
Uma rara encomenda. Por Juliana Fernandes Gontijo. 
 
- Bom dia! Em que posso te ajudar? 
- Quero fazer uma reclamação. 
- Nome completo, por favor. 
- Fernanda Moreno. 
- Preciso dos seus dados para registrar o protocolo. 
- OK. 
A cliente passou os dados e deu início à reclamação:  
- Há 10 dias, comprei uma pequena coleção de livros raros, eram os últimos exemplares da editora. Fiz o 
pagamento pelo cartão de crédito e a data de entrega foi para sexta passada, mas a encomenda não chegou. 
- Um momento, por favor. Vamos verificar no sistema. 
Alguns minutos depois:  
- Só mais um momento, senhora. 
- Continuo aguardando... É que esse material faz parte dos estudos para a minha dissertação de mestrado. 
Sem esses livros, eu posso perder 3 anos de pesquisa por falta da comprovação física que são os documentos 
desses manuscritos. É um material do século XIX, vindo de Uganda. Até pensei até em fazer seguro, mas acabei 
me esquecendo disso... 
- Obrigada por aguardar, senhora. Verificamos em nosso sistema que sua encomenda foi entregue no 
endereço: Rua Sentinela dourada, 222, loja 5, bairro Engenheiro Faria. 
- Mas o material não chegou aqui no meu trabalho. 
- Como a entrega foi por volta das 18 horas de sexta-feira, não temos a informação de quem recebeu a sua 
encomenda. Vamos verificar e, ainda hoje, mais tarde, entraremos em contato. Quer registrar a reclamação 
formalmente por meio de nossa ouvidoria? 
- Oh... não! Eu prefiro confiar no trabalho de vocês e aguardar um retorno. Eu nunca tive problemas com as 
entregas de vocês. Ainda tenho tempo, mas essa encomenda é muito importante. Um pacote de menos de um 
quilo... Moça, vou aguardar, rezando para que não tenha extraviado. Eu preciso muito desse material. É a 
minha vida profissional que está em jogo.  
- Entendo a sua preocupação, senhora. Aguarde que vamos entrar em contato. 
- Vou aguardar então.  
- Algo mais que eu possa ajudar, senhora?  
- Não, obrigada! 
- A Contransp agradece o contato e deseja um ótimo dia!  
Menos de uma hora após a reclamação de Fernanda, um dos entregadores da empresa se apresenta como a 
pessoa que fez a entrega:  
- Senhora Fernanda Moreno?  
- Sim, sou eu... E o senhor?  
- Sou Paulo de Assis. Eu que fiz a entrega da sua encomenda na última sexta para o porteiro do prédio.  
- Mas aqui não tem porteiro! Retrucou a mulher.  
- Deixa eu ver o nome aqui... Damasceno Pereira, ele me mostrou o RG; eu anotei e entreguei. Ele disse que 
era porteiro aqui, então repassei a encomenda. 
- O Damas disse que é porteiro aqui? Meu Deus. Ele é um morador de rua que dorme aqui na porta. Ali, a 
barraca dele!   
Naquele exato momento, vem Damasceno correndo:  
- Chegou na sexta, Dona Fernanda. A sua encomenda tá lá na pizzaria da Flaviana. Mas hoje ela só abre depois 
de meio-dia... Como já era quase 6 horas, então pedi ela p’ra guardá p’ra tu. Foi esse moço aí que entregou!  
- Ô Damasceno, mas você não é porteiro aqui...  
E o homem cortou a fala de Fernanda na hora:  
- Ah, como não? Eu tomo conta aqui sim, a senhora sabe disso. Eu que lavo os carro do povo aqui na porta... Já 
livrei ocês de muito roubo aqui, sabia? Chamei até polícia pra uns bandido que queria roubar a sua galeria.  
Paulo não sabia o que fazer de tanta vergonha por causa do incidente. Aquilo poderia lhe custar o emprego:  
- A senhora me desculpa... O que a empresa pode fazer para ressarcir o dano? - Disse o homem muito sem 
graça.  
- Tudo bem, Paulo. A minha encomenda está a salvo. Isso que importa. Mas é bom você tomar mais cuidado 
não é verdade? Não pode sair entregando encomenda assim “à deriva”. Passar bem! - O homem saiu 
apressadamente, sabendo que ali recebera uma grande lição.   



- Quanto a você Damas, precisamos ter uma conversinha.  
- Dona Fernanda, eu só quis ajudar... Eu conheço todo mundo aqui da galeria. Não me custava nada fazer um 
favor...  
- Hoje! No fim do expediente...  
De última hora, a proprietária da galeria, que também era síndica do condomínio, convocou uma reunião de 
emergência. Motivo: incidente com entrega de mercadoria.  
Por volta das 19 horas, Fernanda iniciou a reunião com os lojistas:  
- A partir de hoje, a loja no fim da galeria estará ocupada. Vai ser a nova residência de Damasceno Pereira. 
Além de um lugar para moradia, ele vai ganhar um emprego.  
Todos se assustaram e disseram quase em coro:  
- Como assim?  
- Muito simples, na última sexta-feira ele nos provou que honestidade independe de qualquer coisa. Ele 
recebeu uma encomenda para mim, pediu Flaviana da pizzaria para guardar “em segurança” e me entregar em 
mãos depois. Querem um motivo melhor do que esse?  
E todos responderam:  
- Não há!  
E Fernanda terminou a breve reunião, puxando um coro:  
- Bem-vindo à nossa equipe, Damas! Agora oficialmente você trabalha conosco!  
Damasceno muito emocionado ajoelhou aos pés de Fernanda tentando fazer-lhe uma reverência:  
- Não, Damas. Não é preciso!   
- Brigado, Dona Fernanda. Eu só tentava cuidá de todo mundo aqui como se fosse da minha família, só isso. 
Nunca vou esquecê o que a senhora tá fazendo por mim, nenhum parente meu faria isso... 
Fernanda defendeu o mestrado em Línguas Africanas e, no dia da apresentação, Damas foi seu convidado de 
“honra”, com lugar na “primeira fila”.  
Damasceno trabalhou de carteira assinada por mais de 15 anos no edifício onde Fernanda tinha a galeria. 
Conseguiu terminar o ensino médio, tentou um concurso público como agente social e cursou faculdade de 
filosofia. No convite de formatura estava escrito:  
“Dedico esta minha conquista à grande incentivadora da minha vida: Dona Fernanda Moreno. Ela é a ‘mãe’ 
que eu nunca conheci”.  
 
- 
 
Obs.: Esta é uma história de ficção. Qualquer semelhança com fatos ou personagens reais é mera coincidência.  


