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“O verdadeiro cadáver não é o corpo (...),
mas aquilo que deixou de viver (...)”

Fernando Pessoa
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 Localizado a apenas algumas centenas de metros do 
Vale do Anhangabaú, no coração da cidade, na rua Santo An-
tônio, o gigante de concreto revestido de pastilhas verdes e ja-
nelas recuadas, formando largos parapeitos, destacava-se das 
demais construções ao redor. Finalizado há cerca de dois anos, 
o imponente Edifício Joelma foi imediatamente alugado e ocu-
pado por um Banco, que ainda não conseguira completar a 
transferência de todos os departamentos da instituição para 
o novo endereço. Com seus vinte e cinco andares, o Joelma é 
um dos mais modernos edifícios da cidade, o que praticamen-
te apagou da memória de seus usuários o episódio ocorrido 
com o Edifício Andraus, há cerca de dois anos, que ardeu em 
chamas por várias horas, colocando muitas vidas em perigo. 
 O dia nem bem havia se iniciado quando os funcionários 
do Banco começaram a chegar para mais um dia de trabalho, an-
siosos pelo final de semana que se aproximava. Pouco a pouco as 

Sexta-Feira, 01 de Fevereiro de 1974.
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pessoas foram adentrando as dependências do prédio, aglome-
rando-se no hall de entrada, e embarcando nos elevadores que os 
levariam para seus respectivos andares de trabalho.
 Os pavimentos têm seu espaço dividido em espaços me-
nores, que serviam para a realização das diferentes atividades 
bancárias dos que ali labutam. Almoxarifados, escritórios, salas 
de reunião, central de processamentos, todos delimitados por di-
visórias de madeira e paredes revestidas de lambris.
 As janelas, que dominam a maioria das fachadas do edifí-
cio, possuem pesadas cortinas para evitar a ação dos fortes raios 
solares que invadem o local em determinadas horas do dia. Para 
combater o forte calor que geralmente acompanha o verão brasi-
leiro, uma incontável quantidade de aparelhos de ar condiciona-
do se espalha por toda a estrutura da edificação, sendo facilmen-
te encontrados do primeiro ao último andar, o que exigia uma 
equipe de manutenção ativa.
 Nos seis primeiros andares, destinados ao estacionamen-
to com capacidade para 380 veículos, a entrada de automóveis 
tem seu fluxo aumentado com o correr da hora, dando trabalho 
aos manobristas.
 Em meio aos veículos que chegavam ao estacionamento, 
um deles trazia um dos técnicos responsáveis pela manutenção 
dos inúmeros aparelhos de ar condicionado e os vários quilô-
metros de fiação elétrica que alimenta o edifício. Assim que pas-
sou pela portaria, cumprimentou um dos manobristas e subiu a 
rampa em direção ao pavimento superior. Gostava de estacionar 
seu carro em uma das vagas do andar mais alto para ficar mais 
próximo dos andares destinados aos departamentos do Banco, 
evitando a costumeira aglomeração que se formava nos andares 
inferiores, próximo aos elevadores.
 Com tranquilidade, parou em sua vaga de costume, que se 
encontrava desocupada na maioria das vezes, e desligou o mo-
tor, relaxando. Respirou fundo e fechou os olhos, permanecendo 
sentado ao volante por mais um tempo. Levantou aquela manhã 
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com uma terrível enxaqueca e, mesmo com os comprimidos que 
tomou, não conseguira se livrar totalmente dela.
 De repente um calafrio lhe percorreu o corpo, e ele se en-
colheu por um instante, obedecendo a uma reação natural. Sen-
tiu a visão se turvar e os dedos das mãos começarem a formigar. 
Imediatamente pensou estar sofrendo um infarto, pois os sin-
tomas que o acometiam eram semelhantes aos que um de seus 
amigos sofrera, e agora estava preso a uma cama com todo o lado 
esquerdo do corpo paralisado.
 Assim que sua visão melhorou, estendeu a mão à frente 
dos olhos, tentando mantê-la firme, sem sucesso. Ela tremia de 
forma incontrolável, como se estivesse sofrendo de mal de Pa-
rkinson. Respirou fundo e procurou se acalmar. Depois de pouco 
mais de vinte minutos, já se sentia melhor. Quando os ponteiros 
do relógio marcaram 8h20, o técnico adentrou o andar desejado, 
vindo de um dos elevadores, e atravessou o espaço que o separa-
va da mesa da recepção, onde uma mulher vestida com seu impe-
cável uniforme falava ao telefone.
 Assim que se aproximou da mesa, parou e aguardou a jo-
vem terminar de atender a ligação, exibindo um cativante sorri-
so. A dor de cabeça e todos os outros sintomas que sentira no es-
tacionamento haviam desaparecido, não exibindo qualquer sinal 
de sua existência.
 A atraente recepcionista colocou o fone no gancho e le-
vantou os olhos em direção ao funcionário da manutenção, não 
demonstrando uma expressão muito cortês.
 — Já não era sem tempo! — reclamou. — Estou esperan-
do por vocês desde ontem. Parece que tem um problema com os 
aparelhos de ar condicionado do andar.
 O homem manteve-se calado, apenas observando a loi-
ra elegantemente vestida e com ar imponente. Ele já não exibia 
mais o sorriso cativante, deixando em seu lugar a ausência de 
qualquer tipo de expressão. Percebendo isso, a recepcionista sen-
tiu certo desconforto, mas buscou disfarçá-lo.
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 — É por ali! — disse, apontando na direção de onde estaria 
o aparelho a ser consertado. — Veja se consegue resolver o pro-
blema, por favor! — concluiu, dando ênfase no “por favor”.
 Concordando com um simples movimento de cabeça, o 
homem da manutenção se afastou, dando as costas para a moça, 
que retornou aos seus afazeres.
 No local onde estava instalado um dos supostos aparelhos 
defeituosos, o técnico depositou a maleta de ferramentas no chão 
e observou o equipamento preso à parede por um momento, apa-
rentemente analisando o que faria em seguida. Olhou ao redor, 
certificando-se de que estava sozinho e sorriu maliciosamente. 
Seus olhos passaram a emitir uma estranha luminescência aver-
melhada que tingiu as paredes e divisórias a sua volta. Um sorri-
so malicioso se expandiu em seu rosto enquanto vislumbrava em 
sua mente o que estava prestes a ocorrer.
 Satisfeito, abaixou-se e abriu a maleta, apanhando as fer-
ramentas necessárias, e iniciou sua tarefa. Não demoraria muito 
para que as almas presentes naquele imponente edifício conhe-
cessem o poder do Inferno.
 Olhos Vermelhos girou a chave de fenda, fazendo com que 
o parafuso pulasse. Removeu a tampa, deixando exposta a fiação 
elétrica e deu início ao que viria a ser o maior incêndio que a ci-
dade já vira.



