolvimento das potencialidades 
daquela região. E a nossa lógica é econô-
mica, nós somos um agente financeiro. 
Então, como posso contribuir para o de-
senvolvimento de uma região? Apoiando o 
desenvolvimento das atividades produti-
vas importantes e que tenham um poten-
cial de desenvolvimento naquela região 
– seja urbanas ou rurais, seja de comércio, 
de serviço, de indústria ou rural. Essa é a 
lógica do DRS. 

Foi uma quebra de paradigma muito 
grande o processo de convencer e mostrar 
que valia a pena o investimento. O Banco 
fez um grande investimento e era preciso 
disseminar esses conceitos, mostrar que 
com isso era possível, inclusive para redu-
zir a inadimplência. Mostrar que era pos-
sível levar o crédito para as regiões onde 
tradicionalmente não aplicávamos re-
cursos, desde que tivesse estudo daquele 
mercado. Que era possível atuar não com 
a visão do cliente e do produto, e sim com 
a visão da cadeia de valor, que vai mais 
além ainda que a cadeia produtiva. 

Eu visitei todos os Estados brasileiros, 
mais de 400 experiências de DRS, e a coisa 
mais importante que se ouve é: “O crédito 
não é o mais importante. O mais importan-
te do Banco do Brasil nesse processo é o 
trabalho de concertação que ele faz, de arti-
culação”. Por quê? Porque ele tem um nome 
muito forte, tem o respeito dos parceiros e 
da população e faz muito bem o trabalho de 
articulador dessas parcerias. A parte mais 
importante no DRS é esse embasamento: 
embora ele tenha o lado econômico, ele tem 
todo o embasamento técnico, acadêmico, 
de desenvolvimento regional, de desenvol-
vimento sustentável. 

Hoje o DRS está no Brasil todo, em 
todas as agências do Banco, mostrando 
que é possível mudar a realidade deste 
País. Como disse o ex-presidente Rossano 
Maranhão, o DRS é “uma das formas de 
o Banco do Brasil estar no mercado por 
mais 200 anos”. 

“Eu me inscrevi para 
o concurso do Banco 
do Brasil que ocorreu 
em dezembro de 1980. 
Fui aprovada, foi uma 
grande surpresa. Eram 
18 mil inscritos, cerca de 
14 mil pessoas fizeram 
o concurso e o Banco 
chamou 220. Eu me sentia 
ganhando na loteria 
esportiva quando eu fui 
chamada.” 
Eliane Mattioli Alves de Sousa

Reunião do PDA [Programa de Desenvolvimento do Assentamento] em 
barracão improvisado no Assentamento Vitória. Cristalina (GO), 2007
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No período em que trabalhei como gerente de fazenda, eu tinha 
um poder grande de negociação com o Banco para chegar e fazer 
empréstimo, tinha três ou quatro fazendas para dar de garantia. 
Mas não tinha tanta liberdade com o Banco do Brasil igual à que 
eu tenho hoje, como assentado de reforma agrária. Hoje, com o 
DRS, a gente senta uma vez por mês e discute os problemas do as-
sentamento: quando vai chegar o recurso, de que maneira vai che-
gar, onde vai ser implantado, em que projeto que vai ser aplicado. 
Antigamente não tinha produção por falta de assistência técnica, 
e agora melhorou muito. O governo também está investindo nes-
sa parte. Acho que podemos avançar muito agora, com essa nova 
onda de falta de alimentação. A expectativa é boa, o mercado está 
muito bom, está propício, principalmente agora que estamos pro-
duzindo alimentos orgânicos. O orgânico tem uma aceitação óti-
ma de mercado. Há uma luz bem forte no fim do túnel. Os nossos 
defensivos agrícolas também são orgânicos. Trabalhamos com a 
“pasta bordaleza”, uma composição de fumo com urina de vaca, 
sabão neutro, água sanitária e folha de arruda. Faz aquela compo-
sição todinha, deixa vir a fermentação, introduz um litro de água 
e já se tem um defensivo agrícola orgânico. 

Trabalho, renda e cidadania
Levi Cerqueira, produtor rural, Cristalina (GO)
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A produção nós vendemos para a me-
renda escolar do município, e aquilo que 
não é encaixado na merenda escolar ven-
demos na cidade, na feira dos agricultores 
familiares. Tudo o que se produz, vende. 
Nessa região do Planalto Central, o que 
sair, do pequi à banana, vende tudo e não 
sobra nada. Os fregueses vão à feira e vêem 
que a gente tem aquilo que eles têm neces-
sidade, uma verdura adequada que chega 
fresquinha. Hoje eles são conhecedores de 
que 70% do que comem sai da agricultura 
familiar. A sociedade está mudando quan-
to a isso. Até os grandes hoje já vêem o nos-
so valor no supermercado, eles vêem que a 
gente também tem potencial. E não tem a 
figura do atravessador, isso aí nós tiramos 
fora. Não vendemos para atacadistas. A 
gente pega o melhor preço tirando o atra-
vessador do meio. 

Hoje eu estou assentado na reforma 
agrária, assumi a liderança do acampa-
mento já tem seis anos. Fiz três assenta-
mentos, dou assistência para eles, e em 
2006 começamos o trabalho do DRS, por 
meio da agência do Banco do Brasil e da Se-
cretaria de Desenvolvimento do município 
de Cristalina. Temos o assentamento-mo-
delo do município, pela nossa produtivida-
de. Milho, arroz, feijão, abóbora, mandioca 
e mamona, porque temos também um pro-
jeto do biodiesel implantado lá dentro. 

São 55 famílias em 2013 hectares de 
terra. Começou pela capacitação. É prati-
camente obrigatório a todas as famílias o 
curso de associativismo, de administração 
rural, para que a pessoa entenda melhor 
sua parcela e a administre. Depois vem 
aquilo que interessa das culturas – por 

exemplo, da apicultura, do hortifrutigran-
jeiro, dos frutos do Cerrado. São três dias 
de curso, com certificado do Senai. Atra-
vés do conhecimento nós temos condições 
de acessar o recurso, porque o governo não 
vai soltar o dinheiro onde não tem conhe-
cimento, porque será dinheiro jogado no 
ralo. E o povo gostou bastante da capacita-
ção: os cursos foram todos pela Fundação 
Banco do Brasil, que deu também o trans-
porte e a alimentação, porque moramos a 
38 quilômetros da cidade. 

Somos vistos com outros olhos pela so-
ciedade. Na maioria das vezes a pessoa diz: 
“Assentamento é uma turma de preguiço-
sos. O governo trata desse povo e esse povo 
não trabalha”. Mas nós, no Assentamento 
Vitória, graças a Deus somos bem cotados. 
De lá saem caminhões e caminhões carre-
gados de mercadoria e a gente tem o capri-
cho de vender com nota fiscal e comprar 
com nota fiscal, para provar que realmente 
você produz e você compra. Também fize-
mos um trabalho de reflorestamento, por-
que a fazenda foi feita num desmatamento 
raso e tirou todo o Cerrado que havia ali. 
Recuperamos uma boa parte, em parceira 
com o Banco do Brasil. Nós entramos com 
a contrapartida de mão-de-obra, plantamos 
várias plantas do Cerrado e estamos devol-
vendo aquilo que foi tirado. São 38 varieda-
des: o buriti-das-veredas nós plantamos de 
novo, tem mutamba, a embaúba, o cagaita, 
o pequi, tudo isso nós estamos devolvendo. 
Fizemos o viveiro e estamos plantando em 
volta. 
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O primeiro trabalho que eu fiz no Banco 
do Brasil chamava-se investigador de ca-
dastro. Hoje é uma função que os sistemas 
já fazem. Era coletar os dados do cliente 
do Banco: você pegava os dados, ele dizia 
os bens que possuía e, então, dependendo 
da localidade, você tinha tabelas em que 
avaliava o imóvel dele, verificava se ele 
não tinha alguma restrição, algum protes-
to de título. Você obtinha informações ver-
bais das pessoas, fazia a ficha cadastral e 
atribuía um limite para elas operarem no 
Banco. Hoje o sistema faz isso: coletar da-
dos em cartórios, coletar dados em outros 
bancos, o Cadin [Cadastro Informativo de 
Créditos não Quitados do Setor Público 
Federal] faz isso. Você junta tudo numa in-
formação só e tem lá a ficha da pessoa. 

Logo depois, fui trabalhar no caixa. Não 
era o caixa-executivo, era caixa de gaiola. 
Havia uma fichinha que você entregava ao 
cliente na hora em que ele entrava no Ban-
co, a chapinha. Ele chegava ao balcão, en-
tregava o cheque e você anotava no canhoto 
“fichinha número 44”. O cheque ia transitar 
por dentro do Banco até chegar ao caixa, 
que pagava ou recebia. Nesse intervalo, já 
se verificava assinatura, se tinha fundos, e 
todos os aspectos legais. Depois vieram as 
maquininhas para fazer os lançamentos: 
ao invés de ser à mão, já se fazia o processo 
através de uma maquininha chamada Bur-
roughs. Em seguida, já nos anos 1970, eram 
pouquíssimas agências processadas via 
computador, era somente um listão. Você 
anotava os documentos no listão, mandava 
para um centro para gravar à noite e aquele 
listão voltava no outro dia. 

Até 1985, 86 o Banco tinha poucos pro-
dutos. Tinha cobrança, depósitos, mas não 
tinha poupança; tinha o fundo de garantia 
– que era obrigado – e tinha crédito rural. 
Não tinha bolsa, mercado de futuro, car-
tão de crédito. Até 1990, o Banco do Brasil 
tinha pouquíssimas agências com o listão 
eletrônico. Nós tínhamos um computador 
pequenininho em Recife, um computador 
pequeno em Salvador, um maiorzinho no 
Rio de Janeiro e um maiorzinho em São 
Paulo; um em Brasília, Londrina, Curitiba 
e Porto Alegre. Eram oito CPDs [Centros 
de Processamento de Dados] que proces-
savam os serviços de algumas agências. E 
havia agências que conseguiam gravar os 
seus documentos num disquete ou numa 
outra forma física, como fita cassete – e 
aquilo era transportado para o computa-
dor. Essas agências conseguiam ter, pelo 
menos, os seus depósitos, que eram mais 
pesados, no seu computador. Na medida 
em que o tempo foi avançando, implanta-
vam-se novos sistemas e hoje são “n” os 
produtos processados.

Informática pré-histórica
Paulo José Soares, funcionário aposentado
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Comunicação nota mil
Helio Lucchesi Ribas, funcionário; história postada na comunidade 
virtual BB 200 Anos

Eu sou do tempo da Burroughs com mani-
vela. Ou do tempo em que se “dava corda” 
em máquina Facit. 

Daquela época, restam boas lembran-
ças. Uma coisa que me impressionou 
quando entrei no Banco foi o vocabulário 
muito particular adotado pelos meus pa-
res. Admirado com a quantidade de siglas 
que eram citadas, ficava imaginando se 
um dia conseguiria conhecê-las todas. 

Eu ouvia falar de Setop, Sediv [Setor 
de Serviços Diversos], Cesec etc., sem sa-

ber o que significavam, mas decidi que 
não perguntaria para não ser visto como 
ignorante. 

– Da minha ignorância, cuido eu! En-
tão, vou aprender na prática, no dia-a-dia.

E assim foi. Mas o que jamais poderia 
acontecer era extrapolar esse vocabulário 
para o ambiente externo e, por força do há-
bito, algumas vezes acontecia. Foi assim 
que, trabalhando no meu guichê de caixa, 
presenciei uma cena no mínimo hilária. 
O João, também caixa-executivo, pela for-
ma simplória e expansiva como se comu-
nicava, às vezes “escorregava” e já havia 
protagonizado algumas outras passagens 
curiosas. Mas esta marcou. 

A cliente, uma senhora de meia-idade, 
distinta e muito elegante, dirigiu-se ao gui-
chê e, entregando a requisição, solicitou 
um talão de cheques. O nosso herói dirigiu-
se ao arquivo e buscou o talão, pelo número 
da conta, parou, analisou e voltou trazendo 
apenas a requisição, e disse à solicitante: 

– Infelizmente não vou poder entre-
gar o seu talão porque está com uma “tala 
verde”, devido a alguma “restrição”, prova-
velmente “CCF”. Eu sugiro que a senhora 
vá até à “Plata”, assim a moça vai olhar no 
seu “Cadep” se foi ocorrência por “contu-
mácia” e lhe explicará os procedimentos. 

Aquela senhora conseguiu manter a 
postura impecável, mas diante de tantas 
notícias e pela entonação de voz do João, 
o assunto devia ser muito sério. O que ela 
não conseguiu manter foi a cor rosada da 
face, que oscilou entre a palidez e a trans-
parência. 

Máquina de calcular Burroughs

Glossário 

Tala verde = cartão indicativo de 

impedimento para entrega do talão 

de cheques, por qualquer razão, 

que capeava os talões, preso por 

elástico. 

Restrição = impedimento. 

CCF = Cadastro de Emitente de 

Cheques sem Fundos. 

Plata = antiga plataforma de 

atendimento das agências. 

Cadep = cadastro de depositantes 

(corresponde à ficha de abertura 

de conta).

Contumácia = prática habitual. 
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Não tem um jeito mais fácil?
Nitalma Rodrigues de Queiroz, funcionária; história postada na comunidade virtual BB 200 Anos

Era o ano de 1997. Não faz tanto tempo assim: já se usava proces-
sador Pentium 166 nos nossos computadores.

O chefe Lisbão chama a equipe e pede que alguém vá ao Serpro 
[Serviço Federal de Processamento de Dados] buscar o programa de 
recepção do IRPF [Imposto de Renda Pessoa Física]. Uma novidade. 
E lá fui eu, na Kombi que prestava serviço à Tecnologia, para o Ser-
pro – que eu, há pouco tempo em Brasília, nem sabia onde ficava.

No Serpro, foi uma correria quando falei que era emissária 
do Banco do Brasil para buscar o programa, conforme entendi-
mento de superiores, a fim de preparar nossa rede para o recebi-
mento eletrônico das declarações. Fui levada a uma sala cheia de 
terminais 3270, ligados ao mainframe, que era onde o programa 
estava em arquivo para ser baixado. 

Tive que auxiliar o colega lá no Serpro a utilizar o “ind$file”, 
pois o moço não era muito letrado nessas tecnologias de transfe-
rências, modernas à época.

Compactei tudo, copiei em disquete 1.44, fiz back-up e voltei 
ao Banco com os preciosos disquetes. Missão de busca completa, 
o analista supervisor, o Bob Inglês, pede para que eu faça todo o 
processo de instalação e teste nos diversos tipos de máquinas que 
possuíamos na rede de agências. Fiz isso. Coloquei os arquivos 

Nascer do sol na estrada que liga Formoso do Araguaia a Palmas (TO), 2006. Na pág. ao lado: garça no Rio Araguaia. Ilha do Bananal (TO), 2006
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no nosso mainframe, montei um roteiro 
de como baixar os arquivos, instalar etc., 
e enviei pelo BBMail para os Cesecs, que 
deveriam baixar os arquivos, colocar em 
disquetes e orientar a rede de agências 
sob sua jurisdição. Coloquei o meu tele-
fone de trabalho ao final da mensagem 
para esclarecer dúvidas dos operadores 
dos Cesecs.

Alguns Cesecs pegaram o meu BBmail 
e repassaram, na íntegra, para as agências. 
E foi um Deus nos acuda, com as agências 
me ligando diretamente para resolver pro-
blemas de que os Cesecs deveriam cuidar. 
Sem falar nos que me ligaram perguntan-
do como enviar os formulários de papel ou 
querendo saber quando seria a restituição 
do cliente. Mas e eu sabia? Deus do céu...

A turma da equipe Techs7, a minha 
equipe, quando meu telefone tocava, já 
começava a rir. E em uma dessas tardes, 
antes do final do prazo de recebimento do 
IR, me liga um colega de uma agência de 
Minas Gerais, não lembro mais qual. Eu já 
ia pedindo para ele ligar para o seu Cesec 
jurisdicionante, quando o funcionário me 
diz que não era problema de instalação. 

Senti o drama. Coloquei logo no viva-
voz. E o colega do outro lado: 

– Olha, estou com um problema com o 
recebimento do disquete do cliente. Está 
aparecendo uma mensagem aqui que diz 
que não pode receber, pois o disquete está 
protegido.

Então eu começo com o “suporte téc-
nico” para o colega: “Você está em frente 
ao computador?” Ele responde que sim. 
Perguntei o tipo de computador dele a fim 
de saber exatamente a posição que o dis-
quete estava. Ele responde que é do tipo 
de mesa. Após perguntar se ele localizou 
o “drive” onde estava o disquete, eu peço 
para ele: 

– Olha, tem um botão que você vai 
apertar e o disquete vai sair. Aperte esse 
botão e então você vai poder pegar o dis-
quete. Pegue-o como dedo indicador em 
cima e polegar embaixo, puxando-o do dri-
ve. Vire o disquete para um lado onde tem 
dois buraquinhos em forma de quadrado, 
um à direita e outro à esquerda. Um dos 
buraquinhos tem uma parte móvel que 
você poderá deixar esse buraquinho fe-
chado. Faça isso, por favor. 

Demorou uns segundos e pergunto: 
“Fez?” E ele responde que sim. Peço para 
ele colocar o disquete na mesma posição 
dentro do drive, e apertar a tecla “enter” 
que vai funcionar.

Nisso, a turma da minha equipe já 
nem estava mais prestando atenção ao 
“suporte técnico” quando o colega solta 
de lá do interior das Minas Gerais, direto 
pelo viva-voz: 

– Olha, não tem um jeito mais fácil de 
fazer isso, não?

Tirei do viva-voz imediatamente pois 
ninguém conseguiu mais segurar o riso. 
Mais fácil? Era impossível. Respondi ain-
da para o colega: 

– Não, colega. Não tem um modo mais 
fácil de desproteger o disquete. 
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Mudar para competir
Manoel Gimenes Ruy, funcionário aposentado

Quando começamos o processo de automação, em 1980, era mui-
to mais uma questão de otimização da estrutura; uma questão 
de colocar em prática o que os funcionários do Banco do Brasil 
entendiam que dava para melhorar. O Banco do Brasil sempre 
teve competentes técnicos, profissionais, instrutores e profes-
sores. A equipe do Banco é muito profissional, por isso a garra, 
a vontade, a disposição, a criação, as idéias e a inovação sem-
pre estiveram muito presentes. Foi muito mais um processo de 
ajuste a uma necessidade de fazer melhor do que alguma coisa 
demandada pela concorrência em si. O Banco do Brasil tinha um 
diferencial, a conta movimento, que só foi extinta em 1986. O 
Banco era uma entidade pública, mas uma entidade muito mais 
do governo em termos de resultado – e, portanto, fazia parte da 
estrutura de governo, com alguns benefícios, direitos, responsa-
bilidades e funções sociais. Não era uma instituição que tinha 
que brigar ou captar no mercado. Precisava de dinheiro para em-
prestar? O governo colocava o recurso. Isso se deu até 1986. 

Estrada que liga Formoso do Araguaia a Palmas (TO), 2006
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Na época, a importação de produtos 
de tecnologia estava cerceada pela Lei de 
Informática. Havia uma dificuldade mui-
to grande para se atualizar em termos de 
computação. Não havia o que se tem hoje: 
uma rede que transmite dados e imagens. 
Então, substituía-se o telefone de hoje, 
uma linha de dados, por um carro ou um 
caminhão transportando malote. 

Em 1982, o Banco do Brasil começou 
a discussão sobre os serviços on-line pa-
ralelamente a tudo o que se fazia em ter-
mos de trânsito e de fluxo de papel via 
malote. Já estávamos desenvolvendo es-
tudos com vistas a conectar as agências, 
principalmente as grandes agências dos 
grandes centros. Não era ainda o auto-
atendimento do cliente, mas tudo o que a 
agência fizesse no atendimento deixaria 
de transitar em papel, ou seja, ela mesma 
faria a transmissão para os centros de 
processamento de dados. O Banco sempre 
teve excelentes técnicos reconhecidos no 
mercado, com visão do futuro, com proje-
ção de carreira, e isso facilitou, em 1986, 
o processo de ajuste. Foi uma virada no 
Banco. A partir dali, o Banco não podia 
mais sacar a conta do Tesouro, tinha que 
captar. O custo de captar é diferente do de 
simplesmente sacar; por isso, o proces-
so, em si, impôs a necessidade de maior 
automação, de maior racionalização e de 
ganho de escala com maior seriedade no 
crédito. Impôs uma forte mudança. Ou fa-
zia ou não se sustentava. 

No Plano Cruzado, muitos diziam 
que o Banco do Brasil não ia suportar e 
quebraria sem a conta movimento. Todo 
mundo trabalhou muito para fazer todos 
os ajustes e tudo funcionou muito bem, 
agora por uma questão de concorrência e 
de sobrevivência. Depois, no Plano Real, 
em 1994, tivemos a mudança de gestão. O 
Banco havia dado prejuízo em 1994. Em 
1995, veio uma gestão nova, com uma re-

formulação pesada de estrutura e de pro-
cessos. O Banco definiu uma forma clara 
de obtenção de resultados, analisou sua 
rede de agências, fechou algumas, fez um 
plano de demissão dos funcionários, o 
famoso PDV [Programa de Demissão Vo-
luntária]. Isso gerou um trauma no fun-
cionalismo, mas para a empresa aquele 
foi o grande marco. Tomou-se a decisão de 
que em 1996 todas as agências estariam 
conectadas, “linkadas” a um computador 
central, e não haveria mais trânsito de pa-
pel entre as dependências. Foi nessa hora 
que a gestão do Banco se definiu pelo 
auto-atendimento: é preferível o cliente se 
auto-atender a enfrentar uma fila para ser 
atendido por um caixa. Isso foi modulado 
em 1995 e implementado em 1996, 1997 
e 1998. Foi a grande mudança do Banco 
para a competição. É por isso que hoje o 
Banco do Brasil tem condições de concor-
rer com os grandes players do mercado. 
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Singulares e importantes, à sua maneira
Wladimir Rocha, funcionário; história postada na comunidade virtual BB 200 Anos

Quando tomei posse em Brasília de Minas, 
fui trabalhar na Crege [Carteira de Crédi-
to Geral] e fazer desconto de nota promis-
sória – o famoso “papagaio”. Depois de 
uma seleção prévia baseada no cadastro 
do proponente e dos coobrigados, levava 
diretamente ao gerente, que ratificava ou 
solicitava alguma alteração. Preenchia 
borderô e promissória e passava ao pro-
ponente para ele colher as assinaturas. O 
movimento era grande.

Ali encontrei minha primeira dificul-
dade. As fichas cadastrais eram arquiva-
das pelo nome, em ordem alfabética. Mas 
as pessoas só se referiam às outras pelos 
apelidos. Alguns curiosos, estranhos, en-
graçados. Isso me obrigou a rapidamente 
ligar os apelidos aos nomes. Vinha de uma 
cidade maior. Com o tempo fui perceben-
do a verdadeira dimensão desse costume. 
Muitos definiam clãs, linha genealógica, 
relacionamentos conjugais, profissões.

Definindo ofício tínhamos apelidos 
como Reinaldo Soldado, Zé Fotógrafo, Rai-
mundo Barbeiro, Mestra Bila. Outros se 
relacionavam a cargos ou funções exerci-
das, mesmo que algumas ao longo do tem-
po tivessem se alterado, vencido ou sido 
extintas, como Zé dos Correios, Carlão da 
Emater, Tone Prefeito e João da Cobal.

O exemplo clássico definia a vincula-
ção paterna: Pedro de Liordino, Tone de 
Dó, Zezim Calau, Carlim de Cirilo, Zé meu 
Fi. Poucas vezes a mãe era a referência 
como Manoel de Bráulia ou Tito de Ismar. 
Essa vinculação se tornava tão forte que 
muitas vezes os filhos dos filhos origina-
vam apelidos onde apareciam três gera-

ções: Lia de Zé de Nucha e o engenheiro 
agrônomo Sid de Nego Fia.

Outra grande função era relacionar os 
cônjuges, sendo que o mais comum era a 
mulher “pertencer” ao marido: Meire de 
Zé Coxinha, Gê de Carlinho, Lia de Quin-
quinha, Minda de Zé David. Exceção era o 
marido ser da mulher: João de Nita. Isso 
podia acontecer quando o cônjuge era ori-
ginário de outra cidade e a esposa obvia-
mente mais conhecida. Quando eram am-
bos da cidade, especulava-se que a mulher 
dava as cartas em casa.

Todos os filhos de Zé Pescoço herda-
ram o apelido: Luiz Pescoço, Nem Pesco-
ço. Entre os extravagantes tínhamos um 
cliente com o nome de um famoso presi-
dente americano: Eisenhower. Numa ter-
ra dominada por Zés, virou Zé Ráu. Alguns 
auto-explicativos: Lu Pezão. 

Mas o mais curioso era a confusão 
provocada pelos apelidos sonoramente 
idênticos, mas que correspondiam a pes-
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Sabe por que o CNPJ [Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica] do BB é o “00.000. 
000/0001-91”? Quando a Receita Federal 
foi criada, funcionários do BB foram cedi-
dos para atuar no novo órgão e ajudaram 
na criação do Cadastro Geral de Contri-
buintes (CGC), hoje CNPJ, e do Cartão de 
Identificação do Contribuinte (CIC), o atual 
CPF [Cadastro de Pessoa Física]. O BB foi a 
primeira empresa inscrita.

A entrega de declarações do imposto 
de renda via internet também teve a cola-
boração do Banco. A primeira declaração 
enviada foi a do então secretário da Recei-
ta Federal. Dizem que até hoje não sabem 
onde ela foi parar. Não deu certo, mas nem 
por isso a idéia foi abandonada.

Lembra das filas para receber a resti-
tuição do imposto de renda? Foi do BB a 
idéia de fazer o pagamento da restituição 
por crédito em conta em qualquer banco, 
assim como o agendamento dos Darfs 
[Documento de Arrecadação da Receita 
Federal] para quem tem imposto a pagar. 

Curiosidades sobre o IR
Julio Cesar Del Fiaco, funcionário; história postada na comunidade virtual BB 200 Anos

Sabia que antigamente o CPF era em 
papel e demorava mais de 30 dias para 
chegar às mãos de quem pedia? A mudan-
ça para cartão foi uma colaboração do BB, 
em parceria com a Caixa Econômica Fede-
ral, para aprimorar o serviço.

A informação do CPF do dependente 
na declaração de imposto de renda tam-
bém foi uma sugestão do BB, para que 
não fosse mais necessária a declaração de 
isentos para esses casos. A Receita gostou 
tanto da idéia que passou a utilizar a in-
formação para os rendimentos dos depen-
dentes. 

soas diferentes. Procurar “Zecarroceiro” 
poderia levar até Zé Carroceiro (dono de 
uma carroça) ou Zeca Roceiro (que roça-
va pasto). Perguntar por “Tomcapotei-
ro” induzia o interlocutor a responder 
sobre Tom Capoteiro (baiano que fazia 
revestimento de carros) ou Tonca Potei-
ro (artesão que fazia potes). Indicar “Ze-
capadeiro” para avalista poderia levar 
o funcionário a examinar o cadastro de 
Zeca Padeiro (dono de padaria) ou Zé Ca-

padeiro (pessoa que tinha o exótico ofí-
cio de capar porco). 

Uma realidade totalmente diferente 
das grandes cidades, onde não conhecemos 
nossos vizinhos, nossos colegas, cercados 
de grades por todos os lados, isolados em 
frente a monitores de TV ou navegando na 
internet. Engordamos as estatísticas. Na-
quela cidade as pessoas eram singulares, 
conhecidas, vinculadas, solidárias, cada 
uma importante à sua maneira. 
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Índio quer café
José Feliciano Pereira, funcionário; reproduzido do BIP nº 106, de agosto de 1982

Em pleno 1982, precisando abrir fronteiras de progresso, o Ban-
co foi parar em Nova Xavantina (MT). (Foi além, sabe-se, mas isso 
é outra história, ou muitas delas.) Banhada pelo lendário Rio das 
Mortes – berço dos xavantes – Nova Xavantina se fez município 
com o território dos antigos distritos de Nova Brasília e Xavanti-
na, separados pelo grande rio.

O Banco do Brasil chegou com festa. Na inauguração da 
agência, diretores, autoridades, adidos em profusão, povo de-
fronte ao prédio embandeirado.

Passada a inauguração, o trabalho. E não era pouco. No pri-
meiro fim de semana, o adjunto Oswaldo (nissei, vindo do Pa-
raná) convoca a turma para uma visita à reserva indígena de 
 Areões. Concordaram todos.

Durante o poeirento trajeto, só nos preocupava a falta de au-
torização da Funai. Mas a oportunidade que nos dava a F-100 do 
Oswaldo não era de se perder. Por sorte, encontramos em um bo-
licho da estrada o índio Juarez, que esperava carona. Muita sorte. 
Na entrada da aldeia, a sentinela quis proibir nossa visita. Juarez 
e o guerreiro, no entanto, bateram um papinho no idioma deles 
e tudo foi resolvido. (Só lamentamos a ausência de um gravador 
para registrar a conversa.)

Na reserva, adornados com penas e a pele pintada, crianças e 
adultos nos rodearam. Nossa sorte continuava: o domingo era de 
festa, dia de “corrida do buriti”.

Para quebrar o gelo, participamos da corrida, não sem antes 
tirarmos sapatos, óculos e camisas. Fotos pra lá e pra cá, as ín-
dias em frente às choças, distantes.

A despedida foi afetuosa. Num último “alô”, o adjunto Oswal-
do, talvez por força do hábito, fez o convite: “Apareçam lá no Ban-
co para tomar um cafezinho com a gente!”

Na segunda-feira seguinte, dia de “pico”, nem deu para co-
mentar a “aventura”. Mas na terça, mal o vigilante abriu a porta, 
os xavantes invadiram a agência, balançando as varetas de ma-
deira que lhes atravessavam as orelhas. No balcão, mostraram 
não querer custeios e quejandos. Foi quando o cacique falou por 
todos:

– Índio veio tomar café.
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Uma posição convincente 
Ruby Alves, funcionário, reproduzido do BIP nº 13, de outubro de 1978

Em Buriti Alegre, sul de Goiás, quando o 
cliente vinha “empinar um papagaio”, já 
trazia seus possíveis avalistas. Naqueles 
meados de 1950, a providência era neces-
sária: diante da dificuldade de comunica-
ções, parecia a melhor maneira de acele-
rar o despacho da operação. 

Muitas vezes, o gerente se via obriga-
do a aconselhar o proponente a apresen-
tar outro avalista, e isso na presença do 
recusado. Para o gerente evitar uma en-
rascada, era preciso cuidado, muito cuida-
do, que a terra era de valentes. Qualquer 
demonstração de desconfiança podia ser 
mal interpretada. Uma desfeita passava a 
motivo de lavar a honra. 

Foi numa sexta-feira que ocorreu um 
desses impasses quase insolúveis. En-
trou o cliente, cumprimentou, explicou a 
situação, e o gerente gelou. Gelou quando 
ficou sabendo que o avalista proposto era 
o Zecão, “que está lá fora esperando o re-
sultado”. 

Zecão era desses furacões vivos, cuja 
fama aterrorizava a região e adjacências: 
um elemento perigoso, homem macho, 
que não estava acostumado a levar desa-
foro para casa. 

