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Em 12 de setembro de 1852 começou a passar o correio  para Corumbá. Deve-se ao
esforço de João José de Campos Curado este beneficio da passagem do estafeta pela vila.
Embora sem horários fixos e sem poder transportar valores em dinheiro, não deixou de ser
notável  progresso  para  a  localidade.  Por  muitos  anos  constituiu  motivo  de  alegria  a
chegada do  estafeta  trazendo notícias  da  Corte.  Graças  aos  seus  pedidos,  em 20 de
setembro de 1854 foi  criada a agência postal  de Corumbá. Funcionava num pequeno
balcão na mesma loja (estabelecida em 1828) do seu sobrado.

A família de João José era a mais interessada na manutenção do correio, não somente por
causa dos jornais e revistas, como porque já estava deliberada a ida do filho mais velho -
Jerônimo - para São Paulo, havendo, portanto necessidade de intercâmbio. Mais aliviado,
assim por ter esperança de manter com seu filho correspondência assídua, permitiu João
José a partida de Jerônimo José de Campos Curado para São Paulo para os estudos, a 21
de fevereiro de 1853. Regressou, formado em direito pela Faculdade de S. Paulo em 1858.
A 4 de abril de 1858 foi nomeado procurador fiscal do município e em 20 de outubro de
1860 Juiz Municipal. João José faleceu a 25 de julho de 1865 em Goiás, para onde tinha
seguido em busca de tratamento de saúde.

Em 24 de dezembro de 1865 Francisco Herculano foi nomeado agente do correio, por
decreto  de  15  de  novembro.  Já  trabalhava  desde  1854  no  correio.  Não  percebia
remuneração alguma pelo serviço, visando unicamente a permanência da passagem do
estafeta pela localidade. Mas em 15 de julho de 1869 a linha do correio foi suprimida.

Em 5 de dezembro de 1870 o serviço do correio foi restabelecido e Francisco Herculano
reintegrado na agência.  Para obliterar  as cartas oriundas da Vila,  Francisco Herculano
mandou confeccionar um carimbo metálico oval, com o brasão imperial, engastado num
chifre curvo de veado.

Em 1990, na exposição filatélica luso-brasileira, o colecionador e estudioso carioca Irari de
Oliveira Rosário,  dono de magnífica coleção e autor  da obra “Três  Séculos e Meio da
História Postal Brasileira 1500-1843”, informado ser eu de Corumbá de Goiás, etc., levou-
me até seu conjunto exposto, apontou uma sobrecarta, e declarou:
- Esse é o carimbo usado pelo seu bisavô na sua cidade... Única.
Consta ter sido esse carimbo comprado por um viajante, pesquisador de antiguidades, na
década de 20. Não sei que fim levou essa carta.



É digno de nota que no correio de Corumbá foi usado um carimbo postal sobre “Olho de
Boi”, primeiro selo postal brasileiro. Único exemplar conhecido foi vendido em novembro
de 2014 pelo renomado comerciante gaúcho José Junges por oito mil reais, que o tinha
adquirido da Spink, de Londres. Figura no Catálogo Ilustrado dos Carimbos sobre os olhos-
de-boi, da lavra de Henrique Bulselmeyer Ferreira, 2013, p.57.

Outra peça também de Goiás é a única sobrecarta conhecida do olho-de-boi de 60 réis
com 3 selos verticais (1850) de 10 réis “verticais”, postada no correio da capital, Goiás, em
12 de julho de 1852 para o Rio de Janeiro (Catálogo Enciclopédico de Selos & Historia
Postal  do  Brasil,  São  Paulo,  1999,  p.  116).  Pertenceu  ao  lendário  filatelista  carioca
Hidelgado de Carvalho e depois ao comerciante filatélico José Jungues.

Em 1882 Francisco Herculano requereu licença de três meses ao Diretor dos Correios, seu
primeiro pedido de afastamento do correio desde a nomeação há doze anos passados. Em
13 de agosto de 1885, por decreto do Imperador D. Pedro II foi  Francisco Herculano
nomeado major da Guarda Nacional.  Continuou no cargo até 1889, quando o deixou,
sendo  substituído  por  Custódio  Pereira  da  Veiga  e  Teodoro  Graciano  de  Pina,  que
continuaram ainda por muitos anos nos cargos. Exerceu o cargo de agente do correio,
sem remuneração, desde 1865.



S A P T - Seguindo uma tradição familiar, Luiz Osvaldino Fleury Curado, filho de Francisco
Herculano,  também telegrafista,  trabalhou  nos  correios  em Corumbá,  Anápolis,  Minas
Gerais (Santa Rita do Passa Quatro) e São Paulo (Ribeirão Preto).