Vinte e seis anos antes...
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 Afonso estacionou o carro próximo à casa principal sen-
tindo o agradável aroma da relva. Respirou fundo, e o ar puro 
invadiu-lhe os pulmões de forma revigorante. O som dos animais 
da fazenda fez as lembranças de sua infância aflorarem, e uma 
sensação gostosa lhe invadiu. Mesmo antes de abrir a porta do 
veículo o delegado já tinha a certeza de que aquele final de sema-
na seria uma bênção depois das últimas semanas ruins.
 Através do vidro do para-brisa, Afonso avistou a porta da 
frente da casa se abrir, dando passagem a sua mãe, que sorriden-
te veio ao seu encontro. Antes mesmo de desligar o motor, suas 
filhas, Marina e Ana Clara, já haviam desembarcado e corriam 
para os braços da avó. Laura também fizera o mesmo, indo atrás 
das meninas, deixando o marido sozinho ao volante.
 Contente ao ver sua família alegre e sorridente, Afonso des-
ceu do veículo. Suas filhas agarravam-se à avó, que se abaixara 
para abraçá-las carinhosamente. Quando o delegado se aproxi-
mou, a mãe já havia se erguido e dado as boas-vindas à nora.

Terça-Feira, 14 de Setembro de 1948.
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LEIA TAMBÉM, DO MESMO AUTOR!

Vampiro de Schopenhauer 

Arthur Schopenhauer foi um dos maiores filósofos
alemães do século XIX. Seu pensamento era 
cracterizado por não encaixar-se em nenhum dos 
conhecidos sistemas de sua época. Schopenhauer 
introduziu o Budismo e o pensamento indiano na 
metafísica alemã. Ficou conhecido por seu pessi-
mismo e sua visão sobre a Morte, a Imortalidade 
e o Divino. Agora, imagine um homem pouco 
sociável, no auge de sua fama e pouco tempo antes 
de sua morte, encontrando-se com um ser Imortal, 
cuja própria existência coloca em xeque os fun-
mentos de tudo que ele próprio acredita.

