
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
BRIGADA MILITAR 
DIRETORIA DE ENSINO 

AUTORIZAÇÃO 

Autorizo ao Major PM JOSE HILA RIO AJA LLA RETA-
MOZO, RE 34.215.7, da Diretoria de Ensino, a publicação no ano 
do Sesquicentenário da Brigada Militar do Estado do .Ill Volume 

' do Esboço Histórico da Brigada Militar, de autoria do Cel ALDO 
LADEIRA RIBEIRO, confiando-lhe, nesta data os originais da re-
ferida obra. 

Porto Alegre, 21 de Julho de 1986. 

Canta/ice Ribeiro 



JU-3 CO 30VIARD 01/1 OCIOGAT23 
RATIJUA.ACIA,'-:.)1RE 

01,41203 30 AIROT3f110 

OAQASIPOTUA 

1\1. 	01Afs....Wf\ 3201. Utzi 
o;--;:yt.d.1avlos 	 S. 

	

\\1 oc)kn.:1724 n'n 	vIN£Q-Isà 	o.ltrv..3Isvrnuspe.2 
OQ .1 fs X'33 Ok) G\ "NUS 	9k) 	 "t'a tÀ.-• 	VS1 \ ,:.‘,,nea. à r.,; • 

zu-miw-kr.) 2c) ranin 	r.)\-11.,e,;\ncy) *C:9 \ -:.vava 

149  

 

cr‘i9tW ÇS'iis 

o•s-xR 

    

a 



Animou-nos, ,t-ão somente, o desejo de deixar documentada 
a vida de nossa querida BRIGADA MILITAR, para que outros, 
mais capazes, a estudem e comentem. 

Nenhuma vaidade, nenhuma ambição tivemos, nem tere- 

Porto Alegre, 31 de janeiro de 1962. 

Cel. Aldo Ladeira Ribeiro 
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HOMENAGEM: 

memória de meu saudoso tio — 
general de divisão Tito Pedro de Escobat-
-, cedo roubado à vida, quando a Pátria 
ainda muito esperava de sua dedicação 
de soldado exemplar, cuja mão, generosa 
e boa conduziu-me ao oficia/ato. 





ADVERTÊNCIA 

Algumas paiavras mais, além das que já dissemos na — AD-
VERTÊNCIA — do II Volume, escreveremos aqui. 

Havíamos projetado levar este trabalho só até fins do ano de 
1936. Camaradas, porém, sugeriram prolongá-lo mais um pouco e, 
daí ter ido até onde foi. 

Não hesitamos em atender a essas sugestões, embora os últi-
mos acontecimentos descritos sejam ainda relativamente recentes, 
porque fizemos somente obra documentária, sem determo-nos na 
apreciação dos fatos, critério que adotamos desde o início. 

É bem possível que alguns documentos transcritos, principal-
mente os telegramas que tratam de certos combates, não sejam a 
expressão fiel da verdade e que haja exageros. 

Não nos cabe, porém, nisso, a menor culpa, como é óbvio. 
Têm-na, exclusivamente, os seus autores, que não tiveram a cora-
gem de arcar ao peso da verdade e deram, à versão oficial, sentido 
diverso da realidade. 

Devemos declarar, também, que todos os conceitos, quer in-
dividuais, quer gerais, que emitimos, sâ'o opinião pessoal nossa. 
Opinião sincera, sem qualquer idéia preconcebida de agradar ou 
ofender a quem quer que seja. 

E, da mesma forma, como elogiamos, também censuramos 

àqueles que, a nosso ver, o mereceram. Não nos move, entretanto, 
contra estes, a menor parcela de má vontade. 

Procuramos, unicamente, fazer justiça. 
É possível que alguns conceitos contidos nos dois primeiros 

terços deste Voiume já estejam desatualizados ou, até mesmo, 

superados. Mas pedimos ao leitor ter em mente que, aquelaiparte, 
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foi escrita há mais de doze anos, quando tinham eles, ainda, intei-

ra aplicação. 
Entregando este despretensioso trabalho à leitura dos camara-

das da Brigada Militar e de outros interessados em conhecê.lo, o fa-
zemos com a consciência tranqüila, de havermos procurado produ-
zir obra honesta, baseada na imensa documentação que, com in-
gente esforço, conseguimos reunir. 

Aos que o apreciarem, hipotecamos os nossos agradecimen- 
tos. 

Aos que o censurarem ou acharem falhas, diremos apenas is-
so: façam coisa melhor "se a tanto lhes ajudar o engenho e arte". 

Animou-nos, tão-somente, o desejo de deixar documentada a 
vida de nossa querida BRIGADA MILITAR, para que outros, mais 
capazes, a estudem e comentem. 

Nenhuma vaidade, nenhuma ambição tivemos, nem teremos. 
Porto Alegre, 31 de janeiro de 1962. 

Cel. Aldo Ladeira Ribeiro 
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CAPÍTULO i 

1930 

— A REVOLUÇÃO DE 1930 — Ligeiros 

antecedentes. — A eclosão do movimento. — 

instrução GeiaLpara a Brigada Militar. — Atua-

ção de suas unidades em Porto Alegre e no in-

terior do Estado. — Fatos interessantes. — Ata-

que ao Quartel General da 39 Região Militar e 

prisão do general Gil de Almeida. — Assédio ao 
quartel do 7° Batalhão de Caçadores. — Resis-

tência e adesão de forças federais acantonadas 

no morro do Menino Deus. — Ataque e resistên-

cia da 2a  Companhia de Estabelecimento. 
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REVOLUÇÃO DE 1930 

O governo do sr. Washington Luiz que, em 1926, substituíra 
o presidente Artur Berna rdes, aproximava-se de seu término. 

Começaram, então, os políticos a agitar-se, em busca de seus 
candidatos à suprema magistratura da Nação. 

Seguindo a praxe observada desde os primórdios da Repúbli-
ca, o presidente Washington Luiz indicou candidato oficial, cuja 

escolha recaíu no sr. Julio Prestes de Albuquerque, paulista de 
incontestáveis méritos. 

A uma grande parte dos brasileiros, entretanto, não agradou 
essa escolha e as correntes políticas, que se lhe mostraram infensas, 
voltaram-se para o sr. Getúlio Dornê1es Vargas, ex-ministro da Fa-
zenda do governo a findar e presidente do Estado do Rio Grande 
do Sul, indicando-o candidato de oposição àquele. 

Três Estados aderiram, em sua maioria, a este candidato: Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Nos demais, os partidos da 
oposição também o apoiaram. 

Começou a campanha política, pela sucessão presidencial, a 
qual se caracterizou por uma série de violências, partidas, princi-
palmente, de elementos situacionistas. 

O Governo federal, no afã de levar seu candidato à vitória, 
não trepidou em lançar mão de meios condenáveis para tentar que-
brar o ânimo cada vez mais alevantado do adversário. Todos os 
processos de suborno, mistificações, ameaças que se concretiza-
ram, foram empregados. 

Nas duas Casas do Congresso, principalmente na Câmara dos 
Deputados, oradores exaltados procuravam mostrar as vantagens 
daquele a quem apoiavam e as desvantagens de seu competidor. 
Infelizmente, nem sempre a linguagem parlamentar primou pela 
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elegância de atitudes, pela coireção da palavra, descendo a insultos 
soezes aos seus pares, quando os aparteavam, indo, por vezes, até a 
ofensa pessoal. 

A paixão política cegara também a muitos que, em outras 
épocas, se haviam mostrado cortezes para com seus semelhantes, 
incapazes de uma palavra mais áspera, mesmo no ardor da defesa 
de interesses dos Estados que representavam. 

Quis a fatalidade, entretanto, que no decorrer de uma polê-
mica, em plena sessão da Câmara, o deputado Souza Filho, da cor-
rente que apoiava o sr. Julio Prestes, lançasse pesado insulto ao seu 
antagonista, deputado Ildefonso Simões Lopes, representante do 
Rio Grande do Sul. 

Foi tal a violência do ultraje, que o deputado Simões Lopes, 
cidadão reconhecidamente Morigerado e de conduta impecável, 
num impulso de dignidade ofendida, atirou contra seu contendor, 
matando-o. 

Acirraram-se, desde aí, os ânimos. 
Na Paraíba, o Governo central, tentando pressionar o Gover-

no local, protegia abertamente os desmandos praticados por um 
grupo chefiado por José Pereira, cujo centro de ação era o Municí-
pio de Princesa, extendendo suas tropeiias a uma vasta região do 
heróico Estado. 

Para vice-presidente da República, como companheiro de cha-
pa do sr. Getúlio Vargas, fora escolhido outro eminente brasileiro, 
de raro prestígio no nordeste do País: João Pessoa Cavalcanti de 
Albuquerque, presidente da Paraíba. Quando se achava em viagem 
de propaganda política, na cidade de Recife, foi esse ilustre patrí-
cio miseravelmente assassinado no interior de um Café, onde se en-
contrava com vários amigos. 

Em São Paulo, um comício de estudantes, favorável à candi-
datura do sr. Getúlio Vargas, foi violentamente dissolvido por for-
ça do Exército e pela polícia, havendo vítimas. 

Todos estes lamentávis fatos, aliados à maneira irregular e fac-
ciosa com que se procedeu à apuração do pleito, já de si eivado de 
fraudes, geraram o sentimento de revolta nos meios da oposição, 
firmando ambiente propício à fomentação do levante armado. 

Uma síntese brilhante dos acontecimentos que determinaram 
a insurreição de 3 de outubro de 1930, fez o renomado escritor 
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gaúcho, Manoelito D'Ornellas, no Reiatório de uma das Brigadas 
Provisórias de Cavalai-ia que, então, se organizaram e da qual foi 

capitão secretário: 

"Os desmndos do Governo central da República, patenteados numa sé-
rie inumerável de abusos, com desrespeito flagrante às determinações 
constitucionais, criaram no espírito do povo o sentimento comum da 
revolta. E a idéia da revolução nacional começou a crescer entusiastica-
mente. O Rio Grande do Sul, Minas e a pequenina Paraíba, jogados to-
dos numa luta renhida contra a prepotência de um Presidente caricãto, 
pelo protesto enérgico e altivo que fizeram de não cooparticipar na 
bambochata política que pretendia entregar as rédeas do governo ao dr. 
Julio Prestes, tiveram que pagar pesado tributo de sacrifícios. O Rio 
Grande, mais a salvo pela sua situação geográfica, não deixou de ser, 
entretanto, constantemente ameaçado. Minas teve contra si a ação ne-
fasta dos traidores e a Paraíba, a pequena Paraíba, foi a mártir da glo-
riosa resistência. Tão pesado foi o tributo de sacrifício da heróica irmã 
nordestina que até a vida de seu grande filho, João Pessoa, foi exigida. 
Estava, portanto, em jogo a dignidade nacional. Começaram então os 
primeiros preparativos para um levante do povo e do exército, em no-
me da Nação. Ao princípio, o povo, exigente e insatisfeito diante dos 
crimes impunes, desacreditava da reação e acreditava antes num fracas-
so irremediável. Era o pessimismo que outra coisa não dizia sinão a ín-
tima revolta de cada um. A Revolução, foi, porém, amadurecendo. E 
quando o silêncio se fazia pesado — ela chegava ao seu auge". 

Tudo preparado pára a eclosão do levante, teve de ser adiada 
algumas vezes a data fixada, em virtude de causas inesperadas que 
surgiram. 

Foi, finalmente, designado o dia 3 de outubro. 

