
Botar o dinheiro em porquinhos para depois depositar no banco pode ser um
bom caminho para poupar, mas uma pesquisa recente mostrou que 55 milhões de
brasileiros não têm conta bancária. Muitos guardam o dinheiro em casa.

Guardar dinheiro no colchão, já ouviu falar? Hoje, para quem mora na cidade
parece absurdo.

O Globo Repórter foi a Conceição do Castelo, nas montanhas do Espírito Santo,
para contar a história de um morador que durante anos dormiu em cima do
dinheiro e, quando acordou, levou o maior susto.

Conceição do Castelo tem 11 mil habitantes. Boa parte deles vive na zona rural.
A paisagem é belíssima e as montanhas que cercam a região aumentam a
sensação de isolamento. A casa do Waldomiro Leite fica no meio de um vale,
quase no fim da estradinha.

Waldomiro Leite mora sozinho. A casa foi construída pelo pai dele há quase 100
anos e parece que nesse tempo nada mudou. Ele vive sem computador, telefone
celular, mas cercado de recordações. Ele casou e ficou viúvo por duas vezes, não
teve filhos e sempre trabalhou na roça.

Repórter Dirceu Martins: O senhor gostava de trabalhar na roça?
Waldomiro: Gostava. Meu pai ensinou a nós todos a trabalhar na roça, mas eu

sempre gostei mais de mexer com gado, de tirar leite, queijo. Sempre gostei mais.
Até hoje eu mexo com isso.

Ele mexe também com as plantações de café, que se estendem pelas encostas.
De vez em quando, Waldomiro vai à cidade tratar de negócios, como ele diz.

Dirceu Martins: O senhor não pode deixar o negócio para outra pessoa resolver?
Waldomiro: Não. Tem coisa que a gente tem que fazer a gente mesmo, aí a

gente não deixa para outro.
Dirceu Martins: O senhor é meio desconfiado?
Waldomiro: É, a gente desconfia. Sei lá, a gente gosta de fazer mesmo as coisas.
Em casa também é assim. É ele quem faz tudo: lava, passa, cozinha. Assim,

sempre gastou pouco e conseguiu economizar bastante. Achava até que já tinha
ficado rico. E bem que poderia estar. O problema é que seu Waldomiro guardava
todo o dinheiro em casa. E aí veio a mudança. Em 1994, o Brasil trocou de moeda,
quando foi criado o real.



A notícia demorou a chegar a seu Waldomiro.
Waldomiro: Até que eu fui atrás. Fui no banco. Ele falou: ‘Não, esse dinheiro não

vale mais nada’. Eu voltei para casa muito triste. Peguei aquele dinheiro e joguei
tudo na água.

Globo Repórter: De raiva?
Waldomiro: De raiva, do jeito que eu trabalhei tanto.
Globo Repórter: Jogou onde na água?
Waldomiro: Joguei dentro do rio perto da minha casa.
Globo Repórter: E era bastante dinheiro?
Waldomiro: Muito dinheiro. Foi aquela nuvem de dinheiro embora. Foi por água

abaixo.
Era tanto dinheiro que seu Waldomiro nem se lembrava de todos os

esconderijos. Tempos depois, ele encontrou uma pequena parte da fortuna, que
resolveu guardar como recordação. Ele mostra o dinheiro para a equipe do
programa. “É muito, mas não vale nada”, diz.

Globo Repórter: O senhor ainda guarda dinheiro em casa?
Waldomiro: Não, hoje não guardo mais dinheiro em casa. Dinheiro é perigoso

deixar em casa. Eu levo tudo para o banco. Aprendi bem. Não guardo mais dinheiro
em casa.

O mais incrível é que seu Waldomiro hoje consegue rir da situação. “Tem que rir
para não chorar”, diz. Melhor assim. Aos 77 anos, seu Waldomiro se sente rico de
saúde e por viver nesse lugar, de onde não sai por dinheiro nenhum.
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