Anhangá: A Fúria do Demônio 

Nos primeiros dias após a fundação da vila de
São Paulo de Piratininga, o Padre Jesuíta José de
Anchieta tenta acalmar um indiozinho que, aflito,
se escondera no pequeno barracão do colégio. O
medo do maléfico demônio Anhangá é o motivo
do pavor do menino de pele avermelhada. Sem
saber que o Mal está bem próximo, e com todo
o carisma que possuí, José de Anchieta acolhe o
pequenino. Lá fora, a natureza demonstra toda a
sua fúria através de uma tempestade que castiga
impiedosamente a nova vila.

Trevas 

O Mal ameaça a humanidade através de um
demônio com o poder de manipular as forças
de um poderoso elemento. O destino intervém
criando uma aliança inusitada entre a Igreja, um
vampiro e um justiceiro. 
 
Será que o grupo conseguirá deixar de lado as
suas diferenças e fazer frente contra o demônio?
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J. MODESTO é um dos expoentes da 
Literatura Fantástica no Brasil, tendo 
como influência, H. P. Lovecraft, Bram 
Stoker, Stephen King, Anne Rice, Mary 
Shelley e Edgar Allan Poe.
Participou, junto com outros autores 
renomados, de diversas coletâneas 
de contos, sendo a de maior desta-
que AMOR VAMPIRO (2008), a qual 
recebeu o Prêmio CODEX de OURO 
de 2011 como melhor coletânea em 
conjunto.
Seu romance de estreia foi TREVAS 
(2006), teve uma grande aceitação do 
público.
É também autor de ANHANGÁ – A FÚ-
RIA DO DEMÔNIO (2008), destaque 
na Bienal Internacional do Livro
de São Paulo 2008.
Publicou em 2012 a obra VAMPIRO 
DE SCHOPENHAUER, onde coloca o 
filósofo alemão frente a frente com um 
ser milenar numa discussão envolven-
do temas como a Morte, a Imortalidade 
e a Existência do Divino.
Agora vem trazer ao público sua 
versão sobre uma das maiores len-
das urbanas paulistana: o enigmático 
Edifício JOELMA, local onde 187 vidas 
foram ceifadas num incêndio sem 
proporções. 
Em JOELMA – ANTES DA ESCURI-
DÃO, J. Modesto aborda o início do 
mito, numa época em que a imponente 
construção não existia, mas sua aura 
maldita já se manifestava.



"O som de passos apressados se 
fez ouvir ao longe. Gritos de alguém 
dizendo algo incompreensível 
chamaram a atenção da religiosa, que 
voltou seu olhar em direção ao início 
da rua, de onde ela viera.

Aproveitando a distração da vítima, 
o homem estendeu o braço e, com 
movimentos rápidos e repentinos, 
agarrou o pulso da freira. Assustada, 
irmã Theresa voltou-se para o 
pedinte, tentando se libertar, mas 
foi subjugada. Valendo-se de sua 
força física muito maior, ele torceu o 
braço dela e se colocou de pé. Com 
habilidade, empurrou-a contra o muro 
e a imobilizou.

Ao longe, padre Antônio corria 
desesperadamente, sentindo o peito 
doer com o esforço e a dificuldade 
em respirar. O fato de estar fora de 
forma e de a batina atrapalhar seus 
movimentos, tornava seus movimentos 
ainda mais difíceis. Quando chegou 
bem próximo, disposto a socorrer irmã 
Theresa, o agressor se voltou e o que 
o padre viu o fez parar, assustado.

Olhos vermelhos se iluminaram 
no rosto do homem maltrapilho e 
um sorriso maléfico exibiu dentes 
incrivelmente brancos e afiados. 
Os olhos de Irmã Theresa estavam 
arregalados, e o rosto, cheio de terror.

Tomando coragem, padre Antônio 
avançou resoluto em não deixar irmã 
Theresa ser morta, mas o demônio 
assassino literalmente puxou o 
corpo para baixo e a cabeça para 
cima, decapitando-a com um puxão 
enquanto gargalhava alucinadamente."



Em 1974, uma das mais modernas e 
imponentes construções da cidade de São 
Paulo ardeu em chamas, num dos mais 
traumáticos incêndios de que se tem notícia. 
As chamas teriam supostamente começado, 
de forma misteriosa, em um aparelho de ar 
condicionado. Se espalharam rapidamente, 
vitimando centenas de pessoas, e 
provocando mais de 190 mortes.

 MISTÉRIO SOBRENATURAL

A fama de edifício amaldiçoado perdurou desde então, mas o que 
poucos sabem é que sua aura, que impregnou suas paredes de 
concreto, teve inicio muito tempo antes.
Conheça, agora, os fatos que deram origem ao chamado Enigma do 
Edifício Joelma. A maior Lenda Urbana da capital paulista.
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