Na manhã daquele dia, foram chamados ao Quartel General da 
Brigada Militar os comandantes de unidades sediadas na capital, 
aos quais o comandante geral inteirou da situação, entregando-
lhes ao mesmo tempo, o seguinte documento: 

Instrução Geral 

Para a Brigada Militar — Jornada do dia 3: 
I — a Brigada Militar tem por missão geral assegurar a posse da cidade 
de Porto Alegre, desde o momento em que explodir o movimento. O 
seu papel será capital, no sentido de reduzir, sem demora, os principais 
núcleos de resistência que se opuzerem ao movimento, em cooperação 
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com outros elementos de força, que serão postos em ação. 
II — Para êsse fim, no dia D, os diversos elementos da Brigada Militar 
devem estar em condições de participar das operações locais, ocupando, 
a partir da hora 17,30, as posições escolhidas para deitar mão, inicial-
mente, nos seguintes objetivos: 

— Zona M/D. (Menino Deus), onde se encontram os seguintes ele-
mentos de força do Exército e material: Esquadrão de Cavalaria, 89 B. 
C., 99 B.C., Contingente da Carta Geral, Bateria do C.P.O.R. — O 29 Ba-
talhão de Infantaria da Brigada Militar, reforçado por uma seção do 
Grupo de Metralhadoras, e o grupo de combate da mesma Brigada Mi-
litar, destacado no morro do Menino Deus, formarão um agrupamento 
às ordens do tenente coronel Barcelos e terá por missão: esforçar-se 
por alcançar a adesão imediata das fbrças dg Exército, ali estacionadas; 
impedir que qualquer elemento delas saia, a fim de ir em socorro de ou-
tras zonas; em último caso, acolher os elementos que aderirem e reduzir, 
peia força, os que oferecerem qualquer resistência. O Batalhão tomará 
um dispositivo que permita realizar as ações locais necessárias para al-
cançar os objetivos indicados, barrando os acessos sitie conduzem ao 
morro, até que se verifique adesão ou rendição das fbrças ali existentes. 
Manterá ligação com o 19 Batalhão de Infantaria, o qual se colocará em 
reserva geral no Q.G., no morro do Cemitério. Outros meios à disposi-
ção: caminhões, uma bateria de L.M. (lança minas), um M.L. (mata lan-
gosta). Será oficiai de ligação do comando geral, junto ao Batalhão, o 
tenente João Alberto. 

— Zona R. (Colégio Militar e Companhia de Estabelecimento, 
Quartel do 79 B.C.) — Comandante, tenente coronel, Canabarro. A car-
go do 39 Batalhão de Infantaria, reforçado por cento e vinte homens da 
Inspetoria de Veículos, tomará um dispositivo que permita desde a hora 
H: Impedir a saída do 79 B.C., da Companhia de Estabelecimento e do 
Contingente da Carta Geral; procurar a adesão dessas fbrças; em último 
caso, isolá-las, até a rendição. Para esse fim, subdividir-se-á em três gru-

pos, os quais deverão fixar cada um daqueles elementos e lhes barrar os 
acessos em qualquer direção, com as reservas locais,disponíveis. Meios 
disposição: uma bateria L.M. (lança minas), duas M.L. (mata langostas), 
caminhões. Oficiais de !igação do Q.G.: tenentes Acides Etchegoien e 
Frederico Buís. Ligações com o 19 Batalhão de "Infanta-ria (rer-gião do Ce-
mitério), com a Praça do Palácio (Escolta Presidencial). Manter uma 
forte guarda no quartel do Batalhão, da qual se destacarão elementos 
para barrar as ruas que vão ter ao Menino Deus. 

— Agrupamento de Reserva. — Comandante: major Wellausen. — 
19 Batalhão de Infantaria, Depósito de Recrutas, Grupo de Metralhado- 
ras (menos uma seção), os quais tomarão posição à hora H, na região do 
Cemitério, em condições de intervir, seja em proveito do grupamento 
M.D., seja em proveito do grupamento R. Ligação com a Praça do Palá-
cio (Escolta Presidencial). 
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III — Escolta Presidencial e outros elementos (eventualmente), na Praça 

do Palácio. 
IV 	Uma vez alcançados os objetivos indicados, as unidades da Brigada 

receberão nova missão. 
V — Os reconhecimentos de detalhes, para a escolha de itinerários, aces-
so e posições de combate, serão efetuados debaixo do maior sigilo, 

desde a véspera. 
VI — 19 Regimento de Cavalaria e 29 Regimento de Cavalaria — Objeto 

de ordem especial. 
VII — Localização inicial dos P.C.: P.C. do Comando Geral: Padcio do 
Governo. — P.C. do agrupamento Zona M/D: morro do Menino Deus. — 
P.C. do agrupamento da Zona R.: quartel do 39 Batalhão de Infantaria." 

Para os Regimentos de Cavalaria 19 e 29, estacionados em 
Santa Maria e Santana do Livramento, respectivamente, as instru-
ções foram levadas pessoalmente por elementos perfeitamente in-

tegrados na revolução. 
Ajustados todos os pormenores e tomadas as providências in-

dispensáveis ao bom êxito do grande empreendimento, em que se 
iam empenhar todos os elementos revolucionários e jogar a sorte 
de milhares de homens, à hora aprazada, 17, estalou o movimento 

armado. 
De imediato, já uma grande parte da guarniçãoJederal confra-

ternizou com o povo e com as forças da Brigada Militar. 
Não obstante, houve alguma resistência, ceifando vidas pre-

ciosas de ambas as partes. 
Em Porto Alegre, o movimento teve início com o assalto ao 

Quartel General da 3a  Região Militar, cujos defensores renderam-
se, depois de ligeira resistência, sendo aprisionados o comandante 
da Região, general Gil Antônio Dias de Almeida, seu estado maior 
e outros oficiais. Sucessivamente, no decorrer da tarde e da noite, 
foram sendo tomados os edifícios dos Correios e Telégrafos, Dele-
gacia Fiscal, Alfândega, Banco do Brasil, acampamentos do Morro 

do Menino Deus, Carta Geral, Companhia de Estabelecimento e 
quartel do 79 Batalhão de Caçadores. 

Abrindo um parênteses, vamos relatar, aqui, um fato ocorrido 
na manhã do dia 3 e que poderia ter comprometido seriamente o 

êxito do movimento, se o general Gil tivesse dado crédito a uma 
carta anônima que recebera ou se, ao menos, tivesse tomado algu-
mas providências. 
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Em tal missiva, informavam-lhe que o movimento rebentaria 
naquele dia, às dezessete horas, e que o Quartel General seria ime-
diatamente atacado. Como se vê, o denunciante estava bem infor-
mado e, nem mesmo, procurou disfarçar-se, pois escreveu-a em le-
tra corrente. 

Chamando o chefe de seu estado maior, coronel Firmo Freire 
do Nascimento, o general Gil recomendou-lhe que desse uma volta 
ao quarteirão onde está localizado o Quartel General da Brigada 
Militar, a fim de sondar os movimentos. O coronel Firmo uru e, 
ao chegar à esquina da rua General Canabarro com a Sete de Se-
tembro, encontrou o tenente coronel Felicio Augusto de Almeida, 
assistente do material, com quem palestrou alguns momentos. 

Nada notando de anormal, o observador retornou ao Quartel 
General da Região e informou ao seu chefe que não passava, a tal 
carta, de mais um boato, pois eram muitos os que corriam rios úl-
timos dias. 

Diante disso, o general, que mantinha as melhores relações de 
camaradagem com o comandante geral da Brigada, coronel Claudi-
no Nunes Pereira, mandou-lhe a aludida carta, por um de seus aju-
dantes de ordens, escrevendo á margem, de seu próprio punho, a 
seguinte nota: — "Coronel Claudino. Isto ainda é a prova da exis-
tência de desocupados. Gen. Gil." 

Mas, o que o coronel Firmo Freire não soubera era que se ha-
viam dado rigorosas instruções ao pessoal para não quebrar a roti-
na costumeira; que as famílias dos oficiais do estado maior, resi-
dentes no próprio da Brigada, na esquina em que encontrara o te-
nente coronel Felicio, já haviam abandonado suas moradias, em 
busca de refúgio seguro e que este oficial aguardava, naquele pon-
to, a chegada da condução para retirar sua família, o que se deu lo-
go depois. 

Outro fato interessante: a Brigada adquirira, para a sua ofici-
na gráfica, uma máquina de impressão, que pertencera a um ves-
pertino de Porto Alegre, que, aliás, em épocas anteriores, muito a 
atacara e tinha encerrado suas atividades. 

Exatamente, no dia 3 de outubro, pelas dezesseis e meia ho-
ras, o vendedor mandou entregá-la. Não sabemos se mero acaso ou 
proposital. Devido ao seu peso, ainda bem não havia sido descarre-
gada do veículo que a conduzira, quando se ouviram os primeiros 
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tiros do assalto ao Quartel General. Os homens que a acompanha-
vam fugiram e deixaram-ha no portão lateral do edifício, onde per-

permaneceu por alguns dias, até ser transportada para o local que 
lhe estava destinado. 

Prossigamos. O ataque ao Quartel General da Região foi pre-
parado no edifício em que funcionava a Guarda Civil. Ali, desde às 
quinze horas, estavam a postos os componentes da corporação, ele-
mentos civis e da Brigada Militar. 

No momento fixado, saíram do quartel o_general Flores da 
Cunha, dr. Osvaldo Aranha, capitão Agenor Barcelos Feio, coman-
dante da corporação, e outros, em direção ao Quartel General, fa-
zendo fogo. A este ataque, resistiu a guarda do Exército, durante 
uns dez minutos, rendendo-se afinal. 

Penetrando no edifício, aqueles chefes dirigiram-se ao general 
Gil de Almeida e ao chefe de seu estado maior, declarando-lhes 
que se entregassem pacificamente, pois nada lhes aconteceria, vis-
to como ficariam presos ali mesmo. 

Diante de uma ordem de prisão, assinada pelo dr. Getúlio 
Vargas, condição estabelecida por aquele general para entregar-se, 
foi efetivada a sua detenção e a de seus oficiais. 

No Arsenal de Guerra, onde funcionava também o Serviço de 
Intendência Regional, houve forte resistência, que durou poucos 
minutos, cessando logo que os defensores do prédio souberam da 
prisão do comandante da Região. 

No 79 Batalhão de Caçadores, havia uma companhia solidária 
com o movimento e que, dentro do próprio quartel, se revoltou, 
oferecendo combate aos demais camaradas que se mantinham fiéis 

ao Governo. 
Essa subunidade, depois de alguns momentos de luta, conse-

guiu abandonar o quartel, fazendo causa comum com a revolução. 
No seu interior, o tenente coronel Benedito Marques da Silva 

Acauan, auxiliado por diversos oficiais, organizou a resistência 
contra o ataque externo, realizado com bravura pelo 39 Batalhão 
de Infantaria, por elementos da Inspetoria de Veículos, elevado 
número de civis e pelos próprios elementos revoltados da unidade, 
que haviam conseguido sair para a rua. 

Dirigiu o ataque o tenente coronel João de Deus Canabarro 

Cunha que, pouco antes de explodir o movimento, assumira o co- 
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mando do 39 Batalhão. 
O tiroteio foi intenso e durou até quase meia noite. 
As forças revolucionárias ocuparam posições na Confeitaria 

Roco, na rua da Misericórdia, ao longo da praça Conde de Porto 
Alegre, na travessa Cruzeiro (hoje, rua Tuiuti), na rua 3 de novem-

bro e em outros lugares. 

Havia grande número de mortos e feridos, de ambos os lados. 
Os atacantes cortaram os encanamentos de água e as linhas 

condutoras de eletricidade para o quartel, que ficou às escuras. 
Em vista das acentuadas baixas, o comandante do 79 Bata. 

lhão, por telefone, pediu ao dr. Getúlio Vargas, uma trégua para 
parlamentar. 

Concedida, cessou o fogo das duas partes, saindo do quartel, 
para aquele fim, o primeiro tenente Olinto de França Almeida e 
Sá, que foi conduzido até o Palácio do Governo pelo dr. Leonardo 
Truda e por um oficial, designados pelo tenente coronel Canabar-
ro. 

Do Palácio, o tenente França, ainda acompanhado dos mes-
mos, visitou pessoalmente os locais já denominados, a fim de certi-
ficar-se da situação, retornando após ao seu quartel e transmitiu ao 
seu comandante o que observara. Decidiu, então, este, que a unida-
de depuzesse armas, mediante condições que ressalvassem a vida e 
a dignidade da oficialidade e da tropa, o que foi feito, sendo lavra-
da uma convenção militar. 