O gerente precisava pensar rápido. 
Enquanto preenchia o “branco da memó-
ria”, tratou de obedecer à rotina. Chamou 
um funcionário e ordenou, trêmulo: 

– Sinval, veja a posição do Sr. Zecão. 
Não é que Sinval não tenha entendido 

a ordem. Entendeu, e muito bem, em todo 
o seu alcance e conseqüências. Quando 
retornou ao gabinete, trouxe a posição so-
licitada:

– Chefe, ele está lá, encostado na pare-
de, com a mão esquerda na janela e a outra 
segurando o 38. 

cerrado 45





mata atlântica



Praia do Saquinho. 
Florianópolis (SC), 200148



Pressionada pelas tropas de Napoleão Bo-
naparte, que haviam invadido Portugal e 
já se aproximavam das portas de Lisboa, 
a família real portuguesa decidiu deixar 
a Metrópole e instalar-se em sua colônia 
mais próspera, o Brasil, e aqui garantir 
a continuidade do império. Quarenta e 
quatro navios deixaram o porto de Lisboa, 
em 29 de novembro de 1807, para cruzar 
o Atlântico. Depois da travessia com algu-
mas peripécias, o séquito – liderado pela 
rainha-mãe D. Maria I, o príncipe regente 
D. João, a família e os agregados, nobres, 
funcionários graduados e serviçais, num 
total estimado entre 10 mil e 15 mil pes-
soas – aportou no Rio de Janeiro em 7 de 
março de 1808, trazendo na bagagem os 
tesouros da Coroa. O Brasil começou a 
mudar ali. Justo às vésperas do nascimen-
to do Banco do Brasil. 

A chegada da família real ao Rio de 
Janeiro deu-se quase simultaneamente 
à abertura dos portos brasileiros ao co-
mércio das nações amigas, decretada na 
escala que o príncipe fizera em Salvador. 
Pela carta régia, assinada em 28 de janei-

A imponência e a riqueza da Mata 

Atlântica marcaram profundamente 

a imaginação dos europeus que a 

conheceram nos tempos do Brasil 

Colônia. Daí adveio a noção de uma 

terra paradisíaca, na qual os recursos 

naturais pareciam inesgotáveis.

O primeiro parque nacional brasileiro 

foi criado em 14 de junho de 1937. 

O Parque Nacional de Itatiaia, 

com 28.155 hectares, fica entre os 

Estados do Rio de Janeiro e Minas 

Gerais e ali habitam 360 espécies de 

aves e 67 espécies de mamíferos.

Nos anos 1970, restavam pouco 

mais de 200 micos-leões-dourados 

na natureza. Com o programa de 

recuperação da população desses 

animais, na Mata Atlântica no Rio de 

Janeiro, o número de micos já chega 

a mil.
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ro de 1808, estava autorizado o comércio 
“de todos e quaisquer gêneros, fazendas 
e mercadorias transportadas em navios 
estrangeiros das potências que se conser-
vam em paz e harmonia com a Real Co-
roa”. A Inglaterra, em especial.

O consumo crescente de artigos es-
trangeiros desequilibrou a balança co-
mercial brasileira. A crise financeira foi 
vitaminada pelas despesas da Corte e, 
para enfrentar a situação, o príncipe D. 
João decidiu criar um banco. 

O Banco do Brasil foi fundado em 12 
de outubro de 1808, no ponto costeiro 
mais exuberante da Mata Atlântica, o Rio 
de Janeiro, a partir de onde, nas décadas 
seguintes, expandiu-se e capilarizou-se 
por todo o País e marcou presença nas 
principais praças financeiras do mundo. 

Duzentos anos depois, é reconhecido com 
agente financeiro detentor de tecnologia 
de ponta, com padrão de relacionamento 
único, operando com um olho no merca-
do e outro nas suas responsabilidades de 
fomentador do desenvolvimento econô-
mico. De quebra, atua como poderoso ca-
talisador da produção cultural por meio 
das atividades do Centro Cultural Banco 
do Brasil.

Naquele início do século 19, a Mata 
Atlântica era uma grande floresta que se 
estendia pelo litoral. Hoje o bioma ocu-
pa 13% do território nacional, toma inte-
gralmente três Estados – Espírito Santo, 
Rio de Janeiro e Santa Catarina – e 98% 
do Paraná, além de trechos de outras 11 
unidades da Federação. A mata original 
estendia-se do Sul ao Sudeste e Nordes-
te brasileiros, avançava para o interior 
em alguns pontos e alcançava inclusive 
regiões da fronteira com a Argentina e o 
Paraguai. 

A Mata Atlântica abrange as bacias 
dos rios Paraná, Uruguai, Paraíba do Sul, 
Doce, Jequitinhonha e São Francisco. Com 
apenas 7% de sua cobertura vegetal rema-
nescente, é o mais devastado dos biomas 
brasileiros. Ainda assim, ali é possível 
encontrar espécies de árvores como o je-
quitibá-rosa, que pode atingir 40 metros 
de altura e 4 metros de diâmetro, além do 
pinheiro-do-paraná, o cedro, as figueiras, 
os ipês, a braúna e o pau-brasil. 

A maior parte das espécies de ani-
mais brasileiros ameaçados de extinção 
tem seu habitat na Mata Atlântica, que 
abriga exemplares de mico-leão, lontra, 
onça-pintada, tatu-canastra e arara-azul-
pequena. Nos trechos ainda intocados de 
floresta, os níveis de biodiversidade são 
considerados os maiores do planeta. Per-
to de 70% da população brasileira vive na 
área do bioma. 
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A primeira agência do Banco do Brasil foi 
inaugurada no Rio de Janeiro, em 11 de 
outubro de 1809.1

2
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A criação, 200 anos depois
A primeira instituição financeira a operar no País começou com capital de 1.200 contos e era 
também um banco emissor de moedas. O preâmbulo do decreto de criação do Banco do Brasil, 
exarado em 12/10/1808, reza o seguinte:

A instituição não suportou 
os saques a descoberto e, 
sobretudo, o esvaziamento de 
seus cofres quando do retorno a 
Portugal de D. João VI, em 1821. 
O Banco fechou em 1829 e foi 
relançado em 1851, pelo Barão 
de Mauá, período em que se 
registrou a primeira operação 
com ações do BB na Bolsa de 
Valores do Rio de Janeiro. Era 
o início de um histórico de 
realizações pioneiras. 

A Caixa da Previdência dos 
Funcionários do Banco do 
Brasil (Previ) foi criada antes 
da instituição da seguridade 
oficial no Brasil, em 1904. No 
ano seguinte, o Banco passou 
ao controle direto da União. 
Até 1964, operou como um 
híbrido de banco central e 
banco comercial: além de 
oferecer empréstimos e outros 
serviços bancários, também 
cuidava do redesconto, da 
fiscalização bancária, do câmbio 
e do depósito das reservas 
dos bancos privados. Em 2001, 
finalmente tornou-se um banco 
múltiplo e firmou lugar entre 
os grandes players do mercado 
bancário. 
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“Eu, o Príncipe Regente, faço saber aos que este meu 

Alvará com força de lei virem que, atendendo a não 

permitirem as atuais circunstâncias do Estado, 

que o meu Real Erário possa realizar os fundos de 

que depende a manutenção da Monarquia, e o bem 

comum dos meus fiéis vassalos, sem as delongas 

que as diferentes partes, em que se acham, fazem 

necessárias para a sua efetiva entrada: a que os 

bilhetes dos direitos das Alfândegas tendo certos 

prazos nos seus pagamentos, ainda que sejam 

de um crédito estabelecido, não são próprios 

para o pagamento de soldos, ordenados, juros e 

pensões, que constituem os alimentos do corpo 

político do Estado, os quais devem ser pagos 

nos seus vencimentos em moeda corrente; e a 

que os obstáculos, que a falta de giro dos signos 

representativos dos valores põem ao comércio, 

devem quanto antes ser removidos, animando 

e promovendo as transações mercantis dos 

negociantes desta e das mais praças dos meus 

domínios, e senhorio, com as estrangeiras: sou 

servido ordenar que nesta Capital se estabeleça um 

banco público que, na forma dos estatutos que com 

este baixam, assinados por Dom Fernando José, 

de Portugal, do meu Conselho de Estado, Ministro 

Assistente ao Despacho do Gabinete, Presidente do 

Real Erário e Secretário de Estado dos Negócios do 

Brasil, ponham em ação os cômputos estagnados 

assim em gêneros comerciais, como em espécies 

cunhadas; promova a indústria nacional pelo 

giro e combinação dos capitais isolados, e facilite 

juntamente os meios e os recursos de que as 

minhas rendas reais e as públicas necessitarem 

para ocorrer as despesas do Estado.”



Imperador na sala de aula
Luiz Roberto Paixão Passos, funcionário aposentado

Meu pai era filho de cearenses. Meu avô 
era negociante e queria dar uma educa-
ção melhor aos filhos. Era hábito mandar 
os filhos estudarem na Europa, mas a no-
vidade era que em Petrópolis havia bons 
colégios. Ele então mandou seus quatro 
filhos para estudar em Petrópolis: foram 
papai (Mario), Olavo, a Onorina e a Diva. 
Onorina era aluna do Colégio Santa Isa-
bel, onde conheceu minha mãe, e essa tia 
fez a aproximação da minha mãe com meu 
pai. Eles se casaram e tiveram seis filhos. O 
avô de mamãe, José Ferreira da Paixão, foi o 
precursor do ensino na cidade, fez o primei-
ro ginásio em Petrópolis, o Colégio Paixão. 
Ele era amigo do imperador D. Pedro II, que 
saía para passear e passava no colégio para 
cumprimentar o professor Paixão. De uma 
feita, ele estava em classe quando o impera-
dor chegou. O professor Paixão suspendeu 
a aula, deu acesso ao imperador e os alunos 
todos se postaram em posição de sentido, 
em respeito à autoridade. D. Pedro disse: 
“Fiquem à vontade, eu vou me sentar aqui”. 
O professor Paixão lhe ofereceu a cátedra, 
mas ele não quis. “Não, eu vou me sentar 
aqui numa cadeira.” E começou a assistir à 
aula. Em dado momento, um aluno fez uma 
pergunta, o professor Paixão ia responder, 
mas o imperador se precipitou e deu uma 
resposta. Aí, o professor Paixão disse: “Ma-
jestade, permita-me dizer que a sua respos-
ta não condiz com a realidade dos fatos, 
a resposta correta é essa...” O imperador: 
“Pois é, professor Paixão, por isso que eu 
não quis a cátedra, eu me sentei aqui para 
aprender com o senhor.” Fato verídico e in-
teressante. 
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Entre um vestido e o BB
Cida Cordeiro Katsurayama, funcionária aposentada

Eu tinha um dinheiro: ou eu comprava um vestido de festa, ou 
fazia a inscrição no concurso do Banco do Brasil. E eu vi uma 
fila grande para fazer inscrição e eu falei para minha mãe: “Va-
mos comprar o vestido, deixa o Banco...” E a minha mãe: “Não, 
vai lá e faz a inscrição”. Fiz a inscrição, passei e mudou a minha 
vida. Com certeza foi bem melhor do que o vestido. 

Tomei posse em 22 de agosto de 1974. Fui para a Agência 
Bom Retiro, em São Paulo (SP), como escriturária. O ambiente 
era excelente, uma agência muito legal. Conheci o meu marido 
lá. Depois fui para a análise de balanço, o chamado investigador 
de cadastro, que era exatamente para pesquisar a vida das pes-
soas, no sentido de cadastrar. Eu tinha de ir à Agência Centro, 
onde havia um cadastro imenso; em vez de computador, havia 
uma sala cheia de fichinhas com os nomes, e aí você tinha que 
ir lá para ver se havia protesto ou não, um por um. Depois, fui 
analisar balanço, que a gente analisava também na unha, tudo 
manual. Eu fiquei no Bom Retiro por 16 anos. 
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O avô, o pai e o neto
Newton Ribeiro Machado Neto, funcionário

Meu pai trabalhou no Banco do Brasil durante mais de 30 anos. 
O pai dele, meu avô, também. Quando ainda estava na faculdade, 
resolvi prestar o concurso do Banco do Brasil e passei. Eu achava 
que conhecia um pouco do Banco por causa da experiência do 
meu pai. Acontece que eu caí em uma realidade completamente 
diferente. Meu pai era fiscal e visitava as propriedades. Por conta 
disso, organizava o próprio trabalho e ia à Agência apenas para-
preparar o relatório. Eu tomei posse no Centro de Processamen-
to de Serviços e Comunicações (Cesec), que ficava na Rua Verbo 
Divino, em São Paulo. Na época, era um lugar tão remoto que a 
única coisa civilizada que havia por perto era um supermercado 
– o resto era uma várzea que alagava todo verão. Foi ali que co-
nheci minha esposa. 

Em 1993, fui convidado para trabalhar no Departamento de 
Seleção e Desenvolvimento de Pessoal (Desed), em Brasília. O De-
sed equivale à Universidade Corporativa de hoje. Ser educador 
foi o pontapé inicial para várias coisas que aconteceram na mi-
nha carreira. Sem falar que era um trabalho muito gratificante, 
porque eu sentia que fazia diferença na vida das pessoas. 

Construção do Cesec.  São Paulo (SP), 1973

 Cesec em funcionamento. São Paulo (SP), 1978
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O implantador era quem levava a novida-
de, uma maneira diferente de trabalhar. 
Mudávamos, por exemplo, o método, o 
processamento das contas de depósito. Aí 
entrava uma máquina robusta, grande, a 
NCR 31, com dez somadores e um teclado 
de datilografia. Ali nós implantávamos 
todo o serviço de contabilidade da agên-
cia – pequenas contas, contas interdepar-
tamentais, contas entre uma agência e 
outra. Isso mudou a estrutura do serviço 
completamente, exigindo a introdução da 
máquina, a mudança dos arquivos, dos 
procedimentos, mudança na elaboração 
dos documentos, nas partidas de diário 
– tudo aquilo tinha que ser muito bem ela-
borado e explicitado para evitar de o opera-
dor errar no registro, pois isso refletia no 
balancete. Mexíamos em tudo e dávamos 
cursos dentro da agência para os funcio-
nários aceitarem essas modificações. Eles 
gostavam, era interessante, e depois aqui-
lo ganhava uma dimensão muito grande. 
As coisas foram evoluindo e as agências 
do exterior também começaram a receber 
assistência da Direção-Geral. Estive nas 
três agências da Bolívia – Santa Cruz de la 
Sierra, Cochabamba e La Paz –, estive em 
Caracas, na Venezuela, sempre com ha-
bilidade e mostrando a eficácia daquelas 
modificações. 

Em Cochabamba, em geral a gente 
fazia modificações físicas de sexta-feira, 
no fim do expediente, até domingo à noi-
te, porque na segunda-feira o Banco abria 

As artes do implantador
Luiz Roberto Paixão Passos, funcionário aposentado
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diferente. Até os próprios funcionários fi-
cavam boquiabertos. Eu estava no Banco, 
eram duas e meia da manhã, cansado, pre-
cisava ir embora, e perguntei por um táxi. 
Naquela hora não havia táxis, somente 
motocicleta. Esperei, esperei, e veio uma 
motocicleta daquelas. Pulei na garupa e o 
condutor perguntou para onde eu queria 
ir. “Para El Prado.” E ele me disse: “Como 
quiere: con palo o sin palo?” – com pau ou 
sem pau. Perguntei: “Cual es la diferen-
cia?” “La diferencia es su precio. Con palo 
es un peso y medio, sin palo es un peso so-
lito.” Quer dizer, um peso e meio com pau, 
só um peso sem pau. Eu disse: “Con palo”. 
Ele mexeu na moto, puxou um porrete 
deste tamanho e me deu. Arrancou com 
a moto e fomos para El Prado. Num dado 
momento, quase 3 horas da manhã, uma 
cachorrada da rua avançou sobre a moto. 
“Señor, palo en el perro!” Quer dizer, eu 
paguei mais caro para não ser mordido, 
porque os cachorros comiam os calcanha-
res da gente. São coisas assim que você 
enfrentava. 

O importante é que, quando entra-
va para fazer uma implantação, você ti-
nha que analisar o fluxo do papel, uma 
partida de diário era elaborada por um 
funcionário, que passava para um outro 

conferir, que passava para um outro que 
centralizava as partidas do dia, e tinha 
um outro que ia para o balancete, e outro 
ia escriturar na conta. É preciso raciona-
lizar o serviço de um modo que você colo-
que todas essas etapas numa linha reta, 
não num ziguezague, o papel vai e volta. 
Você tinha que seguir um raciocínio lógi-
co e um percurso objetivo para não perder 
tempo. Esse lado pioneiro de implantador 
foi uma coisa maravilhosa. Tinha de ser 
um funcionário de alta resolução, de dis-
cernimento, criativo. O implantador pre-
cisava de uma dose grande de persuasão, 
de convencimento, de segurança no que 
estava fazendo para transmitir tudo isso 
àquele funcionário que não queria mudar 
seus hábitos por medo, por inexperiência, 
e você tinha que vender a idéia. E já não 
era mais vender, mas impor a idéia: nós 
somos implantadores da sede, da Direção-
Geral do Banco, então nós somos o dono 
do Banco e a agência é uma filial, tem que 
seguir a orientação da sede. E os resulta-
dos vinham logo a seguir. Os clientes da 
agência ficavam satisfeitos, boquiaber-
tos: “O Banco mudou?” “Mudou, sim.” A 
família é que ficava um pouco prejudica-
da. Nós viajávamos muito, ficávamos um 
mês fora, era brabo. 
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Fruta da região é a carambola; tem o ca-
cau, a jaca, a banana, tem graviola, cajá 
– essas as frutas que dão com mais faci-
lidade. Há as coisas que mudam de nome: 
a gente come aipim, que no Maranhão o 
pessoal chama de macaxeira, e também 
temos a mandioca, só que essa mandioca 
não é própria para comer. Quanto aos pei-
xes, havia muita piaba, muito tucunaré. 
Minha avó era baiana – vatapá, caruru, 
comidas, o peixe estava sempre presente. 
A casa da minha avó era muito próxima 
ao rio, tudo favorecia para que a casa dela 
fosse centro de encontro para brincar, 
para se divertir e para comer essas igua-
rias que hoje a gente tem dificuldade de 
encontrar. A nossa região é onde o can-
domblé tem uma relação muito íntima 
com a igreja católica. Minha avó dizia 
isso, meu pai e minha mãe diziam “nós 
somos católicos”, mas não eram aque-
les freqüentadores assíduos da igreja. A 
questão educacional estava muito na li-
nha do catolicismo, sem perder todo esse 
lado cultural do candomblé, da riqueza 
que ele tem. Isso nos ajudou a ter a pre-
sença desses dois ritos, tanto culturais 
como religiosos.

Em nossa região, há uma relação di-
reta da cultura ligada aos entes naturais. 
Fala-se muito do Curupira, da Caipora, e 
desde pequeno a gente cresceu ouvindo 
“olha, para adentrar a mata tem que pedir 
licença, precisa ter a permissão da Caipo-
ra, porque sem isso você não pode entrar”. 
A maioria dos caçadores, quando sai para 
as caçadas, leva uma bolsinha feita de 
tecido, de confecção caseira, bastante ar-

tesanal, e dentro dessa bolsa não deixam 
de levar um dente de alho, um pedaço de 
fita vermelha e um pedaço de fumo de 
rolo. Tem todo esse rito, essa cerimônia 
para ter acesso à mata, à floresta. Os nos-
sos pais diziam: “Se vai passar na mata, 
não deixe de levar isso. Assim que chegar 
à entrada da mata fechada, você tem que 
fazer o sinal da cruz e procurar um toco, 
e naquele toco depositar a fita e o fumo de 
rolo. O alho continua contigo. Nesse dia 
vão aparecer as caças, você vai ter um dia 
bastante proveitoso. Se não fizer isso, o 
cachorro que vai contigo para caçar pode 
se perder, você pode se perder numa mata 
fácil; enfim, você pode ter problemas”. As 
pessoas aprenderam a fazer isso e foram 
repassando umas para as outras. 

Os mistérios da floresta
Milton Teixeira Santos Filho, educador social, Floresta Azul (BA) 
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O caminho do cheque
Luiz Roberto Paixão Passos, funcionário aposentado

O processo era bem empírico, mas era o 
único que se conhecia até então. Havia 
uma estrutura de pessoal numerosa, mas 
cercada de muita segurança. O pagamen-
to de um cheque envolvia vários funcioná-
rios. Você entregava o cheque no balcão, 
recebia uma senha, o funcionário pegava 
aquele cheque, passava para um outro, 
esse ia lá ao arquivo, puxava o cartão de 
autógrafo para conferir a assinatura e 
conferir o preenchimento do cheque, se 
estava dentro das formalidades legais; 
tudo ok, rubricava, passava para um outro 
funcionário que tirava a ficha do fichário, 
juntava o cheque, passava para o meca-
nógrafo, ele escriturava – era à maquina 
–, passava para o conferente, o conferente 
conferia e passava para o boca de caixa, o 

boca de caixa fazia o regis-
tro, numerava e passava 
ao caixa, para pagamento. 
Veja quantas pessoas es-
tavam envolvidas nessa 
rotina. O caixa-executivo 
simplificou tudo, um só 
faz tudo: pega o cheque, 
confere a assinatura, re-
gistra no computador, 
paga o cheque e pronto. 
Agilizou muito, deu sen-

so de objetividade a um custo menor. Mais 
adiante, as máquinas entraram a todo va-
por, e a função do caixa ficou reduzida a 
uma expressão mais simples, mas impor-
tante e de alta responsabilidade. 

Agência Mauá (SP), 1968
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Como se fazia uma agência 
Paulo Gomes da Fonseca, funcionário; reproduzido do BIP nº 4, de maio de 1978

Quando recebi a cópia de anotação em fé de ofício, exultei, sem 
me impressionar muito com as piadas dos colegas: “Vais ficar a 
ver navios!”. 

A aventura começou com a viagem ao Rio, sede do Banco. Ter-
no e sapatos novos, colarinho incômodo, freqüentei salas e ante-
salas da Direção-Geral. No Depim [Departamento do Patrimônio 
Imobiliário] (atual Debep), recebi a primeira recomendação. 

– Ah, o senhor é o gerente-instalador de Caravelas, na Bahia. 
Bem, o Banco não constrói. O senhor vai ter que conseguir um 
prédio e pedir ao proprietário que realize, às expensas dele, to-
das as obras necessárias ao funcionamento da agência. 

O antigo Almox [Almoxarifado] forneceu os blocos para os 
pedidos de material, com um livro de codificação. Informou ain-
da que não dispunha de máquina de escrever. Que eu desse um 
jeitinho; dentro de 30 ou 60 dias enviariam o necessário. 

Agência Centro São Paulo (SP), 1954. Ao lado, de cima para baixo: 

Agência Diamantina (MG), 1973; Agência Nova Petrópolis (RS), 1981; 

Sede do “Satellite Sport Club” em Ilhéus (BA), s/d
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No Decon [Departamento de Contabili-
dade], atual Coger [Contadoria Geral], obtive 
um modelo de prestação de contas e outro 
para a folha de pagamento. No Funci [Depar-
tamento de Funcionalismo], ouvi a notícia: 
o subgerente seria nomeado em breve; os 
demais funcionários deveriam chegar às 
vésperas da inauguração. E chegaram. Apa-
receram 18, em vez dos nove esperados. 

Era desanimadora a Caravelas de 1963. 
Na minha chegada, uma Kombi, aos sola-
vancos, me levou do campo de aviação a 
uma das quatro ruas da cidade. Lembro-
me da primeira carta, escrita na máquina 
emprestada do gabinete do prefeito. Da vi-
sita ao prédio indicado para instalação da 
agência – sobradão inacabado, construído 
para hotel. 

O proprietário, Pedro Rosa Sobrinho, 
indicou para administrador de obras o seu 
compadre Clodomir Siguara (agricultor, 
comerciante, hoteleiro, assistente do pre-

feito, pecuarista, construtor, mecânico e 
sitiante), que acompanhou os trabalhos, 
em tempo integral e por quase um ano, 
sem exigir pagamento. 

Durante esse tempo, precisei ser ar-
quiteto, bombeiro, eletricista, comprador de 
material, tesoureiro – tudo o que a situação 
exigisse. E procurávamos superar as dificul-
dades, muitas: viagens de jipe por estradas 
poeirentas, carência de recursos humanos, 
problemas de comunicação, sugestões ex-
travagantes na reconstrução do prédio. A 
missão tinha que ser cumprida, a qualquer 
custo. Pinga com jenipapo, no bar de Dona 
Zuleika, só nos fins de semana. 

Para comunicação com a Direção-Ge-
ral, o único elo era a caixa postal dos Cor-
reios – quase sempre vazia. Enquanto es-
perava, o casarão ganhava jeito de banco. 
Agora com a máquina recebida do Almox, 
fazia a minha parte, improvisando mode-
los. Enfim, chegou o material: arquivos, 
móveis de madeira, tapetes, conjuntos 
de assinaturas autorizadas, material de 
expediente, lâmpadas fluorescentes, bal-
cões, gerador de energia, cofres e volumes 
da CIC. 

Com a colaboração de todos na cidade 
– prefeito, vereadores, tabeliães, comer-
ciantes, fazendeiros, operários –, vi chegar 
o grande dia. Dia de flores, discursos, mú-
sica, coquetel, banquete, festas: a agência 
estava ali para ficar. Gerente e funcioná-
rios se uniram em iguais e definitivos pro-
pósitos de progresso. Da velha agência dos 
Correios, foi transmitido conciso telegra-
ma à sede: 

“BB CARAVELAS (BA) E BB DIREÇÃO 
GERAL – CREGE/SUFIC pt nesta data vg 
novembro dezesseis vg iniciadas opera-
ções agência em Caravelas (BA) pt”. 

Oculta sob o frio texto da mensagem, 
havia toda uma história de aventura e pio-
neirismo, que continua se repetindo pelos 
rincões deste Brasil.
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Movec, pioneirismo 
sobre quatro rodas 
Luiz Fernando Suplicy de Lacerda Moscaleski,  
funcionário; história postada na comunidade  
virtual BB 200 Anos

A Movec [Unidade de Crédito Móvel do 
Banco do Brasil] foi criada pra atender bol-
sões de colonos agricultores que, em fun-
ção da distância, tinham dificuldades para 
se dirigirem às agências bancárias mais 
próximas. Essa unidade era composta por 
um veículo com tração nas 4 rodas, uma 
Rural Willys, e de funcionários ligados ao 
Cadastro e Carteira Agrícola (Creai). Me-
diante aviso prévio, os interessados em fi-
nanciamento se dirigiam às prefeituras de 
seus respectivos municípios e nesse local 
eram atendidos pela equipe do BB. 

Numa primeira entrevista, o agricul-
tor fazia seu cadastro e simultaneamente 
sua proposta de empréstimo. Encerrada 
essa fase, a equipe retornava para sua 
sede, onde eram formalizados os contra-
tos. Depois, novamente a equipe se dirigia 
para a região visitada, a fim de colher as 
assinaturas nos documentos de crédito e 
fornecer as senhas para que os agora mu-
tuários fossem à agência respectiva rece- ber os valores pleiteados. Dessa forma, o 

agricultor comparecia somente uma vez à 
agência, ao invés de três, que era a manei-
ra convencional. 

A Movec da qual participei era sedia-
da em Foz do Iguaçu. Os locais atendidos 
por nós, nos anos 1963 e 1964, foram Gua-
íra e Terra Roxa, distando essas cidades 
250 km da sede. Nessa operação foram 
lavrados 647 contratos de financiamento 
agrícola. Na minha opinião, em função do 
sucesso que o empreendimento alcançou, 
e olhando também o cunho social, ainda 
caberia o serviço Movec nos dias de hoje. 

Estrada pelas montanhas que liga as praias do sul  
em Florianópolis (SC), 2001
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O gerente, o líder
Cida Cordeiro Katsurayama, funcionária aposentada

O gerente tem que comandar a sua equipe 
para que cada um pense como você pensa. 
Tínhamos reuniões toda segunda-feira; era 
um momento sagrado da gente conversar, 
onde até a telefonista tinha lugar e fazia 
palestra para dizer aos funcionários como o 
cliente tem que ser atendido, que não pode 
ficar esperando na fila – era uma equipe 
muito bem azeitada no sentido de atender 
prontamente: o cliente não pode esperar, 
tem que ser bem atendido. E nisso a equi-
pe é o principal. Se não há uma equipe com 
todo mundo voltado para o mesmo ideal, 
você não consegue, é muito difícil. 

Fomos assaltados três vezes em qua-
tro anos, o que também é uma fase difícil, 
porque há uma quebra muito grande no 
moral. E, para recuperar o pessoal, é muito 
difícil. Há pessoas que são mais nervosas, 
a pressão sobe, passam mal, e você tem 
que abrir a agência, porque o público está 
lá. Mas conseguimos nos recuperar bem. 

Teve gerente que foi seqüestrado. Tem 
muita coisa que acontece na vida do Ban-
co que não aparece em lugar nenhum. Es-
ses momentos de grande tensão, você tem 
que resolver. Tem que ver o lado do funcio-
nário, ver o lado do Banco, são momentos 
em que você tem que se controlar muito, 
ouvir muito para tomar a decisão correta, 
porque nessa hora a solução é sempre es-
perada do líder.

A amizade é fundamental, você se 
colocar no lugar do outro. O crescimen-
to através das pessoas – esse é o grande 
aprendizado. No Banco, eu  tive sorte de 
encontrar muita gente boa, e eu pude apro-
veitar, usufruir e crescer. Esse é o grande 
segredo: ter um espaço em que você possa 
se desenvolver através das pessoas. 

63

Vista aérea do bairro Higienópolis. São Paulo (SP), 2008



O olho de águia
Mauro Rodrigo Ribeiro, funcionário; história postada na comunidade virtual BB 200 Anos

Idos dos anos 1980, quando 80% dos pro-
cessamentos eram manuais. Agências 
com classificação por letras, média de 
30 funcionários por agência, baterias de 
caixas com muitos funcionários – a nos-
sa com dez. Agência Barão de Duprat, em 
São Paulo (SP), no burburinho da Rua 25 
de Março, desde aquela época com muita 
gente e grande movimento. Havia a Te-
souraria, com tesoureiro e assistente de 
tesouraria. O caixa solicitava o dinheiro 
ao tesoureiro via “passadão”, um formu-
lário que designava quanto, com quantas 
e quais notas se queria o valor monetário. 
Trabalhava-se com alegria, camaradagem 
e com gente de todas as partes do Brasil. 

Ao fim de um dia de muito serviço, o 
Jorginho, japonês competente e grande 
amigo, constatou a diferença de um valor 
considerável, uns dez salários de caixa da 
época. O dinheiro havia sido passado pela 
abertura existente entre os caixas e a te-
souraria e... sumido! Procura daqui, procu-
ra dali, o gerente-geral de quatro no chão 
procurando no lixo, desespero, e nada se 
encontrou. Abre-se processo, vem o inspe-
tor (era como se chamava o auditor na épo-
ca), inquire, pressiona, procura nos movi-
mentos contábeis, fuça nas vidas pessoais 
de todos os funcionários, um inferno. 

Na agência trabalhava também um 
baiano de Itabuna, Luiz Roberto, conheci-
do como Lula, mais de 20 anos de Banco e 
passagens por inúmeras agências no Bra-
sil todo, onde colecionou inúmeros causos 
e histórias que contava com graça e um 
maravilhoso sotaque. Lula trabalhava na 

cobrança, separando os boletos que eram 
processados à época nas agências. Traba-
lhava numa grande mesa de frente à porta 
principal da tesouraria. O inspetor queria 
porque queria que o Lula desse alguma 
informação do que viu do sumiço, e este 
explicava que nada viu, nem tinha como 
ter visto. E o inspetor continuou pres-
sionando, falava que ele estava em lugar 
estratégico e tinha que ter visto alguma 
coisa, principalmente na hora em que foi 
passado o dinheiro da tesouraria para os 
caixas. Lula irritou-se e, em altos brados, 
soltou a pérola: 

– O senhor sente-se aqui no meu lugar 
– e colocou o inspetor em sua cadeira. Ago-
ra vê se consegue ver a abertura entre a 
tesouraria e a bateria de caixa.

