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Aconteceu numa quarta feira, 20 de abril de 1960, em torno das dezoito horas. Eu já estava na 
minha casa, em São Bernardo do Campo, após um dia exaustivo de trabalho na Simca do Brasil, 
onde trabalhava desde janeiro de 1959, logo após minha formatura em Engenharia. 

Um jeep parou em frente de casa e o motorista, nervoso e com muita pressa, pediu que eu o 
acompanhasse ao escritório, onde o Diretor Geral, Sr. Pasteur, queria falar comigo com a máxima 
urgência. Percebi que se não o seguisse imediatamente, seria arrastado até lá. Durante o trajeto fui 
pensando no que eu tinha aprontado de tão grave assim, para que o Pasteur mandasse uma força 
de choque me buscar. No escritório estava o Diretor Geral, possesso, nervoso e andando sem parar, 
e junto o Diretor Financeiro, calado, com ares de apavorado.  

“Meu Deus, pensei, não escapo desta...” 

O Pasteur dirigiu-se á mim: “Sr Cadaval, nossos carros Simca Chambord, preparados para a corrida 
de automóveis que será realizada no dia 23, uma das quatro provas dos festejos de inauguração de 
Brasília, chegaram lá com os pára-brisas quebrados por causa de pedras soltas na estrada.” Em 
seguida ordenou: “Quero que o Senhor leve cinco pára-brisas e as respectivas guarnições de 
borracha, em seu avião, imediatamente, para Brasília”. Quase caí de costa! Meu avião? Vôo 
noturno? Resolvi esclarecer o Sr. Pasteur: “Em primeiro lugar, disse, não tenho avião algum. Tenho 
uma licença de piloto privado para vôos em monomotores pequenos, de dois lugares, de propriedade 
do Aeroclube de São Paulo. Não possuo licença para vôo por instrumentos e, mais ainda, aqui no 
Brasil não é permitido o vôo noturno com monomotores”. Ele arregalou os olhos, mas, como chefe é 
chefe e ainda mais quando é Diretor Geral, saiu com a solução ideal (para ele...): “O problema é seu, 
Sr Cadaval; eu quero estes pára-brisas em Brasília, amanhã de manhã, a tempo de serem montados 
nos nossos carros para a corrida do dia 23”. “Só tem um jeito, Sr Pasteur, disse eu: fretar um avião, 
já que os vôos com aviões de passageiros certamente estão lotados e não cabe carga alguma 
neles”. Não sei de onde eu tirei esta idéia, tão maluca quanto à dele... Para meu espanto ele voltou-
se para o Diretor Financeiro e ordenou: “Dê dinheiro para o Sr Cadaval pagar o fretamento”. Quanto? 
Eu não fazia idéia, mas, como a loucura era geral, resolvi pagar para ver. Daí a pouco voltou o 
Diretor Financeiro com um pacote, daqueles usados nos armazéns, cor de “burro quando foge”. 
Perguntei quanto tinha ali, mas o Pasteur encerrou o assunto, mandando que eu fosse para o 
aeroporto imediatamente. O pacote tinha uns 35 cm de altura, por 20 cm de base e estava repleto de 
notas de valor alto. Já que era assim, nem me dei ao trabalho de contar. 

No aeroporto de Congonhas (único, naquela época, em SP, para a aviação comercial) operavam a 
Real Transportes Aéreos, a VASP, a Varig, a Aerovias Brasil e a Cruzeiro do Sul, entre outras 
menores, todas operando com o famoso Douglas DC3 (velocidade de cruzeiro 270 km/h!) Como era 
de se esperar, em nenhuma destas empresas havia a menor possibilidade de embarcar nossa carga, 
nos poucos vôos que ainda partiriam naquela noite. Voltei á Real, mandei chamar o gerente e 
expliquei o meu problema. Ele achou que eu era louco! Insisti no fretamento e pedi que informasse o 
valor (o pacote de dinheiro estava debaixo do braço). Ele disse que iria ver se conseguia um DC3 
cargueiro (sem poltronas) que estava no pátio e a respectiva tripulação. Daí à uma hora voltou 
dizendo que estava tudo OK e que o valor do fretamento era tanto (lamentavelmente não me lembro 
quanto foi). Derramei metade do pacote de notas no balcão, contamos e ainda teve troco. Exigi nota 
fiscal, o que não agradou muito ao gerente... O aeroporto era pequeno, naquele tempo e a notícia 
correu rápida pela galera que não tinha conseguido passagem. Recebi as propostas mais incríveis 
para levar aquele pessoal. Acontece que não era permitido levar passageiros em avião cargueiro, 
sem poltronas, assentados no chão e o mais importante... eu, que era filho de Dª Diva, jamais iria 
aceitar um rolo daqueles. Nem pensar. 



Apareceram uns quatro ou cinco franceses, da Simca, querendo aproveitar a boquinha e para me ver 
livre deles, expliquei que não poderiam viajar em avião cargueiro, etc,etc. Foram falar com o gerente 
($$$$) e acertaram a ida deles. O gerente - muito vivo - veio me pedir autorização para embarcar 
alguma carga, dizendo que caso eu não autorizasse ele teria que colocar lastro de areia na parte 
trazeira da aeronave para possibilitar o pouso seguro (isto era verdade!). Como meu problema era 
enviar os pára-brisas com urgência, autorizei. 

Uma hora depois os cinco engradados com os pára-brisas, as guarnições de borracha e os 
franceses, embarcaram para Brasília. Voltei para São Bernardo na kombi que tinha me levado para 
Congonhas, com a sensação de dever cumprido... No dia seguinte levei o meio saco com as notas 
que sobraram para o Diretor Financeiro, acompanhado da nota fiscal do fretamento. Ele nem quis 
saber se o troco estava certo ou quanto tinha custado o fretamento: jogou tudo em uma gaveta de 
sua mesa e ponto final. 

Conclusão lógica de engenheiro: o fretamento de um DC3, cargueiro, de São Paulo para Brasília 
custava, naquela época, “meio saco de armazém, repleto de notas de alto valor”. 

Os pára-brisas chegaram bem, foram montados e os carros participaram da corrida, mas quem 
ganhou foi a FNM (Fábrica Nacional de Motores). Lembro-me ainda da classificação: 1º lugar, FNM 
JK 2000, pilotado por Chico Landi; 2° lugar, FNM JK 2000, pilotado por Álvaro Varanda; 3º lugar, 
FNM JK 2000, pilotado por Carlo Lissoni.                                       