A ocupação do quartel, porém, só se efetuou na manhã do 
dia 4. 

No morro do Menino Deus, estavam estacionados, como vi-
mos na Instrução Geral, o Contingente da Carta Geral do Brasil 
(parte), o IV/39 Regimento de Cavalaria Divisionário, e os 89e 99 
Batalhões de Caçadores, vindos, dias antes, de São Leopoldo e Ca-
xias. Havia, também, ali, os canhões da bateria do Centro de Prepa-
ração de Oficiais da Reserva. 

Iniciado o movimento, o morro foi atacado por pessoal do 29 
Batalhão de Infantaria, conseguindo-se, entretanto, logo de início, 
a adesão da maioria daquelas forças. 

Apenas quis resistir, à frente de uns trinta homens, o capitão 
Jaime Argolo Ferrão, comandante daquele esquadrão e que, infe- 
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I izmente, tombou morto logo aos primeiros tiros. Os soldados, sem 
chefe, confraternizaram com os atacantes. 

comandante do 99 Batalhão de Caçadores, coronel João 
Carlos Toledo Bordini, foi preso e recolhido ao Palácio, tendo, 
pouco depois, aderido ao movimento. 

89 Batalhão de Caçadores, comandado pelo coronel Galdi-
no Luiz Esteves, aderiu totalmente, sem a menor resistência. 

A sede da Comissão da Carta Geral do Brasil, à averkla João 
Pessoa, foi tomada de assalto pelo tenente Alcides Etchegoien, 
com oito homens que dominaram logo a resistência esboçada e que 
não chegou a concretizar-se. 

edifício do Colégio Militar foi, também, ocupado com faci-

lidade. 
19 Batalhão de Infantaria, sob o comando do major José 

Freire de Oliveira e Souza, e o Grupo de Metralhadoras, comanda- 
do pelo major Aizimiro Francisco Wellausen, constituíram um 
agrupamento de reserva, sob a direção do último, recebendo a mis-
são .de colocar-se no morro do Cemitério, em condições de intervir 
em auxílio das demais forças em luta. 

Consoante a ordem recebida, esse agrupamento deveria achar-
se no local designado às dezessete horas e trinta minutos, em posi-
çâ'o. 

Antes de deixar o quartel, o Batalhão lançou para a frente a 
companhia do comando do capitão Camilo Diogo Duarte, sendo 
ocupada a posição determinada, com êxito, depois de ligeiro tiro-
teio com elementos destacados do 99 Batalhão de Caçadores. Re-
pelidos esses elementos, a companhia ocupou a linha Azenha-Treze 
de Maio, pela rua Botafogo. 

Em seguida, outros elementos foram destacados com rapi-
dez, atingindo todos os objetivos à hora determinada. Para o êxito 
da missão, utilizaram-se de todos os meios de transporte que foi 
possível conseguir. 

Um pelotão de cavalaria, constituído de alunos do Curso de 
Preparação Militar e comandado pelo primeiro tenente Venâncio 

Batista, foi dividido em patrulhas, que cobriram as ruas Azenha e 
Botafogo. 
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Conhecida logo a atitude das forças do Exército, acantonadas 
no morro do Menino Deus, em virtude da apresentação de um ofi-
cial, com elevado número de praças do 39 Regimento Divisionário, 
que dali se retiraram entre os fogos do 99 de Caçadores e do 29 Ba-
talhão de Infantaria, o agrupamento recebeu-os com entusiasmo. 

Era certo que a 2@ Companhia de Estabelecimento não aderi-
ria ao movimento. Por isso, o major Freire lançou para a frente a 
companhia do primeiro tenente Orcácio Alves Machado, a qual, ao 
atingir á altura da praça Jaime Teies, foi enfrentada por numeroso 
grupo daquela unidade. Recebida à bala, a companhia empenhou-
se em combate e iniciou o seu avanço, levando de vencida essa pri-
meira resistência. 

Como esta continuasse com o mesmo vigor inicial, o coman-
dante do 19 Batalhão, com o fim de evitar grande número de bai-
xas, determinou que a companhia do capitão Saturnino Cavalheiro 
Ramos avançasse pela rua Sans Souci e que procurasse tomar a 
vanguarda em auxílio da companhia tenente Orcácio. 

Acompanhou-a uma seção do Grupo de Metralhadoras, sob a 
direção do primeiro tenente Angelo Eufrasio Correia. 

Sem tardar, esses elementos, em ação conjunta, atacaram 
aquela Companhia, que reagiu em seu quartel, com grande intensi-
dade. 

Os pelotões dirigidos pelo primeiro tenente" Gervásjo Rodri-
gues e segundo dito Hamilton de Andrade Leão, enfrentaram ga-
lhardamente a linha inimiga. 

Entrementes, a companhia capitão Anibal Quites, do 39 Bata-
lhão de Infantaria, atingiu a rua Venâncio Aires e destacou o pelo-
tffo tenente Davi de Oliveira Rêgo, que atacou vigorosamente o ad-
versário. 

Os pelotões da companhia tenente Orcácio, que se empenha-
ram em combate, eram dirigidos peio segundo tenente João Gui-
lherme Benites e aspirante a oficial Alcino Silvio Linhares. 

Depois de algumas horas de fogo, vendo que a resistência da 
Companhia de Estabelecimento seria infrutífera, o capitão Estilac 
Leal, de acordo com o comandante do agrupamento, mandou um 
parlamentar ao seu comandante, com uma carta, fazendo-lhe ver 
a situação, procurando, dessa forma, evitar maiores perdas de vi-
das. 
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Antes, porém, de ser entregue a caita ao seu destinatário, os 
pelotões dos tenentes Gervásio, Hamilton e Rêgo e a seção de me-
tralhadoras do tenente Angeio já haviam reduzido u adversário à 

impotência, o qual se retraiu para seu quartel, onde aderiu ao mo-
vimento, após saber da prisão do comandante da Região. 

Com a submissão da Companhia de Estabelecimento, que foi 
a última a cessar a resistência, ficou assegurado o triunfo da revolu-
ção em Porto Alegre e no Estado. 

O pessoa) do Depósito de Recrutas, constituindo uma compa-
nhia de infantaria, incorporada ao 19 Bataihão, marchou. para o 
morro do Cemitério. 

A Escolta Presidencial coube a missão de estabelecer a segu-
rança e vigilância em torno do Palácio do Governo, com uma parte 
de seu pessoal, enquanto que o restante manteve a ordem nas zo-
nas de Navegantes, São João, Floresta e Monte Serrat. 
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CAPÍTULO II 

— CONTINUAÇÃO DA REVOLUÇÃO 
DE 1930.'— Atuação do 19 Regimento de Cava-
laria, em Santa Maria; do 29 Regimento de Ca-
valaria, em Santana do Livramento; e da 
Companhia do 29 Batalhão de Infantaria, no 
Rio Grande. — Mortos e feridos. — Partes de 
combate dos 19, 29 e 39 Batalhões de Infanta-
ria, do Serviço de Saúde e Veterinária, do Gru-
po de Metralhadoras e da 49 Companhia do 29 
Batalhão de Infantaria. — O movimento no Por-
to de Porto Alegre. 
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Em Santa Maria, o levante foi promovido pelo 19 Regimento 

de Cavalaria. 
De acordo com as diretrizes que recebera, o comandante da 

unidade, tenente coronel Anibal Garcia Barão, fez formar o pes-
soal, à tarde, a pretexto de unia revista geral. 

Em seguida, designoi o major Jorge Pelegrino Castiglione 
para efetuar a prisão do general Fernando de Medeiros, comandan-
te da 5 Brigada de Infantaria, ordem que o referido oficial execu-
tou, em companhia de outros dois, à frente do edifício do Telé-

grafo. 
Esta repartição assim como a Fonografia, a estação da Viação 

Férrea e as embocaduras de ruas para os lados dos quartéis federais 
foram ocupadas por elementos de terceiro esquadrão. 

Assumindo o comando da praça, o tenente coronel Barão 
procurou obter o pronunciamento dos comandantes de unidades 
do Exército, sobre a revolução. 

Pouco depois, recebia comunicação do coronel Guilherme Ri-
beiro Cruz, comandante do 79 Regimento de Infantaria, de que a 
sua tropa estava solidária com o movimento. Após alguma relu-
tância, procedeu de modo idêntico o 39 Regimento de Artilharia 
Montada. 

Em Santana do Livramento, depois de confabular com o co-
ronel Francisco Flores da Cunha e outros dirigentes, o tenente co-
ronel Arlindo Franklin Barboza, comandante do 29 Regimento de 
Cavalaria, tomou as providências necessárias ao êxito da rebelião, 
cuja deflagração, ali, fora marcada para às dezenove horas e meia. 

Assim, destacou elementos para observar o que se passava no 
quartel do 79 Regimento de Cavalaria Independente e para ocupar 
a estação da Viação Férrea, colocando um esquadrão ao longo do 
leito da via-férrea, com a frente voltada para aquele quartel. 
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Estas providências e outras ocuparam o pessoal de três esqua-
drões, ficando no quartel, em reserva, o restante da unidade, in-
clusive três metralhadoras pesadas. 

Na tarde do dia 3, quando se aprestavam as operações em 
perspectiva, o 29 Regimento recebeu a visita dos coronel Euclides 
de Figueiredo, tenente coronel Francisco de Castro Pinheiro de Bi-
tencourt e capitão Luiz Vileroy França, comandantes, respectiva-
mente, da 2 Divisão de Cavalaria, 79 Regimento de Cavalaria Inde-
pendente e 1/59 Grupo de Artilharia a Cavalo. 

Levou-os ali, certamente, a finalidade de verificarem se havia 
alguma anormalidade. Permaneceram mais de uma hora, sem nada 
notarem e retiraram-se, convencidos de que reinava a maior calma. 

Pouco depois, entretanto, esses e outros oficiais foram feitos 
prisioneiros, por chefes revolucionários, aderindo então a guarni-
ção federal, em seguida a ligeiro tiroteio, no decorrer do qual o 29 
Regimento teve um soldado morto e outro ferido. 

A quarta companhia do 29 Batalhão de Infantaria, destacada 

no Rio Grande, sob o comando do capitão Pedro José Martins 
Tourinho, recebeu a seguinte ordem, para---o-  movimento de 3 de 
outubro: — "A companhia deverá agir de acordo com ordens do sr. 
intendente municipal, auxiliando o povo e todos aqueles que to-
marem parte no movimento." 

Ao deflagrar a revolução, uma escolta, sob o comando do se-
gundo sargento Francisco Carmo de Oliveira e obedecendo à dire-
ção do capitão de corveta José Joaquim de Matos Azeredo, auxi-
liou os trabalhos de obstrução da barra do porto do Rio Grande e 
o desvio das bóias que assinalam o canal de acesso ao mesmo. 

Ao cair da noite, foi posto em cerco o quartel do 1/99 Regi-
mento de Infantaria, unidade que resistiu tenazmente. 

Pela madrugada de 4, os revolucionários do Rio Grande rece-
beram o auxílio de forte contingente, vindo de Pelotas e do qual 
fazia parte-o destacamento sediado naquela cidade, sob o comando 
do primeiro tenente Edmundo Ossuoski. 

A resistência da força federal prolongou-se energicamente, 
durante quase vinte e quatro horas, pois, só à tardinha do dia 4, 
dediram aqueles elementos render-se. 

Foi encarregado de guarnecer o quartel federal, depois de en- 

32 



tregar-se a tropa que nele se achava, um pelotão sob o comando do 

segundo tenente Valdomiro Lopes da Rosa. 
Nas demais localidades do Estado, os destacamentos da Bri-

gada Militar auxiliaram as -autoridades revolucionárias, em serviços 
que exigiram a sua cooperação. 