O inspetor falou que não. Então, o Lula 
gritou: 

– E você acha que meu olho faz curva? 
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Comprei os primeiros computadores para 
o Banco do Brasil. Foi uma luta, porque o 
Banco não admitia profissionais de fora. 
Tínhamos que aproveitar os concursados. 
Todo funcionário engenheiro foi traba-
lhar no serviço de computação. Em 1966, 
fizemos o primeiro curso de implantado-
res de sistemas. Eu era muito amigo do 
Amador Aguiar, do Bradesco. Fui visitá-lo 
várias vezes com o diretor administrativo 
do Banco do Brasil. Ele nos recebia mui-
to bem e tinha orgulho de mostrar como 
se organizavam. O Bradesco nos serviu 
de exemplo na mecanização. Mandei pre-
parar as salas dos computadores, salas 
grandes com ar-condicionado. As máqui-
nas eram muito valiosas. Hoje em dia, é 
tudo mais fácil. Ninguém tem idéia do sa-
crifício que foi naquele tempo. 

“No Banco não havia fila 

única, que é a grande 

invenção do século. Eu 

ficava olhando aqueles 

montes de guichês de 

caixa. Você estava numa 

fila e ficava louco de 

raiva, porque via a outra 

fila andando e a sua 

não. E não podia mudar 

de fila, porque perdia 

tempo.” 
Manuel Messias da Silva 

Filho, funcionário

Computadores chegam ao BB
Nestor Jost, ex-presidente do Banco do Brasil
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O primeiro PC a gente nunca esquece
Edgard Rufatto Jr., funcionário; história postada na comunidade virtual BB 200 Anos

Agência São Caetano do Sul (SP), 1967

Não me lembro se foi em 1986, 87 ou 88. Sei que um dia, ao che-
gar ao suporte (trabalhava produzindo, entre outras coisas, os 
contratos de operações e os estudos), terceiro andar da agência 
São Caetano do Sul (SP), me deparo com um PC (personal com-
puter) em cima de uma mesinha de suporte, com os cabos desli-
gados e uma impressora matricial.

Perguntei a alguns colegas e ninguém sabia o que aquilo 
fazia ali, nem para que servia. Como eu começava a “fuçar” no 
mundo da informática – em casa eu tinha um XT90 –, dei uma 

olhada no manual, liguei o cabo de força (che-
quei a voltagem), o monitor e o cabo da impres-
sora. Liguei o “bichinho” e o monitor de fósfo-
ro verde me mostrou que tinha um redator de 
texto, além do correio (antecessor do Sisbb). 
Desliguei a máquina e fui para a rotina...

Dali a uns dois dias, chegou um pacote 
com alguns disquetes e uma mensagem in-
formando que se tratava de minutas de con-
trato para serem utilizados no redator. Que 
maravilha! Em minutos vislumbrei o fim 
dos contratos com “n” vias, datilografados 
na máquina elétrica IBM, onde não podía-

mos cometer erros.
Não pestanejei. Peguei a primeira operação que apareceu, es-

colhi a minuta correta e fui usar a novidade. Em meia hora, cam-
pos preenchidos, teclei imprimir e a impressora matricial iniciou 
sua monótona melodia, atraindo a atenção de todos. As “n” vias 
do contrato surgiram, seqüencialmente, sem erros. Pus tudo num 
envelope vazado e enviei para o gerente de suporte, com uma pa-
peleta de encaminhamento para despacho do gerente.

À tarde, quando voltei do almoço, lá estava o gerente de supor-
te com o contrato. 

– Edgard – chamou ele. – O gerente não assinou. Ele está me 
perguntando o que é isso. Cadê as vias carbonadas?

Tivemos que explicar a novidade, e depois de uma boa meia 
hora de discussão, estávamos oficialmente na era da informática. 
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Uma história de amor impossível
Jacques Leite de Godoy, funcionário; história postada na comunidade virtual BB 200 Anos

Que um homem se apaixone por uma mu-
lher e vice-versa é possível e corriqueiro. 
Mas um homem apaixonar-se por uma 
máquina?

A história que quero contar é de um 
bando de marmanjos, eu entre eles, que se 
apaixonaram por uma máquina, a mesma 
máquina. Aconteceu no século passado, 
na década de 1960, ao final da era român-
tica. Está certo que foi o primeiro amor de 
todos por uma máquina e, como estamos 
cansados de saber, o primeiro amor nunca 
se esquece. 

A máquina era lindona, não existia 
outra no Brasil, foi a primeira. Ainda hoje 
gostamos de dizer que foi o primeiro com-
putador em nosso País. Tanto enaltecemos 
os predicados do computador Gamma 30 
que até a concorrência sabia de todos os 
pormenores – que por certo causavam al-
guma preocupação. 

Mas – sempre tem um “mas” – a tec-
nologia não pára de evoluir e um dia te-
ria que acontecer conosco, fazendo-nos 
sofrer todo o medo do desconhecido que 
impusemos aos nossos usuários com a 
implantação da nova metodologia de ser-

viço em substituição aos arcaicos métodos 
mecanizados. Nada melhor havia do que o 
Gamma 30. E a notícia chegou como uma 
bomba: o BB comprou novo computador, o 
mais atual da série 360, e deveríamos fre-
qüentar o treinamento da nova máquina. 

O que fazer? Vamos lá. Todos os apaixo-
nados pelo Gamma 30 estavam na sala de 
aula. O professor designado pela IBM era o 
melhor: Álvaro Sala. Não muito à vontade, 
começou a aula declarando saber de nossa 
paixão e que sabia que não existia máqui-
na igual àquela que tanto amávamos. Aos 
poucos, naquele estilo de cursinho, foi ga-
nhando a turma e logo já éramos seus fãs. 

Depois desse curso, o professor Sala 
ministrou muitos outros para nossa tur-
ma e muitas outras que chegaram depois. 
Algum tempo depois, quando já estávamos 
bem íntimos, o professor Sala nos confes-
sou que aquela primeira aula, apesar de 
sua grande experiência, foi um dos mo-
mentos mais difíceis que passou na sua 
carreira de mestre. Perdemos uma grande 
máquina e ganhamos um grande amigo e 
professor. E nunca mais nos apaixonamos 
por uma máquina, foi a primeira e única. 

Nascer do sol na Praia de Copacabana. Rio de Janeiro (RJ), 2001
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Quero meu nome no cartão do BB 
Angela Mayalú Campos Pereira, funcionária; história postada na comunidade virtual BB 200 Anos

Eu trabalhava como escriturária na Agência Butantã, zona 
oeste da capital paulista, e estava atendendo no antigo NR3. 
Na fila observei uma menina de cinco aninhos, com um belo 
sorriso no rosto e um sacolinha na mão. Chegou a sua vez, e 

assim que me levantei para cumprimentar a mãe da menina, 
ela logo me disse: 

– Oi Angela, a sua cliente é a Mariana, você se incomoda em 
atendê-la? – ao tempo que me dava uma piscadela. 

Eu passei a me dirigir somente à Mariana, a garota sorri-
dente. Ela ajoelhou na cadeira, como forma de aumentar sua  
estatura, colocou sua sacolinha em cima da minha mesa e disse: 

– Moça eu juntei essas moedas que ganhei da minha avó, 
meu pai e minha mãe. Eu quero que você guarde para mim aqui 
no Banco do Brasil. Mas eu quero um cartão com meu nome! 

Após boas risadas e meu encantamento com a determinação 
daquela menina, a mãe explicou que ter um cartão do BB com o 
nome dela estampado era o sonho de Mariana, que amava o BB e 
adorava passear no Banco. 

Abri a poupança e fizemos o depósito das moedas – que, ali-
ás, deu trabalho para contar. Sabemos que não foi possível emi-
tir o cartão em nome da criança, o que expliquei à mãe. Ela já 
sabia da impossibilidade, mas contou como era 
importante que a Mariana 
tivesse sido atendida por 
uma funcionária do Ban-
co. Até hoje lembro daquela 
criança sorridente, falante, 
com muito brilho no olhar 
e com um desejo: ser cliente 
do Banco do Brasil. 

MARIANA
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Fui nomeado no dia 21 de junho de 
1989 e no dia 22 de junho tomei posse. A 
idéia de instalação do CCBB Rio surgiu 
porque o prédio estava deteriorado. Ali 
funcionava a Agência Centro do Rio de 
Janeiro. E como no Brasil tudo que é an-
tigo é para ser derrubado, o Doutor Cami-
lo Calazans teve a idéia brilhante de dar 
uma utilidade ao prédio, aproveitando 
sua beleza arquitetônica e a própria his-
tória. A pedra fundamental desse prédio 
foi lançada no ano de 1880 por Dom Pedro 
II. E, para o Rio de Janeiro, a inauguração 
do Centro Cultural Banco do Brasil mu-
dou completamente o perfil de freqüência 
de público nessa área da cidade. Era uma 
área deteriorada e ninguém passava por 
aqui. E ter me lançado nessa empreitada 
do CCBB foi uma aventura, porque eu ti-
nha uma carreira de 30 anos de serviços 
burocráticos bancários e, no entanto, pas-
sei a trabalhar com uma atividade que me 
enriqueceu muito, não só em termos de 
satisfação, mas espiritualmente.

CCBB, um presente para o Rio
Reinaldo Benjamin Ferreira, funcionário aposentado

Eu era chefe do gabinete da vice-presidên-
cia de administração do Banco, sob a ges-
tão de Francelino Pereira, quando eu pedi 
a ele: “Doutor Francelino, já estou com 
quase 30 anos de Banco, tenho vontade de 
encerrar minha carreira no exterior”. Ele 
respondeu: “Reinaldo, eu tenho uma coisa 
melhor para você do que ser administrador 
no exterior”. O então presidente do Banco, 
Camilo Calazans, já havia criado o Centro 
Cultural Banco do Brasil. E o Francelino 
coordenava o grupo de instalação do CCBB 
no Rio de Janeiro. Um belo dia, ele estava 
exercendo interinamente a presidência do 
Banco, me chamou e mostrou um ato de 
nomeação para ser coordenador-chefe do 
Centro Cultural Banco do Brasil no Rio de 
Janeiro. Eu tremi nas bases. “Puxa, doutor 
Francelino, eu sou bancário, não entendo 
nada de atividade cultural, o que eu vou 
fazer?” Ele disse: “Você trabalha comigo 
há alguns anos e eu te conheço, eu sei que 
você gosta de atividade cultural. Eu tenho 
certeza de que vai dar certo”. 
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As primeiras cenas 
Manuel Messias da Silva Filho, funcionário

Sou laboratorista industrial formado. Ao sair da escola pública, 
em São Bernardo do Campo, eu precisava continuar estudando. 
E tinha que estudar à noite, porque começaria a trabalhar no 
Banco do Brasil. Quando eu estava na oitava série, o Banco foi à 
minha escola e pediu a indicação dos três melhores alunos. Fui 
indicado, fiz a entrevista e ganhei o emprego. Foi o meu primeiro 
emprego – e definitivo – trabalhar no Banco do Brasil. Lembro 
que trabalhava quatro horas por dia e ganhava mais do que os 
meus amigos que trabalhavam oito horas por dia em indústrias. 

Eram três pessoas que iriam me entrevistar. Fui lá, conver-
sei com eles, e me lembro de que me arrependi de uma resposta 
que dei. Um deles perguntou: “Qual é a sua matéria favorita?”. E 
eu falei: “História”. Depois que eu fui embora, pensei: “Perdi o 
emprego. Eu devia ter dito que era Matemática”. Mas, depois, li-
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menor auxiliar de serviços gerais podia 
fazer um concurso interno e, se passas-
se, podia fazer carreira no Banco. Eu fiz a 
prova, passei com 16 anos e tive que espe-
rar até os 18 para tomar posse, em 1986. 

Eu só tenho que agradecer ao Banco 
do Brasil e às pessoas que trabalham lá, 
porque elas me ajudam muito, me incen-
tivam muito, colaboram em tudo o que eu 
quero fazer. E bacana também é que todos 
os anos a Febraban faz o Banco de Talen-
tos, um evento no qual os funcionários de 
todos os bancos podem se inscrever. Um 
ano é Música, Escultura e Literatura; no 
outro ano é Teatro, Poesia e Canto Coral. 
Eu me inscrevi e me classifiquei três ve-
zes como cantor, uma vez em literatura e 
uma vez em teatro. O Banco dá incentivos, 
e eu tenho tido muita felicidade nisso. E 
eu uso muito [o Banco como inspiração], 
porque o Banco é um microcosmo de si-
tuações. Como tenho bastante tempo de 
Banco, observo que muitos se aposenta-
ram, mas parece que o mundo quis repor 
essas pessoas, com as suas característi-
cas. As pessoas são idênticas, o universo 
humano é muito parecido: a competição, 
o comportamento. Eu já cheguei a dar 
nome de pessoas do Banco nos meus li-
vros, já fiz música pensando no compor-
tamento de um amigo meu. O primeiro 
livro se chama Um E-Mail em Vermelho, 
que escrevi em parceria com a Eliana 
Martins. O Ouro do Fantasma é o meu 
primeiro livro individual; o Cresci, Agora 
o Que Vou Ser? é o meu primeiro livro en-
comendado. É muito difícil escrever um 
livro: é um trabalho de sentar todo dia e 
escrever. Com No Coração da Amazônia, 
meu sexto livro, eu estou muito feliz: ele 
foi finalista do Prêmio Jabuti 2008. 

garam na minha casa: “Você vai trabalhar 
com a gente”. E eu fui, como menor auxi-
liar de serviços gerais, que era o meu car-
go. Era muito interessante, porque era ou-
tro tempo. No Banco não havia fila única, 
que é a grande invenção do século. Lem-
bro que minha agência era muito grande, 
tinha dois andares, e eu ficava na escada 
olhando aqueles montes de guichês de 
caixa, uns 20, cada um com uma fila. Às 
vezes você estava numa fila e ficava louco 
de raiva, porque via a outra fila andando 
e a sua não. E não podia mudar de fila, 
porque perdia tempo. Naquela época, o 
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Adiantamento  
para o casamento...  
Matosinhos Mateus de Andrade, funcionário; história postada na comunidade virtual BB 200 Anos

Às vezes me vanglorio de não ter passado por muitos trotes no 
Banco. Não jurei sobre a CIC Funci, não fiz assinatura do BIP e 
muito menos coloquei oitavado em ordem alfabética ou lavei fita 
de máquina de fazer cheques.

Mas a vingança da agência foi um trote bem pensado.
Nos idos de 1983, quando tomei posse, já estava noivo e pre-

tendia casar. Lógico que o salário do Banco do Brasil era muito 
maior que o da iniciativa privada, algo em torno de 4 ou 5 vezes 
mais. Mas é outra história. 

Em pouco tempo, o Clovis ficou sabendo da minha pretensão 
de casar em breve. Faltando uns quatro meses para o casório, o 
Clovis, que era meu mentor de crédito rural, me chamou e per-
guntou:

– Matosinhos, você tem dinheiro suficiente para o casa-
mento? 

Respondi que tinha umas economias na poupança da Minas 
Caixa e que os móveis já estavam comprados, só faltava mesmo o 
local para morar. Como estava de transferência para Santa Bár-
bara, em um fim de semana eu resolveria isso.

– Mas Matosinhos, veja bem. Tem um adiantamento do Ban-
co, de quatro salários, que chamamos “Adiantamento para Casa-
mento”, que você poderá pagar em até dez meses sem acréscimo. 
É só preencher este formulário aqui. 
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da mesa era proporcional ao cargo) no 
meio, alguns sofás individuais e duas ca-
deiras. Ele olhou por cima daqueles óculos 
de leitura e fez um movimento indicando 
para sentar em uma das cadeiras, com 
aquela cara de sério. Senti-me na frente de 
um juiz inquisidor.

Pegou a pasta parda, abriu, passou os 
papéis para lá e para cá, leu alguns pon-
tos, fez alguns círculos, até que começou 
a falar:

– Matosinhos, você já está conosco há 
cinco meses. Já foi até indicado para tra-
balhar lá na nossa Classe I de São Domin-
gos do Prata, com crédito rural, porque, 
segundo o Clovis me disse, você já enten-
de bastante das normas, sabe fazer uma 
cédula bem-feita, analisar uma proposta 
corretamente, consultar a CIC Rural.

Já não entedia mais nada. Afinal, o 
que eu fiz? 

– Mas algumas coisas precisam estar 
claras – continuou o gerente. – O Banco é 
realmente uma mãe para todos nós. – Fez 
nova pausa, olhou novamente os docu-
mentos da pasta, e continuou – Mas as 
despesas com o casamento são de respon-
sabilidade do pai da noiva. Por isso – con-
tinuou – estou indeferindo o seu pedido. 
Seja bem-vindo ao seu primeiro trote den-
tro do Banco do Brasil.

Fiquei ali, ainda sem entender nada, 
mas com uma vontade louca de dar um 
montão de gargalhadas. Contive-me, le-
vantei agradeci e quando sai da sala, a 
agência todinha estava me esperando do 
lado de fora. Bateram palmas, riram. 

Como já estava no final do expediente, 
saímos para tomar um “suco de cana” e o 
assunto, de tira-gosto, foi o adiantamento 
para casamento.

Durante vários dias o requerimento 
e o “indeferimento” ficaram expostos no 
quadro de avisos da agência, na cozinha. 
E todo dia era uma risada geral. 

Entregou-me um formulário bem ela-
borado que continha os dados básicos 
(nome, matrícula, categoria, número de fi-
lhos, data do casamento, nomes dos meus 
pais, nomes dos meus sogros, nome dos 
meus cunhados (e eram muitos...) e todas 
aquelas informações do “Funcionário/As-
sunto/Razão”. Disse-me para preencher e 
devolver para ele, que providenciaria “o 
devido encaminhamento”.

Na hora me veio um monte de coisas 
na cabeça, principalmente a dúvida do que 
fazer com quatro salários, tilintando na 
conta. Preenchi todos os campos, escrevi 
um “Assunto/Razão” bem convincente, as-
sinei e devolvi ao Clovis.

Ele olhou o formulário, analisou item 
por item, fez alguns comentários do tipo 
“como a família da sua noiva é grande” e 
prometeu encaminhar o documento para 
o gerente.

No dia seguinte me informou que já 
havia entregue ao gerente e que dentro de 
uns quatro ou cinco dias daria a resposta.

Uns dias depois o menor, que era mais 
um assistente, chegou e me disse que o 
gerente queria falar comigo. Levei o maior 
susto. “Que será que eu fiz desta vez?”, 
pensei com os meus botões. 

Subi as escadas e fui até aquela sala 
que mais parecia casa mal-assombrada, 
com uns armários enormes, marrons es-
curos, uma mesa gigantesca (o tamanho 
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O episódio ilustra a fibra, o caráter e a noção 
de cumprimento do dever presentes no fun-
cionário do Banco do Brasil, por mais adver-
sas que sejam as circunstâncias. Aconteceu 
no Recife, durante a revolução de outubro de 
1930, quando meu falecido pai, José Arraes 
de Alencar, era gerente naquela cidade.

Eclodido o movimento, Arraes de 
Alencar sabia que os revolucionários não 
tardariam a tentar apoderar-se do dinhei-
ro da agência, mesmo que, para isso, ti-
vessem que usar de violência. E, como na 
canção – “quem sabe faz a hora, não espe-
ra acontecer” –, enfrentou a agitação que 
dominava a cidade, entrou na agência e, de 
lá, retirou o numerário do cofre. Remeter 
a “reserva” para a sede, no Rio de Janeiro, 
ele só conseguiu com muita insistência, 
pois o comandante do navio relutava em 
aceitar a valiosa carga.

Com o dinheiro fora do alcance dos re-
volucionários, Arraes de Alencar determi-
nou que não abrissem as portas do Banco 
e foi, com a mulher e os quatro filhos, para 
a pequena cidade de São Lourenço, próxi-
mo a Recife.

A noite avançava quando chegou a 
patrulha, intimando Arraes de Alencar a 
comparecer imediatamente ao palácio. A 
ordem era do novo governador, Carlos de 
Lima Cavalcanti, empossado pela revolu-
ção vitoriosa. Arraes de Alencar, sem se 
intimidar, só compareceu na manhã do dia 
seguinte, acompanhado do colega José Ca-
semiro Borges. Ali, na presença de oficiais 
e civis adeptos do movimento, o governa-
dor quis saber por que o Banco estava fe-
chado. Respondeu-lhe Arraes de Alencar 
que o motivo era a violência reinante na 

Tensão em Recife, outubro de 1930
Alfredo Pequeno de Arraes Alencar, funcionário; reproduzido do BIP nº 96, de março de 1982

cidade em poder dos revoltosos. Retrucou-
lhe Lima Cavalcanti, elevando a voz: 

– A esta altura dos acontecimentos, 
temos o movimento por vitorioso e, para 
levar a termo nosso intento, usaremos de 
violências, se for preciso.

O gerente do BB, mais alto ainda: 
– Dr. Lima Cavalcanti, há homens que 

não temem violências; e eu sou um deles.
O governador, diante da enérgica res-

posta, acalmou-se e disse que não se refe-
ria a violências físicas. E, em nome do ge-
neral Juarez Távora, exigiu que lhe fosse 
entregue o dinheiro existente na agência. 
Arraes foi taxativo: 

Agência Recife (PE), s/d
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– Não é mais possível, Dr. Lima Caval-
canti; já o remeti para o Rio de Janeiro.

Descrendo da palavra do gerente, o 
governador despachou uma patrulha ao 
Banco. Momentos depois, soldados arrom-
bavam a porta da agência à bala – atitude 
totalmente desnecessária – e abriam o co-
fre-forte. Estava vazio. Decepcionado, o ge-
neral Távora nada mais podia fazer senão 
liberar Arraes de Alencar, que voltou para 
casa, onde, já noite, esperava repousar do 
dia agitado que enfrentara.

Mas eis, pela madrugada, uma nova 
patrulha `a sua porta; dessa vez coman-
dada por um sargento. Bastante nervoso, 
o militar exigia que meu pai desse conta 
do dinheiro do Banco, sob pena de fuzila-
mento sumário. E lá se foi, mais uma vez, 
o nosso Arraes, levado à força, sem tempo 
sequer de mudar de roupa.

Não demorou, pequena multidão as-
sistia, espantada, à estranha e dramática 

cena: encostado na parede da agência do 
Banco do Brasil, um homem de pijama 
estava prestes a ser fuzilado pelo exalta-
do sargento, que se dizia responsável pela 
guarda do dinheiro (posteriormente, cons-
tatou-se que o militar sofria de “neurose 
de guerra”).

Quis a Providência que o tumulto levas-
se até lá um oficial do Exército. Inteirado do 
que ocorria, percebeu, de imediato, tratar-
se de gesto inteiramente injustificável: a re-
messa do dinheiro já era fato consumado e 
aceito pela cúpula revolucionária. Prendeu 
então o tresloucado sargento e, com pedi-
dos de desculpas, liberou Arraes de Alencar 
para sua merecida noite de sono.

Tão fundo marcou-me o episódio que 
ainda hoje consigo ver, bem nítido, o me-
nino de seis anos contemplando aquela fi-
gura de pijama, calma e sorridente, fazen-
do a barba naquela quase trágica manhã 
de outubro de 1930. 
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BB, o mito e a Catende
Hayton Jurema da Rocha, funcionário; história postada na comunidade virtual BB 200 Anos

Sufocada por dívidas, a Usina Catende teve 
sua falência decretada pelo Tribunal de Jus-
tiça de Pernambuco em meados de 1995, 
piorando ainda mais o quadro de miséria 
instalado na Zona da Mata nordestina. 

O governador Miguel Arraes, preocu-
pado com os sinais de convulsão social 
que despontavam ante o risco de fecha-
mento de mais uma usina, telefonou para 
o ex-presidente Paulo César Ximenes, a 
quem pediu que o BB, como maior credor 
bancário, aceitasse assumir a condição 
de síndico da massa falida – única chance 
que enxergava de soerguer a velha fábri-
ca de açúcar, tida no início do século 19 
como uma das maiores empresas do ramo 
no mundo.

– Tudo bem, governador. Se é para ten-
tar manter viva a empresa e preservar mi-
lhares de empregos, vamos em frente. Mas 
que fique bem claro: nenhum centavo de 
dinheiro novo por parte do Banco.

Arraes gostou do que ouviu. Sabia que 
os empregados da usina eram credores 
privilegiados da massa falida e queria or-
ganizá-los numa grande cooperativa com 
milhares de associados. Com os ex-pro-
prietários da Catende afastados da gestão 
da empresa, o Bandepe, banco estadual, 
faria um adiantamento por conta da ven-
da da safra 95-96 para que fossem feitos 
os tratos culturais nas lavouras de cana 
e o chamado “apontamento” da fábrica 
(reparo de caldeiras, limpeza ou substi-

Cabo de Santo Agostinho (PE), 2005 
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tuição de peças gastas etc.). E o BB, com 
sua inegável credibilidade, sendo desig-
nado síndico da massa falida, traria como 
credenciais não só a confiança do juiz 
responsável pela condução do processo 
falimentar como também a esperança dos 
empregados, dos fornecedores de cana, 
dos compradores de açúcar e da comuni-
dade como um todo. 

No início de outubro de 1995, o que pa-
recia delírio ganha corpo e alma: a usina 
iria de fato esmagar a safra de cana-de-
açúcar da região. Fim de tarde, sol desapa-
recendo no horizonte, palanque armado 
na carroceria de um caminhão, o velho Ar-
raes pega o microfone e com sua voz rouca 
se dirige a centenas de pessoas que espe-
raram o dia todo por aquele momento:

– Eu prometi, eu cumpro: a Catende 
vai moer, a Catende continua viva e o em-
prego de vocês também! 

Aquela gente humilde e suada, espre-
mida próxima ao caminhão, quase não se 
continha de felicidade. Era homem, mu-
lher, menino, velho, velha, chorando, sor-
rindo, todos movidos pela esperança de 
dias melhores. 

Diz a lenda que naquela tarde um an-
tigo foguista da usina, entusiasmado e já 
meio combalido por conta da cachaça, teria 
dito logo em seguida em alto e bom som:

– Pode falar quem quiser, mas quando 
Doutor “Arraia” é governador, chove mais 
por aqui. 

Ai de quem por ali duvidasse dessa 
convicção!

Três anos depois, em 1999, o BB re-
nunciou à condição de síndico, com todos 
os seus atos aprovados pelo juiz que con-
duziu o processo falimentar. E a Usina Ca-
tende, tocada por ex-empregados, até hoje 
mantém a chama acesa, gerando a renda 
possível numa das regiões mais desiguais 
do País. 

“O processo era bem empírico, mas era o único que se conhecia até então. Havia uma estrutura de pessoal numerosa, mas cercada de muita segurança. O pagamento de um cheque envolvia vários funcionários. Você entregava o cheque no balcão, recebia uma senha.” 
Luiz Roberto Paixão Passos, funcionário aposentado
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A superação da crise 
Marconi de Albuquerque Urquiza, funcionário; história postada na 
comunidade virtual BB 200 Anos

Terra Boa, interior do Pa-
raná, próximo a Cianorte, 
está na região onde a con-
fecção é o principal setor 
industrial, mesmo no meio 

de uma vasta área do agro-
negócio empresarial. Em 

1997, a cidade vivia uma crise 
imensa na sua economia, a agricultu-

ra quebrada e as empresas da confecção 
também quebradas pela livre importação 
de roupas da China. A própria agência do 
BB vinha há tempos com resultados pífios 
e com a estrutura desmontada em função 
do PDV, uma desmotivação que doía. 

Nesse ambiente interno ruim e no des-
crédito na relação do Banco com a comu-
nidade, escondia-se uma grande oportuni-
dade de transformação. Logo em março de 
1997, fechou a maior empresa da cidade 
em número de funcionários, com 534 em-
pregados. No mesmo período, fechou um 
laticínio. Era uma situação de crise muito 
forte. Passado o susto, vários ex-emprega-
dos da empresa de confecção que havia fe-
chado procuraram o BB, consultando para 
contratar o Proger [Programa de Geração 
de Emprego e Renda] e linhas de capital de 
giro, então poucas. 

Olhando a situação econômica feia, 
mas também o conhecimento que os ex-
empregados detinham da atividade, em ju-
lho de 1997 foram contratadas inicialmen-
te oito operações de Proger Investimento 
para aquisição de máquinas de costura, 
overloque etc. Também foram abertas li-
nhas de desconto de cheques, o que possi-

bilitou a algumas das empresas um cres-
cimento poderoso. Um ano e meio depois, 
com a diminuição das importações, o se-
tor de confecção retomou seu crescimen-
to e o BB, já com a tradição de apostar no 
setor, pôde aproveitar e crescer junto com 
a cidade. 

Em meados de 2000, eu já estava em 
outra cidade, e fiquei boquiaberto com o de-
senvolvimento de uma empresa de lingerie 
quando lá voltei, em 2004. Esta empresa, 
que começara com o apoio do investimento 
do Proger, com um teto de desconto de che-
ques mirradinho, com 12 máquinas em um 
espaço de cerca de 30 metros quadrados, 
havia se mudado para um galpão enorme, 
com 500 metros quadrados, e contava en-
tão com 200 empregados. 
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“Tem que dizer mesmo, moço?”
Eliana Meneghetti, funcionária; história postada na comunidade virtual BB 200 Anos

“A amizade é 
fundamental, você se colocar no lugar do 

outro. O crescimento através das pessoas 
– esse é o grande 
aprendizado. No Banco do Brasil eu tive sorte de encontrar muita gente boa e pude aproveitar, usufruir e crescer.” 

Cida Cordeiro Katsurayama, funcionária aposentada

Agência do interior de São Paulo, meados 
dos anos 1970. Naquele tempo, o Banco 
operava fortemente, nessa região, na Car-
teira Rural – ProAgro a toda. Fila imensa 
de pessoas aguardando para financiar o 
plantio. 

Senta o agricultor humilde, chapéu na 
mão, olhos baixos, com sua melhor roupa 
de domingo, na frente do colega para pre-
encher a ficha cadastral. Nome, data de 
nascimento, estado civil, regime de casa-
mento... O homenzinho levanta os olhos ar-
regalados, mexe-se na cadeira e pergunta:

– Mas tem que dizer mesmo, moço? 
– Claro que sim.
– Umas duas ou três vezes por semana. 
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O Banco do Brasil começou a operar em outros países a partir de 1941, com 
a abertura da primeira agência em Assunção, Paraguai. No começo dos anos 
1960, iniciou atividades na Argentina, na Bolívia e no Chile. A filial de Nova 
York foi inaugurada em 1º de abril de 1969. 

A partir dos anos 1970, houve uma combinação da expansão dos negócios 
do Banco do Brasil na Europa e no Japão. O Banco está presente em Londres 
desde 1971 e logo abriu agências e escritórios em Portugal (1972), França 
(1972), Itália (1974) e Espanha (1980). 

A agência de Tóquio começou a operar em 1972 e atendia principalmente 
clientes pessoas jurídicas da área de importação e exportação. Mas a chega-
da de milhares de brasileiros ao Japão, no início da década de 1990, obrigou 
o Banco a ampliar sua atuação também para o mercado de varejo. 

Os clientes no Japão são os decasséguis, descendentes de imigrantes ja-
poneses que vieram tentar a sorte no Brasil. Além de Tóquio, o Banco do 
Brasil tem agências em Hamamatsu-shi, Nagoya, Gunma-ken, Ibaraki-ken, 
Nagano-ken e Gifu-ken.

Hoje o Banco do Brasil está presente em 20 países, com 37 agências, suba-
gências e escritórios.
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Agência Montevidéu (Uruguai), s/d Agência Panamá (Panamá), 1974

Agência Nova York (EUA), 1969

Agência Mendoza (Argentina), 1984

Agência Tóquio (Japão), 1970



O BB no exterior
Nestor Jost, ex-presidente do Banco do Brasil

Francisco, Panamá. Na época, essas agên-
cias tiveram grande repercussão. A idéia 
era fazer do Banco do Brasil o maior ban-
co da América do Sul. Depois, essas dez 
agências foram ampliadas e criamos um 
banco, o Eurobraz (European Brazilian 
Bank), com sede em Londres. Fizemos fi-
nanciamentos para Itaipu, Vale, Ferrovia 
de Carajás e diversas usinas hidrelétricas 
do País. O Eurobraz emprestou dinheiro 
para o Paraguai se associar ao Brasil na 
construção da Usina de Itaipu.

