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A COMASP, hoje SABESP, foi criada no ano de 

1968 e, com a vinda de pessoas de Iacanga com 

conhecimentos técnicos/administrativos foi fácil formar 

equipes para as mais diversas obras. Surgiu até 

comentários de que se uma pessoa fosse de Iacanga teria 

vaga garantida em qualquer setor no Juqueri. 

1º ATO No ano de 1980, um amigo de Iacanga que mal 

falava o Português e se  apresentou no Departamento 

Pessoal dizendo ser de Hong-Kong, logo foi convidado 

para entrevista porque se entendia que era de Iacanga (foi 

só gozação). 

2º ATO No ano de 1970, um amigo de Iacanga 

desembarcou em Franco da Rocha, e não sei como chegou 

no  Escritório da COMASP, há uns 10 Km. de distância, a 

procura de emprego. Atendi o amigo e esse disse que não 

podia ficar muito tempo e que tinha que dispensar o 

“Táxi” que o aguardava no estacionamento há muito 

tempo. Dispensei o amigo, porém, antes de dispensá-lo fui 

conversar com o “motorista” para agradecer a espera. Qual 

foi minha surpresa, não havia nenhum “táxi”, e sim, uma 



charrete com charreteiro e um animal cansado, 

aguardando-o. 

Antes de dispensá-los, chamei os amigos do “Escritório” 

para presenciar o fato. Foi assunto para muito tempo 

naquela obra. 

3º ATO Havia um motorista de apelido Alemão que 

trabalhava com uma Kombi no Guaraú. Era pé-frio e 

azarado. Sempre se envolvia em acidentes. Certo dia fui 

atender a uma ocorrência do Alemão que bateu a perua 

num poste, no Largo Santa Terezinha, em Santana. Tudo 

resolvido, retornamos para o Guaraú. À tarde,  final do 

expediente, uma Kombi ao levar os motoristas para a 

cidade, o Alemão sentou-se no banco do meio, perto da 

porta, e ao sair da portaria, na primeira curva a esquerda 

sentido Horto, a porta da perua se abriu e o Alemão ficou 

dependurado na porta quase caindo ao chão. Só 

gargalhada e os colegas em coro: “Vá se benzer cara!” 

 

 