Não teve a força estadual nenhum oficial morto ou ferido, no 
curso das operações no território do Estado. No interior, à exce-
ção de Santana do Livramento, também não houve baixas de qual-
quer natureza; apenas, no Rio Grande, dois soldados contundiram-
se ao transporem um muro, na aproximação da tropa de que fa-
ziam Dada do quartel federal. Naquela cidade, foi morto, no ataque 
ao quartel do 79 Regimento de Cavalaria Independente, o soldado 
Cândido Severo de Abreu, tendo sido ferido o dito José Emilio Pe-

reira. 
Em Porto Alegre, porém, a Brigada Militar teve menos sorte, 

pois, infelizmente, registrou várias baixas por morte e ferimentos. 
Foram as seguintes: 

Mortos — cabo José Cardoso Knorr, do 19 Batalhão de Infan-

taria; segundo sargento Antônio Pedro Barcèlos, cabos Otávio Cha-
gas, Antão de Oliveira Franco e soldado Osvaldo Costa, do 29 da 
mesma arma; cabos Eduardo Trindade, Saturno Bomgalhardo, sol-

dado Agenor Pinto Bandeira e corneteiro Romalino Sales, do 39 

Batalhão; 
Feridos — soldados Olmiro dos Santos Robalo, Ciro Cardoso 

Arruda e Anaurelino Gomes, gravemente, Clementino Ferreira 
Brombel e Manoel da Silva Tavares, levemente, todos do 19 Bata-
lhão de Infantaria; soldados Clementino Gularte e Antônio Mar-
ques Gomes, do 29 dito; segundo sargento Domingos Fabricio, ca-
bo Luiz Marcos, soldado Avelino da Silva, Manoel Gonçalves Ri-
beiro, Francisco Pinto Bandeira, Alcibiades Governase, Albino Mé-
lo, Silvino da Silva Móta e Donato Severino Bastos, do 39 da mes-

ma arma. 

Feito o relato, a largos traços, da atuação das diversas unida-
des da Brigada Militar, nos acontecimentos de 3 de outubro, na ca-
pital e no interior do Estado, passamos a transcrever a documenta-

ção que, a respeito de cada uma, conseguimos reunir: 
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19 B.1. 

"19 Batalhão de Infantaria da Brigada Militar. Porto Alegre, 5 de outu-
bro de 1930. Ao Sr. Comandante Geral. Parte. De conformidade com a 
vossa ordem recebida às quinze horas do dia 3 do corrente, cumpre-me 
declarar-vos que procurei imediatamente imprimir fiel cumprimento 
aquela ordem, conforme vereis da explanação sucinta que vos faço: 

Instruçãb Geral — Para a Brigada Militar. Jornada do dia 3. (Segue-se 
a transcrição da ordem geral já citada). 

As dezessete horas e quinze minutos, mandei tocar oficiais e cienti-
fiquei-os em breves palavras que acabava de rebentar um movimento re-
volucionário que sacudia a alma do Brasil, sendo recebido com verdadei-
ra expansão de alegria por toda a oficialidade presente. O Batalhão, que 

já se achava pronto para entrar em ação, lançou a companhia capitão 
Camilo para a frente, acompanhada do capitão Estilac Leal, ligador do 
chefe do estado maior junto ao Batalhão, a fim de dar cumprimento a 
primeira parte da jornada, sendo ocupada a posição designada com feliz 
êxito, depois de um ligeiro tiroteio com elementos do destacamento do 

, 99 Batalhão de Caçadores. Repelidos esses elementos, a companhia ocu-
pou a linha Azenha-Treze de Maio-Botafogo. Em seguida, outros elemen-
tos foram lançados com a mais perfeita rapidez, atingindo os objetivos 
ã hora precisa. Foi indescritível o que se passou no percurso da marcha. 
O povo foi tomado de surprêsa, porém compreendeu logo a realidade, 
manifestando, incontinente, a sua alegria. Afluíram às janelas as famí-. . 
lias, apreciando com sobranceria o desdobramento das forças. Lancei 
mão de todos os recursos que transitavam na ocasião, com o fim de me-

lhor executar o plano. Organizados todos os serviços, procurei manter 
ligação com os diversos elementos das forças em operações e com o ca-
pitão Estilac e com o chefe do estado maior, deixando de ligar-me com 
o Palácio, por ter encontrado os dois aparelhos telefônicos dos Cemité-
rios da Santa Casa e São Miguel e Almas arruinados, só se restabelecen-
do-a linha cerca das vinte e uma horas. Um pelotão de cavalaria, coman-
dado pelo primeiro tenente Venâncio Batista, foi dividido em diversas 
patrulhas que cobriram as ruas da Azenha e Botafogo, até a Praia de 
Belas, conhecida logo a atitude das fórças acantonadas no morro do Me-
nino Deus, em vista da apresentação do primeiro tenente Setembrino 
Palma, com o sargento Hermenegildo Castelo da Silva Machado e cem 
homens do 39 R.C.D., que dali se retiraram entre dois fogos, do 99 B.C. 
e do 29 Batalhão de Infantaria da Brigada Militar, para confraternizarem 
com o movimento. O agrupamento de reserva recebeu com entusiasmo 
esse contingente do Exército, que, em delírio, vibrava pela vitória. Sa-

bendo-se de antemão que a Companhia de Estabelecimento não aderi-
ria ao movimento, mandei a companhia tenente Orcácio para a frente, a 
qual tomou contato com o inimigo, que havia destacado elementos de 
resistência junto aos banhados próximos à rua Santana. Recebida à bala, 
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a companhia empenhou-se em combate e inrciou seu avanço sobre o ini-
migo. Como a resistência oferecida pela Companhia de Estabelecimento 
continuasse com a mesma intensidade inicial, determinei, com o fim de 

evitar grande número de baixas, que a companhia capitão Saturnino 
avançasse pela rua Sans Souci (forno do lixo) e que procurasse tomar a 

vanguarda em auxílio da companhia primeiro tenente Orcácio, apoiada 
por uma seção de metralhadoras pesadas, sob o comando do primeiro 
tenente Angelo Eufrasio Correia. Sem tardança, esses elementos, numa 

ação conjunta, atacaram a Companhia de Estabelecimento, que reagiu 

com a mesma intensidade do ataque. Os pelotões dirigidos pelos bra-
vos primeiro tenente Gervasio Rodrigues e segundo dito Hamilton de 

Andrade Leão, com denodo e galhardia, enfrentaram a linha inimiga. A 
companhia capitão Quites, do 39 Batalhão, atingiu a rua Venâncio Aires 

e destacou o pelotão do não menos bravo tenente Régo, que atacou o 

inimigo com heroismo. Os pelotões que empenharam combate com a 

Companhia de Estabelecimento, em número de dois, da companhia te-

nente Orcácio, eram comandados pelos tenente João Guilherme Benites 

e aspirante a oficial Alcino Silvio Linhares, que com bravura e sangue 
frio lutaram com o inimigo, fazendo-o retrair-se para as proximidades 
suas trincheiras, onde bravamente continuava resistindo. Entendendo o 
capitão Estilac Leal que a resistência oposta pela Companhia de Estabe• 
lecimento estava sendo inútil, pois que mais tarde ou mais cedo teria de 
render-se pela força numerosa que a atacava e para evitar assim maior 
número de perdas de vidas preciosas, resolvemos enviar um parlamen-
tar com uma carta ao comandante daquela Companhia. Antes, porém, 
do recebimento desta carta, os pelotões tenentes Gervasio, Hamilton e 

Rêgo e a seção de metralhadoras pesadas, do comando do tenente An-

gelo, já haviam reduzido o inimigo à impotência, o qual se retraiu para o 

seu quartel, onde aderiu ao movimento, após o conhecimento da prisão 
do comandante da Região. Dominado, assim, o inimigo, foi ocupado o 
quartel, não havendo necessidade do emprego de lança-minas. Muitos ci-
vis, armados e desarmados, entre os quais dois menores, apresentaram-

se, sendo aproveitados alguns em serviços de ligação entre as unidades 
empenhadas na luta. O serviço de remuniciamento, a cargo do capitão 

Antônio Dias de Oliveira, fiscal, foi perfeitamente assegurado. As vinte 
e três horas, foi servido café com pão, biscoitos, queijo e salame aos ofi-
ciais e praças. As vinte horas, logo que o agrupamento ocupou o morro 

do Cemitério, uma companhia do 79 B.C., sob o comando de dois 
segundos tenentes, entre vivas entusiásticos à revolução, apresentou-se 
ao P.C. do Q.G., confraternizando com os elementos ali estacionados. 
Apresentou-se também o tenente Hamilton Rei, com uma turma de 
guardas civis. É com pesar que vos cientifico, também, que tombaram 
na refrega os cabos de esquadra José Cardoso Knorr, Saturno Bomga-
lhardo, mortos; soldados Olmiro dos Santos Robalo, Ciro Cardoso 
Arruda, Anaurelino Gomes, feridos gravemente, Manoel da Silva Tava- 

35 



res, levemente. As três horas da madrugada, em virtude de ordem 
superior, retirei pra o quartel do Batalhão os elementos do 39 R.C.D. e 
79 B.C., tendo deixado ocupando a 2Companhia de Estabelecimento a 
segunda companhia dêste Batalhão, que ai permaneceu até às quinze 
horas do dia 4. É mistet, também, que vos diga que o Batalhão revelou a 
mais perfeita compreensão do seu dever à causa que abraçou, mostrando 
aos olhos atônitos da multidão que esta gleba ainda conserva as tradi-
ções dos heróis de 35. Tendes, pois, sr. comandante, em breves palavras, 

que foi a atuação do 19 Batalhão de Infantaria. José Freire de Oliveira 
e Souza. Major comandante." 

"Brigada Militar do Estado. 19 Batalhão de Infantaria. 1 Companhia. 
Ao Sr. Fiscal. Parte de Combate. Às dezessete horas e quarenta minutos 
do dia 3 do corrente, segui com a companhia de meu comando, em dire-
ção à região do Cemitério, conforme ordem do sr. comandante do Ba-
talhão, tendo atingido aquela região às dezoito horas. Aí, determinei 
que o pelotão tenente Hamilton flanqueasse a companhia pelo flanco 
esquerdo, a fim de evitar alguma surpresa, pois as forças do Exército que 

se achavam na região do Menino Deus, tiroteavam nossas forças. Foi fe-
rido, nesse lugar, no pé esquerdo, por uma bala perdida, o soldado 01-
miro dos Santos Robalo. Apresentou-se-me naquêle local o primeiro te-
nente do Exército Nacional, Setembrino Palma, que, com um grupo de 
companheiros, havia abandonado o esquadrão de cavalaria divisionário, 
a fim de aderir às nossas forças. Na região Lomba do Cemitério, recebi 
ordem de avançar por uma rua que desemboca na estrada do Mato Gros-
so, a fim de me aproximar do inimigo que se achava tiroteando com a 
segunda companhia, a qual ocupava a rua Santana. Da estrada do Mato 
Grosso, atravessei a rua Larga, em direção ao Forno do Lixo, de onde 
prossegui pela projetada avenida Redenção, indo sair na rua Laurindo e 
penetrando na rua Santana. Saí na frente da segunda companhia, che-
gando à esquina da rua Sá Brito, fiz junção com o pelotão tentnte Rê-
go, do 39 Batalhão de Infantaria. Aí, combinei com os tenentes Hamil-
ton e Rêgo levar o assalto à viva fêrça à Companhia de Estabralecimento, 
tendo o tenente Hamilton avançado pelo flanco direito da referida 
Companhia e o tenente Rêgo pela rua Sá Brito. O tenente Hamilton 
chegou a cinqüenta metros, mais ou menos, da citada Companhia de Es-
tabelecimento, sendo recebido nessa ocasião por uma intensa fuzilaria, 
pelo que foi impossivel o assalto combinado. Foi ferido, nessa ocasião, 
gravemente, com um balazio na região abdominal, o cabo José Cardoso 
Knorr que imediatamente atendido, foi removido para a ambulância. 
Aí, apresentou-se-me o primeiro tenente Angelo Eufrasio Correia, com 
uma seção de metralhadoras, a fim de proteger a companhia. Fiz avançar 