“O mercado decasségui é muito grande e sustenta 
boa parte do resultado 
do Banco no exterior. São 300 mil pessoas, 1 bilhão de dólares em poupança 

encarteirada no Japão 
– um patrimônio que 
lastreia parte dos nossos 
papéis no exterior.” 
Newton Ribeiro Machado Neto, funcionário

Eu tinha combinado com o então presi-
dente Artur da Costa e Silva a expansão 
do Banco do Brasil para o exterior. A razão 
que eu dei é que, depois da Grande Guer-
ra, os Estados Unidos, por meio dos ban-
cos, substituíram a Inglaterra no poderio 
econômico mundial. Minha proposta era 
começar abrindo dez agências nos locais 
mais credenciados pelo movimento co-
mercial do Brasil. O Banco já tinha agên-
cias em Buenos Aires, em Montevidéu, em 
La Paz e em Assunção. O presidente Jânio 
Quadros havia determinado a abertura de 
uma agência no Líbano. Quando assumi, 
fazia três ou quatro anos que estavam es-
tudando o assunto. Suspendi a criação da 
agência no Líbano e resolvi abrir em Nova 
York, em 1969. Continuamos com agên-
cias em Londres, Hamburgo, Tóquio, São 
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O Brasil no Japão
Newton Ribeiro Machado Neto, funcionário

Até 1989, a legislação japonesa proibia o trabalho de estrangei-
ros, exceto em algumas situações muito pontuais. Naquele ano 
foi aprovada uma legislação nova, que permitia que descenden-
tes de japoneses até a terceira geração pudessem ter o visto de 
permissão de trabalho de longa permanência. Começou então o 
movimento decasségui, coincidindo com uma crise na economia 
brasileira. Muitos descendentes de japoneses do Brasil foram 
para o Japão trabalhar. O Banco do Brasil estava no Japão desde 
1972, mas sempre com uma presença muito pequena. Era mais 
um pólo de apoio aos negócios de empresas japonesas no Brasil, 
e brasileiras no Japão, do que uma operação de varejo. A partir de 
1989, começa a aumentar o número de brasileiros trabalhadores 
no Japão, demandando produtos típicos de varejo, como depositar 
o dinheiro que eles ganhavam nas fábricas e mandar esse dinhei-
ro para as famílias, no interior de São Paulo ou do Paraná. Isso fez 
com que o Banco do Brasil crescesse muito e de repente. 

O mercado decasségui é muito grande e sustenta boa parte 
do resultado do Banco no exterior. São 300 mil pessoas, 1 bilhão 
de dólares em poupança encarteirada hoje no Japão – um patri-
mônio que lastreia boa parte dos nossos papéis no exterior. As 
agências do Banco do Brasil no Japão são território seguro, fa-
miliar e conhecido. Como o decasségui trabalha a semana toda, 
a agência fica aberta aos sábados, porque é o momento que ele 
tem para ir ao Banco. Ali eles deixam revistas brasileiras, jor-
nais, o cafezinho, uma bala, alguma coisa que é um pedacinho 
do Brasil na vida deles.
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Era comum o decasségui ir para o Ja-
pão sem ter tido conta em banco algum. 
Havia pessoas lá que tinham muita difi-
culdade de se relacionar com o Banco. Se 
o funcionário do Banco não entendesse 
isso, então dificilmente desenvolveria um 
diálogo produtivo com o cliente. Na época 
eram três agências no Japão e havia pro-
blemas de atendimento, o pessoal recla-
mava dos funcionários. E me pediram para 
formatar um programa de treinamento de 
atendimento ao público para os funcioná-
rios do Japão. Como eu havia participado 
de um programa chamado “Campeões do 
Atendimento”, a idéia foi adaptá-lo para 
atender o pessoal do Japão. Em janeiro de 
2000, fui para o Japão com a incumbência 
de treinar todo mundo das agências. 

Lembro do primeiro dia de trabalho. 
Pus um terno, estava muito frio, eu vestia 
uma capa, cheguei ao prédio onde está o 
Banco do Brasil, apertei o botão do ele-
vador e chega lá uma japonesa, provavel-
mente funcionária de alguma empresa 
daquele prédio. O elevador chegou, abriu 
a porta, e eu, latino e cavalheiro, fiquei es-

perando que a senhora entrasse; e ela, ja-
ponesa, ficou esperando que o homem en-
trasse primeiro. O elevador fechou a porta, 
foi embora e ficamos os dois com cara de 
tacho, sem saber o que fazer. Isso já foi um 
primeiro choque para mim: “Estou num 
mundo diferente”. Aqui, as pessoas quan-
do saem para almoçar, por exemplo, se o 
elevador tem lugar só para três, você man-
daria três na frente e os outros vão depois. 
No Japão, não: ou vai todo mundo junto 
ou não vai nenhum. Há um sentimento de 
grupo, de coletividade, que é muito forte. 
Isso é muito marcante.

Eu nunca trabalhei tanto na minha 
vida, porque dava aula para uma turma 
de manhã, outra turma à tarde e uma ter-
ceira turma à noite – e nos fins de semana 
ia para Hamamatsu treinar o pessoal no 
sábado e para Nagoya, no domingo. Foi 
uma experiência nova. Eu já tinha 12 ou 14 
anos no Brasil como educador, mas nunca 
vi um pessoal tão motivado para a sala de 
aula quanto aquele pessoal do Japão. Lá, 
qualquer professor tem um status diferen-
ciado: há um respeito pelo professor, isso 
está entranhado na cultura do japonês. E o 
que ficou em termos de experiência foi um 
crescimento profissional muito grande. Lá 
eu estava falando em nome do Banco, eu era 
o Banco e eles me ouviam como se o Banco 
do Brasil estivesse falando com eles. 

Hoje são oito agências no Japão, sem 
falar num serviço volante, que é uma coisa 
muito interessante. Onde tem encontro de 
brasileiros, o Banco do Brasil está lá. Se 
tem uma final de campeonato de futebol 
de salão, no norte do Japão, em Sendai, 
estarão lá dois funcionários do Banco do 
Brasil com o quimono característico, um 
balcãozinho e formulários para quem qui-
ser abrir conta ou mandar remessas para 
o Brasil. O Banco do Brasil vai atrás do 
brasileiro onde ele estiver. 
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A primeira agência do Banco do Brasil na 
área de influência da Caatinga foi inaugu-
rada na região costeira contígua ao bioma, 
em Recife (PE), no dia 12 de agosto de 1913 
– então a sétima unidade do Banco em ope-
ração no País. Teve início ali um processo 
de profunda identificação do Banco do Bra-
sil com a região, que se consolidou pelas 
décadas seguintes e demarcou um estilo 
de relacionamento público que privilegia, 
sobretudo, o desenvolvimento regional 
aliado a iniciativas articuladas em prol da 
geração de emprego e de renda. O Banco 
do Brasil estimula nesse bioma o cresci-
mento econômico combinado com a qua-
lidade de vida dos agentes do progresso. 
É um jogo de soma positiva: quanto mais 
desenvolvida a região, em bases sustentá-
veis, melhores as oportunidades para as 
pessoas que ali vivem e mais expressivos 
os resultados do Banco, um agente finan-
ceiro que não descuida do social. 

Caatinga é nome de origem tupi-gua-
rani e significa “mata branca” – caa (mata) 
+ tinga (branca). É um ecossistema que só 
existe no Brasil. Com uma área em torno 
de 800 mil quilômetros quadrados, ocupa 
a totalidade do Estado do Ceará e mais de 
metade da Bahia (54%), da Paraíba (92%), 
de Pernambuco (83%), do Piauí (63%) e do 
Rio Grande do Norte (95%), além de nacos 
de Alagoas (48%), Sergipe (49%), norte de 
Minas Gerais (2%) e Maranhão (1%). 

De sua flora são conhecidas cerca de 
930 espécies, cuja característica mais ge-
ral são os troncos espinhosos e retorcidos, 

Na estação seca, a temperatura 
do solo da Caatinga pode chegar a 60ºC.

São típicas da Caatinga 13 espécies de mamíferos, 23 de lagartos, 
20 de peixes e 15 de aves. Entre 
as plantas, há 323 espécies 
exclusivas.

Apenas 0,65% da Caatinga 
é protegida por unidades de 
conservação. Uma área conservada pode abrigar cerca de 200 espécies de formigas, enquanto nas mais 

degradadas há de 30 a 40 espécies.
A perda das folhas da vegetação da Caatinga é estratégica. Sem folhas, as plantas reduzem a superfície de evaporação quando falta água.
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e a capacidade de sobreviver aos longos 
períodos de seca, próprios da região. As 
espécies mais comuns são aroeira, ambu-
rana, baraúna, macambira, mandacaru e 
juazeiro. Os animais, principalmente as 
aves, também se adaptaram às duras con-
dições do bioma: ou assumiram hábitos 
migratórios ou buscam abrigo nas horas 
de muito calor, saindo à noite para procu-
rar alimento.

Nos períodos sem chuva – oito meses 
por ano – a Caatinga “dorme” e as folhas 
caem. Depois das primeiras chuvas, que 
ocorrem no início do ano, o bioma “res-
suscita” e a paisagem muda muito rapida-
mente. A convivência com a região semi-
árida estimulou a sabedoria popular, que 
através das gerações tem sabido identi-
ficar na Caatinga as melhores opções de 
alimento para as famílias, de forragem 
para os animais, as matérias-primas para 
gerar energia e os elementos utilizados 
na fabricação de remédios caseiros. Dos 
estimados 28 milhões de habitantes do 
bioma, 38% vivem no meio rural. 

Estudiosos calculam que perto de 
60% da vegetação original do bioma já 
sofreu algum tipo de modificação devido 
aos impactos provocados pela atividade 
humana. “A Amazônia tem que lidar com 
a pressão internacional; a Mata Atlântica 
e o Cerrado são defendidos por organi-
zações não-governamentais por serem 
centros de grande diversidade. Mas, e a 
Caatinga? Ela foi esquecida. É preciso 
apresentá-la às pessoas. É preciso mos-
trar o seu verdadeiro potencial”, disse o 
geocientista Washington Rocha, do De-
partamento de Ciências Exatas da Uni-
versidade Estadual de Feira de Santana 
(BA), à revista eletrônica Ciência Hoje (nº 
251, de agosto de 2008).

Malgrado a inclemência do clima e o 
solo raso e pedregoso, o bioma é rico em 

recursos genéticos em razão de sua alta 
biodiversidade. Para se proteger, a vege-
tação adaptou-se ao clima seco: as folhas 
são finas ou inexistentes, algumas plan-
tas armazenam água e outras têm raízes 
quase à superfície do solo, como forma de 
absorver ao máximo as águas das parcas 
chuvas. São estratégias de sobrevivência 
que o habitante da região mimetizou e 
que não passaram despercebidas ao es-
critor Euclides da Cunha (1866–1909); no 
clássico Os Sertões, assinalou:

“O sertanejo é, antes de tudo, um for-
te. Não tem o raquitismo exaustivo 
dos mestiços do litoral. (...) A sua apa-
rência, entretanto, ao primeiro lance 
de vista revela o contrário. Falta-lhe 
a plástica impecável, o desempenho, 
a estrutura corretíssima das orga-
nizações atléticas. É desgracioso, 
desengonçado, torto. Hércules-Qua-
símodo, reflete no aspecto a fealdade 
típica dos fracos. O andar sem fir-
meza, sem aprumo, quase gingante 
e sinuoso, apresenta a translação de 
membros desarticulados. Agrava-o a 
postura normalmente abatida, num 
manifestar de displicência que lhe dá 
um caráter de humildade deprimente 
(...). Entretanto, toda essa aparência 
de cansaço ilude. Naquela organi-
zação combalida, operam-se, em se-
gundos, transmutações completas. 
Basta o aparecimento de qualquer 
incidente exigindo-lhe o desencade-
ar das energias adormecidas. O ho-
mem transfigura-se. Empertiga-se, 
(...) e, da figura vulgar do tabaréu 
canhestro, reponta inesperadamente 
o aspecto dominador de um titã aco-
breado e potente, num desdobramen-
to surpreendente de força e agilidade 
extraordinárias.”
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“No inverno, era tudo folhado, ficava 
tudo verde, a coisa mais linda. No verão, 
era tudo tão seco que a gente olhava 
e não tinha uma folha, só aqueles 
garranchinhos em pé. Tudo seco.” 
Rita Maria de Oliveira, da Associação 
Comunitária de Cemoaba, Tururu (CE)
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Vidas de resistência 
Sonielson Juvino Silva, funcionário

A Caatinga está muita ligada à resistên-
cia. Eu era criança e não tinha a percepção 
exata das coisas, mas sabia quando algo 
ia mal e repercutia em toda a comunida-
de. Na seca, as árvores perdem as folhas e 
tudo fica cinza. Você tem a impressão de 
que tudo morreu para sempre. Mas é só 
começar a chover que tudo nasce de novo. 
Esse ciclo de morte e renascimento é como 
a fênix e se reflete na vida das pessoas. O 
dia 19 de março, que é o Dia de São José, é 
uma espécie de marco: se não chover até 
esse dia, o pessoal começa a achar que o 
ano vai ser ruim. Tinha também a figura 
do “experiente”, uma pessoa com muita 
vivência, que era vista como sábia, conse-
lheira, e também era uma espécie de me-
teorologista: olhava para o tempo, para os 
sinais da natureza, se tinha relâmpago, se 

determinada árvore estava com folhagem... 
Havia muitas pessoas assim. Nem sei dizer 
se eles acertavam ou não suas previsões; 
acho que a fé e a vontade de que as coisas 
dessem certo eram tão grandes que isso 
acabava se tornando uma questão menor. 

A população urbana era muito peque-
na em relação às pessoas que viviam no 
campo – o inverso de hoje – e dependia da 
agricultura. Os produtores de milho e fei-
jão, por exemplo, que são duas culturas de 
subsistência, enfrentavam uma situação 
delicada, injusta mesmo: quando o in-
verno era bom, a colheita era maior, mas 
havia mais oferta e, por isso, o preço caía; 
quando a colheita não era boa, o preço ia 
lá para cima e não havia quem comprasse. 
Os atravessadores compravam para ven-
der na seca, no período do verão. 
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À beira do açude 
Maria Cândido da Silva, “Aurilene”, da Associação 
dos Produtores de Pescado do Açude Orós (CE)

Num lugar desses você encontra coisas ma-
ravilhosas, projetos que mudam a história 
da Caatinga. Na época do inverno, muda 
o clima, muda tudo, fica um lugar muito 
alegre, maravilhoso! A vegetação muda no 
período de fevereiro a julho, até, mais ou 
menos, o dia 15 de agosto. É bem verde, bem 
fresco. Os animais são mais alegres nesse 
período de setembro a dezembro. Janeiro é 
um pouco mais quente, mas como a gente 
mora na margem do açude de Orós, isso 
ajuda a refrescar; para quem mora mais 
distante do açude, é mais difícil. 

Convivência 
solidária
Ananias Mendes de Farias, “Manuel do Antão”, 
ovinocaprinocultor e produtor rural, Quixadá (CE)

A tradição era muito boa, as festas de São 
João, São Pedro, São José e outras coisas 
mais. O sertão era muito animado, porque 
o povo tinha mais convívio, de um falar 
com o outro. Antes da chegada do mês 
de inverno, eles saíam fazendo novenas, 
cada um levava um santo na casa do ou-
tro. E todo dia era uma diversão para a 
gente ir e conhecer alguém, conversar ou 
paquerar. Esse era um modo de as pesso-
as das comunidades se relacionarem, e 
eles viviam numa irmandade mais fácil. A 
criminalidade era uma coisa que, quando 
acontecia, ficava todo mundo estarrecido. 
Porque se vivia com amor, entre amigos. 
Era uma relação muito mais fácil. 
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Jegues na Vila Jurema. Orós (CE), 200892



Infância trabalhadora 
Arlete Silva Andrade, da Cooperativa de Bordadeiras de Caicó (RN)

Da minha infância, lembro do local onde minha mãe lava-
va roupa e eu ia ajudar. Eu morava no sítio, um local tran-
qüilo, harmonioso. Lembro bem só de uma coisa: todos os 
sábados, minha mãe dizia “vamos esperar seu pai!”, e meu 
pai vinha em cima do caminhão, e a gente só tinha uma 
alegria, porque meu pai trazia pão doce – de que até hoje eu 
gosto – e confeitos daqueles duros. Outra coisa que lembro 
é quando mamãe botava a esteira e todo mundo sentava no 
chão para comer, na esteira. Nunca soube o que é brincar. 
Hoje, tenho uma neta e digo: “Vamos brincar de boneca? Já 
que eu não brinquei, vamos brincar?”. Eu nunca brinquei 
de boneca, não tive essa brincadeira; a minha foi trabalho.

Poder jovem
Rita Maria de Oliveira, da Associação Comunitária de Cemoaba, Tururu (CE)

Meus pais lá no sertão costumavam plantar o milho, o feijão e 
o algodão. Na época, aconteceram pragas do bicudo e deixaram 
de plantar o algodão, cultivando mais o milho e o feijão. No fim 
do ano, setembro e outubro, eles plantavam nas vazantes do rio 
para o consumo da família no inverno, e também tiravam a pa-
lha de carnaúba, que dava rendimento para manter a família nas 
outras coisas, além da subsistência. Da palha da carnaúba eles 
tiravam o pó, que vendiam para fazer a cera da carnaúba. E tam-
bém faziam da palha o chapéu, a bolsa, aquele surrão em que 
colocava a rapadura, a farinha. Isso era na época de 1960, por aí. 
Éramos filhos de pais pobres, que tinham dificuldade para ter 
aquele dinheiro; até a alimentação às vezes faltava por conta de 
o Ceará ser cheio de secas. Sertão seco é uma calamidade. 

Eu sempre sonhei em ser professora, sempre pensei que era a 
minha vocação ser professora ou médica. Ser professor ou ser mé-
dico é construir vida, é criar vidas, é alimentar vidas, salvar vidas. 
Como médico era muito difícil, aí fui ser professora. E foi muito 
gratificante. Eu trabalho com jovem e a juventude, para mim, é 
tudo, é um passo mágico, tudo eu consigo com a juventude. 
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O uniforme azul
Antônio Francisco de Lima Neto, presidente do Banco do Brasil

Minha mãe ainda tem uma casa na Maraponga e a minha infân-
cia foi nesse bairro de Fortaleza, que na época, até meus 12 anos, 
era um bairro de periferia, de muitas chácaras. Foi uma infância 
muito boa sob todos os pontos de vista. A minha história de es-
cola é sempre de escola pública, o ponto onde começa a minha 
trajetória no Banco. Eu fazia a oitava série no Colégio General 
Eudório Correia, uma escola polivalente, que tinha não só as ma-
térias convencionais de ginásio. Foi uma das primeiras escolas 
públicas em Fortaleza a ter treinamento técnico também.

Um belo dia eu estava na sala de aula, a diretora da escola 
nos chamou e falou que o pessoal do Banco do Brasil tinha esta-
do na escola pegando indicações dos melhores alunos para uma 
seleção, para começar um programa de estágio de menor apren-
diz no Banco. E fui selecionado por ela – eu era de fato um bom 
aluno, gostava bastante de estudar. No outro dia, fui com minha 

Vista de Fortaleza (CE), 2006
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mãe à Agência Centro do Banco do Brasil, 
na Barão do Rio Branco com a Duque de 
Caxias, uma esquina muito lembrada em 
Fortaleza. Lá participei de uma entrevis-
ta e de uma prova escrita. Pediram para 
aguardar e no mesmo dia veio a resposta: 
“Você foi selecionado. Venha aqui amanhã 
para receber instruções”. No outro dia, eu 
fui de manhã, também com minha mãe, 
e recebi instruções sobre os exames ad-
missionais e tudo o que tinha que fazer e 
como fazer. Passei uma semana na expec-
tativa, porque não acontecia nada. Fiquei 
aguardando. Uma ou duas semanas de-
pois, recebi uma mensagem dizendo que 
em tal data eu tinha que me apresentar. E 
essa data foi o dia 19 de julho de 1979. Este 
é o meu primeiro dia no Banco do Brasil.

Fui trabalhar na expedição – o me-
nor iniciava a sua carreira ali. Depois fui 
trabalhar na área de câmbio e comércio 
exterior como menor e também no arqui-
vo geral. Trabalhando no arquivo geral 
aprendi muito sobre o Banco, porque no 
arquivo geral da Agência Centro os clien-
tes pediam muito cópias de lançamentos 
nas suas contas – não havia as facilidades 
que existem hoje, de você pegar uma có-
pia de cheque na internet, requisitar um 
microfilme. Na época, não; você pegava 
um extrato, o camarada queria ver o débi-
to na sua conta, e era o arquivo geral que 
tinha que procurar isso para tirar uma 
cópia e entregar para o cliente. Isso me 
ajudou porque aprendi muito lendo esses 
documentos, documentos de ordem de pa-
gamento, de todo tipo de débito e crédito, 
e eu me especializei em encontrar isso 
como ninguém. Eram documentos físicos 
colecionados em tomos, e você tinha que 
encontrar, tirar cópia e mandar para o 
cliente. Foi uma época de muito aprendi-
zado. Era um uniforme azul, jaqueta azul, 
calça azul, usava tênis. Acho que até hoje, 
na casa da minha mãe, tem lá o meu uni-

forme. Assumi como funcionário efetivo 
em junho de 1983, quando fiz 18 anos. 
Depois, eu peguei minha primeira comis-
são na Agência Centro de Fortaleza como 
assistente de supervisão. Fui auxiliar de 
expediente, comecei a me especializar em 
câmbio e surgiu uma oportunidade em 
Recife.

Comecei com 14 anos; na realidade, o 
Banco entrou na minha vida, o Banco aju-
dou a formar o meu caráter – um garoto 
de 14 anos tem muita coisa para ser for-
mada ainda. Eu entrei no Banco sem ter 
a dimensão do que encontrar, um pobre 
de periferia entrando numa das maiores 
empresas do mundo. E o Banco do Brasil 
é uma grande empresa, 200 anos de cul-
tura organizacional forte, de coleguismo. 
O Banco me deu o senso de participar do 
grupo de uma maneira muito forte, uma 
disciplina de não estar só no mundo. 

Passei um longo tempo em Fortaleza, 
em Recife fiquei de 1994 a 1996. Fui para 
Belo Horizonte, fiquei até 1999, e de lá 
para o Tocantins, como superintendente 
estadual. Cheguei a Brasília em 2000 e 
continuo até hoje. Temos gerações de pes-
soas que passaram aqui, e a missão desta 
geração é sempre entregar à próxima um 
Banco melhor do que o que encontrou.
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O tesouro da cabra
Alfredo de Queiroz Viana, da Associação dos Ovinocaprinocultores do Cariri 
Ocidental Paraibano e da Cooperativa dos Produtores Rurais de Monteiro (PB)

Quando comecei a criar cabra, todo mundo disse que não ia dar 
certo, não daria renda. A cabra era criada só para a gente comer. 
Foi quando reunimos vários amigos e começamos a produzir lei-
te. A primeira produção foi de 40 litros de leite, depois de 60. 
Foi a única saída que a gente achou naquele momento, depois 
do fracasso do algodão – que foi o ouro branco do Nordeste – e do 
fracasso do sisal. Apostamos o resto das fichas. Partimos para 
a prefeitura. O prefeito disse: “Vou ajudar vocês. Vou comprar 
200 litros de leite por dia para a merenda escolar”. “Não, mas só 
tem 40 litros.” “Mas vou comprar 200, vocês vão crescer.” E foi 
uma coisa imediata. Com 60 dias estávamos juntando os 200 li-
tros. Foi quando começou o programa no Estado inteiro: “Já que 
a prefeitura está comprando 200 litros, eu vou comprar 400”. Aí, 
o prefeito disse: “Eu vou comprar mais 200. Você compra 400 e 
eu, 400, dá 800”. Foi aquela correria chamando produtor, mos-
trando a ele que já tinha renda, que era um leite que ele vendia 
e recebia. Dali a pouco estávamos produzindo mil litros por dia 
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e já correndo atrás do mercado de novo. 
Isso foi no final de 1996. E hoje a Asso-
ciação dos Ovinocapinocultores do Cariri 
Ocidental Paraibano (Aocop), está passan-
do para Caprimo, Cooperativa dos Produ-
tores Rurais de Monteiro. Nos juntamos 
e fizemos a usina com o próprio dinheiro 
dos produtores. Já investimos em torno de 
700 mil reais para renovar os equipamen-
tos. E esse é o grande orgulho que temos: 
comprar com o dinheiro dos produtores. 
Isso dá mais segurança. Nossa relação é 
aberta, a prestação de contas e de todas as 
coisas funciona desse jeito. Todo produtor 
tem direito, a qualquer momento, de ver 
as contas, reclamar, reivindicar, como nós 
temos o direito de cobrar dele. Tem o horá-
rio de entregar o leite, das 7 às 9 e meia da 
manhã. Se o leite estiver com qualidade, 
nós recebemos; se não estiver, devolve. É 
feita a análise de água, para ver se tem al-
gum produto, alguma mistura. Na seqüên-
cia o leite vai ser pasteurizado. 

O leite de cabra é diferente, é mais sa-
dio, tem menos gordura. É um leite mais 
caro que o de vaca. Só temos como clien-
tes o governo federal e o governo do Esta-
do. Com apoio do Sebrae, estamos ainda 
amadurecendo um estudo para entrar no 
mercado privado. Temos que garantir a 
produção e nos preparar para, no momen-
to certo, entrar diversificando a produção, 
fazendo queijo, iogurte, bebida láctea. 

A gente tem como fazer isso, porque as 
associações trabalham unidas. Hoje, são 
produzidos no Cariri 18 mil litros de leite 
de cabra por dia. Todos os presidentes de 
associações se comunicam todos os dias. 
E o produtor recebe por quinzena. Às ve-
zes atrasa um pouquinho por causa de do-
cumentos, mas não passa de 30 dias, e ele 
tem a certeza de que recebe. E quando dá 
um problema, adoece uma cabra, o produ-
tor precisa vacinar as cabras, precisa de 
remédio ou de reprodutor, é onde entram 
os ADRs, agentes de desenvolvimento ru-
ral, que acompanham o produtor para ver 
como está a criação dele, se ele deu remé-
dio de verme, se vacinou, se está fazendo 
a higiene do curral. O ADR é da comuni-
dade, é um amigo que está à disposição. 
Quem paga os ADRs é a associação, é o 
dinheiro dos produtores. 

“O Banco do Brasil veio para acender o que estava apagado. Ele veio, a fogueira está acesa e está todo mundo com vontade de produzir.” 
Ananias Mendes de Farias, “Manuel do Antão”, ovinocaprinocultor e produtor rural, Quixadá, CE

Criação de cabras. Monteiro (PB), 2008
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Inadimplência zero
Maria Cândido da Silva, “Aurilene”, da Associação dos Produtores de Pescado do Açude Orós (CE)

A maioria das pessoas que hoje está na 
piscicultura eram pescadores artesanais: 
passavam a rede e ficavam esperando o 
peixe vir fisgar. Hoje, não; hoje a gente 
cria, tem uma coisa certa, não tem que es-
perar o peixe vir para a rede; ele está ali, 
guardado dentro das gaiolas, na hora que 
quiser vai lá e pega. Mudou muito a reali-
dade da comunidade, mudou bastante. Al-
guns não acreditaram, acharam que isso 
era mais um projeto que vinha e não ia 
dar certo, como outros que já vieram e não 
deram; mas depois passaram a acreditar 
e hoje está todo mundo. Alguns acredita-
ram, acharam que era a única maneira 
para sobreviver às margens do açude de 
Orós, onde há alguma riqueza e as pesso-
as não tinham como explorar. 

As pessoas foram primeiro capacita-
das para, depois, começarem a praticar. 
Primeiro era a teoria da organização, 
como devem se organizar, depois vem o 
associativismo, o gerenciamento de pro-
jetos produtivos, depois houve a capacita-
ção de criação de peixe em tanque e rede e, 
depois, o processamento do pescado, que 
também a gente faz na comunidade. Eu 
incentivei as pessoas: “Gente, vamos que 
esse projeto é diferente, tem alguma coisa 
diferente, esse vai dar certo”. Por que eu 
vi que era diferente? Porque começamos 
logo a ser capacitados, para depois traba-
lhar. Quando você tem um conhecimento, 
é diferente do que começar a fazer uma 
coisa sem saber como vai fazer. Hoje a As-
sociação Comunitária de Jurema tem 850 
gaiolas – começou com dez. A produção é 

de 25 a 30 toneladas por mês. O maior con-
sumidor é Juazeiro do Norte. Não vai peixe 
para Fortaleza porque o peixe que a gente 
produz aqui não dá para atender. Mas vai 
crescer mais, porque um grupo ainda não 
colocou gaiola na água. Vão ser financia-
das dez gaiolas por pessoa. Na última reu-
nião, o gerente do Banco do Brasil relatou 
que não havia nenhuma inadimplência.
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“É fundamental o papel 

da mulher, porque a mão 

dela é mais delicada – e 

a teta das cabras é muito 

sensível. Geralmente o 

homem faz o papel mais 

grosseiro, que é tirar 

a ração. E a mulher faz 

o mais delicado, que é 

tirar o leite da cabra. Ela 

é mais higiênica e tira o 

leite com mais qualidade.”

Alfredo de Queiroz Viana

Mãos dadas
Alfredo de Queiroz Viana, da Associação dos Ovinocaprinocultores 
do Cariri Ocidental Paraibano e da Cooperativa dos Produtores 
Rurais de Monteiro (PB)

O melhoramento genético era uma coisa que não existia. Você 
tirava 500 gramas, meio litro de leite de uma cabra, já achando 
ótimo. Quando chegou o melhoramento genético, animais me-
lhores, a cabra agora está produzindo três litros diários, três e 
pouco. Conseqüência daquilo e da assistência técnica, que a gen-
te não tinha. Hoje produzimos 3 mil litros, mas se você for numa 
rádio da cidade convocar os produtores, dizendo que está pre-
cisando de 5 mil litros, eu garanto que com 60 dias a gente tem 
esses 5 mil litros. Desde que haja apoio dos parceiros – prefeitu-
ra, governo do Estado, governo federal, Sebrae, Banco do Brasil, 
Fundação Banco do Brasil, Banco do Nordeste, a universidade 
com os veterinários, os zootecnistas. Com todos esses parceiros 
e com a vontade dos produtores, garanto que o leite nosso pode 

não ser o melhor de todos, mas é um dos 
melhores que há. Tem qualidade.

A esposa de um cooperado nosso, 
Dona Alberta, disse numa reunião que ti-
nha muito orgulho de ser cooperada e de 
vender, porque terminou de formar um 
dos filhos com o dinheiro do leite de ca-
bra, e que tinha muito orgulho em dizer 
isso. Se na primeira dificuldade a gente 
tivesse corrido, viria tudo por água abai-
xo. Sem parceria não vamos chegar a 
lugar nenhum. E o grande sonho que eu 
tinha, e tenho ainda, e sei que vou con-
cretizar, é entrar no mercado privado, 
com os produtos de qualidade que nós 
temos. 
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Meu primeiro cliente
Damácio Dias de Oliveira, funcionário; história postada na comunidade 
virtual BB 200 Anos

Caiex é como chamávamos os caixas-executivos no BB, e orgu-
lhosamente exerci essa função em 1993 na cidade de Ibicuí (BA). 
Eu havia sido aprovado no treinamento presencial e no curso de 
grafoscopia e guichê. Era a primeira vez que atuaria no caixa em 
situação real, evidentemente assistido por um colega mais ex-
periente. 

