
O COTIDIANO 

Quem passa pela Avenida Ayrton Senna da Silva, vai notar que no 

número 1350, aqui em Monte Mor, em qualquer sentido, preferencialmente a 

pé, existe uma Borracharia e ao lado a Lanchonete do Ney. O dono da 

Borracharia é o Seu José. Homem simples, sempre de macacão, chapéu 

atolado na cabeça, tipo “Sassa Mutema”, personagem do Ator Global: Lima 

Duarte, na novela “Salvador da Pátria de 1989”.  

Seu Zé é bem conhecido em Monte Mor, logo cedo chega com seu fusca 

branco, bastante judiado, deixa em qualquer lugar da avenida e segue para o 

batente. Consertam pneus de Bicicleta, Carrinho de pedreiro, Motocicleta, 

Charrete, Carros, Caminhões, Ônibus, Tratores, Carregadeira e até Moto 

niveladora. Tem sempre um macaco hidráulico do tipo jacaré, garrafa e até 

chicão para levantar o “bruto”. Seu Zé fica contente quando aparece uma 

máquina para conserto, pois, não precisa de macaco; a máquina abaixa um 

hidráulico e a roda fica suspensa, daí é só colocar a chave pneumática e tec, 

tec, tec, e a roda se desprende; faz o conserto, cobra o quanto vale e o freguês 

sai contente e satisfeito com o serviço. Nessa borracharia é o ponto de 

encontro dos amigos que gostam de jogar conversa fora. Aparecem até 

cachorros de rua a procura de comida. Tem um toco sob uma árvore, “pata de 

vaca” mais parece uma raiz, que além do amigo se sentar, tem um segmento 

da raiz que foi improvisado um cinzeiro, que já está bastante queimado pelas 

bitucas. Ali escuta música caipira, toma-se goles de café fraco e doce (eu já 

tomei) de uma garrafa térmica, num copo de vidro coletivo e o papo se 

prolonga por muito tempo. Na calçada, junto ao muro existe uma pilha de 

pneus ressolados, meia-vidas que são vendidos às pessoas de menor poder 

aquisitivo. O serviço não para. Tem sempre alguém para ocupar, ou o tempo 

do Seu Zé ou bater um papo com os amigos. Tem nessa borracharia uma 

banheira cheia d’água, suja pelo uso, mas, preservada para evitar o Mosquito 

da Dengue, onde mergulha-se a Câmara ou o Pneu e localiza o furo  através 

de borbulhas na água. Feito o serviço, o Seu Zé ou seu ajudante monta o pneu 

na roda, monta a roda no Equipamento e grita: “o próximo”. 17/08/2015  
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