pelotão tenente Gervasio e a seção de metralhadoras tenente Angelo, 
a fim de proteger o pelotão tenente Hamííton, que estava sendo hosti-
lizado pelo inimigo. A fuzilaria durou, mais ou menos, três horas. Os 
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tenentes Gervasio, Angelo e Hamilton portaram-se com galhardia e he-
roismo, tendo combatido com desapego à vida, conduzindo com calma 
e sangue frio seus pelotões e seção. O tenente Arão e o primeiro sargen-
to Prim, que faziam parte da seção do comando, também desempenha-
ram-se cabalmente. É digno de louvor o soldado Oração Araújo, por sua 
coragem e desapego à vida, conduzihdo nas costas um inferior do Exér-
cito que se achava ferido. Portou-se, também, com bravura o cabo José 
Cardoso Knorr. Todo o pessoal da Companhia portou-se admiravelmen-
te, bem assim o pessoal de uma peça que esteve à disposição do tenente 
Hamilton. Destacaram-se as seguintes praças: da companhia, cabo Sarai-
bino Castelo, soldados Alcides Rodrigues da Silva, José Castilho da Sil-
va, Deomário de Freitas, Silvio Pinto, Julio de Castro Souza Filho, Eu-
rides Silveira Bitencourt, Luiz Leandro Gonçalves, Fulgêncio dos San-
tos, Jacinto Osorio de Vargas, cabo Altino Moreira Teles, corneteiro 
Francisco Borda e os soldados da segunda companhia, que se incorpora-
ram ao pelotão do tenente Hamilton, Manoel da Silva Tavares e José 
Jardim. Quartel em Pôrto Alegre, 7 de outubro de 1930. Saturnino Ca-
valheiro Ramos. Capitão." 
"19 Batalhão de Infantaxia da Brigada Militar., 29 Companhia. Ao Sr. 

Fiscal. Parte. Comunico-vos que, tendo esta subunidade recebido a mis-
são de se por em choque com a 29 Companhia de Estabelecimento do 
.Exército Nacional, aquartelada na esquina das ruas Sá Brito e Dona Te-
reza, às dezessete horas e trinta minutos do dia 3 do corrente, seguiu em 
autos-caminhões, tomando a estrada do Mato Grosso, até a praça Jaime 
Teles, onde iniciou a marcha de aproximação pela rua Santana, coberta 
por uma patrulha de esclarecedores a cavalo, fornecido pelo Curso de 
Preparação Militar, que, ao atingir a ponte do Riacho, descobriu a posi-
ção do inimigo, mais ou menos a duzentos metros aquém de seu quar-
tel. Desembarcada a companhia, determinei o setor dos pelotões, ocu-
pando: o primeiro, sob o comando do segundo tenente João Guilherme 
Benites, uma viela na costa do Riacho, entre as ruas Santana e dona 
Teodora; e o segundo, sob as ordens do aspirante a oficial Alcino Silvio 
Linhares, o prolongamento da rua Laurindo, a leste da Santana, perma-
necendo, na ponte, como reserva, o restante do pessoal. As dezessete 
horas e quarenta e cinco minutos, logo que os pelotões tomaram a for-
mação de ataque e iniciaram o avanço, receberam cerrada fuzilaria à dis-
tância de trezentos metros, respondendo, imediatamente, com intenso 
fogo de seus fuzis-automáticos e ordinários, obrigando os atacados, em 
pouco mais de uma hora, a recuarem e ocuparem os abrigos, prévia-
mente organizados junto ao edificio do quartel, onde redobraram a ati-
vidade de suas armas automáticas, impedindo o progresso dos atacantes. 
As vinte horas, após o remuniciamento do pessoal, com o apoio da pri-
meira companhia e o avanço decidido do pelotão tenente Hamilton, pe-
la rua Sá Brito, a segunda passou a operar na dona Tereza, até às vinte e 
duas, momento em que foi parlamentada a rendição dos atacados; 
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sendo em seguida ocupado e guarnecido o quartel por pessoal do 39 Ba-
talhão de Infantaria e, mais tarde, pela companhia, que se retirou às 
quinze e meia hora do dia 4. Foram feridos, gravemente, por um balazio 
na regiã'o maxilar esquerda e, levemente, por um refilão, na face direita, 
respectivamente, os soldados Ciro Cardoso Arruda e Manoel da Silva Ta-
vares, sendo o primeiro recolhido à enfermaria do Hospital São Pedro, 
onde continua em tratamento. Os comandantes de pelotão os dirigi-
ram com calma e valor, salientando-se o aspirante Linhares, que pôs em 
evidência os conhecimentos técnicos adquiridos no Curso de Preparação 
Militar. As praças, em geral, -portaram-se muito bem, destacando-se, pe-
lo valor e presteza, os cabos Serapio Garcia, Joaquim Dias Fortes, solda-
dos Ciro Cardoso Arruda, Manoel da Silva Tavares e Heitor Cunha de 
Almeida, os quais, com prazer, recomendo à consideração do comando 
do Batalhão. Quartel em Porto Alegre, 7 de outubro de 1930. Orcácio 
Alves Machado, 19 tenente comandante interino." 

B.I. 

"29 Batalhão de infantaria da Brigada Militar. Quartel em Porto Alegre, 
7 de outubro de 1930. Ao Sr. Comandante Geral, o Comandante do 29 
Batalhão de Infantaria. Sr. Comandante. Comunico-vos que, em virtude 
de ordens reservadas, no dia 3 do corrente, às dezessete horas e quinze 
minutos, o Batalhão começou a deslocar-se para o Ppsto Policial do 
morro do Menino Deus, para onde já havia mándado um pelotão e uma 
peça de metralhadoras pesada, às treze horas, afim de apoiar o movimen-
to reivindicador que, nesse dia, às dezessete - e meia horas, irromperia. 
Precisamente à hora designada começou o movimento pela sublevação 
das unidades do Exército, que se achavam estacionadas no Laboratório 
Pirotécnico. Dentre estas forças, alguns elementos não aderiram ao mo-
vimento, resistiram ao apelo de seus camaradas, travando-se forte e cer-
rado tiroteio, tendo se empenhado nele o pelotão avançado e elementos 
da primeira companhia, como reserva daquele. Na ação, tombaram mor-
tos o segundo sargento Antônio Pedro de Barcelos, o cabo Otávio 
Chagas-  e o soldado Osvaldo Costa; gravemente feridos, o cabo Antão de 
Oliveira Franco, soldados Clementino Gularte e Antônio Marques Go-
mes, tendo o cabo Antão falecido na mesa de operações no Hospital da 
Brigada, para onde foram recolhidos tanto os mortos como os feridos. 
Todos 'sses camaradas foram vítimas de sua extraordinária bravura. Se-
renados os ânimos ali, depois de recolhido ao quartel do Cristal todo o 
elemento que aderira ao movimento e os oficiais prisioneiros, recebeu a 
missão de ocupar os prédios nacionais onde se achavam o IV/39 R.C.D., 
os 89 e 99 B.C., tendo o 89 aderido in-totum ao movimento. Às quinze 
horas desse dia 4, o Batalhão recolheu-se ao seu quartel, no Cristal, afim 
de aguardar novas ordens. Saúde e fraternidade. Cândido Pinheiro de
Barcelos. Tenente coronel." 
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"Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Ao sr. tenente coro-
nel Cândido Pinheiro de Barcelos, DD. Comandante do 29 Batalhão de 
Infantaria. Parte de combate do morro do Menino Deus. — Não tendo 
sido possivel, no dia 3 de outubro do corrente ano, dar cumprimento a 
ordem do coronel João Alberto, de vos relatar em parte escrita o desen-
rolar do combate do morro do Menino Deus, por ter recebido ordem 
vossa, no dia 4 também de outubro, de aprontar-me para, às cinco e 
meia horas, seguir como vanguarda da coluna coronel Alcides Etche-
goien, agora o faço, cumprindo a determinação aludida e também como 
ato de critério e justiça. Achando-me acantonado no Posto Policial, no 
morro do Menino Deus, em companhia do sr. coronel João Alberto e 
com um grupo de combate do 39 Batalhâ'o de Infantaria, recebi, às treze 
horas, um refórço compOsto de um pelotão do 29 Batalhão de Infanta-
ria, sob o comando do segundo tenente Fausto Bento Viana, um grupo 
de combate com uma metralhadora, sob o comando do segundo tenente 
Fernando Hofmeister, e uma seção de metralhadoras do Grupo de Me-
tralhadoras, sob o comando do segundo tenente Oscar Alves Chaves. 
As cinco horas e vinte minutos desse dia, iniciei a marcha de aproxima-

ção em direção ao morro do Menino Deus, sob a direção do sr. coronel 
João Alberto, tendo a apoiar-me no flanco esquerdo, com seu pelotão, 
o segundo tenente Fausto Bento Viana, ficando o grupo de combate do 
segundo tenente Hofmeister, em reserva, sendo que a seção de metralha-
doras, ao comando do tenente Chaves, tomou posição à rua Pacificação 
e suas proximidades, a fim de agir, tudo por determinação anterior da-
quela alta autoridade; em ali chegando, fomos recebidos aos gritos de — 
Viva a Revolução e à Nova República —, pelo primeiro tenente Amaro, 
da segunda companhia do 99 Batalhão de Caçadores, tendo eu nessa 
ocasião prendido, incontinenti, o capitão Archiminio, da referida com-
panhia, mandando-o apresentar à retaguarda, fazendo outro tanto com 
a segunda companhia do 99 B.C. e seus oficiais, que foram recolhidos 
para traz da linha de combate, ficando acantonados no Nisto Policial do 
morro. Nessa ocasião, foram ouvidos os primeiros tiros, partidos de ou-
tras sub-unidades do 99 B.C. que não queriam aderir, cujo fogo era diri-
gido pelo próprio comandante do 99, coronel João Carlos Toledo Bordi-
ni. Engajado o fogo e prosseguindo em lances sobre o inimigo, que se 
achava entrincheirado na baixada oposta do morro, consegúimos de-
monstrar superioridade de fogo e elevado moral, tendo, às dezessete ho-
ras e trinta minutos, aderido às nossas f!;rças as três sub•unidades restan-
tes do 99 B.C., prendendo eu nessa ocasião o seu comandante, coronel 
Bordini. Honrando as tradições de nossa força, devo dizer-vos ter se 
portado com rara bravura e grande sentimento patriótico, animando 
por demais as praças de seu pelotão e convidando o inimigo a aderir, 
tendo, para isso, sido visto várias vezes de pé na linha de combate, ace-
nando com um lenço branco atado ao seu mosquetão, o segundo tenen-
te Fausto Bento Viana e, mesmo após o combate, obedecendo minhas 
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ordens, mandou vasculhar todos os galpões e casas pertencentes ao ini-
migo, ficando ainda esse oficial no serviço de vigilância, durante toda a 
noite, mantendo rigoroso serviço de segurança em estação e comunican-
do-me, de duas em duas horas, as ocorrências havidas. O tenente Oscar 
Alves Chaves agiu, também, com grande prontidão, cumprindo todas as 
ordens que recebera do coronel João Alberto, muito contribuindo com 
o seu elevado cultivo e valor militar para o sucesso da luta. Demonstra-
ram, também, valor e abnegação, muito contribuindo para o feliz êxito 
do combate, cumprindo rigorosamente todas as ordens recebidas, os se-
guintes sargentos: Oton Spencer Cezar, Antônio Siqueira de Barcelos e 
Antônio Vilela Filho, sendo que todas as demais praças souberam 
sempre cumprir o seu dever, provando assim o alto grau de cultura que 
lhes era ministrado na Brigada Militar. Quanto à missão desenvolvida pe-
lo tenente Fernandé Hofmeister, conforme em linhas acima vos disse, 
foi de reserva, não podendo, por tanto, ajuizar de viso. Junto à presente 
parte de combate a relação de nossos mortos e"-feridos tombados no 
campo da luta, em defesa do ideal sagrado, levado a efeito pelo nosso 

Rio Grande. Ao alto espirito de justiça de v. ex., jamais desmentido, 
confio o nome dos segundos tenentes Fausto Bento Víana e Oscar Alves 
Chaves e dos sargentos e cabos citados na presente parte. Outros esclare-
cimentos poderei dar-vos verbalmente, se determinardes. Relação nomi-
nal dos mortos e feridos no combate do morro do Menino Deus: mortos 
— segundo sargento Antônio Siqueira de Barcelos, cabos Otávio Chagas 
e Antão de Oliveira Franco; ferido — soldado Clementino Guiana. 
Quartel em Porto Alegre, 17 de novembro de 1930. Anapio Barcelos 
Feio, 29 tenente." 