O primeiro cliente que entrou na agência naquele dia foi um 
senhor bastante idoso, que já caminhava com dificuldade. Ele me 
entregou a sua cadernetinha azul de Poupança Ouro e disse: 

– Quero sacar tudo. 
Tentei convencê-lo a não fazer isso, mas sem sucesso. Então, 

busquei o saldo, identifiquei-o, procedi à contagem de todo o di-
nheiro, autentiquei o documento de saque, conferi e repassei, 
conferindo novamente. Ele passou cédula por cédula – uma, duas 
vezes, bem ao “seu tempo”. A essa altura notei que meu orienta-
dor estava sorrindo discretamente – e logo descobriria o porquê. 

Depois de repassado e conferido o numerário, aquele senhor 
olhou para mim e disse: 

– Pronto, meu filho, já conferi. Está tudo certo. Pode deposi-
tar de novo. 

Daquele dia em diante, todos os meses, ele rotineiramente 
fazia isso. Eu já estava atento, apenas conferia o saldo e entre-
gava-lhe o numerário, sem nada autenticar. Ele me devolvia o 
dinheiro e algo que jamais esquecerei – e que tenho como prêmio 
ao atendimento dado aos clientes do BB: um belo, grato e gentil 
sorriso de agradecimento. 
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Juntos, podemos
Arlete Silva Andrade, da Cooperativa de Bordadeiras de Caicó (RN)

minhando junto; aquela que adoeceu, está 
enferma há muitos anos, a gente está ali 
acompanhando. Esse coletivo de bordadei-
ras está na região toda do Seridó: aqui nós 
temos Caicó, Timbaúba dos Batistas, Ser-
ra Negra, São Fernando, Jardim do Seridó 
e São José; na zona urbana e na zona rural 
temos umas 5 mil bordadeiras. 

Em 2004, quando começamos com o DRS, 
a associação já existia. Em 2006, funda-
mos a cooperativa. A cooperativa, em re-
lação à comercialização, é bem melhor. 
Tem a fiscalização do governo federal, do 
governo estadual, do governo municipal, 
INSS, tudo isso, mas também tenho mais 
abrangência para comprar e comerciali-
zar, porque tenho nota fiscal. Hoje a gen-
te pensa em se preparar para enfrentar o 
exterior. Vamos fazer site, fazer nossas 
embalagens, nossas etiquetas, fôlderes e 
catálogos; vamos botar uma loja virtual.

As vantagens de sermos associadas 
são várias: compramos diretamente dos 
fabricantes, então tem a vantagem da 
compra por volume. Quando vou vender 
sozinha, eu tenho muito mais despesa; e 
na venda em conjunto fica melhor para 
cada um. Outras vantagens são o inter-
câmbio, o associativismo e o companhei-
rismo. Nós não só estamos unidas, colo-
cando o braço no ombro, em relação ao 
bordado, em relação à venda, mas em re-
lação ao dia-a-dia. Aquela bordadeira que 
ficou viúva, ficou só, nós estamos ali ca-
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“Quando a gente 
persiste, a gente 
consegue tudo. A 
vontade, o querer 
é mais forte que o 
poder. Quando a 
gente quer, a gente 
consegue, mesmo.” 
Rita Maria de Oliveira

Hoje estamos tendo uma esperança de 
vida para o Nordeste. O Banco do Brasil foi 
um dos parceiros em Quixadá, e podemos 
dizer que ele foi a alavanca de todo esse 
crescimento que temos na cidade. Exem-
plo: tivemos aqui um incentivo para fazer 
silagem. O prefeito dava a hora de trator, o 
Banco do Brasil entrava com o custeio. O 
custeio é aquele empréstimo que você faz 
para plantar e, no fim do ano, você paga; 
não tem juros. E começou todo mundo a 
voltar a criar. Nós tínhamos uma cultura 
de plantar o capim e passar na forrageira. 
Mas isso não tinha mais, porque a água 
acabou, os invernos têm sido muito pou-
cos. O prefeito assumiu a responsabilida-
de de resgatar a ovinocaprinocultura e a 
bovinocultura de leite, porque elas tinham 
praticamente acabado. A nossa bacia lei-
teira era das maiores do Estado do Ceará, 
e ela estava liquidada. 

Plantei mamona também, mas a mi-
nha colheita foi muito pouca, porque na 
época em que plantei a chuva foi muito 
escassa. Mas a mamona hoje vai ter o res-
gate do algodão. Vocês ainda virão aqui 
para ver o tamanho da riqueza que vai 
virar Quixadá com esse programa do óleo 
de mamona. Porque ele vai trazer a bovi-
nocultura de volta, vamos ter que plantar 
não só a mamona, mas outros produtos 
que dêem o subproduto para alimentação 
do gado – como girassol, que aqui dá mui-
to bem. Do que sobrar da mamona, eles 
vão fazer algum fertilizante orgânico 
para a gente botar na terra e poder vir a 
produção. Temos como parceiros a Ema-

A vontade e a técnica
Ananias Mendes de Farias, “Manuel do Antão”, ovinocaprinocultor e produtor rural, Quixadá (CE)

ter e a Secretaria de Agricultura Familiar, 
que estão entrando com o técnico para 
orientar o agricultor sobre como plantar, o 
momento exato de plantar, que cultura de-
vemos fazer. Se a minha terra não dá para 
plantar mamona, vamos ter que plantar o 
girassol; se não dá para plantar o girassol, 
vamos plantar o gergelim. Tudo isso vai 
ter que ser na técnica, para nos orientar. 
Tenho certeza de que vai dar tudo certo. 
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Em 2003, a Fundação Banco do Brasil se 
fez presente e começamos a trabalhar 
numa minifábrica para fazer cajuína e 
doce. Aí apareceu o DRS do Banco, que 
também nos ajudou muito. Chegaram e 
viram que nossa fábrica só trabalhava na 
época do caju, e só produzia cajuína por-
que nas máquinas de doce a gente nem sa-
bia mexer ainda – estavam todas ali, guar-
dadas. Veio o rapaz da Fundação e disse: 
“Vamos transformar isso numa minifábri-

As lições dos tropeços
Rita Maria de Oliveira, da Associação Comunitária de Cemoaba, Tururu (CE)

ca de castanha e amêndoas de castanha de 
caju?”. E falou do projeto, muito bonito, de 
dez minifábricas no Ceará, com o Banco 
do Brasil em parceria com o Sebrae, a Em-
brapa, a Universidade Federal do Ceará, e 
outros parceiros. O Sebrae passou um ano 
capacitando os jovens que iam trabalhar 
aqui, com associativismo, gerenciamento 
da atividade – quer dizer, todo mundo foi 
preparado; quem está aqui sabe trabalhar, 
tem o certificado na mão, e é por isso que 
está dando certo. São dez minifábricas no 
Ceará, com uma central de comercializa-
ção em Pacajus. Produzimos a amêndoa 
da castanha de caju e eles fazem a venda. 
Inauguramos em 2005. No dia da inaugu-
ração, eu quase morro de feliz em saber 
que você está aqui trabalhando para em-
pregar 25 pessoas jovens – são 32 pesso-
as no total, porque tem sete adultos. Não 
trabalhamos com menores, respeitamos o 
ambiente, não usamos agrotóxicos, tudo a 
gente organiza. 

Mas sofremos muito: no primeiro ano, 
perdemos 700 quilos de amêndoas – não 
tinha como vender e perdemos. Mas nem 
com isso desanimaram: a nossa relação é 
muito transparente, conversamos muito, 
na dificuldade nós estamos juntos, na ale-
gria estamos juntos, no sucesso também 
estamos juntos. E, graças a Deus, o negó-
cio está funcionando e está bem. Hoje es-
tamos vendendo e somos procurados; só 
não vende se não quiser. Já estamos pen-
sando na exportação, trabalhando para a 
certificação orgânica. Certificando como 
orgânico, já temos contato com o mercado 
lá fora que quer receber o nosso produto. A 
França já está pedindo. 
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Relação transparente
Maria Cândido da Silva, “Aurilene”, da Associação dos Produtores de 
Pescado do Açude Orós (CE) 

A maioria das pessoas tinha medo de fazer financiamento, medo 
de ficar devendo ao Banco, até surgir o DRS. Foi uma parceria 
muito boa, que realizou os sonhos das pessoas. A relação do Ban-
co com a comunidade é muito transparente. Sempre que a gente 
precisa de alguma coisa, não precisa nem ir ao Banco: é só ligar 
e falar com alguém. E sempre que o Banco precisa consultar al-
guma coisa, liga para a nossa associação e pede informações. 
Quando surgem projetos em outras comunidades, em outros Es-
tados, eles trazem esse pessoal à nossa comunidade para mos-
trar que aqui deu certo. É uma relação muito transparente. Há 
alguns anos, aqui mesmo no município, quem entrava no Ban-
co e conseguia fazer um financiamento eram as pessoas 
ricas; um pobre, um pé-de-chinelo, era barrado. Hoje essa 
relação mudou demais. E quem ganha com isso somos 
nós. Aqui na comunidade, o pessoal do Banco do Brasil 
participa das reuniões, das decisões da associação, 
dos compromissos, e a associação também partici-
pa de reuniões do Banco para acompanhar de perto 
todo o processo. Sempre que a gente precisa do 
Banco, ele está à nossa disposição. Acho que 
essa relação vai durar para sempre. 

As pessoas não tinham o costume de sair da 
comunidade, não conheciam as cidades mais 
distantes. A partir do momento que começa a 
sair, começa a ter uma visão diferente, a valo-
rizar o que tem, a mudar a cabeça das pessoas. 
Muda bastante; mudou. No começo do projeto, 
a associação tinha 18 sócios; hoje, tem 80 ou 
mais. A associação faz a organização dos gru-
pos; o grupo é de 12 pessoas, cada grupo tem o 
seu tesoureiro, o secretário, o coordenador. A 
associação se reúne mensalmente, os grupos 
se reúnem semanalmente, sempre na quarta 
e na quinta-feira de cada semana. 

“Como educador do 
DRS, tive oportunidade 
de viajar para todas 
as regiões do Brasil 
e de vivenciar várias 
culturas. Sair do casulo, 
e ter contato com tanta 
diversidade, faz você 
sentir um pouco do 
que é o Brasil e ter 
uma troca fantástica de 
experiências.”
Sonielson Juvino Silva, 
funcionário
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DRS na prática
Sonielson Juvino Silva, funcionário

Algumas agências 
dos Estados com os 

menores Índices de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) do País estavam incluídas no 
Desenvolvimento Regional Sustentável 
(DRS), estratégia negocial de incentivo às 
atividades econômicas de comunidades 
onde o Banco atua. Fui fazer um curso in-
terno em Santarém (PA) e voltei para Mon-
teiro (PB) disposto a executar o que tinha 
aprendido. O curso foi muito interessante 
– a começar pelo fato de haver funcioná-
rios do BB de várias partes do País. Além 
de uma troca rica de experiências, vimos 
que o respeito à diversidade é fundamen-
tal para as diretrizes do DRS. A estratégia 
é muito bonita, porque não é voltada só 
para a economia, mas também para a so-
ciedade, o meio ambiente e a cultura.

Em Monteiro, começamos um traba-
lho em torno da caprinocultura, uma ati-
vidade que se mantinha estável na região. 
Temos um ditado que diz: “Quando a ca-
bra ou o bode morrem de fome, é porque 
os donos já morreram”. Isso porque esses 
animais se viram sozinhos, não precisam 
de muitos cuidados. As pessoas usavam 
os bodes e as cabras como uma espécie de 
poupança: no caso de aperto, vendiam os 
animais para fazer algum dinheiro. A Fun-
dação Banco do Brasil se uniu ao Sebrae e 
à prefeitura para criar uma usina de lei-
te de cabra na região. Foi difícil, porque 
a escala era praticamente inexistente. As 
cabras que havia por lá davam meio litro 
de leite por dia. Em 2000, financiamos a 
compra de cabras de raça e de um cami-
nhão isotérmico, que aumentou o alcance 
da distribuição do leite. Nosso foco era o 
pequeno produtor – ele mesmo deveria re-
servar algumas horas do dia para cuidar 

das cabras e tirar o leite, senão, era finan-
ceiramente inviável. Dávamos assistência 
técnica aos produtores, já que era neces-
sário controlar a qualidade do leite que 
chegava à usina. Hoje, a Associação de 
Ovinocaprinocultores do Cariri Ocidental 
da Paraíba tem 190 associados – desses, 
28 são mulheres. Quer dizer: nossa idéia 
possibilitou maior participação das mu-
lheres nas atividades produtivas, o que 
não costumava acontecer na região. 

Isso deu uma nova perspectiva para 
a cidade. O Banco não pode ser um estra-
nho na comunidade, tem que fazer parte 
dela, vivendo as coisas boas e ruins. É isso 
que é interessante no DRS: não há fór-
mulas prontas nem imposição de idéias. 
Procuramos ouvir as pessoas que moram 
na região para saber o que elas pensam 
sobre determinado assunto. No caso de 
Monteiro, a idéia agora é começar a tra-
balhar com curtume, que pode levar ao 
desenvolvimento do artesanato local. O 
couro, melhor trabalhado ou com algum 
valor agregado, fecharia o ciclo. É preci-
so que todo esse processo fique cada vez 
mais independente e comece a funcionar 
sozinho. 

AABB, Monteiro (PB), 1967

Agência Monteiro (PB), 1974
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Remessa de carinhos
Edson dos Santos Cardoso, funcionário; história postada na comunidade 
virtual BB 200 Anos

Numa cidade do interior do Ceará, logo que foi instalada a pri-
meira máquina para depósitos, e todos ainda estavam se fami-
liarizando com as novas rotinas de serviço, os caixas da agência 
se depararam com um fato curioso. Ao abrirem um envelope, jun-
to com o dinheiro encontraram um bilhete com o seguinte teor:
“Meu filho,
Que Deus te abençoe. Estou mandando este mês apenas R$ 150,00, 
porque tivemos umas despesas imprevistas com a reforma da 
casa e o recebimento de umas visitas. Mas, no próximo mês, man-
daremos mais. Seu pai manda um abraço. Beijo da sua mãe.” 

O fim do atravessador
Rita Maria de Oliveira, da Associação Comunitária de Cemoaba, Tururu (CE)

Antes se vendia a castanha na folha, como se dizia: o atravessa-
dor chegava aqui em junho, já oferecendo dinheiro para eles lim-
parem o cajueiro. Por que limpar? Porque chove e nasce o mato 

debaixo do cajueiro. Então eles roçam tudinho, tiram essa 
folha que cai para ficar limpinho, para poder colher. E o que 
faziam os atravessadores? Ofereciam o dinheiro ao produtor 
em junho, então compravam a castanha a 50 centavos; se des-
se 1 real na safra, a castanha do produtor dava prejuízo de 50 
centavos. Hoje, não; com o Banco do Brasil é bem diferente. 
O Banco empresta o dinheiro para cuidarem dos cajueiros 
deles, para que, quando chegar à safra, eles vendam para cá; 
a gente beneficia e vai pagar o Banco. O custeio é de um 
ano; tem espaço para ele colher e trazer para cá e a gente 
beneficiar e vender as amêndoas. Estamos conseguindo 
sucesso com isso.

É uma entidade muito séria, muito honesta o Banco do 
Brasil. E, no mundo em que a gente vive, onde o eu ainda 

impera, onde ainda o egoísmo é tão grande, onde ainda existem as 
discriminações, as injustiças sociais, poder contar com uma enti-
dade como essa é muito gratificante. A gente fica muito feliz. 
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Em épocas passadas, o Banco do Brasil não 
estava nem aí. Não tinha uma educação, não 
mostrava como era o sistema de colheita re-
troativo. Então, o Banco entrou com a par-
ceria de educar. Da mesma forma como foi 
na ovinocaprinocultura. Para vencer na ovi-
nocaprino não foi fácil, não: a gente entrou 
num sonho e, de repente, a coisa não deu cer-
to. Só que o Banco reeducou os fazendeiros 
e nós estamos tendo a ovino de qualidade 
para o nosso semi-árido. Não adianta querer 
comprar uma ovelha Santa Inês e jogar na 
fazenda, porque ela vai morrer, ela e o cabri-
to. Tenho que comprar a ovelha que a gente 
aqui chama “cabeça preta”, que é um animal 
da África, mais resistente.

Antes só podia entrar no Banco quem 
tinha escritura pública. Eu só tinha o ITR, 
o Imposto Territorial Rural, que é um do-
cumento que mostra o que é meu juridica-
mente; ele não mostra o que devo, o que é 

Apoio na hora certa
Ananias Mendes de Farias, “Manuel do Antão”, ovinocaprinocultor e produtor rural, 
Quixadá (CE)

hipotecado, nem nada. Foi muita boa von-
tade, tanto do governo federal como do 
Banco do Brasil, investir no homem, mas 
investir com responsabilidade. O Banco 
está querendo resgatar do homem aquilo 
que o homem tinha perdido, que é a sua 
dignidade, a sua moral. Quando a pessoa 
está sem nenhum centavo no bolso, lisa, 
sem ter com que se sustentar, não existe 
coisa pior. Você fica desestimulado. Hoje 
não vemos mais o gerente trancado den-
tro de uma redoma de vidro; hoje a primei-
ra mesa é a do gerente, no meio de todo o 
público. Essa inovação, quem trouxe foi o 
Banco do Brasil. O Banco do Brasil che-
gou para nós na hora necessária. Sabe 
quando o sujeito dá o último mergulho e 
está afundando? O Banco chegou, pegou-
o na mão e levantou. Para a comunidade, 
isso foi um resgate. O DRS veio foi numa 
hora em que já estava tudo perdido.
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Um grupo de homens 
muito especiais
José Horácio de Araújo, funcionário; história postada na comunidade virtual 
BB 200 Anos

Sertão da Bahia, lá pelas bandas do oeste do Estado. Um pouco 
além da Chapada, onde a seca castigava já fazia um bom tempo. 
Mas podia ser num outro pedaço de um lugar qualquer do nosso 
País. Os trabalhadores rurais sofriam terrivelmente os efeitos 
da longa estiagem; animais padeciam de fome e sede, os poucos 
tratores que ainda existiam estavam parados e, vez ou outra, 
quando viajava para vistoriar obras do Banco, encontrava pelas 
estradas caminhões apinhados de gente. Para onde iam? Só Deus 
sabia. Estavam, na verdade, ziguezagueando pelas estradas da 
incerteza. A esperança de todos, inclusive dos que ficavam, era 
que as nuvens carregassem, escurecessem, se espraiassem pelo 
céu, e que Deus abrisse a torneira do grande chuveiro.

Rio Canindé. Paramoti (CE), 2008. Na pág. ao lado: lavadeiras no Açude Caxitoré. Umirim (CE), 2008
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mos como homens que estavam construin-
do para outros morarem, e que, em épocas 
outras, eram homens que cultivavam a 
terra para outros comerem. Eram homens 
especiais, portanto.

O tempo seguiu seu curso natural; o 
término das obras se aproximava e o medo 
de ficar sem o sustento que aquele traba-
lho lhes dava passou a pairar sobre os 
operários, percorrendo os labirintos hu-
manos do canteiro de obras. “Vão começar 
outras obras, doutor?” – era uma pergunta 
que eu sempre ouvia. Minha sensibilidade 
estava sendo testada permanentemente, 
pois as possibilidades de outras obras co-
meçarem eram remotíssimas. Tinha hora 
que dava um nó na garganta. É que eu sa-
bia o quanto aquele trabalho estava sendo 
importante para a sobrevivência de tantas 
famílias. 

Em mais de uma ocasião, flagrei con-
versas esperançosas, no próprio canteiro 
de obras, dos operários – principalmente 
os agricultores – desejando enormemente 

Naquela primeira metade da década 
de 1980, o BB tinha algumas obras espa-
lhadas na região, e as vagas por trabalho 
eram disputadíssimas. As construtoras 
não tinham condições de atender todos, e 
isso nos machucava muito. Era duro ver 
um pai de família mendigar um dia de tra-
balho. Em Irecê, por exemplo, havíamos 
começado a construção de um conjunto de 
alojamentos residenciais para funcioná-
rios, 16 ou 18 unidades. Por meio de uma 
conversa longa e com forte viés humanis-
ta, a construtora disponibilizou algumas 
vagas, em trabalhos não especializados, 
para o acolhimento de trabalhadores ru-
rais – chefes de família desempregados do 
campo. Aquele trabalho, naquela oportu-
nidade, foi a tábua de salvação para eles 
e para suas famílias. Aqueles cidadãos 
foram acolhidos com carinho, pois os vía-

Rio Canindé. Paramoti (CE), 2008. Na pág. ao lado: lavadeiras no Açude Caxitoré. Umirim (CE), 2008
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que as chuvas chegassem. Também mergulhei de corpo e alma 
nas asas daquela esperança, pois, se a chuva chegasse, a alegria 
e o trabalho, para toda aquela gente, também chegariam. Naquele 
contexto, de fato, era a única saída. Mas o tempo continuou, ine-
xoravelmente, sua trajetória. 

Acontece que uma tarde, da qual jamais me esqueço, o dia 
começou a escurecer precocemente. Primeiro, o mormaço quen-
te e escaldante foi dando lugar a um ventinho fresco, com chei-
ro de chuva, camaradinha... camaradinha. De repente, vi alguns 
operários juntos, de pé, olhando na direção Leste, como que pro-
curando o tabuleiro da Chapada. Aproximei-me deles e também 
olhei. E ficamos olhando. E olhamos lá longe, tão longe até onde 
nossa vista alcançou, e vimos uma nuvem cinzenta, com pre-
núncios de chuva, se espraiando no céu. E a esperança daqueles 
operários-agricultores era tanta, mas tanta e tão grande, que 
parece ter funcionado como um grande ímã que tirou a nuvem 
da inércia e a pôs em movimento na direção daquele canteiro de 
obras.

E aquela nuvem em movimento foi recebendo a solidarie-
dade e a companhia de outras; foi crescendo, crescendo, se es-
palhando, escurecendo, cresceu ainda mais e engravidou. Ficou 
cheia, linda, maravilhosa. E a nuvem continuou seu calmo mo-
vimento na direção daqueles homens esperançosos. Súbito, tive 
a impressão de que ela parou sobre nós, sobre a cidade e todo 
o seu entorno. O clima de festa contagiou o canteiro da obra; 
a ambiência ficou sensível, parecendo mais um quadro majes-
toso, pintado pela mão do Criador. Manoel da Betoneira não se 
conteve, deu um grito de alegria e emoção e danou-se a cantar. O 
coro aumentou, muitos outros cantaram e num canto vi Zé Vigia 
chorando – e juro que era de alegria. Emocionei-me e meus olhos 
também marejaram. 

Vimos relâmpagos e em seguida ouvimos trovões. Tive a im-
pressão que senti quando a força da gravidade agiu, quando um 
raio caiu, quando a nuvem o seguiu, pariu, a terra se abriu e foi 
logo molhando. Foi tão bom, tão bonito que, na alegria estampa-
da no rosto daqueles homens, eu via o milho para o céu apontan-
do, o algodão desabrochando, o feijão enramando, o jerimum e a 
melancia pelo chão ziguezagueando, a colheita chegando e todo 
mundo alegre, colhendo e cantando.

Na noite daquela bonita tarde, eu fiquei, da janela do hotel, 
vendo os relâmpagos bailarem na escuridão, ao som harmonio-
so da orquestra dos trovões. Meu coração virou um grande salão 
de festas; já muito tarde fui dormir com uma vontade enorme de 
sonhar com Deus, para atirar-me em seus braços e dar-lhe um 
infinito beijo de agradecimento. 
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Ele mora em “Num Pensei”
Maria de Fátima Martins Ribeiro Vigano, funcionária; história postada na 
comunidade virtual BB 200 Anos

Abril de 1987. Cidade de Amaraji, na zona canavieira pernambu-
cana. Eu havia tomado posse há uma semana e estava realizando 
a minha primeira abertura de Poupança Ouro. O cliente, gente 
simples, com seu chapéu na mão, respondia a uma infinidade de 
perguntas que eu datilografava pacientemente e orgulhosa. Até 
que aconteceu: 

– Endereço? 
– Num pensei. 
– Como? 
– Num pensei. 
– Como é o nome da rua onde o senhor mora? 
– Num pensei. 
– A sua casa fica onde? 
– Num pensei. 
Comecei a ficar nervosa. O sujeito lá me olhando e eu sem 

entender nada. Refiz a pergunta de outras maneiras, mudei o 
vocabulário, revirei-me na cadeira, o suor escorria. Mais essa! A 
fila aumentando para fazer abertura de contas correntes e eu en-
rolada com aquela resposta. Como “num pensei”? Como ele não 
poderia saber o seu próprio endereço? Pior: como ele poderia não 
ter pensado nisso? 

Pedi licença e fui falar com o supervisor. Após minha expla-
nação, ele gargalhou alto. Não é possível! Onde eu teria errado? 

– Fátima, “Num pensei” significa Engenho Não Pensei. Este 
é o nome do engenho onde ele mora... 

Depois eu fiquei sabendo: Engenho Não Pensei, Amorinha, 
Batateiras, Macaquinho e por aí vai. Nunca mais errei. 
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A semelhança da diferença 
Paulo Gomes da Fonseca, funcionário; reproduzido do BIP nº 48, de março de 1980

Em 1970, CR$ 100,00 representavam uma 
boa parcela do meu ordenado e eu não es-
tava disposto a pagar uma diferença desse 
valor. A menos que fosse impossível loca-
lizar o cliente que me levara essa impor-
tância.

Já passava das oito da noite quando 
consegui isolar – depois de examinar a fita-
detalhe minuciosamente – dois suspeitos. 
O primeiro era uma guia de imposto sin-
dical, paga por uma professora residente 
numa cidadezinha próxima. O outro (e, a 
meu ver, o provável gerador da diferença) 
era um título sacado contra o Seu Nicolau, 
velho cliente do Banco. Eu estava certo de 
que os CR$ 100,00 recebidos a menos ti-
nham sido dele, e não tive dúvidas: no dia 
seguinte, bem cedo, dirigi-me para lá.

– Bom dia, Seu Nicolau. O senhor está 
lembrado de mim?

– Claro, é o caixa do Banco do Brasil.
– Isso mesmo. O senhor se recorda que 

pagou um título ontem no meu caixa?
– Como eu poderia esquecer?
Tudo indicava que estava no caminho 

certo. Assim, resolvi abordar o assunto 
de maneira resoluta, mas sutil, para não 
ofender o velho cliente. E disparei:

– Bem, eu estou aqui, amigo, por-
que ontem houve uma diferença de CR$ 
100,00 no meu caixa e tudo indica que foi 
no seu troco. 

– Pois, Seu Amorim, é por isso que eu 
gosto do Banco do Brasil. Realmente, eu 
também estou com uma diferença de CR$ 
100,00. Mas o BB é que é um banco orga-
nizado, faz tudo “tintim por tintim”.

Eu já estava alegre, porque o Seu Nico-
lau falava com grande entusiasmo. Contou 

toda sua trajetória como cliente do Banco, 
mostrou-me sua loja – uma papelaria –, le-
vou-me até o depósito, disse-me que o ma-
terial já estava todo pago, que ele também 
era organizado e gostava de tudo certinho 
como o Banco do Brasil etc., etc. Depois 
de muito falar, voltou para o balcão. Mas 
nada de me entregar os CR$ 100,00 e eu já 
começava a ficar agoniado: mais de meia 
hora já se passara e o serviço no Banco a 
me esperar. Até que seu Nicolau se dirigiu 
ao cofre. Eu já estendia a mão para receber 
o dinheiro, aliviado, mas o que o velho me 
entregou foi o título que ele havia pago no 
dia anterior, pedindo que eu o examinas-
se. Impaciente, arrisquei outra pergunta:

– Seu Nicolau, o senhor vai hoje ao 
Banco?

– Vou sim, Seu Amorim.
– Então, façamos o seguinte: lá o se-

nhor me entrega o dinheiro.
Arregalando os olhos por cima dos 

óculos que lhe escorregavam pelo nariz, o 
velho bradou:

– Ora, e a diferença foi a menor? Pois 
saiba, meu caro, que no meu caixa está fal-
tando também.

Voltei ao trabalho, de-
sanimado, e já me dirigia à 
Tesouraria, quando alguém 
me chamou no balcão. Era 
a professora, que viera de-
volver os CR$ 100,00. 
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Mossoró resiste a Lampião
Edinei Pereira de Oliveira, funcionário; história postada na comunidade virtual BB 200 Anos

A agência de Mossoró (RN) comemorou 90 anos de existência 
em 14 de dezembro de 2008. Entre os diversos acontecimen-
tos dessa trajetória, estão os dias de terror que a agência viveu 
quando a cidade foi atacada pelo bando de Lampião, em 13 de 
junho de 1927. 

Nessa época, a cidade vivia um período de expansionismo 
comercial e industrial. A riqueza que circulava em Mossoró des-
pertou a cobiça do mais famoso cangaceiro da época, Virgulino 
Ferreira, o Lampião.

Como os ataques do bando já estavam acontecendo nas re-
giões próximas a Mossoró, a população se organizou para en-
frentar o bando. Em relatório do Gerente do Banco do Brasil da 
época, Jayme Fernandes Guedes, foi “alvitrada a idéia de uma 
subscrição no comércio local para aquisição de armas e muni-
ções, destinadas exclusivamente à defesa do município”.

A comissão presidida por Jayme Guedes apurou cerca de 23 
mil réis, concorrendo o Banco do Brasil com 2 mil réis. Com o 
produto apurado, a comissão conseguiu adquirir, na capital do 
Estado do Ceará, cerca de 50 armas, entre fuzis e rifles, e aproxi-
madamente 9 mil cartuchos.

Segundo o relatório de Jayme Guedes, horas antes do ataque, 
foram colocados todos os papéis, livros e documentos dentro de 
dois cofres existentes na agência. Os recursos financeiros foram 
transportados para a cidade vizinha de Areia Branca. 

Apesar da invasão da cidade e do seqüestro do sogro do ge-
rente da agência, os interesses do Banco foram resguardados 
graças ao brilhantismo do colega Jayme Fernandes Guedes. 
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Plantação de trigo na beira 
da estrada que liga Bagé a 
Porto Alegre (RS), 2008116



O Pampa gaúcho é em tudo distinto dos 
demais biomas brasileiros, em especial 
no tocante à vegetação, composta pre-
dominantemente de campos limpos – as 
chamadas estepes úmidas. O campo lim-
po apresenta poucas árvores e mantém 
composição uniforme, com arbustos es-
palhados e dispersos. O solo pampiano é 
revestido de espécies gramíneas, além de 
subarbustos e ervas. 

O processo evolutivo do bioma está 
associado ao pastejo por fauna diversa 
de grandes herbívoros. A partir do século 
17, agora nos tempos do Brasil Colônia, 
a introdução de gado bovino e eqüino na 
região não acarretou danos expressivos à 
biodiversidade dos campos. De todo modo, 
a atividade econômica agropastoril ali 
implantada no período pós-colonização 
provocou significativa homogeneização 
da cobertura vegetal, tanto nas áreas de 
estepes como nas de formações fluviais e 
lacustres. Esse processo conduziu a uma 
diminuição acentuada das espécies lenho-
sas arbustivas (denominadas hemicriptó-
fitas) em benefício daquelas dotadas de 
rizomas (as chamadas geófitas).

O Pampa foi a principal porta de en-
trada para o gado na região Sul do Brasil. 
O Banco do Brasil, quando sob adminis-
tração do Barão de Mauá, desempenhou 
ali um papel importante, sobretudo na dé-
cada de 1850. No século passado, a primei-
ra agência na região foi inaugurada em 1º 
de março de 1916, em Porto Alegre.

O Rio Grande do Sul é o único Estado 
brasileiro com o bioma Pampa, que ocupa 
63% do território gaúcho e se estende por 
partes do Uruguai e da Argentina. A princi-
pal ameaça à integridade biológica do Pam-
pa é a introdução indiscriminada da mono-
cultura de pinus e eucaliptos. O desafio da 
hora é encontrar o ponto de equilíbrio entre 
a exploração econômica do bioma e a pre-
servação de sua biodiversidade. 