Em  agosto  de  1959,  a  convite  do  Cel.  Everardo  Simas  Kelly,  Diretor-Geral  do
Departamento dos Correios e Telégrafos (DCT) o então chefe de Linhas e Instalações da
Diretoria Geral de Ribeirão Preto, Inspetor Alaor Kurtz de Almeida Santos (com vasta folha
de 30 anos de serviços prestados nas cidades de Piquete, Cruzeiro, Goiás como chefe de
linhas telegráficas, recuperando e instalando novos trajetos de linhas). Era Admirado e
reconhecido  pela  Diretoria  dos  Correios  e  por  isso  foi  chamado  para  instalar  a
Superintendência das Atividades Postais e Telecomunicações de Brasília (SAPT).
Alaor  imediatamente  convocou  para  auxiliá-lo  em  Brasília  um  seleto  grupo  de  altos
funcionários de Ribeirão Preto/SP: o telegrafista Romeu João Baptista Baldo, chefe de
Linhas,  Luiz  Osvaldino  Fleury  Curado,  chefe  do  Tráfego  e  seu  filho  Oscar  Herculano
(Oscarzinho).

Ela ficava em acanhados barracão de madeira na Candangolandia, perto da NOVACAP ou
Núcleo Bandeirante. Ali já existia, inaugurada em 4 de agosto de 1957, a APT Brasilia
(Agência Postal Telegráfica) nº 1, então subordinada à Delegacia Regional (DR) de Goiás.
Na SAPT, Luiz Osvaldino foi designado chefe do Setor de Manutenção, chefe de gabinete
de Alaor, e também substituto eventual da Superintendência. Por portaria do Diretor Geral
passou  a  assinar  todo  movimento,  como  compras  e  autorização  de  pagamentos  de
serviços, o que antes era feito pelo secretário do diretor geral Franklin Dederot S. M.
Bittencourt.
Romeu  João  Baptista  Baldo  foi  designado  chefe  do  Setor  de  Tráfego  Telegráfico  e
Telefônico. Hiram Luiz de Mello, responsável pela agência dos correios da Cidade Livre ou
Núcleo  Bandeirante.  Oscar  Herculano  Fleury  Curado,  responsável  pelo  controle  das
viaturas  e  combustível  e  do  acompanhamento  da  montagem  dos  equipamentos  de
comunicações - rádio de onda curta, alta frequência, composto de seis canais telefônicos e
doze telegráficos (para seis ligações simultâneas entre Rio e Brasília). Trabalhava com três
técnicos estrangeiros: inglês, coreano e alemão.

(Até a inauguração do Banco da Lavoura de Minas Gerais na SAPT, o pagamento dos
funcionários vinha por avião em malas postais, sempre acompanhado por dois tesoureiros.
A responsabilidade de Oscarzinho, armado com um revolver, era pegar as mesmas e levar
para a sede da SAPT. Não tinha seguranças...).

Após a transferência da Capital Federal, veio a sua substituição pelo sistema de micro-
ondas, com 120 canais, permitindo 120 ligações simultâneas e mais um “link” de televisão
favorecendo  Brasília,  e  as  cidades  componentes  dos  circuitos  -  Juiz  de  Fora,  Belo
Horizonte, Uberaba e Goiânia, com os programas de TV do Rio de Janeiro.



Na  SAPT  Bandeirantes,  ainda
jurisdicionada  à  D.  R.  GO,  em  23  de
fevereiro  de  1960,  quando  da  visita  do
presidente dos Estados Unidos Dwight D.
Eisenhower,  funcionou  o  centro  de
comunicações  instalado  pelo  Governo
Norte-Americano, em contato permanente
direto  com  Washington.  As  agências
noticiosas  estrangeiras  e  nacionais
também utilizavam os telefones e telex ali
disponíveis.  Mas  o  equipamento  de
transmissão  e  recepção  da  United  Press
não funcionou, dando um pane total.

Por meio da SAPT foi então fornecido um
link  para  transmissão  dos  dados,  visto  que  o  sistema  de  fonia  brasileiro  era  todo
codificado,  não sendo possível  ser  captado por  equipamento comum. A excelência  do
serviço da equipe foi reconhecida e elogiada, por escrito, pelo Diretor – Gerente da United
Press International, Inc., H. Denny Davis, em 17 de março de 1960, em oficio dirigido ao
cel. Symas.