39 B.I. 

"39 Batalhão de Infantaria da Brigada Militar. Ao Sr. Comandante Ge-
ral. Parte de combate. Consoante as disposições da Instrução Geral para 
a jornada do dia 3, que marcava os objetivos que deveriam ser atingidos 
pelo Batalhão de meu comando (39 Batalhão de Infantaria, da Brigada 
Militarr, relato-vos a atuação, em tão fulgurante prélio, desta heroica 
unidade da Brigada Militar do Estado. Na hora exata, dezessete e trinta, 
a primeira companhia, apenas com seis grupos de combate, incomple-
tos, sob o comando do capitão Marcelino Rodrigues da Silva e tendo 
corno comandantes de pelotão os tenentes Afonso da Silva Araújo, 
Francisco Flores Vieira e Arisoli Fagundes, safu do quartel em três ca-
mihbes, a fim de ocupar posição: um pelotão, com vigilância sobre os 
fundos do quartel .do 79 Batalhão de Caçadores; um pelotão, nos edifi-
cios da Escola de Engenharia, com vigilância sobre a rua Avaf e avenidas 
Redenção e Bomfim; um pelotão, na rua Duque de Caxias, esquina Be-

co do Jaques, com vigilância pela rua Duque de Caxias, até a embocadu-
ra da rua da Misericordia. Missáb da Companhia: ocupar as posições aci- 
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ma indicadas; acolher qualquer tropa que, saíndo do quartel, se fizesse 
reconhecer como amiga, caso contrário atacá-la, procurar entendimento 
com a tropa do 79 B.C., a fim de que essa unidade aderisse ao movimen-
to ou se rendesse, em caso contrário, atacá-la, barrando-lhe as saídas até 
sua rendição. Poucos minutos antes das dezoito horas, a primeira com-
panhia estava com suas posições ocupadas. Às dezoito horas e quinze 
minutos, mais ou menos, começou a fuzilaria, tendo partido as primei-
ras rajadas de metralhadoras pesadas e fuzis metralhadoras do quartel 
do 79 B.C., assestadas rias embocaduras de ruas (janelas para o Beco do 
Oitavo e rua Duque de Caxias) e nas janelas do edificio do quartel, que 
deitam para a praça Argentina. A primeira companhia respondeu com 
intenso fogo de fuzis metralhadoras e fuzis ordinários, concentrando-o 
sobre as janelas e portões do quartel. A fuzilaria continuou intensa de 
ambas as partes, até à uma hora e trinta do dia 4. Havendo uma pausa, o 
capitão Marcelino conseguiu aproximar-se do quartel e concitar os seus 
defensores à rendição, sendo-lhe respondido desabridamente. Informa-
do da situação, fiz marchar para as proximidades do local da luta uma 
bateria lança-minas, que até aquele momento eu mantinha em minha 
reserva, fazendo-a apresentar ao primeiro tenente BuN, a fim de, com os 
elementos de comando desse bravo companheiro de jornada, ser refor-
.çado o ataque ao quartel do 79 B.C. Aplicados estes novos meios de 
ação, continuou, com pesar nosso, a resistência do-  heroico 79 B.C. Pou-
co depois das vinte e três horas, o major Elpídio Martins e o dr. Leonar-
do Truda comunicaram ao capitão Marcelino que o sr. presidente do Es-
tado lhes havia autgrizado a procurar um entendimento com o coman-
dante do 79 B.C., a fim de evitar a continuação do sacrifício dos nossos 
heroicos patricios que, mal orientados, defendiam tão ingrata causa, 
qual seja a do reacionarismo, malbaratando o inato valor do soldado rio-
grandense. As negociações para a rendição do 79 B.C., sendo já do 
dom!nio público, não cabe aqui transcrevê-las. A primeira companhia 
continuou nas posições ocupadas até as sete horas do dia 4, hora em 
que se efetuou a aludida capitulação, recolhendo-se, em seguida, ao 
quartel. No decurso da ação, foram apresentadas ao comandante da com-
panhia, pelo primeiro sargento Mario Paulete Sanabria, diversas praças 
da Companhia de Estabelecimento, Carta Geral e 79 B.C., que haviam 
aderido ao movimento libertador, já tinham combatido em outras zonas 
e estavam com a munição esgotada. A terceira companhia, do comando 
do capitão Anibal Quites, tendo como comandantes de pelotão os te-
nentes Rêgo, Sobral e Palhares, e uma seção de metralhadoras pesadas, 
sob o comando do tenente Padilha, sa((' do quartel às dezessete horas e 
cinqüenta minutos, deslocou-se pela Praia de Belas para a rua da Repú-
blica, onde ficou em segundo escalão, com as missões de: a) — secundar 
o ataque ao 79 B.C., caso essa unidade tentasse sair do quartel; b) — se-
cundar o ataque à Companhia de Estabelecimento, caso essa unidade 
apresentasse resistência às tropas do 19 Batalhão de Infantaria e cooperar 
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na ocupação do Colégio Militar. As dezenove horas e quarenta minutos, 
tendo já informações da atuação da primeira companhia, em torno do 
quartel do 79 B.C. e da resistência que estava oferecendo a Companhia 
de Estabelecimento, ordenei o deslocamento da segunda companhia, 
a fim de, em ligação com o 19 Batalhão de Infantaria, cooperar no ata-
que à referida Companhia de Estabelecimento. A terceira companhia, 
imediatamente, deslocou-se, com a seção de metralhadoras pesadas, pela 
rua João Alfredo-Praça Garibaldi-rua Quatorze de Julho, atingindo a 
avenida Redenção, onde féz ligação com a primeira companhia do 19 
Batalhão, e ganhando uma estreita passagem que liga esta avenida à rua 
Santana, desembocou na rua Sá Brito. O pelotão tenente Rêgo, em pri-
meiro escalão, continuou a progressão e tentando aproximar-se da es-
quina Sá Brito-Vieira de Castro, foi violentamente fuzilado por elemen-
tos da Companhia de Estabelecimento, entrincheirados na referida es-

quina O pelotão, apesar de ter perdido alguns homens mortos e feridos, 
tomou posição e respondeu rapidamente com nutrido fogo de seus fu-

zis-metralhadoras. O capitão Quites fêz reforçar o pelotão tenente Rêgo 
com um grupo de combate do pelotão tenente Sobral e determinou que 
a seção de metralhadoras pesadas tomasse posição adequada, a fim de 
cooperar no ataque que, neste momento, já era intenso também pelo la-
do leste, conduzido pela tropa do 19 Batalhão de Infantaria. Fixada a 
Companhia de Estabelecimento, a terceira companhia continuou na úl-
tima parte de sua missão — cooperar na ocupação do Colégio Militar. 
Deste modo, o pelotão tenente Palhares e um grupo de combate, sob o 
comando do tenente Sobral, ambos obedecendo à direção do intrépido 
tenente Alcides Etchegoien, ocuparam o Colégio Militar, sem resistên-
cia. Em seguida, o pelotão tenente Palhares tomou posição no terraço 
do palacete do dr. Otacilio Pereira e o grupo de combate do tenente So-
bral, na entrada da rua Vieira de Castro (lado da Várzea), a fim de com-
pletarem o cerco da Companhia de Estabelecimento. Éstes pelotões não 
chegaram a abrir fogo, porque, logo depois da ocupação dos locais aci-
ma referidos, os bravos patricios da Companhia de Estabelecimento, 
atendendo às nossas solicitações, entraram em entendimento com a tro-
pa sitiante, sendo negociada a rendição da referida Companhia. Seriam 
vinte e três e meia horas, quando o quartel sitiado foi ocupado por nos-
sa tropa. À uma hora de 4, a terceira companhia recolheu-se a quartel, 
deixando um grupo de combate na Companhia de Estabelecimento e 
outro no Colégio Militar. 

Reserva — Desde o momento em que lancei a terceira companhia e a 
primeira sobre seus objetivos, tratei de constituir uma reserva, pois, co-
mo sabeis, o Batalhão achava-se de guarnição e só encontrei em quartel, 
quando assumi o seu comando — dezesseis horas de 3 do corrente — 
elementos que escassamente deram para constituir duas companhias de 
três pelotões a dois grupos de combate, estando a( incluidas as praças 
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que, àquela hora, ainda faziam parte das guardas do Porto e Casa de 
Correção. Constitui um primeiro núcleo, formado de uma seção de me-
tralhadoras pesada-s; música do Batalhão, soldados condutores da Gara-
ge e operários das oficinas da Praia de Belas, que foi postado nas imedia-
ções do quartel. Pouco antes das dezenove horas, já era grande o núme-
ro de pessoas de todas as categorias e classes (soldados de diversas cor-
porações, guardas da Inspetoria de Veículos e civís) que se me apresen-
taram, oferecendo os seus serviços. Armei-os em número superior a cem 
e com os elementos de que já dispunha, dividi-os em três agrupamentos: 
um, sob a direção do tenente Eduardo Navarro, que já se achava nas 
imediações da avenida Treze de Maio, à frente de soldados condutores e 
operários das Oficinas, com a missão de guardar as direções que, da ave-
nida Treze de Maio, vão ter à Azenha; outro, sob a direção do tenente 

Ar( Ferreira, com a missão de montar guarda sobre as pontes do Ria-
cho; e um terceiro, sob a direção do tenente Gontran de Melo Ramos, 
com a missão de marchar pela rua Venâncio Aires até fazer ligação com 
a companhia capitão Quites, a fim de apoiar sua ação. Todos esses agru-
pamentos cumpriram integralinente suas missões. 

Ligações e reconhecimentos — Desde o começo das operações, 
coadjuvaram-me ativamente nestes serviços os tenentes Salvador Carros- 
sini, Adalmo Petri e Gontran. Mais tarde, tive o prazer de contar com o 
auxílio dos srs. tenente coronel Plinio Alves, professor do Colégio Mili-
tar, e dr. Oscar Araújo, advogado neste foro. 

Auxiliares do comando — Além da cooperação ponderada e enérgica 
que me prestou o meu auxiliar imediato, major Gottlieb José Bocorni, 
não poderei deixar de citar aqui, apesar de já ser do domínio público, a 
cooperação inteligente, esclarecida e brilhante deste intrépido batalha-
dor e herói autêntico, que é o tenente Alcides Etchegoien, no cumpri-
mento da missão que foi atribuída ao Batalhâ'o de meu comando. 

Baixas — Como primeiras vítimas dos salteadores da República e 
mártires da causa redentora que nos empolga, dando suas vidas pela 
grandeza do Brasil, temos a lamentar as seguintes baixas: — mortos — 
cabos de esquadra Eduardo Trindade e Saturno Bomgalhardo, solda-
dos Romalino Sales e Agenor Pinto Bandeira; feridos — sargento Do-
mingos Fabricio, cabo de esquadra Luiz Marco, soldados Avelino da Sil-
va, Manoel Gonçalves Ribeiro, Francisco Pinto Bandeira, Alcibiades Go-
vernase, Albino Melo, Silvino da Silva Mota e Donato Severino Bastos. 