Pampa é um nome de origem 
quéchua, genericamente dado à 
região pastoril de planícies com 
coxilhas entre o Rio Grande do Sul, as províncias argentinas de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fé, Entre Rios e Corrientes e a República Oriental do Uruguai. 

Na parte brasileira do bioma, 
existem cerca de 3 mil espécies 
de plantas vasculares, das quais 
aproximadamente 400 são 
gramíneas, como o capim-mimoso.
Vivem no Pampa pelo menos 385 
espécies de aves, como pica-paus, caturritas, anus-pretos, e 90 
espécies de mamíferos terrestres, como guaraxains, veados, tatus. 
O bioma apresenta clima subtropical, com temperaturas amenas e chuvas com pouca variação ao longo do ano. 
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“É o paraíso, sem sombra de dúvida; o Pampa é 
uma coisa única, o cantar dos pássaros, tu apreciar 
tudo, esse ar; respirar esse ar puro é fantástico.” 
Iolanda Gere Ritter, da agroindústria de alimentação, São 
Lourenço do Sul (RS)
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Alma pampiana
Yamandu Costa, músico

Eu me criei na cidade, mas com uma tradi-
ção de campo, de família. Meu avô era um 
homem muito campeiro. Ele vendia fumo, 
trabalhou como fiscal sanitário do gover-
no. Na época havia pessoas que iam às 
fazendas para ver se as manadas estavam 
vacinadas, se estavam bem tratadas. Ve-
nho de família de tradição de ter o contato 
com o animal, com o cavalo – que é a nossa 
estátua, o nosso santo. Meu pai sempre 
fez questão de me levar em fazendas de 
amigos para eu aprender a montar, a en-
cilhar o cavalo, a conhecer um pouco da 
lida de campo. Minha relação sempre foi 
mais de visitante, e não de uma pessoa de 
contato real com as coisas do campo. Mas 
a cultura vem de casa, como essa coisa de 
falar esse gauchês. A gente mantém essas 
tradições, que são do costume familiar. 

O Pampa é aquela solidão do homem 
profundo, de quem gosta de conversar e 
também gosta do silêncio. Disso eu sinto 
falta. A cidade estressa a gente de uma ma-
neira... E esse silêncio, essa calma, não ter 
medo de deixar o tempo passar; tomar o 
mate, os amigos que se encontram e ficam 
horas sem falar nada porque não precisa. 
Se não tem o que falar, não fala. O tempo 
traz a profundidade necessária para po-
der falar alguma coisa. Você encontra isso 
na literatura, no Simões Lopes Neto, que é 
um craque, de Pelotas, um homem que era 
urbano, mas a família tinha campo e ele se 
criou ou teve uma vivência real do campo. 
O trabalho que tenho feito ultimamente é 
muito em cima da literatura do Simões e 
do Erico Verissimo. Tenho admiração por 
isso, por essa sabedoria que as pessoas da 
cidade não têm, pelas pessoas que têm o 
real contato com a natureza. Sou apaixo-

nado por isso. Quando tenho a oportuni-
dade de estar perto desses velhos, desses 
sábios do campo, então é onde eu bebo da 
água limpa. Eu gosto de ficar perto para 
sentir o que o tempo tem para dizer. 

“Quando se fala do 
Pampa não se fala do 
Brasil, mas de uma 
região do mundo que 
pega três países; 
é um pensamento 
completamente sem 
fronteiras, naquela 
imensidão toda que é o 
horizonte, que é o fim da 
história. Eu tenho muita 
saudade.”
Yamandu Costa
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Tradição e bons negócios 
Hilmar Bubolz, da agroindústria de alimentação, São Lourenço do Sul (RS)

Nasci em Picada Evaristo, colônia alemã que 
fica dentro do município de São Lourenço do 
Sul, na área rural. Meus trisavós vieram para 
cá por volta de 1870. Nessa época, São Lou-
renço era o maior produtor de batata-inglesa. 
Somos seis filhos – cinco homens e a caçula. 
Passei minha infância lidando com a terra. Na-
quela época, a gente tinha que ajudar os pais. 
Quando não íamos para a lavoura, trabalhá-
vamos em casa. Tínhamos que carpir, tratar 
das galinhas e dos porcos, e descascar bata-
tas. Como distração, a gente fazia brinquedos 
com sabugo de milho e fingia que as folhas 
das árvores eram dinheiro para brincar de um 
vender alguma coisa para o outro. Nos fins de 
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semana, o programa era fazer visitas. Os 
pomeranos são assim: uma família sem-
pre visita a outra. Nessas ocasiões, os 
homens jogavam cartas e as mulheres co-
locavam a conversa em dia. Isso em meio 
a muita carne de porco, sopa de galinha, 
doces, café, bolo, pão de casa – era comi-
lança o dia inteiro. A energia elétrica só 
chegou a Picada Evaristo mais ou menos 
em 1975. Aí, passamos a ter outra distra-
ção: o rádio.

Estava com 25 anos, casado e com uma 
filhinha de um ano; iniciei o comércio de 
leite e comecei a fazer rapadura também. 
Sempre gostei de cozinhar, principalmen-
te de fazer doces. Testei a receita de rapa-
dura até acertar e essa história de fazer 
doces acabou vingando. Eu via naquilo 
uma boa perspectiva de negócio e queria 
comprar a produção local de amendoim e 
frutas para industrializar os doces, fazer 
compotas. A prefeitura tinha uma incuba-
dora de empresas; nos ajudaram a fazer o 
projeto e pedimos um financiamento no 
Banco do Brasil. Hoje, vendemos os doces 
não só na região, mas em outras cidades 
do Estado. Foi bom para a comunidade 
também, porque muitos tinham desistido 
de plantar amendoim quando começamos 
com a fábrica. Ainda é difícil, porque fal-
ta matéria-prima e mão-de-obra. Mas vejo 
que o pessoal está começando a ver esse 
negócio com bons olhos. Temos preocu-
pação com a qualidade do produto e isso 
inclui não só a produção, mas também 
a matéria-prima utilizada. Não usamos 
nada que leve agrotóxicos, e nas nossas 
receitas só entra açúcar cristal, que é mais 
saudável do que o refinado. O carro-chefe 
é a rapadura de amendoim – fazemos de 25 
a 30 mil por mês. O nome é Flaps, que em 
pomerano quer dizer moleque, guri atre-
vido. Tem também rapadura de leite e as 
schimier, que são as compotas de frutas 

que vendemos principalmente nas feiras 
que acontecem na região. Vamos começar 
também a produção de tomate seco e de 
outras frutas desidratadas – maçã, bana-
na, pêssego. As vendas estão muito boas, 
mas estamos produzindo quase no limi-
te da nossa capacidade. Para aumentar 
a produção, vamos ter que comprar mais 
máquinas e recorrer a outro financiamen-
to no Banco do Brasil. E, no futuro, quem 
sabe, exportar também. 

Hilmar Bubolz (à dir., em pé) com sua família, em São Lourenço do Sul (RS), 2008 
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Infância na Lagoa dos Patos
Nilmar Silva da Conceição, do Sindicato dos Pescadores de Pelotas (RS)

Era uma cozinha, uma sala de jantar, um corredor, um banheiro 
e depois tinha uma sala, um quarto e uma sala que era um salão, 
para abrigar uma família grande, cheia de camas, porque não ti-
nha cada um o seu quarto individual; e depois havia uma varan-
da. Todo mundo muito unido. A gente acordava cedo no campo, 
cada um ia para sua atividade. O pai era pastor e professor, tinha 
que estar cedinho no batente. E a mãe ordenhava as vacas. En-
quanto eu não comecei a ir para a escola, estava sempre junto da 
mãe, sempre ajudando a fazer alguma coisa, sempre querendo 
descobrir coisas novas.

A gente brincava de casinha, fazia de conta que estava cozi-
nhando, sempre na rua correndo, brincando, inventando alguma 
coisa. Brincar de pega-pega, esconde-esconde, passar anel e de 
casinha. Quando eu tinha seis anos, instalaram a luz elétrica. 

Lembro da primeira casa; tinha dois cômodos, uma cozi-
nha, fogão à lenha e a outra peça onde ficava a gurizada 
toda com a mãe. Foi o nosso início aqui na colônia de pes-
cadores. A lida da casa era o seguinte: a mãe trabalhava 
na salga do peixe de manhã e à tarde, e nós arrecadáva-
mos roupas nas casas dos pescadores para ela lavar à noi-
te e entregar no outro dia. E sempre ajudado pelos outros, 
aprendendo a capinar um pátio, ir à venda para um vizinho... 
Eu, em particular, porque cedo perdi o pai, mas não era diferen-
te das outras outras crianças: era estudar e, quando completava 
dez anos, ir para o mar pescar. 

Infância no campo
Iolanda Gere Ritter, da agroindústria de alimentação, São Lourenço do Sul (RS)
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Critérios claros
Luiz Carlos Amaral, médico veterinário da Emater, Bagé (RS)

Em 1975 e eu era um extensionista, profissional que atua na área 
de extensão rural, em programas de orientação para o produtor 
rural e sua família. É um trabalho gratificante, porque você não 
fica só na parte técnica, mas pensa também no bem-estar das 

pessoas e desenvolve um relacionamento de confiança 
com elas. Eu digo que é quase um sacerdócio; hoje, não 
sei dizer se sou mais conselheiro ou veterinário. Traba-
lhar com extensão rural me possibilitou conviver com 
o produtor rural e a comunidade de maneira mais am-
pla – e isso é um aprendizado de vida.

O Banco do Brasil foi fundamental e participou 
de todos os movimentos evolutivos que essa região já 
teve. Todos os empréstimos da esfera federal vêm do 
Banco. E não é só: as agências da região têm equipes 
que nos ajudam a fazer a triagem dos produtores. 
Também há o fiscal, que acompanha o andamento do 
projeto, sinalizando quando as coisas não estão sen-
do feitas como deveriam. Para fazer uma concessão 
de crédito é preciso haver uma análise muito cui-
dadosa – senão, o dinheiro acaba se tornando um 
problema e não um incentivo para que o produtor 
rural melhore de vida. O Banco do Brasil sempre 
foi muito criterioso com isso. 

“O Banco do Brasil 

tem um papel 

importante na 

fixação do homem no 

campo, em recuperar 

a auto-estima dos 

produtores rurais e 

fazê-los perceber 

que podem viver bem 

sem ter que migrar 

para a cidade.” 

Luiz Carlos Amaral
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Tradições pomeranas
Iolanda Gere Ritter, da agroindústria de alimentação, São Lourenço do Sul (RS)

O pontapé inicial
Yamandu Costa, músico

Minha história está ligada ao Banco de uma maneira muito 
profunda: pelos projetos que caminham junto com o Banco. A 
minha carreira começou com o Banco do Brasil, então imagine 
o carinho que eu tenho por isso. Saí do Rio Grande do Sul em 
1997, convidado pelo Renato Borghetti, um grande músico gaú-
cho – e aí entra o Banco na história – para tocar num projeto que 
se chamava “Brasil Musical”, patrocinado pelo Banco do Brasil. 
Um projeto importantíssimo, de apoio à música instrumental. O 
Banco é fundamental nessa história. 

Está havendo um resgate cultural da imi-
gração alemã pomerana, inclusive está 
montado o Caminho Pomerano, já aberto 
à visitação. No dia 13 de outubro, saímos 
representando um casamento pomerano. 
A noiva casava de preto, sabia? E o irmão 
mais novo da noiva saía a cavalo para fazer 
os convites do casamento. Para dizer que 
tinham aceitado, os convidados colocavam 
uma fitinha colorida ou no casaco ou no 
chapéu do irmão da noiva, e serviam um 
schnapps, que é uma aguardente. O meu 
sogro saiu a convidar num dos primeiros 
casamentos das irmãs, acho que da irmã 
mais velha dele. É bem interessante o de-
poimento dele. Contam que ainda bem que 
o cavalo sabia o caminho de volta, porque 
no fim do dia o cavaleiro já estava cheio de 
schnapps... 

Iolanda junto a sua família em São Lourenço do Sul (RS), 2008
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O começo da viagem
Nilmar Silva da Conceição, do Sindicato dos Pescadores de Pelotas (RS)

Eu tinha mais ou menos uns nove anos e os meus tios trabalha-
vam numa parelha de pesca – duas embarcações são uma pare-
lha. E um dos parceiros do Seu Ademir não veio trabalhar naque-
le dia. Eu era guri, e depois do colégio vinha para a praia arrumar 
um peixe para levar para o rango. E eu cheguei e estava o Seu 
Ademir empenhado. 

– Não foi para o mar hoje, Seu Ademir?
– O fulano não veio. E sozinho não dá para ir.
– Eu posso ir com o senhor?
– Ah, não dá, guri! Tu não vai poder puxar rede.
– Mas o senhor não pode? Eu vou de parceiro!
– Tu vai mesmo?
– Vou – e já subi para a embarcação daquele ancoradouro. O 

nome do barco era “Sou do Amor”, isso em 1970, e na época da 
Copa do Mundo. E fui para o mar. Fiz o meu trabalho, trouxemos 
bastante peixe e o pessoal se admirou de eu ter ido sem docu-
mento, sem nada. Chegamos, e quando fomos encostar na peixa-
ria para vender, todo mundo estranhou a falta do parceiro dele. 
“Cadê o fulano?” “Não veio. Levei esse guri, e não é que deu?”

Não me seguraram mais. Com 12 anos, eu estava pescando 
na Lagoa dos Patos, onde só se pescava com 18, 20 anos – um 
pouco de ansiedade e um pouco de gostar, também. Meu irmão 
estava com 15 anos nessa época e fomos os dois pescar. Ficamos 
com os tios, os responsáveis, e não podíamos ir mais com o Seu 
Ademir, porque a mãe ficava preocupada. 
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Parceria produtiva
Luiz Carlos Amaral, médico veterinário da Emater, Bagé (RS)

A atuação da Emater se dá basicamente 
em três frentes: ajudar na elaboração do 
projeto do produtor rural, fornecer o cré-
dito e oferecer assistência. Se um produ-
tor nos procura, dizendo que quer um fi-
nanciamento para comprar animais, nós 
questionamos, por exemplo, se ele tem 
como alimentar esses animais e se há 
água suficiente para eles. Se não há água 
em quantidade, questionamos se não é o 
caso de aproveitar o dinheiro do financia-
mento para construir um açude. Quer di-
zer: o projeto ganha forma de acordo com 
a necessidade. 

Os produtores nos procuram muito 
– seja porque um vizinho comentou sobre 
a Emater ou porque ele ouviu algo no rá-
dio relacionado a nós. Temos um estudo 
chamado “Leitura da Paisagem”, em que 
fazemos uma análise completa dos muni-
cípios no que diz respeito à topografia, à 
população, às carências etc. Com isso, o po-
der público tem condições de atuar nesses 
locais de maneira mais racional, com um 
entendimento melhor da situação, para 

promover as melhorias necessárias. Em 
1976, a Cooperativa Agrícola Mista Ace-
guá, de Bagé, tinha 40 associados e pro-
duzia 2 milhões de litros de leite por ano. 
Com a atuação da Emater, em 2007 eram 
mil produtores de leite na região e de 30 a 
35 milhões de litros produzidos por ano. 
Isso equivale a mais ou menos 4% de toda 
a produção de leite do Rio Grande do Sul. 
Para chegar a esse resultado, entre outras 
ações, introduzimos novas tecnologias, 
importamos matrizes e orientamos sobre 
a alimentação do gado – uma engrenagem 
fundamental para a exploração do leite e 
da carne. Em 1982, começamos a treinar 
as mulheres para fazer inseminação arti-
ficial. Foi um sucesso, porque muitas ve-
zes o produtor tem atribuições adminis-
trativas que o obrigam a passar muitas 
horas do dia em trânsito. As mulheres não 
costumam sair muito e têm mais tempo 
para se dedicar a essa atividade. 

Prédio da prefeitura (acima, à dir.) e uma rua de Bagé (RS), 2008
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Apoio para começar
Iolanda Gere Ritter, da agroindústria de alimentação, São Lourenço do Sul (RS)

Foi um casamento perfeito, a Emater e o 
Banco do Brasil. Não adiantava eu ter o 
apoio da Emater e não adiantaria eu ter só 
o apoio do Banco do Brasil: tinha que ter 
dos dois. E eu só precisava de um empur-
rão. Veio o convite e eu fiquei surpresa; 
esse é um passo que tu não pode dar em 
falso, tem que estar com certeza do terreno 
onde vai pisar. Nós começamos em janei-
ro e em maio já comecei a produzir biscoi-
to caseiro e os pães. Eu gostaria muito de 
ter o forno de rua para fazer pão de milho, 
que é fantástico, e exige calor em torno de 
200 ou 300 graus. Tu até consegue nesses 
fornos convencionais, mas não fica o mes-
mo sabor; ele perde o gostinho e o sabor de 
infância, aquele que a mamãe fazia.

Alguma coisa eu vou produzindo até 
quinta-feira, porque mais ou menos tenho 
uma estimativa do que eu vou vender, mas 
o pão não dá: o pão tem que ser fresquinho, 
eu sou bem exigente nesse sentido; faço 
quinta-feira o pão e, na sexta, eu corto e en-

trego, porque tem que ser de um dia para o 
outro. No momento para mercados peque-
nos, porque ainda não tenho a informação 
nutricional e os itens que os grandes exi-
gem. Primeiro fui aos mercados pequenos 
para ver qual seria a demanda. Entrego de 
50 a 60 pães, varia um pouquinho, e o bis-
coito eu faço por massa, deve dar em torno 
de 200 pacotes. E procuro usar produtos de 
qualidade. Tem gente que diz assim: “Teu 
biscoito é muito caro”. Mas não adianta ir 
ao mercado comprar a farinha mais bara-
ta, o açúcar mais barato, usar tudo de pés-
sima qualidade e não ter um produto final 
bom. Aqui eles acham caro porque o pesso-
al de origem alemã está habituado a fazer 
todo o seu produto em casa. Como estou 
providenciando as etiquetas com a infor-
mação nutricional, agora sim vou tentar 
procurar mais clientela. Tem dias que eu 
vou dormir meia-noite para dar conta de 
tudo. Ser mãe, dona-de-casa, mulher e mi-
croempresária não é nada fácil.
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Espinhos do ofício
Nilmar Silva da Conceição, do Sindicato dos Pescadores de Pelotas (RS)

A tainha é o peixe que dá em melhor quantidade para nós 
aqui. Ela tem dois tipos de escala: nós vamos de manhã, 
tipo 6 horas, e anda nessa lagoa toda procurando algum 
cardume. Chama-se lance: duas embarcações fazem um 
cerco e aquele peixe que está ali dentro vai malhando na 
rede. A gente recolhe a rede para dentro da embarcação 
e vai tirando os peixes. De tardezinha, tu vens para casa. 
Esse é um modo de pescar tainha. O outro é no estuário, 
quando ela passa do mar para a lagoa. Aí são duas, três ho-
ras de viagem, tem que ter uma embarcação com gelo para 
congelar os peixes e um local para dormir dentro da em-
barcação. Tudo muito rústico: trabalhou, tirou um colchão 
e dormiu; ou, também, a possibilidade de encostar em al-
gum lugar que tenha um arroio e ficar em terra: faz uma 
barraca, dorme e sai no outro dia. Nesse tipo de pescaria, 
tu vais lá, larga a rede, vem para a terra e, no outro dia, vai 

Lagoa dos Patos, onde fica a Colônia de Pescadores São Pedro. Pelotas (RS), 2008
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recolher. Ou, se encontrar um cardume 
melhor, faz o cerco. Tu passas uma sema-
na fora e volta com o peixe. O linguado é 
um outro peixe que dá aqui, e pescamos 
com a chamada rede de espera: à tarde, 
botamos a rede para o lado do canal e de 
manhã vamos retirar. Isso é diário, vai 
num dia e volta no mesmo dia. Já o cama-
rão, na época de fevereiro, março, abril e 
maio, nós podemos pescá-lo aqui dentro, 
quando entra do oceano para dentro da 
nossa lagoa. 

Nós temos quatro meses que somos, 
por lei, obrigados a ficar parados, até para 
a lagoa dar uma respirada e o peixe cres-
cer. Em junho, julho, agosto e setembro, 
não pescamos camarão, corvina, bagre e 
tainha, e o governo paga um salário mí-
nimo para ficarmos parados. A tendência 
da pesca na Lagoa dos Patos é cada vez 
diminuir mais. O ano 2000 foi uma das 
melhores safras de camarão no nosso 
município, pegamos mil toneladas. Hoje, 
se nós pescarmos 200 toneladas estamos 
contentes. E 2000 foi ontem, poucos anos 
atrás. Claro que cresceu o número de pes-
cadores, aumentou o esforço de pesca, a 
rede, tudo, mas já entrou menos peixe e 
camarão na lagoa porque lá fora, no oce-
ano, o pessoal já pegou as matrizes. As-
sim com a tainha, assim com a corvina. 
Hoje, um barco de arrasto lá fora traz 50 
toneladas de peixe, e são aproveitadas 
– nós sabemos – 10, 20 toneladas. O resto 
é peixe pequeno. É permitido pescar, mas 
não era para trazer esse monte de peixe 
pequeno, para o descarte. Alguns são dois 
barcos, alguns pescam só – as chama-
das traineiras. Eles fazem um cerco, têm 
como identificar onde está o cardume 
porque usam sonar, já sabem onde está o 
cardume de peixe e o cercam. Chegou épo-
ca de eles cercarem tanto peixe que não 
conseguiram levar para a embarcação e 
acabaram dando para os pescadores que 

estavam em volta. Não iria todo o peixe 
entrar para a lagoa, com certeza, mas se 
1% daquele peixe entrasse, em dois ou três 
meses estaria bem maior. Eu cheguei a pe-
gar bastante peixe de 20 quilos, cheguei a 
pescar miragaia, que hoje os pescadores 
não conhecem. A corvina está em extin-
ção e o camarão ainda tem algum porque 
ele entra em larva, cresce, nós pegamos 
quando ele está na fase juvenil e depois 
ele retorna para o oceano. Este é o ciclo 
normal: o peixe entra para cá para criar, 
para nós pegarmos um pouco e um pouco 
deixa sair para procriar lá fora. Mas não 
está acontecendo isso: antes dele entrar, 
ele está sendo pego lá fora. E é esse peixe 
– corvina, tainha pequena ou o próprio lin-
guado – que ia entrar para se criar dentro 
da Lagoa dos Patos. Isso já vem de anos e 
anos, a gente reclama, faz reuniões, junta 
os pescadores, vamos para a frente do Iba-
ma, e o Ibama até tenta apreender um ou 
dois barcos, mas é uma luta muito grande, 
muito desigual. Nós aqui pequenos e eles 
lá, grandes. 

Espinhos do ofício
Nilmar Silva da Conceição, do Sindicato dos Pescadores de Pelotas (RS)

“Eu me considero uma pessoa feliz, tenho um carinho muito grande pela localidade em que vivo, aqui é o melhor lugar do mundo. Se der um problema com um, dá com todos.” 
Nilmar Silva da Conceição
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Atrasado e reclamão 
Ruy Rodolfo Jaeger, funcionário; reproduzido do BIP nº 39, de novembro de 1979

Era, antes de tudo, um chefe. A mim, ainda 
novato nas lides bancárias, causava forte 
impressão sua respeitável figura. Tanto 
na agência como na cidade, suas virtudes 
de profissional com nível superior (pou-
cos, naquele tempo) eram conhecidas e 
proclamadas. Ex-vereador, ganhou o ape-
lido de Nobrinho, derivação direta de “no-
bre vereador” (vocativo clássico do jargão 
parlamentar).

Respondia pelo cadastro. E ali, nas mí-
nimas coisas, sua personalidade se fazia 
presente. Uma de suas tarefas era a tria-
gem dos títulos entregues para cobran-
ça na agência. Zeloso e bem organizado, 
colocara uma caixa sobre o balcão, para 
evitar perda de tempo. Ali, os clientes depo-
sitavam os títulos para as diversas moda-
lidades de cobrança: simples, caucionada, 
descontada. O conteúdo da caixa era exa-
minado, no máximo, até 30 minutos após 
o término do expediente, conforme exigia 
a rotina do serviço.

Naquele dia, entretanto, a polidez e a 
paciência de Nobrinho seriam postas à pro-
va. O expediente externo estava encerrado 
e o vigilante já fechara a porta principal 
da agência. Foi quando surgiu um retarda-
tário – tipo, aliás, bastante conhecido em 
todas as agências do Banco. Só que aquele 
era um conhecido cliente, sempre predis-
posto a toda espécie de reclamações. En-
caminhou-se para a caixa – já vazia àquela 
hora pela eficiência de Nobrinho – e nela 
colocou os títulos que trazia.

O momento foi de suspense. Nosso 
chefe, levantando a cabeça, olhou sobre 

os óculos, primeiro para o cliente, depois 
para o grande relógio de parede, outra vez 
para o cliente. O senso profissional mo-
dulou sua voz e a pergunta saiu educada, 
mas severa:

– É cobrança simples?
O silêncio dominou o ambiente, até 

que o irritado cliente fuzilou:
– Para mim, é. Agora, se vocês vão 

complicar, é outro problema... 
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Valor agregado
Nilmar Silva da Conceição, do Sindicato dos Pescadores de Pelotas (RS)

Pescador é desconfiado por natureza, porque já foi muito enga-
nado. Pegar dinheiro emprestado é uma coisa complicada, às ve-
zes a pescaria não deu para pagar, vai ficar para outra safra. Mas 
com o Banco a coisa não era bem assim, a gente sabia e não pode 
ser diferente, tem os juros... Sentamos, conversamos, acertamos 
tudo e hoje 50% dos pescadores estão no investimento, pagando 
em dia. De 2003 para cá, conseguimos uma fábrica de gelo e a 
fábrica de filetar o peixe, para agregar valor. Hoje temos a coo-
perativa montada, pegamos o peixe e fazemos o filé em bandeja. 
Com o produto beneficiado, tu ganha melhor. Não adianta ter 
quantidade de peixe; hoje é a qualidade que conta.

Manuseio de rede na vila dos pescadores. Lagoa dos Patos, Pelotas (RS), 2008
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Na dúvida, prevalece o extenso 
Lúcio Ronald de Magalhães Ozorio, funcionário; reproduzido do BIP nº 64, de novembro de 1980

Zé era menor aprendiz na agência de San-
tiago (RS). Apesar da pouca idade – os pri-
meiros fios de bigode ralo despontavam 
no rosto imberbe –, julgava-se entendido 
nas artes do amor. Criativo e malandro, 
quis contemplar a amada com uma men-
sagem pelo Dia dos Namorados que ras-
gasse o coração, algo que calasse fundo, 
para jamais ser esquecido.

Imaginou mil formas, até que se lem-
brou da propaganda que vira numa revis-
ta, por ocasião das festas de fim de ano. 
E, radiante, escreveu e perfumou a mensa-
gem, logo despachada pelo correio.

Na segunda-feira, dia de pico, a agên-
cia regurgitava clientes. Diante do João, 
caixa ainda novo, com pouca “quilometra-
gem”, lá estava aquela distinta senhora 
que, acompanhada de bela mocinha, há 
muito se postara no final da fila. Viera res-
gatar o “cheque” que o namorado da meni-
na, funcionário do Banco, remetera como 
lembrança inesquecível.

De posse da carta e do cheque – e sem 
responder à cliente que lhe perguntava “se 
não é extenso que prevalece quando há dú-
vidas sobre o valor em algarismo” – João 
recorreu ao “professor” Laurindo, caixa 
ao lado. O caso era uma emergência, pro-
curasse o coordenador.

Mas o chefe Apolônio entendeu que a 
solução de tão inusitado problema deveria 
caber ao gerente-adjunto. Ainda mais que 
a cliente já apresentava visíveis sinais de 
nervosismo, não só pela fila enorme que 
logo se formou, mas porque se tornou cen-
tro de olhares enviesados daqueles que 

tinham visto o “cheque” e estampavam – 
disfarçados, mas incontidos – sardônicos 
sorrisos em suas faces.

E foi assim que o chefe Apolônio, junto 
com João e colegas da Retag [Retaguarda] 
– estes se acercaram para ver o que estava 
acontecendo –, se dirigiram ao circunspec-
to e durão Gerad [Gerente Administrativo], 
conhecedor da CIC como ninguém. Depois 
de ouvir toda a história, o Gerad pediu ao 
assustado João que fizesse “a cliente che-
gar até aqui”.

Irritada, nervosa, veio a senhora so-
braçando a mocinha, para receber a triste 
notícia, decisão irrecorrível: o cheque não 
podia ser pago porque, embora a parte em 
algarismo estivesse preenchida correta-
mente, o extenso dizia: “Oito mil beijos e 
quinhentos abraços” – que ela, descuida-
damente, não havia lido. 
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Feliz ano-novo!
Edson Poujeaux Gonçalves, funcionário; reproduzido do BIP nº 67, de janeiro de 1981

Era 31 de dezembro de 1976. Último dia 
do ano e dia de balanço. Uma sensação 
de tristeza e vazio tomava conta de mim, 
à medida que os demais colegas se retira-
vam para suas casas ou para viajar, des-
pedindo-se dos que ficavam, com votos de 
felicidades no novo ano. Um a um, todos 
saíam, sorridentes e felizes. Ficamos ape-
nas eu e o Vanolin, auxiliares, o Bertilo, 
chefe do setor, e o Érico, subgerente subs-
tituto.

Trabalhávamos o mais rápido possí-
vel, tentando terminar o serviço a tempo 
de, pelos menos, rompermos o ano em 
nossas casas. Mas o serviço era muito e 
não dávamos vencimento, ainda mais que 
havíamos constatado uma diferença nas 
fichas interdepartamentais.

Lembrei-me, enquanto conferia nova-
mente as fitas de soma, de meus pais e fa-
miliares que ficaram distantes. De minha 
esposa, sozinha em casa me esperando. 
Devido ao pouco tempo de Banco, ainda 
não nos havíamos acostumado à cidade 
e à distância que nos separava de nossos 
pais e familiares. Perdido nas fichas, ana-
lisava a diferença de costume: em minha 
cidade natal, na passagem do ano, sa-
íamos à rua com nossos pais e irmãos a 
abraçar vizinhos e amigos, apreciando o 
espetáculo proporcionado pelos fogos de 
artifício, gritando acima do estrondar dos 
foguetes, buzinas e sirenes que enchiam 
os ares saudando o ano que chegava. Em 
Caçapava do Sul, pequena cidade do inte-
rior do Rio Grande do Sul, nada, mas nada 
mesmo indicava que mais um ano estava 
findando e outro começava com todas as 
suas esperanças e incertezas. Apenas o si-

lêncio habitual das outras noites fazia-se 
presente. Mas, entendia eu, aquela noite 
era uma noite especial...

A angústia começou a me dominar. 
Quase meia-noite e nós ainda trabalhá-
vamos. Ninguém se animava a conversar, 
pois um nó em nossas gargantas insistia 
em trancar nossas vozes. Era a primeira 
vez que romperia o ano-novo fora de casa 
e longe da família.

Era quase meia-noite quando o subge-
rente nos chamou à plataforma. Lá, fomos 
surpreendidos com a bandeja e os copos 
– os mesmos em que tomávamos o cafezi-
nho – já servidos com o champanhe que o 
Érico ganhara e tivera o cuidado de escon-
der na geladeira.