Ainda  motivou,  em 12 de agosto de
1960, da parte do Dr. Onésio da Motta
Cortez, Diretor Regional do D.C.T. de
Ribeirão  Preto,  elogio  à  equipe  de
técnicos  chefiada  pelo  Inspetor  de
Linhas  Alaor  Kurtz  e  extensivo ainda
aos  telegrafistas  João  Baptista  Baldo
Luiz Osvaldino Fleury Curado e Oscar
Herculano  Fleury  Curado  que  “sem
qualquer dúvida tem prestado, ao
setor  de  telegráfico  do  DCT,  os

mais assinalados serviços”.
A SAPT era frequentada pelo Ministro Almirante Amaral  Peixoto, o deputado Sólon de
Lucena, Israel Pinheiro, entre outros, Fazia - se link telefônico sigiloso com todo o Brasil
por intermédio do correio.

Naquele  mesmo  barracão  de  madeira,  Luiz  Osvaldino,  como  um  dos  chefes  da
Superintendência, colocou à venda os selos comemorativos da visita presidencial.



Em  4  de  abril  de  1960  aconteceu  o  voo  da  Pan
American World Railways New York – Brasília. Para o
seu retorno, em 20 de abril de 1960 Luiz Osvaldino
acompanhou o preparo  da  mala  postal  do primeiro
voo da  PAA Brasília  –  Nova,  com utilização  de  um
carimbo especial.  No dia seguinte, 21 de abril,  Luiz
Osvaldino também supervisionou a venda dos selos
comemorativos da inauguração de Brasília, recebendo
as  autoridades  nacionais  e  estrangeiras  e  os
colecionadores interessados.

No meio delas, humildemente aguardando para ser atendido, estava o Ministro-Chefe da
Casa  Civil,  Professor  Pereira  Lyra.  Luiz  Osvaldino,  sempre  de  paletó  e  gravata,  o
reconheceu e o levou para seu modesto gabinete, onde atendia deputados, senadores e
principalmente o Ministro da Viação e Obras Públicas, Amaral Peixoto.
O Ministro disse que além dos selos, tivera notícias e desejava comprar “os envelopes
especiais” (que eu tinha mandado imprimir, financiado por Papai, para vender na ocasião).
Tio Osvaldino chamou-me no balcão, onde também aguardava a vez de ser atendido e foi
logo avisando:
- O Ministro veio mandado pelo Presidente. Não vai cobrar dele os envelopes!
Ofertei-lhe uns tantos conjuntos e quando ele insistiu em pagar, respondi-lhe, debaixo do
olhar  aprovador  e  satisfeito  do  tio  Osvaldino,  que  me  considerava  pago  se  ele  me
conseguisse autógrafo do Presidente Juscelino num deles.
- Está prometido! Estes envelopes serão levados pelo Presidente em sua próxima viagem à
Europa, para presentear autoridades.

O Ministro, que também era colecionador, cumpriu sua palavra e tempos depois recebi os
cobiçados envelopes com o desejado autógrafo, através do jornalista Murilo Melo Filho, da

Manchete, a mais importante revista brasileira à época.
Cheguei a visitar o Ministro Pereira Lyra em 1965/6 para
trocas  de  selos.  Foi  também  meu  professor  na
Universidade de Brasília.

Também de Goiás, Humberto Fleury Curado, foi diretor
dos  correios  de  Brasília.  Em  1965  criou  a  agência
Filatélica,  no  correio  da  W-3.  Nela  foram vendidas,  à
vontade para os colecionadores, as folhinhas, em papel
cartão,  depois  boicotadas  pelos  comerciantes  que
queriam açambarcar a pequena quantidade emitida.

O sinete usado por Francisco Herculano no correio de
Corumbá foi recuperado. Em 2016 o diligente Gilberto



Bailão, comerciante filatélico e numismático, foi procurado na sua loja em Brasília e no
meio das moedas oferecidas,  estava o sinete metálico com as  armas do Império  e a
inscrição “Corumbá Goyaz”. Recebi–o de presente daquele grande amigo...

Fotografia 1 - De terno de linho branco o ministro almirante Amaral Peixoto; atrás dele Alaor Kurtz; atras do
general e do ministro Symas,  Luiz Osvaldino.

Fotografia 2 - Barracão de madeira onde funcionava a Superintendência de Brasília dos Correios e
Telégrafos;no lado esquerdo, o telegrafisca-tesoureiro Oscar Fleury; de chapéu Alaor Kurtz; do lado direito,

de gravata Luiz Osvaldino.



Fotografias 3 e 4 - Sala onde funcionava o sistema de radio de onda curta, alta frequência, etc. (conhecido
por "Double Single Side Band", após a inauguração da Capital substituído por um sistema de micro-ondas,

com 120 canais, permitindo 120 ligações telefônicas simultâneas e mais um "link"  de tv.
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