Muniçáb consumida — sete mil e quinhentos tiros. 
Atua* da tropa — Não estando convenientemente alertada a tropa 

para o fim que se tinha em vista e do pleno conhecimento de quem de 
direito, como era de esperar, tive o prazer, entretanto, de constatar que 
esta unidade, como as demais da Brigada Militar, reafirmou mais uma 
vez ser fiel depositária das tradições gloriosas do soldado riograndense, 
pois, apenas uma rápida esplanaçffo da gravidade do momento que vivia- 
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mos, todos aprestaram-se imediatamente, pondo em relevo o seu amor 
ao Rio Grande e a sua identidade de sentir com os homens sobre cujos 
ombros pesa a responsabilidade dos destinos de nosso amado Estado. 

Com  prazer, comunico-vos que se distinguiram na ação desenvolvida pe-
lo Batalhão, cada um na Orbita de suas atribuições, os seguintes oficiais 

praças: major Gottlieb José Bocorni, capitães Marcelino Rodrigues da 
Silva e Anibal Quites, tenentes Daví de Oliveira Rêgo, que atuou bri-
lhantemente à frente de seu pelotão, Afonso da Silva Araújo, Francisco 
Flores Vieira, Arisoli Fagundes, Floriano Peixoto Sobral, Pautilho Pa-
lhares, Gontran de Melo Ramos, Adalmo Petri, Eduardo Navarro, Arí 
Ferreira, os quais desempenharam integralmente as missões que lhes fo-
ram cometidas; sargentos Gomercindo Figueira, João Ribeiro da Silva, 
Julio Granier de Lima, Osorio Ribeiro e Mário Arnaud Sampaio, sendo 
que o primeiro se houve com bravura, atuando com iniciativa própria; 

o sargento Domingos Fabricio, que se portou com bravura e sangue 
frio, sendo ferido em combate; cabos Otacilio Leite de Sá, Juvencio Ma-
chado de Souza, João Walter Sampaio de Oliveira, Osório Pereira de Ma-
tos, Aract Vieira Nunes e Luiz Marco, que foi ferido em combate; pra-
ças Basilicio dos Santos, Armando Saraiva, Miguel Mendes dos Santos, 
Maximo Silva, Pedro Delfim dos Santos, Adão Guilherme Kbnig, Aveli-
no Silva, Manoel Gonçalves Ribeiro, Francisco Pinto Bandeira, Alcibia-
des Governase, Albino Melo, Silvino da Silva Mota e Donato Severino 
Bastos, os últimos sete feridos em combate, tendo todos demonstrado 
valor, sangue frio, sendo fiéis cumpridores de seus deveres. Quartel em 
POrto Alegre, 10 de outubro de 1930. J. Canabarro Cunha. Tenente co-

ronel. 

"Em tempo: No momento em que a primeira companhia saía do quar-
tel, apresentou-se o primeiro tenente Cassiano Martins dos Santos, que 
se incorporou a esta companhia e auxiliou brilhantemente o seu coman-
dante, pondo mais uma vez em relevo as suas qualidades de bravo com-
batente. J. Canabarro Cunha. Tenente coronel." 

"Grupo de Metralhadoras da Brigada Militar. Ao Sr. Comandante. Geral. 
Parte de combate. Levo ao vosso conhecimento que, nas operações de 3 
de outubro próximo findo, coube a esta unidade, como determinastes, a 
seguinte incumbência: — às quinze horas, seguiu do quartel para as pro-
ximidades do Cristal, uma seção de metralhadoras, comandada pelo se-
gundo tenente Oscar Alves Chaves, com a missão de, ali, fazer ligação 
com o 29 Batalhão de Infantaria e com kle operar contra as posições 

fortificadas do morro do Menino Deus. Às dezessete horas, depois de 
designar um contingente que, sob a direção do segundo tenente quartel 
mestre, Lotar de Souza Kroeff, ficaria no quartel, com o fim de guardá-
lo, fiz seguir a unidade, constituída de sete seções, para a Lomba do Ce- 
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nnitériotcom o fim de ali permanecer, com elementos do 19 Batalhão de 
Infantaria, como reserva das tropas empenhadas, segundo o que estava 
assentado. Às dezessete horas e cinqüenta minutos, foi atingido aquele 
local, onde permanecemos e onde momentos decorridos, fomos aco-
lhendo, sob grandes aclamações, as tropas que conosco confraterniza-
ram, evadidas do 79 B.C. e do morro do Menino Deus. Tendo também 
ficado à minha disposição um pelotão de cavalaria, constituído de sar-
gentos do Curso de Preparação Militar, comandado pelo primeiro te-
nente Venâncio Batista, às dezessete horas, dei-lhe a incumbência de 
marchar e fazer distribuir pequenas patrulhas nas ruas Larga e Botafogo, 
com a missâ'o não só de interditar ali o trânsito, como evitar, por todos 
os meios, qualquer ligação das tropas adversas. Parte desse pelotão foi 
também utilizada no serviço de ligação entre as forças empenhadas. As 
dezoito e meia horas, recebendo um pedido de reforço da seção Chaves, 
que agia nó morro. do Menino Deus, providenciei incontinenti em aten-
dê-lo, fazendo seguir para ali um pelotão da terceira companhia do 19 
Batalhão de Infantaria. As vinte horas, continuando ainda intenso o 
ataque desenvolvido à Companhia de Estabelecimento pelas duas com-
panhias do 19 Batalhão de Infantaria, quando já havia cessado toda a re-
sistência no morro do Menino Deus, resolvi, então, reforçá-lo com uma 
seção de metralhadoras, dando essa missão a do comando do primeiro 
tenente Angelo Eufrasio Correia, que, seguindo com presteza para o lo-
cal, apoiou convenientemente aquela ação. Às vinte e três horas, mais 
ou menos, foram suspensas as hostilidades à Companhia de Estabeleci-
mento, por haver ela se rendido, e à uma hora da madrugada, recebia-
mos ordem vossa de recolhermo-nos a quartel, o que fizemos, ali che-
gando às duas horas. Às dezessete e trinta horas, agiram também com a 
Guarda Civil, no ataque levado ao Quartel General, os cabos Almiro Ro-
drigues de OliveiR e Raimundo da Costa Vargas, comandando cada um 
uma metralhadora Colt. Durante o desenrolar dos acontecimentos pro-
videnciamos também com o melhor interêsse, não só em mantermos o 
serviço de remuniciamento, como o de transporte de feridos para o Hos-
pital de Sangue das Bananeiras. Das seções deste Grupo, que agiram em 
primeira linha, nâ'o houve baixa a lamentar-se. Informo-vos ainda, que 
durante a jornada, quer oficiais, quer praças, conduziram-se todos mui-
to bem, patenteando, cada um, nítida compreensão do dever. Eis, sr. 
comandante, o que vos posso adiantar relativamente aos acontecimen-
tos de 3 de outubro. — Quartel em Pôrto Alegre, 30 de dezembro de 
1930. Alzimiro Francisco Wellausen. Tenente coronel." 

"Serviço de Saúde e Veterinária da Brigada Militar. Ao Sr. comandante 
geral, o chefe do Serviço de Saúde e Veterinária. No 19 Batalhão de In-
fantaria e Grupo de Metralhadoras, o serviço de saúde foi atendido pe-
los drs. primeiro tenente Alfredo Augusto Pereira dos Santos e segundo 

tenente Leone Scalco e respectivos enfermeiros, para o que estavam 
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aparelhados com uma caixa ambulância, contendo medicamentos e ma-
terial indispensáveis. No 2° Batalhão, o serviço foi atendido pelo capi-
tão médico dr Amadeu Amáncio de Lemos e respectivos enfermeiros. 
O cabo enfermeiro Ataliba dos Santos acompanhou essa unidade à li-
nha de fogo, tendo consigo os medicamentos e material necessários. No 
39 Batalhão, para onde foi remetida uma canastra-ambulância completa, 
o serviço de saúde foi atendido pelo primeiro tenente médico dr. Ange-
lo Perrone, tendo como auxiliares os enfermeiros da unidade. No Hos-
pital: o serviço desta dependência foi dirigido pelo major médico dr. 
Armando Belo Barbedo, tendo como auxiliares os médicos, major dr. 
Antônio da Silva Fróes, capitão dr. Antenor Granja de Abreu, capitão 
dr. Julio Hecker, segundo tenente cirurgião-dentista Fortunato de Mo-
rais Almeida, segundo tenente farmacêutico João Dallapicola e internos 
Amadeu Weimann, Homero de Almeida, Alberto Schons e Joaquim 
Montano Difini. Os internos José Carlos Medeiros è Rubens Pena pres-
taram serviços profissionais na Assistência Pública da capital. Feridos: 
foram recolhidos ao Hospital desta milícia os seguintes feridos: do 19 
Batalhão de Infantaria, soldados Olmiro dos Santos Robalo e Clemen-
te Ferreira Blond; do 29 Batalhão de Infantaria, soldados Clementino 
Goulart e Antônio Marques Gomes; do Grupo de Metralhadoras, solda-
do Osvaldo Cabral. Foi recolhido, também, a êste Hospital, o soldado 
lzidoro Alves, pertencente ao 39 R.C.D. Mortos: foram recolhidos ao 
necrotério deste Hospital: do 19 Batalhão de Infantaria, cabo Saturno 
Bomgalhardo; do 29 Batalhão de Infantaria, sargento Antônio Pedro de 
Barcelos, cabos Otavio Chagas, Antão de Oliveira Franco e soldado Os-
valdo Costa; do 39 Batalhão, cabo Eduardo Trindade, soldado Agenor 
Pinto Bandeira e corneteiro Romalino Sales. Saúde e fraternidade. Dr. 
Armando Belo Barbedo. Major chefe." 

"29 Batalhão de Infantaria da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. LW 
Companhia. Relatório. Conforme instruções recebidas, emanadas do sr. 
comandante geral da Brigada Militar, apresento-vos este documento, 
a fim de demonstrar a ação desta companhia no início da campanha re-
volucionária: no dia 2 do vigente, pelas nove horas da manhã, compare-
ceu a este quartel o primeiro tenente lguatemi Graciliano Moreira, vin-
do de Porto Alegre, com instruções do sr. dr. Osvaldo Aranha, e decla-
rou-me que dia seguinte, 3, às dezessete horas, teria início o- movimento 
revolucionário em todo o Estado do Rio Grande do Sul e, como não ti-
vesse instruções precisas do modo de agir com a força de meu comando, 
no mesmo dia, fiz seguir; de avigo para essa capital o segundo tenente 