Meia-noite em ponto. Apesar do silên-
cio na rua, apertamos nossas mãos e er-
guemos um brinde ao ano-novo. Éramos 
uma família, os quatro. Eu chorava, sor-
rindo. Estávamos irmanados no mesmo 
sentimento. Abraçamo-nos comovidos e 
bebemos silenciosamente, esquecendo-
nos naquele instante das fichas, médias, 
diferenças, cartões e balanço... A emoção 
era grande demais para que pronunciás-
semos alguma coisa além de um singelo 
“feliz ano-novo”. 

pampa 133



amazônia





Vitória-régia, 
em igarapé nas 
proximidades do 
encontro das águas 
do Rio Solimões  
e do Rio Negro (AM)
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A primeira agência do Banco do Brasil 
fora do Rio de Janeiro foi instalada em 
Manaus (AM), há mais de cem anos, em 14 
de janeiro de 1908. O Banco acompanhou 
de perto o ciclo econômico da produção do 
látex para a indústria da borracha e, na 
seqüência, só fez crescer sua presença na 
região do bioma amazônico.

A Amazônia é o mais extenso bioma 
brasileiro e nele tudo é superlativo, inclu-
sive os riscos a que está exposta sua biodi-
versidade. Ocupa quase a metade (49,29%) 
do território nacional, guarda a maior re-
serva de diversidade biológica do planeta, 
abrange 40% da América do Sul ou 5% da 
superfície da Terra, e abriga a bacia do Rio 
Amazonas – por onde escoa 1/5 de toda a 
água doce do mundo. 

O bioma ocupa a totalidade de cinco 
Estados (Acre, Amapá, Amazonas, Pará e 
Roraima), quase toda Rondônia (98,8%), 
mais da metade de Mato Grosso (54%), e 
partes de Maranhão (34%) e Tocantins 
(9%). Na região há a ocorrência de dois 
grandes ecossistemas – vegetação de 
terra firme e vegetação de várzea –, que 
apresentam vasta heterogeneidade de 
flora. As atividades extrativas envolvem 
espécies madeireiras, medicinais, oleagi-
nosas, frutíferas, ornamentais, melíferas, 
entre tantas.

Os solos de terra firme são adequados 
para uso agrícola, mas limitados quanto 
à fertilidade natural – por isso, mais su-
jeitos a impactos ambientais provocados 
pela redução da cobertura vegetal origi-
nal. Donde a importância da preservação 
da floresta e da promoção de políticas pú-
blicas que garantam o manejo sustentá-
vel do bioma, de modo a não comprometer 
sua integridade. Isso é tanto mais urgente 
quando se constata que já foram devasta-
dos perto de 20% da área total da floresta 
nativa. 

A vitória-régia é a flor-símbolo 

da Amazônia. Algumas chegam a 2 

metros de diâmetro.

Na bacia amazônica reina o pirarucu, 

que pode atingir 2,5 metros de 

comprimento e 250 quilos.

O maior animal da Amazônia é o 

peixe-boi, que pesa até 500 quilos e 

atinge 3 metros de comprimento. 

A cobra sucuri da Amazônia pode 

chegar a 10 metros de comprimento.
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“Meu pai era pescador artesanal, artesão 
ceramista, tirador de leite de seringueira, que 
se chama látex, e também navegador dos rios 
da Amazônia. Tinha quatro opções. Fazia tudo 
isso de acordo com o período. Podia trabalhar 
em uma coisa e também em outra.” 
Rosemiro Pinheiro Pereira, ceramista, Belém (PA)

1

2

3

4

5

6
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Na beira do rio
Ricardo Teixeira de Sousa, da Associação dos Artesãos e Expositores 
do Pará, Belém (PA)

Eu tenho recordação de Alenquer (PA). Íamos para a aula de ma-
nhã, chegava em casa, almoçava, e depois tinha o dia livre. Ia 
para o campinho jogar bola, subir em árvore, tomar banho no 
rio, brincar no mato, na floresta, brincar de índio; toda uma li-
berdade, toda uma inocência que não era corrompida. Em casa, 
a família toda, os irmãos; por incrível que pareça, tinha uma vi-
deira, o que é difícil cá para o Norte, por causa do grande volume 
de chuva e do calor. Tínhamos uma videira em casa e a gente 
tirava cachos de uva. Havia um jambeiro maravilhoso, e a gente 
ensacava os jambos com saquinhos plásticos para a pipira, um 
passarinho, não comer. Depois, quando tirava a proteção, aquele 
jambo estava vistoso, bonito, perfumado, delicioso, doce. Minha 
mãe os arrumava em tabuleiros e eu saía na rua para vender. Ou 
vendia a uva. No quintal de casa, minha mãe plantava feijão de 
corda; colocava na bandeja e saía para vender. No quintal tinha 
pupunheira, coqueiro, goiabeira, tinha canteiro com hortaliças. 
Tinha fartura. Tinha um galinheiro, dava para criar um ou dois 
porcos sempre, criados para a engorda, e o peixe! Durante o dia 
nós íamos pescar uns peixinhos pequenos: sardinha, mandi ou 
lambari. E meu pai usava isso como isca à noite, para pegar os 
peixes maiores. 
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Presença católica
Francisco Roberto do Nascimento, “Chico Roberto”, funcionário 
aposentado, Pacaraima (RR)

Ali, onde nasce o Rio Branco, antigamente os holande-
ses e os ingleses entravam pela Guiana Inglesa para 
vir buscar ouro no Brasil. Os indígenas formaram 
um forte junto com o exército, o Forte São Joaquim, 
para fazer o policiamento das pessoas consideradas 
invasoras. E, lá, a igreja católica fez um internato. 
Minha mãe, por ser indígena, morava nesse inter-
nato. Ela tinha três anos quando a minha avó mor-
reu, e ela ficou internada até os dez anos de idade. 
Quando o marechal Rondon esteve na região, para 
fazer a demarcação, ele pediu que minha mãe, com outras 
crianças, fossem entregues a famílias que morassem em 
Boa Vista, para continuar os estudos. A igreja católica 
sempre foi muito ligada à causa indígena, e minha mãe foi 
entregue a uma família de posses, em Boa Vista. Por essas 
coisas do destino, minha mãe depois veio morar no Suru-
mu. Meu pai foi quem trouxe o primeiro motor de energia 
para cá. Eu vim com três anos de idade e fui estudar na 
Missão São José, um internato de padres jesuítas. 

O índio e a máquina
Luciano Peres Bonifácio, coordenador pedagógico, Pacaraima (RR)

A primeira vez que eu vi as rodas do caminhão, até chorei, 
porque o caminhão voltou e eu não cheguei a ver o cami-
nhão, só vi a poeira; mas fiquei satisfeito. Na vez seguinte, 
atravessamos o rio no verão; eu fui lá e vi o caminhão como 
era. A sensação. Era novidade para todo mundo naquela 
época. O avião chegava dia de sexta-feira. De 15 em 15 dias, 
o avião da FAB [Força Aérea Brasileira] vinha. Todo mundo 
largava as suas atividades para ver o avião. Era uma novi-
dade danada. Quem perdia uma sexta-feira de ver o avião, 
praticamente perdia uma história da sua vida.
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Lápis e caderno
Benedita Carvalho Gonçalves, “Bena”, do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Igarapé-Miri (PA)

“Eu cresci no Rio Caji, na comunidade de 
Santo Antônio. Nossas primeiras casas eram cobertas de palha 

do açaizeiro; depois fizemos casa melhor, com tábua, madeira mesmo, coberta com palha.” 
Benedita Carvalho Gonçalves

Minha escola era a Escola Municipal San-
to Antônio, num barracão do avô do meu 
professor. Sentávamos em bancos, não era 
carteira igual tem agora; às vezes nem ti-
nha mesa. A escola era muito simples, não 
tinha muita estrutura. Os cadernos eram 
feitos da folha de papel cortada, costura-
da com agulha; a nossa mãe cortava com 
uma tesoura e dividia ao meio, embutia o 
papel um no outro e costurava com agulha 
o nosso caderno. O professor não nos dei-
xava escrever com caneta: era com lápis, 
até ficar boa a letra, e depois ia escrever 
com caneta. 
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Meu avô por parte de pai era regatão. Regatão é aquela pessoa 
que tem um barco e sai pelos rios vendendo as coisas e trocan-
do por produtos. Ele vendia arroz, açúcar, farinha, tecido; como 
pagamento recebia castanha, borracha, e trazia para vender em 
Manaus. Me criei no seringal. Havia o barracão, onde o meu pai 
tinha a mercadoria que vendia para as pessoas que trabalhavam 
lá, e perto do barracão havia as casas dos seringueiros, na beira 
do rio; devia ter umas 10 ou 12 casas ao longo do rio, um rio es-
treito, de 100 metros de largura, que desemboca no Rio Madeira. 
Nós morávamos lá dentro, no Rio Maria Paula, e a minha infância 
foi toda lá. Dormíamos às 7 horas da noite. Naquele tempo, não 
tinha televisão, mas havia o rádio, e meu pai ouvia na Rádio Di-
fusora esse serviço que existe até hoje, que são os avisos. Alguém 
viajava do seringal para Manaus e precisava se comunicar com 
alguém do interior: o programa de rádio transmitia 
os avisos. Um locutor, todos os dias naquele horário, 
lia os avisos das pessoas que queriam fazer algum 
comunicado com um parente: que dia vai viajar, que 
dia voltará, que barco vai pegar, se tinha alguém do-
ente ou precisando de ajuda. A pessoa saía e avisava 
pelo rádio que tinha chegado, que estava tudo bem 
com a família, para as pessoas ficarem tranqüilas, 
porque em viagem ninguém sabe se chegou ou não 
chegou. A mesma coisa no retorno. O pai vinha tra-
tar dos negócios dele em Manaus e a gente ficava 
com saudades, preocupados com a viagem, e ficá-
vamos esperando ele dar o recado pela rádio. Na 
boca da noite, ouvindo rádio. 

Nas ondas do rádio
Hidembergue Ordozgoith da Frota, reitor da Universidade 
Federal do Amazonas, Manaus (AM)

“Tinha muito ingá, 
goiaba nativa, 
amapá, tucumã, 
abricó. Amapá é 
uma fruta; há uma 
infinidade de frutas na mata.”

Hidembergue Ordozgoith da Frota
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Viagem pelo Norte
Luiz Almeida dos Reis, da Cooperativa dos Agricultores e 
Agricultoras Familiares de Caroebe (RR)

O local em que eu mais morei foi Rondô-
nia, por 17 anos. Mas já não estava que-
rendo mais ficar em Rondônia; começou 
a entrar na região o plantio mecanizado, 
veio muita máquina, muito veneno, muita 
coisa que me desestimulou. Meu cunhado 
tinha uns parentes que moravam em Caro-
ebe, em Roraima, ele veio e achou bacana 
o local. Ligou para a gente e falou: “É um 
lugarzinho tranqüilo e a terra é fácil de 
adquirir”. Meu pai se interessou também. 
Meu irmão mais velho, falou: “Vou lá ver 
como que é esse negócio”. Veio e também 
achou interessante: “É completamente 
diferente de Rondônia, o estilo de vida é 
outro”. O meu cunhado veio, achou as ter-
ras, vendemos em Rondônia o lote que o 
meu pai tinha e viemos de barco. Saímos 
na terça-feira de Porto Velho e chegamos 
a Manaus na sexta-feira. O barco sai pelo 
Rio Madeira, a certa altura entra no Soli-
mões, no Rio Amazonas, e sobe o rio. Che-

gamos a Manaus e já deu certo: tinha ôni-
bus às 10 horas da manhã para Roraima. 

A paisagem é uma terra com cor dife-
rente, a gente vê muita pedra nas áreas. En-
quanto os rios em Rondônia são perenes, 
em Roraima geralmente são semiperenes. 
A cultura também é um pouco diferente, 
as músicas são diferentes, mais do Norte 
mesmo, carimbó, calipso. Rondônia tinha 
muita cerejeira, muito cedro, mogno, pe-
roba, já Roraima tem mais a castanheira; 
os cedros são poucos, andiroba tem pouco. 
As madeiras são diferentes, mas os portes 
são altos. 

amazônia 143



Usar e preservar
Jair Rodrigues Arruda, da Associação de Criadores de Abelha Indígena da 
Amazônia, Manaus (AM)

A Amazônia é o meio natural que temos aqui da convivência com 
o rio, com os animais, com a floresta, que de certa forma tem se 
degradado. A própria população, por falta de conhecimento, de 
formação na área do desenvolvimento sustentável, tem usado a 
natureza de forma degradante, inclusive com o desmate desne-
cessário, a derrubada das matas ciliares, a queima dos aningas, 
uma espécie de mata do lago onde os peixes se escondem. Ca-
pivara tinha bastante; hoje, na minha região, praticamente não 
tem mais. A anta e o peixe-boi tem ainda, mas já depredou um 
pouco a espécie. O veado, os animais da floresta, de certa forma 
as pessoas os consomem. Se for caçar, matar um, no outro dia 
ele quer matar outro e se torna um círculo degradante. O pira-
rucu também foi degradado. Na época tinha bastante, mas as 
pessoas vão só matando e não preservam a época da reprodução 
– aí chega o momento que ele vai ficando escasso. O tambaqui, 
outra espécie bastante consumida na Amazônia, também tem 
ficado escasso por essa prática predatória. Outra espécie que 
sofreu diminuição na região são os quelônios, porque as pesso-
as consomem o tracajá de forma predatória. Temos lutado com 
a questão dos acordos de pesca, como suporte para que a gente 
possa manejar o rio, o lago. Isso tem ajudado. 

amazônia144



A força da tradição
Déa Melo, da organização Mana-Maní, Belém (PA)

Nossa dança tem alguma coisa muito poderosa. Quando eu dan-
ço de saia e giro, é totalmente diferente do que dançar de calça; 
quando a saia é rodada, eu me sinto com capacidade de dar volta 
ao mundo, de reconhecer a beleza do outro e de me reconhecer 
também. É lindo quando vejo os jovens da comunidade dizerem 
que o samba-de-cacete e o carimbó são danças de velho. Ao verem 
o vovô dançando, eles dizem: “Olha o vovô dançando o lundu”. Aí 
eles começam a reverenciar o vovô e saem dançan-
do atrás. É aqui que eu vejo o quanto é importante 
preservar a nossa tradição.

Estudando a tradição indígena, eles dizem que 
cada um recebe o nome que precisa receber. Em 
algumas tradições, quando as índias estão grávi-
das, elas vão para a floresta cantar, cantar e cantar 
até que o nome dessa criança venha. Já a lenda da 
mandioca conta que ela nasceu em um momento 
em que a tribo não tinha o que comer. Uma moça 
na tribo engravida de um homem branco e não sa-
bia explicar, porque foi um sonho. O pajé fica des-
confiado, mas sonha com um homem branco que 
diz que era isso mesmo que havia acontecido, e ele 
acaba aceitando. Nasce uma menina linda, mas 
nasce doente e morre. Ela é enterrada na frente da 
oca, onde nasce uma plantinha. Quando eles arran-
cam essa planta vêem que é uma raiz; ao descasca-
rem, vêem que é branca. Daí vem mani-oca, casa 
de Mani, porque ela surgiu bem em frente da casa. 
A tribo, que não tinha o que comer, co-
meçou a usar a mandioca 
para farinha, a mandioca 
assada, o mingau. E esse é 
o grande maná. 
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Os donos da história
Luciano Peres Bonifácio, coordenador pedagógico, Pacaraima (RR)

Pela história passada pelos nossos avós, 
o macuxi foi predominante nessa região. 
Com o tempo, foi um povo praticamente 
esquecido, envolvido pela população de co-
lonizadores que aqui chegaram. De certo 
tempo para cá, começou o resgate da his-
tória do povo macuxi, que é muito bonita. 
Habitavam esse lavrado de Roraima, eram 
hábeis montadores e dominadores de ani-
mais, eram vaqueiros. E isso ainda conti-
nua no sangue. Se alguém não fizesse esse 
estudo, talvez estivesse no esquecimento. 
Hoje, não; estão nas escolas alguns fatos e 
pessoas importantes. O povo macuxi veio 
dos povos da América Central, dos caraí-
bas, que chegaram nessa terra e aqui vive-
ram. Já existem livros que contam a histó-
ria que os nossos avós contavam. Só agora, 
com os indígenas entrando nas escolas, 
tendo suas formações, começaram a divul-
gar. E o povo voltou a acreditar e a contar 
a sua própria história. Nas escolas, onde 

estamos fazendo um trabalho no resgate 
da nossa língua, cada aluno tem um nome 
índio, justamente para fortalecer o inte-
resse do aluno. Um pai colocou o nome do 
filho dele de Marari Surumu dos Santos 
– macuxi mesmo, para registrar. Hoje ele é 
sargento da Polícia Militar e se orgulha do 
nome dele. A maioria se identifica como 
povo macuxi, com sua cultura, sua iden-
tidade, sua história. Para chegar a isso, 
foi preciso um trabalho de conscientiza-
ção muito forte. Quando foi implantada a 
língua macuxi no currículo, começamos 
com os alunos da pré-escola, primeira, se-
gunda e terceira série, que hoje estão na 
sétima e oitava do Fundamental. Eles já 
aceitam, já conversam, perderam aquela 
timidez, aquela vergonha. Foi um passo 
muito importante, e também é um pro-
cesso em andamento. Com certeza, daqui 
a dez anos a língua estará envolvida em 
toda a escola. 
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A arte da cerâmica
Rosemiro Pinheiro Pereira, ceramista, Belém (PA)

Comecei com mais ou menos dez anos a fazer aquelas 
peças tortinhas; eu ainda não tinha força para centra-
lizar o “bolo” no torno. Quando cheguei aos 15 anos, 
era praticamente um profissional e ganhava dinheiro 
com aquilo. Nós tínhamos uma olariazinha em casa, 
de lá todo esse produto ia para a feira do Ver-o-Peso, 
em Belém. Os instrumentos de trabalho da cerâmica 
são os mais rústicos possíveis. Na época, as ferramen-
tas eram feitas de madeiras; com qualquer palitozinho 
fazíamos um espeto, que hoje foi substituído por alu-
mínio, raio de bicicleta, agulha de costurar. Antes era 
muito usado o tecido de flanela, também o saco de sar-
rapilheira e a folha de bananeira para manter a maté-
ria-prima úmida, hoje substituído pelo saco plástico. 

Sobre o açaí
Benedita Carvalho Gonçalves, “Bena”, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Igarapé-Miri (PA)

Um açaizeiro dá em torno de quatro ou cinco cachos, o que equi-
vale a umas duas ou três latas de 14 quilos de açaí em cada pé. 
Isso varia muito, do açaizal mais velho para o açaizal mais novo. 
Do açaí se faz o sorvete, o pudim, já fazem o bolo, a cocada; já 
inventam um bocado de coisas com o açaí. E o caroço é um adubo 
orgânico muito bom para produzir a hortaliça, serve para fazer 
as biojóias, e agora está sendo feito um estudo para ele ser usa-
do também como combustível. Na cidade, é muita a produção do 
caroço para as máquinas baterem, então ele é um entulho muito 
grande. Em alguns lugares, o açaí muda a safra, dá no inverno e 
no verão, mas há lugares em que é só na safra – o período de julho 
em diante, até janeiro. E passa às vezes janeiro, fevereiro, março, 
abril, maio e junho sem açaí para comercialização, um período 
vago em que as pessoas acabam não tendo renda. Se não tiver 
outra cultura, não têm renda. 
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A renda do mel
Jair Rodrigues Arruda, da Associação de Criadores de Abelha Indígena da 
Amazônia, Manaus (AM)

A meliponicultura já era praticada pelos nossos antepassados, 
nossos avós e pais, mas não da forma que a gente trabalha hoje. 
Na época, se as pessoas queriam consumir mel, iam na flores-
ta, derrubavam a árvore, tiravam o mel e deixavam a colônia da 
forma em que ela ficou, derrubada. Essa foi a prática por muitos 
anos, até quando, em 2002, veio uma pessoa do Rio de Janeiro 
que trouxe uma nova concepção de criar abelhas. O mel antes 
era usado muito mais como remédio, não se usava mel para con-
sumir como alimento. Quando veio essa nova tecnologia de criar 
as abelhas de forma racional, que é colocá-las numa caixinha e 
reproduzir, aí a gente analisou que dava para criar uma quanti-
dade maior de mel. Em 2003, construímos a Acaiá, Associação 
dos Criadores de Abelha Indígena da Amazônia, e passamos a 
formar os meliponários na residência dos sócios e a multiplicar 
as colônias, a aumentar o volume de mel por família. Com esse 
aumento, começamos a perceber que dava para ganhar dinheiro 
de forma racional, sem depredar, sem derrubar a árvore, a flores-
ta. Isso trouxe incentivo para o produtor. Começamos a coletar 
o mel numa quantidade maior e a vender, além de servir para o 
consumo. A atividade começou a gerar renda. 
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Foi a minha vez
Renata dos Santos Cavalcanti, funcionária; história postada na comunidade 
virtual BB 200 Anos

Minha vida sempre foi recheada de tenta-
tivas em concursos públicos. Em alguns 
passava, mas não classificava; em outros 
nem isso. Então casei e fui morar em Por-
to Velho (RO). Quando estava por lá, ad-
vogando, apareceu o concurso do Banco 
do Brasil. Lógico que corri e me inscrevi. 
Comecei a freqüentar um cursinho, mas 
confesso que estudava apenas em sala de 
aula (acho que já nem tinha muita fé em 
uma aprovação, ainda mais num concurso 
tão disputado). 

No dia D fiquei espantada com a quantidade de ônibus de 
cidades do interior de Rondônia que estavam estacionados em 
frente ao colégio onde seriam aplicadas as provas. Eles vinham 
de todos os cantos: Ji-Paraná, Vilhena, Cacoal... Respirei fundo, 
confiei em mim e fui em frente. 

Fiquei na sala de prova até acabar todo o tempo. A cabeça 
doía de tanto ler e reler algumas questões que teimavam em 
querer me derrubar. Saí da prova não muito confiante. 

Quando o gabarito foi liberado e comecei a corrigir o cader-
no de provas, vi que tinha conseguido passar do ponto de corte. 
Aí começou o suplício. Eu não acreditava que tinha a possibilida-
de de realmente ter passado. O peito parecia que ia explodir. E o 
resultado só sairia no fim do mês! Foi uma espera massacrante. 
Contei e recontei os pontos milhões de vezes. Risquei e rabisquei 
o gabarito infinitas vezes. Meu marido, coitado, foi obrigado a 
recorrigir incontáveis vezes minha prova. 

Enfim, chegou o dia do resultado. Acessei o site da promoto-
ra do concurso, digitei meu CPF e... espera... espera... espera... (o 
coração vai explodir, aqueles segundos pareciam uma eternida-
de) até que o resultado apareceu: 7º lugar! O quê? Não acredito! 
Vou fazer de novo – repeti o procedimento e o resultado foi o 
mesmo. 

Uma das maiores emoções que tive na vida foi o prazer de 
contar o resultado para minha mãe, que estava em Recife, e es-
cutar os gritos de felicidade dela pelo telefone.
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O Banco do vôlei 
Antônio Carlos Aguiar Gouveia, “Carlão”, ex-jogador 
da seleção brasileira de vôlei

O mundo começou a se abrir para mim. 
O esporte mudou a minha vida, dando 
a oportunidade de conhecer o Brasil in-
teiro, o mundo inteiro; ter uma visão de 
Brasil de uma pessoa que nasceu na Ama-
zônia, depois foi morar no Centro–Oeste, 
no Sul, no Sudeste; culturas, vivências, 
pessoas diferentes. Fui de Campo Grande 
para Belo Horizonte, de Belo Horizonte 
para São Paulo, de São Paulo para a Itá-
lia, depois para Novo Hamburgo. Rodei 
o Brasil inteiro praticando esporte. Em 
1986 comecei na seleção adulta de vôlei 
e passei por várias gerações: primeiro, 
com Bernard, William, Montanaro, essa 
galera toda. Depois, veio a minha geração, 
que foi o Maurício, o Paulão, o Giovane, o 
Marcelo Negrão, o Tande. Ainda peguei a 
geração do Giba, Gustavo, Nalbert, toda 
essa turma. Foram anos maravilhosos 
dentro do esporte, defendendo a seleção 
brasileira. Uma parceria também espeta-
cular com o Banco do Brasil. A Olimpíada 
de Barcelona, em 1992, foi um momento 
único, ímpar, porque, primeiro, foi a pri-
meira medalha de ouro de um esporte co-
letivo do Brasil; segundo, a gente não era 
favorito – o jogador mais experiente era 
eu, que tinha 25 anos. Tínhamos o Marce-
lo Negrão com 17 anos e assim a maioria, 
o Tande com 18, 19, uma turma de garotos. 
E a gente chegou lá. Fizemos uma primei-
ra fase maravilhosa, a seleção cresceu, 
chegamos com uma grande autoridade e 
ganhamos uma final de três a zero contra 
a Holanda. Foi um momento maravilhoso, 
difícil de descrever. Até hoje, quando vejo 
as imagens, sempre me emociono. Depois 
daquele resultado, as nossas vidas muda-

ram. Tudo passou a ser muito mais gran-
dioso, as coisas passaram a acontecer.

O Banco do Brasil é uma história à 
parte no vôlei brasileiro. Essa parceria 
se estendeu muito além de um simples 
patrocínio. O voleibol é o que é hoje por 
causa dessa parceria. Na minha opinião, 
com a experiência que tenho de esporte, 
não há nenhuma outra empresa que te-
nha o case e a experiência que o Banco do 
Brasil tem no marketing esportivo. Hoje, 
é difícil desconectar o voleibol do ama-
relinho do Banco do Brasil. E, ao mesmo 
tempo, construir uma parceria de 18 anos 
é muito difícil. Mas o Banco do Brasil e a 
Confederação Brasileira de Vôlei não pa-
raram nessa parceria, que envolveu todo 
um processo de massificação do voleibol 
e do esporte. Participamos de um projeto 
chamado “Embaixadores do Esporte”, que 
foi um diferencial na minha vida. É um 
projeto que tem mais de cinco anos, com a 
idéia de reunir os atletas que pararam de 
jogar, resgatar a sua experiência vitoriosa 
de vida, o que fez, como planejou. Damos 
palestras para a garotada, visitamos pro-
jetos sociais, fazemos jogos de apresenta-
ção com pessoas que nunca imaginaram 
estar próximas da gente. A coisa mais ba-
cana foi o Banco ter mostrado o seguinte: 
“Não investimos no atleta só quando ele 
está jogando. Continuamos parceiros e 
valorizamos aqueles que fizeram alguma 
coisa”. 
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Espaços para crescer
Antônio Sevegnando Damasceno Rosa, funcionário, Boa Vista (RR)

Nós temos atividades funcionando no DRS, Desenvolvimento 
Regional Sustentável. A apicultura, por exemplo: tem mel aí so-
brando, numa qualidade maravilhosa. Isso é uma participação 
que nenhum outro banco pode e vai alcançar. O Banco do Brasil 
alcança isso, com o DRS, que pode acontecer em um monte de 
coisas, na melancia, na mandioca, na banana, na apicultura, na 
avicultura. Isso está funcionando no Estado. O Banco do Brasil 
sempre teve essa marca de desenvolver municípios, sempre es-
tivemos à frente. 

“O que é o Cerrado 

no Centro-Oeste, em 

Roraima chama-se 

Lavrado – esses 

campos cheios de 

pastos naturais; 

eles são pobres 

em proteínas, mas 

alimentam o gado.” 

Antônio Sevegnando 

Damasceno Rosa
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Rumo à diversificação
Luiz Almeida dos Reis, da Cooperativa dos Agricultores e 
Agricultoras Familiares de Caroebe (RR)

Quando se iniciou o DRS, eles foram em Caroebe (RR), 
onde temos o cultivo da banana. Mudou muita coisa em 
relação ao que era antes. Precisa mudar muito ainda, 
mas o produtor tem muita resistência, e a gente está 
aos pouquinhos mudando para manter a atividade de 
bananicultura. O nosso futuro é fazer nossa cooperati-
va crescer o máximo que puder, não só para trabalhar a 
bananicultura, mas trabalhar a diversificação, porque 
qualquer monocultura é muito perigosa. A bananicul-
tura hoje é uma atividade rentável, mas de uma hora 
para outra pode dar um problema e vir por terra. Se não 
houver uma outra atividade que também gere renda 

dentro da propriedade, corremos o risco de passar maus bocados. 
A idéia é trabalhar com outras culturas, outros produtos como o 
limãozinho, os citros – a castanha também é um potencial. E tam-
bém tem a fruticultura, a horticultura. São várias coisas. 

Relacionamento franco
José Nicodemus de Góes, “Dedinho”, comerciante, Boa Vista (RR)

Eu tinha dois fregueses que eram promotores de Justiça, e 
eles me deram um conselho: “Abra conta no Banco do Brasil. 
O que o senhor precisar, eu falo com o meu gerente”. Naquele 
tempo, não era todo mundo que tinha conta no Banco do Bra-
sil, e quando um funcionário dizia que trabalhava no Banco 
do Brasil, era aquele impacto. Segui o conselho, cheguei, fui 
muito bem recebido, precisei de dois avalistas para abrir a 
conta e até hoje sou cliente do Banco do Brasil. O Banco do 
Brasil tem uma importância grande no desenvolvimento de 
Roraima, tem uma linha de crédito muito boa. Na hora em 
que eu preciso do Banco, não preciso nem de avalista.” 
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Quando eu vou ao interior, entro em uma sala de aula e vejo filhos 
de seringueiro, filhos de pescador, de agricultor, todos fazendo 
uma universidade, uma universidade federal, com qualidade, é 
motivo de muita alegria. E é impossível pensar o desenvolvimen-
to na região amazônica sem o Banco do Brasil, em todos os as-
pectos. Para a universidade, o Banco é um parceiro primordial. 
Aqui havia um banco privado; eu tirei e convidei o Banco do Bra-
sil. Não podia entender como dentro de uma universidade fede-
ral tinha um banco privado e não tinha o Banco do Brasil. E foi a 
melhor coisa que fizemos. O Banco do Brasil tem sido um grande 
parceiro da universidade, um dos principais. O Banco vai cons-
truir dentro do campus uma área de convivência de 6 mil metros 
quadrados, onde ficarão a agência, o restaurante dos alunos, o 
restaurante dos professores, a livraria, a academia de ginástica 
e o correio – tudo graças a essa parceria. Certamente o banco pri-
vado não teria esse compromisso social com a universidade, de 
fazer uma área de convivência muito importante para a humani-
zação do campus. 

Parceiro de valor
Hidembergue Ordozgoith da Frota, reitor da Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM)
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Nascer do sol na entrada 
do distrito Passo do 
Lontra (MS), 2008156



O Banco do Brasil está presente na região 
de influência do bioma Pantanal desde 25 
de julho de 1916, quando foi inaugurada a 
agência de Corumbá (MS). De lá para cá, o 
BB acompanhou todas as fases do desen-
volvimento regional.

O Pantanal é a maior planície inundá-
vel do mundo, onde se encontra uma das 
mais importantes concentrações de vida 
silvestre do planeta. Situado no coração 
da América do Sul, colado ao seu centro 
geodésico, os 210 mil quilômetros quadra-
dos do Pantanal estão distribuídos entre 
Brasil, Bolívia e Paraguai – com 70% da 
área em território brasileiro, nos Estados 
de Mato Grosso do Sul (do qual ocupa 25% 
da área) e Mato Grosso (7%). 

A área do bioma equivale à soma dos 
territórios da Bélgica, Suíça, Portugal e 
Holanda. Apresenta grande diversidade 
de árvores e arbustos – 1.647 espécies – e 
de fauna, com 263 espécies de peixes, 122 
de mamíferos, 93 de répteis, 1.132 de bor-
boletas e 656 de aves.

Devido à ocorrência de chuvas fortes 
e ao reduzido desnível de seu terreno, a 
região é periodicamente alagada. A partir 
de novembro, com o início do período chu-
voso, os corixos (cursos d’água temporá-
rios) se misturam às lagoas formando um 
conjunto hídrico mesclado às águas do 
Rio Paraguai. O equilíbrio do ecossistema 
depende fundamentalmente do fluxo de 
entrada e de saída das águas, determina-
do pela pluviosidade regional. Na cheia, a 
água acumulada costuma – ou costumava 
– cobrir 2/3 da área pantaneira. De maio 
em diante, as águas começam a baixar 
lentamente, deixando sobre a superfície 
do terreno uma mistura de areia, restos 
de animais e vegetais, sementes e húmus, 
que propicia fertilidade ao solo. 

A repetição anual desse processo 
garante a renovação da fauna e da flora 
pantaneiras. No período da vazante, uma 

A maior cobra do Pantanal é a sucuri-amarela, que mede até 4,5 metros.
No ar, o tuiuiú, ave-símbolo do 
Pantanal, tem mais de 2 metros de envergadura com as asas abertas. Na água, o jacaré mede até 2,5 metros de comprimento.

O maior peixe do Pantanal é o jaú, que pode chegar a 1,5 metro de 
comprimento e pesar 120 quilos.
A onça-pintada do Pantanal chega a pesar 150 quilos.

pa
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grande quantidade de peixes não conse-
gue retornar ao curso dos rios e fica reti-
da em lagoas ou baías. Durante os meses 
seguintes, será ali que aves de grande e 
de pequeno porte – e animais carnívoros, 
como jacarés e ariranhas – encontrarão 
alimento farto. 
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“O Pantanal é fascinante. Não 
tem região mais linda. Você vê 
tudo, a maior planície alagada 
do mundo. Tem aquele campão 
onde se vê um cervo do Pantanal 
com um filhotinho, o tamanduá-
bandeira, tamanduá-mirim... É 
muito bicho.” 
Jean Fernandes dos Santos Junior, da 
ONG Ecoa, Campo Grande (MS)

1

2

3

4
158



Flora pantaneira
Geraldo Soares Pereira, violeiro, funcionário da Universidade Federal do 
Mato Grosso do Sul (UFMS), Miranda (MS)

As mudas do Pantanal eu planto aqui. Esse galho já enflorou, vai 
dar a semente. Vou plantar o ingá ainda este ano; já plantei no 
ano passado. Tem o ipê-amarelo e a piúva-roxa; isso eu já plan-
tei, já está tudo grande. Tem a aroeira, tem o cedro, que dão em 
qualquer lugar. O pinho vem do Paraná; eu plantei, só que não 
pode plantar aqui. Essa aroeira está com oito meses que eu plan-
tei; está com mais de dois palmos, quase 50 centímetros. Tenho 
mais ou menos mil e poucas, de umas duas mil plantadas, mas 
vou plantar mais, estou esperando amadurar. Tem aquele pezi-
nho, que se chama morcegueiro – eu vou plantar também, já tem 
as frutinhas. E tem o tarumã, que serve até para remédio. Vou 
plantar. Tem muita muda plantada. Tem ximbuva, tem bacuri, o 
carandá, o paratudo. Agora vou plantar o abobreiro, estou espe-
rando madurar para soltar as sementes. A sardinheira e a caneli-
nha também dão a fruta. Tem o jenipapo. A piúva já está grande 
– tem uma amarela, uma vermelha e outra roxa. 
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A beleza e o risco
Jean Fernandes dos Santos Junior, da ONG Ecoa, Campo Grande (MS)

Quando cheguei aqui, uns dois ou três meses depois meu pai me 
levou para pescar na região de Miranda. Miranda e Aquidauana 
são os dois rios considerados o xodó do Pantanal. Foi meu pri-
meiro contato. O Pantanal é a região mais bonita do Brasil. Tem 
tudo. Tem água, muita água, muita floresta, muito verde; bicho, 
nem se fala. O Pantanal é completo, ele oferece tudo o que você 
quer ver e fazer: você está dentro do rio, está vendo um bicho, 
está pescando um peixe, está numa comunidade tradicional. Eu 
andei por sete dias na Amazônia e não vi um bicho. Eu ando por 
15 minutos pela estrada Parque Pantanal, a antiga estrada que 
liga Miranda a Corumbá, você vê 20 tipos de bichos diferentes.

Pantaneiro não tem medo de onça nem de chuva. O pantanei-
ro tem medo é de boca-de-sapo, que é uma cobra muito venenosa 
da região, e de arraia, porque a arraia você não vê – a cobra, pelo 
menos você está vendo. Os mais tradicionais, as curandeiras, 
benzedeiras, falam que você tem que pegar um pau, pôr fogo e, 
com o fogo, pôr em cima da picada. Queima a perna, queima o 
osso, queima tudo, mas é o único jeito de aliviar. Não tem nada 
científico para aliviar essa dor; falam que é de oito a dez horas 
de dor. Boca-de-sapo é uma cobra da região parecida com a cas-
cavel. Você não dá nada por ela, mas a picada dela mata em 40, 
60 minutos, se você não é atendido. São esses dois temores que 
o pantaneiro tem. 
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Mestres pantaneiros
Ronaldo da Silva, policial militar ambiental, Miranda (MS)

Quero me dedicar cada vez mais à educa-
ção ambiental, o que realmente gosto de 
fazer. Comecei em 1995, em atividades 
relacionadas a esse tema nas escolas. No 
início, não tinha um método para traba-
lhar, não sabia como lidar com o públi-
co. A prática me ensinou, e me ensinou 
também a valorizar cada vez mais o que 
eu faço. Quando cheguei para trabalhar 
na Polícia Ambiental, estava deixando a 
atividade um senhor conhecido por José 
Barbudo, um dos pioneiros em termos 
de pesca, que revolucionou a pesca não 
só em Miranda, mas no Estado. Era uma 
pessoa leiga, mas tinha um conhecimento 
enorme, lia muito. Ele conseguiu mostrar 
para o pescador uma visão diferenciada 
da exploração do peixe. Um fato interes-
sante na pesca é que você não pode só 

abater o pescado, tem que pensar em dar 
um tempo para o peixe. E ele já pensava 
nisso na década de 1980. Hoje, fazendo o 
policiamento no dia-a-dia, lembramos do 
que ele falava. Se ele estivesse vivo, talvez 
estivesse mudando algumas coisas, até 
em questões de legislação. Ele opinou em 
muitas coisas. O pessoal ouvia, porque ele 
era respeitado no Estado. 

E tem o senhor Joaquim Bandeira, que 
mora aqui. Estamos tentando resgatar 
a cultura deles, porque são pioneiros na 
época de zinga. Iam pescar de zinga, que 
é uma canoa com uma varona, então você 
ia zingando. Isso na época em que se char-
queava o peixe. Não havia condições de 
conservar a pesca, não tinha gelo, não ti-
nha nada. Eles subiam para pescar, demo-
ravam dias e dias, iam pescando, abrindo 
os peixes e salgando. O charquear é abrir 
e salgar, para não estragar. Hoje se pode 
fazer, mas perdeu o valor cultural por cau-
sa do gelo. 

“Até por viver 
aqui, a questão da preservação do meio ambiente é fundamental. Sou pantaneiro, tenho amor por essa terra.” Ronaldo da Silva
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O povoamento do mundo
Marcello Göring Silva, “Marcelo Yndio”, guia turístico no Pantanal (MS)

É um lugar com muita floresta, muitas montanhas, muita cacho-
eira, muitos bichos, muitas aves – é uma natureza intocada, mui-
to preservada. Tem arara, quati, paca, tem muito peixe, pirapu-
tanga; e tem macaco-prego, que é a característica da região. Tem 
muita lixeira, muito paratudo, tem cipó-imbé; a gente usa muita 
palha para fazer chapéu, fazer a capa do arco e flecha; e o capim-
navalha que o índio usa para cortar o cabelo: ele estica o capim-
navalha num pau e vai desfiando o cabelo com capim. É por isso 
que o cabelo não fica com um corte reto, fica desfiado.

Os kadiwéus têm uma lenda da criação do mundo. Deus, 
quando chegou, jogou todas as sementes do mundo no chão e 
dali brotou o Pantanal. Então nasceu o paratudo, o jacuri, o jato-
bá, o cambará, e de cada árvore dessas foi crescendo uma etnia. 
Do acuri vieram os terenas; do paratudo, os bororós; o kadiwéu 
veio do manduvi. O manduvi é a árvore-mãe do Pantanal: dela, de 
tudo você usa um pouco, e os animais gostam dela, desde uma 
onça até uma simples arara, que faz o ninho e come o fruto dela. 
Nós temos essa lenda, que Deus fez a formação da humanida-
de tirada de cada semente de cada árvore, e foi desenvolvendo a 
população indígena. No nosso mundo, só tinha índio, não tinha 
branco. 
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No embalo da viola
Geraldo Soares Pereira, violeiro, funcionário da UFMS, Miranda (MS)

é brabo que é dana-
do”. Eu falei: “Eu não 
tenho nada a ver com 

mulher de ninguém, 
não”. A mulher ficou man-

dando eu tocar umas mo-
das. Falei: “Eu vou dar uma 

saidinha por aí”. Peguei a viola, 
enfiei numa bolsa e saí. Nem o 
pagamento eu recebi. Vim em-
bora a pé. Se a gente não sou-

ber viver, a vida fica curta.
“Menina, você se alembra/ 

quando nós era criancinha./ Nós 
dois se amava tanto/ Nosso amor 
não tinha fim/ Hoje em dia você 

está formada/ nunca mais lembra de 
mim...” 

A música pantaneira que se aprecia é 
a polca paraguaia e o rasqueado. Hoje está 
na moda também o bolero, o samba. A He-
lena Meireles (1924–2005) mexia comigo 
só para a gente dar risada. Eu falava: “A 
senhora ainda vai ser minha sogra”. “Mas 
sogra como? Nem filha eu não tenho?” 
“Então vai ser minha mulher!”. Ela ficava 
braba. Era tudo brincadeira. 

A festa era o seguinte: matavam a vaca e 
assavam a carne para comer com mandio-
ca. Podia ter o casamento com o que fosse, 
mas, se não tivesse mandioca com carne, 
para eles não era festa. No Mato Grosso, é 
desse jeito; para nós, o pão é a mandioca. 
É muito bom. Gostávamos de fazer chur-
rasco. Quando acaba, vem um bailezinho, 
a turma era boa. Só que havia muitos luga-
res aqui que não pagava a pena a gente 
ir, não. Eu corri até quase a meia-noite, 
com a viola nas costas, com medo de 
bala na cidade de Bodoquena (MS). Eu fui 
para lá, me convidaram para uma festa. 
Estava muito boa a festa. Tocamos e canta-
mos e tomamos o conhecimento. Uma mu-
lher deu liberdade para mim; eu comecei a 
conversar. O marido da mulher, com cha-
peuzão de couro, 38 na cintura. Falaram: 
“Tenha cuidado, o marido dessa mulher 
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Senhora dos jacarés
Eurides Fátima Macena de Barros, “Maria dos Jacarés”, comerciante, Miranda (MS)

O primeiro jacaré que apareceu aqui foi o Brutus, que fez 18 anos 
agora, até fizemos uma festa. Eu o achei pequenininho naquele 
morrote de terra. Coloquei numa caixinha, depois fiz uma roda 
de cimento e o deixava ali. Eu jogava comida e conversava com 
ele. Parecia gente. Era a mesma coisa que uma criança quando a 
gente está ensinando. Quando eu chamava “Brutus!”, ele vinha. 
Depois trouxe mais dois jacarés, o Xerife e a Guerreira. Eles bo-
taram ovo, e aí começou essa população de jacaré aqui. Hoje tem 
o Felipão, o Flamenguista, o Lula, o Tafarel, o Ronaldinho, tem 
25 jacarés. Eles cuidam de mim e com eles dá para saber sobre o 
tempo: quando vai chover, eles esturram cedo; quando vai fazer 
frio, esturram à noite.

No Pantanal tem tempo certo para tudo. Tem o tempo certo 
para o mosquito: a hora em que enche de água, pára o mosquito. 
Mas agora o Pantanal está modificando muito. Numa época des-
sas, em outros anos, já estaria cheio de água; mas, de uns anos 
para cá, é só seca. Não sei o que aconteceu com o Pantanal; ou 
deu algum problema com o gasoduto ou desmataram. O frio tam-
bém não faz mais. Antes, o frio era em abril, maio, junho, julho, e 
em agosto já maneirava. Agora não tem mais isso. E até a chuva 
também está mudando. Eu conheço o Pantanal há 40 anos e está 
mudando muito. 
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Movimento das águas
Vanderlei Doniseti Acassio dos Reis, pesquisador da Embrapa, Corumbá (MS)

Aquela visão bucólica da televisão e da revista, sinceramente, 
não condiz com a realidade. A Unidade Experimental que fica no 
Pantanal de Nhecolândia é quase um areião; não tem rio, só al-
gumas baías – a maioria seca na época do inverno e não lembram 
nada aquela idéia de água para todos os lados. A realidade é bem 
diferente. Tem o ciclo das águas, mas não necessariamente em 
todas as regiões. O Pantanal é muito grande e tem uma dinâmica 
diferenciada. Chove muito no norte, o fluxo vem descendo e leva 
um tempo. O que chama a atenção é que na época das cheias, em 
Minas Gerais, nas montanhas, acabou de chover o rio já sobe. 
Aqui, não. Aqui chove, chove e o rio não muda nada; ele 
vai subir no inverno, quando já não está chovendo aqui, 
porque leva de dois a três meses para a água que cho-
veu e caiu na cabeceira dos rios no Mato Grosso chegar 
até aqui. 
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Valores do Brasil
Jean Fernandes dos Santos Junior, da ONG Ecoa, Campo Grande (MS)

A comunidade do Porto da Manga vive da 
pesca; são pescadores, piloteiros, guias 
turísticos, tudo o que envolve a pesca na 
região. E a maioria deles são isqueiros. O 
isqueiro, hoje, é conhecido como uma das 
boas rendas que o Pantanal tem da pesca. 
São os coletores de isca viva. Hoje, para pes-
car, você trabalha com isca artificial ou isca 
viva. E o isqueiro foi onde a gente abraçou 
para trabalhar com eles. Foi onde nasceu 
o projeto que concorreu ao prêmio. O pri-
meiro projeto foi trabalhado com a Ecoa e 
a Universidade Federal do Mato Grosso do 
Sul, universidade fantástica para você tra-
balhar em parceria. Começamos a traba-
lhar com esse projeto entre 2000 e 2001, 
fazendo diagnósticos. Foi quando nasceu o 
projeto e o Programa Natureza e Pobreza. O 
primeiro resultado, o start do nosso traba-
lho, foi com os isqueiros. Todos os isqueiros 
coletam as iscas, a maioria, 90%, no perío-
do da noite. É um período complicado. Iscas 
vivas são peixinhos menores. Tuvira, que é 
um peixe cascudinho. São peixes menores 
que servem para os peixes nobres do Pan-
tanal. O manejo é outro trabalho que a gen-
te vem fazendo com eles. Essas iscas são 
essenciais para o Pantanal, mas há locais 
em que, se coletar, vai acabar – daqui a dois 
meses, a baía seca. Então, ou você pega, ou 
elas morrem. 

O período de coleta das iscas é de mar-
ço a outubro. Fica novembro, janeiro e fe-
vereiro sem coletar, que é a fase de repro-
dução e o início das chuvas para elas se 
espalharem. O pantaneiro adora a chuva, 
porque o peixe espalha. Você fala: “Mas 
fica mais difícil de coletar”. Fica mais 
difícil, mas eles se reproduzem assim. O 
Projeto Iscas Vivas: Transformando as 

Comunidades do Pantanal abriu o edital 
do Prêmio Valores do Brasil, do Banco do 
Brasil 200 Anos. Batalhamos muito pelo 
Pantanal, então foi uma vitória saber que 
nosso trabalho é reconhecido pelo Prêmio 
Valores do Brasil. Estar entre os três é 
fantástico; ser o ganhador é muito bom. 
Fomos à premiação, uma noite de gala no 
Teatro Nacional de Brasília, 1.500 convi-
dados, o presidente do Banco do Brasil, o 
vice-presidente do Banco, os patrocinado-
res, o reitor da Universidade de Brasília... 
E foi fantástico para mim tudo o que esta-
va acontecendo, e poder representar o pro-
jeto do Pantanal. Começaram as premia-
ções, artigo científico, pesquisa, bioma, e 
o Pantanal foi o último. A adrenalina esta-
va tão forte naquela hora que eu não senti 
nada. Anunciaram o bioma Pantanal. A 
atriz Débora Falabella, que estava apre-
sentando, começou assim: “Quem vai en-
tregar o prêmio é o gerente de marketing 
do Banco do Brasil, e o vencedor é o Iscas 
Vivas”. Eu não acreditei. Foi um momento 
único na minha vida, um momento de va-
lorização do nosso trabalho na região. Foi 
muito gratificante, muito prazeroso. 

Sou correntista do Banco do Brasil, 
acompanho a trajetória do Banco e sei que 
ele tem responsabilidade socioambiental, 
sei que faz trabalhos excepcionais, e isso 
é um selo de qualidade para o que nós es-
tamos fazendo. O presidente do Banco do 
Brasil disse que as organizações premia-
das naquela noite estavam seladas para 
qualquer financiamento para os próximos 
anos de projeto, pois tinham um trabalho 
firme, sério, consciente e com sustentabi-
lidade. Isso foi bacana. O mais importante 
é o reconhecimento do nosso trabalho. 
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História de confiança
Ronaldo da Silva, policial militar ambiental, Miranda (MS)

Na época em que meu avô veio para cá, tínhamos um vínculo di-
reto com o Banco do Brasil, porque o Banco financiava as lavou-
ras – e meu avô era vinculado porque era produtor de café. Não 
precisava chegar com caminhonete; chegando com carroça você 
saía com o seu dinheiro para plantar. O Banco confiava em você. 

Eu era criança ainda e queria um dia ser office boy do Banco 
do Brasil. Um colega que estudava comigo trabalhava no Banco 
e eu via toda uma posição de futuro, porque o Banco oferecia um 
dos melhores salários na nossa região. Falar que trabalhava no 
Banco do Brasil era a mesma coisa que ser professor, na época. 
O interessante do Banco agora é que ele está valorizando o pro-
dutor novamente. Trazer o produtor como melhor cliente, e não 
aquelas pessoas que não vão produzir. Estamos num ritmo de 
produção. Meu pai mesmo produz seus hortifrutigranjeiros, pro-
duz o seu esterco natural, uma coisa que nem eu sabia e aprendi 
com ele. São coisas que a gente valoriza na produção local. 

Cidade de Miranda (MS), 2008
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Apoio garantido
Elton Pinheiro Karru, comerciante, Miranda (MS)

O relacionamento com o Banco foi crescendo a cada dia. Passa-
mos a operar com desconto de duplicata, desconto de cheques, 
que tem um juro extremamente interessante. Para ter a loja de 
material de construção, o Banco financiou. E hoje fazemos a 
folha de pagamento pelo Banco. Foi uma parceria benéfica que 
me permitiu chegar aqui. O Banco do Brasil é um financiador do 
produtor rural, do agronegócio, e para a região é interessante, 
porque temos aqui muitos que produzem arroz irrigado, e todo 
esse pessoal usa o Banco. Nós também temos muitos pecuaris-
tas, e o Banco tem recursos como o custeio pecuário – que tem 
um juro que dá um gás para o produtor reformar a pastagem, 
reformar as cercas, pagar as roçadas – o que é importante para 
aquele que gera riquezas. 
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I want to speak English
João Julio Girão de Castro Pinto, funcionário; história postada na 
comunidade virtual BB 200 Anos 

Trabalhei em Cuiabá, em 1999 e 2000. O colega Bené trabalhava 
no câmbio e falava inglês com fluência. Eu, coitado, ainda com 
muito a aprender. Sempre que chegava um “gringo”, na dúvida 
eu chamava o Bené. Tinha um cliente de nome Dov, de Isra-
el, que sempre estava por lá. O cidadão era fera: falava inglês, 
francês, alemão, japonês, aramaico etc. Nossa comunicação 
era em inglês e não era fácil, principalmente sem o Bené. 

Numa dessas o cliente repetia a palavra “lamb” e eu nada de 
entender. Meu dicionário de bolso estava em casa... Depois de 
muitos desenhos e nada de avanço o cliente berrou: “Meeeeee-
eeeé”. Aí a ficha caiu! O homem queria saber se em Mato Grosso 
havia clima para criar carneiros – aliás, “lambs”. 

A escalada ao cadastro 
Santiago Selverio Savalio, funcionário; reproduzido do BIP nº 12, de 
setembro de 1978

Chapelão, botas de cano longo, camisa empoeirada, o cliente 
entrou na agência de Cáceres (MT) para abrir conta e depositar 
o dinheiro guardado numa maleta. Pediu informações à funcio-
nária Rosa, preencheu o formulário de abertura de conta e foi 
aconselhado a procurar o cadastro, no andar superior. 

– Depois daquela porta, o senhor sobe a primeira escada – in-
formou Rosa. 

Naquele dia, a administração decidira revisar os aparelhos 
de ar condicionado. Os técnicos haviam retirado o aparelho co-
locado no alto da parede do térreo e a escada por eles utilizada 
ainda permanecia no local, ali, logo “depois daquela porta”. 

O cliente parou, olhou para a escada de madeira, repassou 
a instrução de Rosa e começou a subir, cuidadoso, degrau por 
degrau. Chegando ao topo, só encontrou o buraco na parede, de 
onde fora retirado o aparelho de ar condicionado. Desconfiado, 
meteu a cabeça na abertura e avistou, abaixo, alguns funcioná-
rios manuseando papéis, outros datilografando. Só quando o 
pessoal percebeu a sua cabeça emoldurada pelo inusitado gui-
chê é que ele se encorajou a perguntar: 

– É o cadastro? Para fazer ficha é aqui mesmo? 
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Vista do Planalto da 
Borborema, à beira da 
estrada em direção à cidade 
de Patos (PB), 2008170



1

2

3

5

6

4 7
171



200 anos
fazendo o futuro
O Banco do Brasil reconhece o empenho das pessoas que dedi-
caram e dedicam seu talento e espírito público à construção de 
uma história de sucesso, forjada a cada dia, todos os dias. Foi 
assim nos primeiros 200 anos. Será assim nos próximos.

“O futuro é promissor, e o Banco do Brasil está nisso, interagindo. 
Vou ter a terra e vou produzir; onde eu posso produzir, posso 
vender. Tenho certeza de que terei o incentivo de chegar, plantar, 
colher e vender. Por que nós não podemos ter um futuro? Está se 
acendendo um futuro muito grande. O meu olhar é esse.” 
Ananias Mendes de Farias, “Manuel do Antão”, 
ovinocaprinocultor e produtor rural, Quixadá (CE)

“O Banco do Brasil chegou aos 200 anos 
porque, em cada fase do País, ele foi 
o Banco que a sociedade esperava que 
fosse – e isso é o que vai garantir sua 
sustentabilidade. Enquanto o Banco do 
Brasil representar o que a população 
deseja de um banco, ele vai permanecer.” 
Sonielson Juvino Silva, funcionário

“O Banco carrega o Brasil no nome, e 
isso não é pouca coisa. São 200 anos 
de história. O Banco do Brasil está bem 
posicionado pelo fato de ter investido 
muito na formação e na educação do seu 
funcionário.” 
Newton Ribeiro Machado Neto, 
funcionário

“Eu faço parte da história do Banco do 
Brasil. O Banco do Brasil faz parte da 
minha história. É uma relação.” 
Rita Maria de Oliveira, da Associação 
Comunitária de Cemoaba, Tururu (CE)

“Quatro anos atrás, não tinha nada. No 
período de quatro anos, mudou cem por 
cento. Quem sabe, daqui a dois, três anos 
a gente não vá estar com uma cooperativa, 
trabalhando e com as pessoas felizes?” 
Maria Cândido da Silva, “Aurilene”, 
presidente da Associação dos Produtores 
de Pescado do Açude Orós (CE)
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“Se essa empresa chegou a 200 anos, é resultado do trabalho de muitas e muitas 
gerações, desde a sua fundação. Se olharmos para trás, a vida melhorou, apesar das 
dificuldades, dos embaraços, das pedras no caminho. O futuro é a vida melhor.” 
Biramar Nunes de Lima, funcionário aposentado

“Duzentos anos não são 200 dias. 
O nosso futuro será bom se a gente 
continuar trabalhando e passando 
mensagens positivas, conscientizando 
o povo de que a gente tem que ser 
honesto e de que o Brasil precisa 
caminhar num rumo honesto. O futuro 
tem como ser bom.” 
Levi Cerqueira, produtor rural, 
Cristalina (GO)

“O Banco tem de pensar muito, sempre 
planejar e ser como um bom farejador, 
olhando o que vai acontecer.” 
Paulo José Soares, funcionário 
aposentado

“O Banco tem base instalada, tem uma 
infra-estrutura tecnológica formidável, 
tem técnicos competentes, um quadro 
criativo desafiado, porque tem que 
concorrer no mercado, não pode dormir, 
não pode achar que está tudo bom, tudo 
ótimo. Concorrência pressupõe atenção, 
passo firme, avanço bem medido, riscos 
controlados, investimentos justos e 
necessários.” 
Manoel Gimenes Ruy, funcionário 
aposentado

“A minha certeza é de que o Banco do Brasil 
vai continuar à frente de todas as instituições 
da sua espécie como exemplo de seriedade. 
O Banco do Brasil é uma casa séria.” 
Luiz Roberto Paixão Passos, funcionário 
aposentado

“É um banco forte, um banco enraizado; forte pelo corpo 
funcional e uma direção bastante estável. É um banco de 200 
anos, com muita potência para chegar a mais 200.” 
Maria Aparecida Katsurayama, funcionária aposentada

“O futuro é seguir essa linha e deixar 
uma carreira limpa, bonita, digna. 
Para que um dia algum jovem possa 
falar: ‘Aquele cara contribuiu para a 
cultura do Brasil, contribuiu para a 
música no mundo’.” 
Yamandu Costa, músico
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O ativo  

“Fiquei muito contente por ter sido 
escolhido para fazer parte dessa 
história. E desejo que o Banco do Brasil 
tenha muito sucesso, principalmente 
no momento de crise financeira que 
atinge o mundo.”
Jair Rodrigues Arruda, da Associação 
de Criadores de Abelha Indígena da 
Amazônia, Manaus (AM)

“É raro ter a oportunidade de falar sobre a tua infância, sobre a tua pesca, a tua 
atividade, uma coisa que tu gosta; que tu faz porque tem necessidade e também 
porque gosta.” 
Nilmar Silva da Conceição, do Sindicato dos Pescadores de Pelotas (RS)

“É importantíssimo contar essas histórias 
para mostrar que o Banco do Brasil 
também tem coração. A gente pensa que 
o bancário e o Banco são só para dinheiro, 
dinheiro, dinheiro; mas, nesse momento, 
tiveram o cuidado, o amor de fazer a sua 
parte social, de fazer milhões de pessoas 
felizes, pessoas independentes, gerando 
renda e dizendo: ‘Eu não tenho patrão’. O 
DRS, para nós, é importante demais.” 
Arlete Silva Andrade, da Cooperativa de 
Bordadeiras de Caicó (RN)

“Essa talvez tenha sido a maneira mais 
justa e real de buscar o que é a alma do 
Banco do Brasil. O Banco, no fim das 
contas, não são os prédios, os ativos, não 
são os cofres; são as pessoas que fazem 
parte disso.” 
Newton Ribeiro Machado Neto, 
funcionário

“O Banco do Brasil tem uma presença 
extraordinária no desenvolvimento 
do País. O Banco sempre foi pioneiro; 
uma academia de trabalho, de trabalho 
honesto, consciente, evoluído. Eu saí do 
Banco, mas ainda brigo por ele.” 
Luiz Roberto Paixão Passos, funcionário 
aposentado
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“Uma idéia maravilhosa do Banco do Brasil contar essas 
histórias, principalmente porque o Brasil é um país 
jovem. Um banco que tem 200 anos, um banco nosso. 
Tenho muito orgulho de ter, nesses 200 anos, contribuído 
com 18 anos da minha vida para o Banco do Brasil.” 
Antônio Carlos Aguiar Gouveia, “Carlão”, ex-jogador da 
seleção brasileira de vôlei

“Da cultura, do senso de responsabilidade, da ética e da honestidade, levei um 
pedacinho do Banco do Brasil para casa e para o resto da minha vida. O convívio 
com as pessoas se confundiu com a minha história de vida, porque meus amigos 
são as pessoas que conheci aqui.” 
Cleonice Rodrigues Fernandes dos Reis, funcionária, curadora do Museu de 
Tecnologia do BB

“Tenho um orgulho enorme de dizer que eu 
trabalhei nesse Brasil todo, que fui ganhando 
experiência, e com o DRS pude devolver para 
a sociedade e para o Banco uma parte de tudo 
o que investiram em mim.” 
Eliane Mattioli Alves de Sousa, funcionária 
aposentada

“Essa distinção é um privilégio que não mereço. Eu me 
sinto muito feliz e, certamente, minha família também. 
Todos muito honrados com esse convite de vocês.” 
Biramar Nunes Lima, funcionário aposentado

“Acho muito importante o Banco do Brasil desenvolver esse trabalho 
de memória, porque o nosso País é um pouco descuidado com relação 
a preservar memória; preservação da memória não só material, mas 
histórica e afetiva. É muito importante ter um registro, um documento, 
uma coisa palpável, para que as gerações futuras possam sentir como 
as coisas começaram, como aconteceram, as dificuldades por que se 
passou, as alegrias que se viveram.” 
Reinaldo Benjamin Ferreira, funcionário aposentado



“A minha maior aprendizagem, no dia-a-dia, foi saber que 
eu sozinha não faço nada, que a união é a força de tudo, que 
eu não vou chegar a lugar nenhum só.” 
Arlete Silva Andrade, da Cooperativa de Bordadeiras de Caicó (RN)
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AABB – Associação Atlética Banco do Brasil
ALMOX – Almoxarifado 
CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público 
Federal
CESEC – Centro de Processamento de Serviços e Comunicações 
CIC – Cartão de Identificação do Contribuinte
CIC Funci – Codificação de Instruções Circulares relativa a Funcionários, 
atual Livro de Instruções Circulares (LIC)
CIC Rural – Codificação de Instruções Circulares relativa a operações de 
Crédito Rural
COGER – Contadoria Geral
CPD – Centro de Processamento de Dados
CPF – Cadastro de Pessoa Física
CREAI – Cadastro e Carteira Agrícola
CREGE – Carteira de Crédito Geral
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
DARF – Documento de Arrecadação da Receita Federal
DEBEP – Departamento Geral Bens Patrimoniais, atual Gerência de 
Patrimônio  Arquitetura e Engenharia (Gepae)
DECON (atual COGER) – Departamento de Contabilidade
DEPIM – Departamento do Patrimônio Imobiliário 
DESED – Departamento de Seleção e Desenvolvimento de Pessoal
DIPES – Diretoria Gestão de Pessoas 
DRS – Desenvolvimento Regional Sustentável
FUNCAFÉ – Fundo de Defesa da Economia Cafeeira
FUNCI – Departamento de Funcionalismo
FUNDEC – Fundo de Desenvolvimento Comunitário
GERAD – Gerente Administrativo
INSS – Instituto Nacional de Seguro Social
IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física
ITR – Imposto Territorial Rural
MOVEC – Unidade de Crédito Móvel do Banco do Brasil
PDA – Programa de Desenvolvimento do Assentamento
PDV – Programa de Demissão Voluntária
PREVI – Caixa de Previdência do Banco do Brasil
PROAGRO – Programa de Garantia da Atividade Agropecuária
PROGER – Programa de Geração de Emprego e Renda
PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
RETAG – Retaguarda
SECVA – Setor de Custódia de Valores e Ações 
SEDIV – Setor de Serviços Diversos
SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados
SETEX – Setor de Expediente
SETOP – Setor de Operações
SIAF – Sistema de Informações dos Agentes Financeiros
SISBB – Sistema de Informações Banco do Brasil
UFRH – Unidade de Função Recursos Humanos
UNIBB – Universidade Corporativa Banco do Brasil
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