Olimpio Pereira Gomes, a fim de se entender pessoalmente com o sr. co-
mandante geral da Brigada, o que fez, regressando a bordo do reboca-
dor Julio de Castilhos, chegando a esta cidade às quinze horas do dia 3 
do corrente, trazendo as instruções verbais que se seguem: — "A compa- 
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nhia deveria agir do acordo com as ordens do sr. intendente municipal, 
auxiliando o povo e todos aqueles que tomassem parte no movimento" 
Em virtude desta instrução, entrei em entendimento com as autoridades 
do município e chefes políticos, que já se achavam neste destacamento, 
aguardando a chegada do meu emissário, da capital do Estado. Na vés-
pera, à noite, estiveram reunidos neste quartel, não s6 as autoridades ci-
vis, como também os srs. capitão de corveta José Joaquim de Matos 
Azeredo, Olmeiro tenente da Armada Pedro Antônio de Cerqueira e 
Souza, e tenentes do Exército, lguatemi Graciliano Moreira, Euclides de 
Oliveira, deputado federal dr. Araújo Cunha, coronel Plinio Monte e se-
nhor João Pope, a fim de organizarmos o plano de ataque ao quartel do 
1/99 Regimento de Infantaria e nos apossarmos dos demais próprios fe-
derais. Ao desenrolar do movimento, puz à disposição do senhor capi-
tão de corveta José Joaquim de Matos Azeredo, uma escolta composta 
de dez praças, sob o comando do segundo sargento Francisco Carmo de 
Oliveira, a fim de, não só prestar auxílio para obstruir a barra, como 
também para desviar os faróis do canal. Na noite de 3 para 4, procedeu-
se o cerco do quartel supra-citado, com elementos civis, armados neste 
destacamento e por policiais do município. As três e meia horas, mais 
ou menos, do dia 4, chegou da cidade de Pelotas uma composição, con-
duzindo elementos do Exército, da Brigada e civis, num total superior a 
duzentos homens, os quais, depois de fazerem uma ligeira refeição, con-
correram também para o cerco do quartel, ocupando o canalete, que fi-
ca aos fundos do mesmo, estação da Estrada de Ferro e suas imediações 

e, às sete horas e trinta e cinco minutos, deram início ao fogo. Os ele-
mentos civis estavam sob o comando do primeiro tenente lguatemi Gra-
ciliano Moreira, Plinio Monte, dr. João Pope, Guilherme Haltem e 
segundo tenente Euclides Moreira. Como as instruções recebidas reco-
mendassem muita cautela e que este comando agisse com habilidade e 
prudência, assim o fiz, tendo no alojamento da companhia dois pelotões 
de prontidão, sob o comando dos segundos tenentes Olimpio Pereira 
Gomes e Valdomiro Lopes da Rosa, os quais, por minha determinação, 
às sete horas e quinze minutos, mais ou menos, seguiram para o centro 
da cidade, em caminhões, indo, o primeiro, com o seu pelotão, tomar 
posição na rua General Neto, nas imediações da Fábrica 1-talo-Brasilei-
ra, situada na frente do quartel do Exército e, o segundo, tomou posi-
ção na Fábrica de Charutos Poock, situada no flanco direito do mesmo 
quartel. Quanto à ação dos referidos oficiais deixo de mencionar, por se 
acharem as respectivas partes inclusas a este relatório, demonstrando a 
ação dos mesmos e pelos quais vão assinadas. Durante o decorrer do 
movimento, inspecionei todas as forças que se achavam em ação, princi-
palmente a de meu comando e empreguei todos os meios possíveis para 
que nada lhes faltasse. O pelotão (primeiro), sob o comando do primei-
ro tenente Edmundo Ossuoski, agiu no âmbito das forças que se acha- 
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vam sob as ordens do tenente coronel Otacilio Fernandes, motivo pelo 

qual deixo de citar a sua ação. A forca, pelo modo com que soube con-

duzir-se, não teve nenhuma baixa. A ação conjunta da companhia foi 
brilhante, tendo-se destacado conforme observei e que consta das partes 
anexas, os segundos tenentes Olimpio Pereira Gomes, Valdomiro Lopes 
da Rosa, segundos sargentos José Zacaro, Teodoro de Oliveira Damas-
ceno, Jerônimo Saraiva Pires, Adalberto Gonçalves Leite, este perten-
cente a seção de comando, foi incansável em atender o serviço afanoso 

da sargenteação e alimentação da companhia e elementos civis, tendo 
feito tudo com a maior regularidade, graças, não só, a sua atividade, co-
mo também à sua espontaneidade, acontecendo o mesmo com o tercei-
ro sargento Manoel de Quadros, que foi solícito e incansável na distri-
buição de armamento e remuniciamento. Também se salientaram, pela 

sua coragem, calma e atividade, os cabos José Nicomedes de Figueiredo, 

José Antônio Guimarães Filho, José Aquistapace, Antônio Silveira da 

Luz, soldados Manoel José Pinheiro, Jorge Colvara e Francisco José de 

Souza e também os cabo Juvencio Bidart e soldados Rosalvo Cardoso e 
Gonçalves Palnneiro, os quais se achavam encarregados do remunicia-
mento e alimentação das forças combatentes, que, para chegarem a seu 
destino, tiveram que escalar muros, quintais e atravessar zonas batidas 
pelos fogos do inimigo. O P.C. da companhia teve de permanecer no Ar-

mazem B4, visto que ainda não se achava obstruida a barra e ter que 

guarnecer o flanco sul do Porto Novo e uma ponte da estrada de ferro, 

que segue para os molhes, ponto provável de um desembarque de for-

ças. Afigurando-se-me, sr. comandante, ter-vos inteirado de todas as 

ocorrências do dia 3 para 4, aqui guardo as vossas ordens para informar 
o que vos fôr necessário. Aproveito da oportunidade para congratular-me 

com esse comando pela brilhante vitória da nossa heroica Brigada Mili-

tar. Quartel em Rio Grande, 11 de outubro de 1930. Pedro José Martins 
Tourinho. Capitão comandante." 

"29 Batalhão de Infantaria da Brigada Militar. 4Companhia. Parte. Ao 

sr. capitão comandante do Destacamento. Comunico-vos que, ontem, 
às dezessete horas, mais ou menos, conforme vossa determinação, segui 
com o segundo pelotão, sob o meu comando, e tomei conta de toda a 

área ocupada pelo Porto Novo, fechando os portões, impedindo a saída 
das pessoas que se achavam no interior do mesmo e recolhendo ao quar-

tel deste destacamento todos os funcionários federais que encontrei no re-
cinto do Porto, num total de trinta e um, os quais eram despachantes, 

guardas, sargento, patrão do escaler, marinheiro e um carteiro da Agên-

cia Postal. Às dezoito e meia horas, prendi e fiz recolher a este destaca-

mento o terceiro sargento do 1/99 Regimento de Infantaria, José Ferrei-

ra dos Santos, que declarou trabalhar no Quartel General da 6 Brigada 
de Infantaria e, por ordem do capitão Antônio Tomé Rodrigues de Sou-

za, vinha observar o que se estava passando nas imediações do nosso 
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quartel. Às dezenove e meia horas, acbmpanhado dos drs. Paula Cardo-
so e João Pope, fomos a bordo dos navios surtos em nosso Porto e inti-
mamos a fecharem as cabines onde se acham instalados os rádios e des-
cerem as suas antenas, no que prontamente fomos atendidos. Os navios 
intimados foram os seguintes: Campos Sales, Santos, Jaboatão e Araran-
guá. As vinte e três e meia horas, mais ou menos, acompanhado dos drs. 
Laranja, Braga, Jaci Figueira e de um grupo de combate, reforçado por 
civis armados, nos dirigimos à Capitania do Pôrto e, depois de um 
entendimento com o sr. Capitão dos Portos, me foi entregue, mediante 
recibo, pelo sr. primeiro tenente patrão-mór, Ricardo Mario dos Santos, 
o armamento, equipamento e munição constantes da relação anexa, o 
qual fiz recolher à arrecadação desta companhia. O sr. Capitão dos Por-
tos ficou preso, sob palavra, em sua residência. Tomando conta da Capi-
tania, deixei uma esquadra, sob o comando do cabo de esquadra Flávio 
Ferrari Jardim. Quartel em Rio Grande, 4 de outubro de 1930. Olimpio 
Pereira Gomes. Segundo tenente." 

"29 Batalhão de Infantaria da Brigada Militar do Estado. 4 Companhia. 
Ao sr. comandante do destacamento. Parte. Comunico-vos que, confor-
me vossa determinação verbal, no dia 4 do vigente, às sete horas da ma-
nhã, marchei com o segundo pelotão, a fim de tomar posição na Fábrica 

1-talo-Brasileira, ou em suas imediações; às oito e meia horas, mais ou 
menos, alcancei a Fábrica acima referida e tomei posição à rua Senador 
Corrêa, esquina da rua General Neto, num monte cascalho que se acha-
va naquele local e, daí, comecei a observar o movimento do portão geral 
do quartel do 1/99 Regimento de Infantaria; durante a nossa permanên-
cia naquele local, fomos sempre acossados por tiros de fuzis e constan-
tes rajadas de metralhadoras. Às doze horas, recebi grande quantidade 
de fardos de alfafa para reforçar a referida posição, mas, como me 
achasse muito páximo do inimigo e querendo poupar os companheiros, 
resolvi não expô-los e esperei até a noite para reforçá-la. Às dezessete 
horas, mais ou menos, todas as forças atacantes, por ordem superior, ti-
veram que cessar fogo, a fim de haver entendimento com os sitiados e, 
nessa ocasião, mudei de Posição para a rua Vinte e Quatro de Maio, on-
de aguardei o resultado da parlamentação, a qual terminou com a capi-
tulação da fárça que resistia aos ataques. Da força de meu comando e 
de vossa ordem, apresentei ao segundo tenente Valdomiro Lopes da Ro-
sa uma esquadra, sob o comando do cabo José Nicomedes de Figueire-
do, a fim de reforçar o pelotão daquele oficial, que ficou tomando conta 
do quartel do 1/99 Regimento de Infantaria, sob o comando do capitão 
Edgar Buxbaum. O restante de minha força recolhi ao quartel do desta-
camento, sem que houvesse nenhum ferido. Convém declarar que todas 
as praças agiram de modo digno, ã altura das tradições da nossa briosa 
Brigada Militar, tendo se salientado dentre elas os segundos sargentos 
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José Zacaro, Teodoro de Oliveira Damasceno e os cabos José Nicome-
des de Figueiredo e Antônio Guimarães Filho, não só pelo modo calmo 
por que atuaram, como também pela condução de seus grupos de com-
bate e esquadras respectivas. Quartel em Rio Grande, 5 de outubro de 
1930. Olimpio Pereira Gomes. Segundo tenente." 
"Relação do armamento, munição e equipamento recebido da Capitania 
do Pôrto desta cidade e recolhido à arrecadarão da Companhia, na noi-
te de 3 de outubro de 1930: fuzis Mauser, modelo 1895, 12; sabres-pu-
nhais Mauser, com bainha, 10; guarda-fechos, 8; cartucheiras, 37; cintu-
rões, 17; palas, 19; cartuchos Mauser, 1.475; cartuchos para revólver 
Nagant, 110.. Quartel em Rio Grande, 4 de outubro de 1930. Olimpio 

Pereira Gomes. Segundo tenente." 

"29 Batalhão de Infantaria da Brigada Militar. 49 Companhia. Ao sr. 
capitão comandante. Parte. Comunico-vos que, hoje, às sete horas e 
quinze minutos, conforme vossa ordem, segui com o terceiro pelotão 
para o centro da cidade, afim de tomar posição na Fábrica de Charu-
tos Poock. Em virtude de ter sido iniciado o fogo contra o 1/99 Regi-
mento de Infantaria e de minha força estar ao alcance dos projetis que 
constantemente passavam sibilando por cima de nossas cabeças, fiz o 
pelotão descer do caminhão em que viajavamos e escalonei-o, tomando 
os dispositivos de marcha de aproximação, o que fiz com muita felicida-
de, apesar de encontrarmos muitos obstáculos a transpor para evitar as 
vistas do inimigo e o sacrificio de vidas. A força de meu comando agiu 
brilhantemente e com rapidez e presteza, transpondo quintais, muros, 
arrombando cercas e tudo que nos obstruia o caminho e impedia-nos 
que batessemos com surpresa sobre o inimigo. -E para que esse objeti-

vo fosse realizado, conduzi a força por detrás da Fábrica ítalo-Brasi-
leira, passando por banhados e terrenos lodacentos até que, iludindo 
a vigilância do inimigo, às sete horas e quarenta e cinco minutos, trans-
puz com a força os muros da Fábrica de Charutos Poock. Os soldados 
Ataliba Xavier e José Leandro da Silva cortaram-se nas mãos, quando 
transpunham o muro, em cuja parte superior havia pontas de vidro. Em 
seguida, tomando o interior da Fábrica aludida, dispuz o pelotão para o 
combate, distribuindo as praças pelas janelas existentes e, depois de tu-
do organizado e a um sinal meu, rompeu forte fuzilaria, fazendo-o de-
pois de pouco mais de uma hora abandonar quase por completo o flan-
co por onde estava sendo atacado pela força de meu comando. Em vir-
tude disso, o fogo conservou-se fraco por longas horas, até que, às de-
zesseis horas, mais ou menos, por ordem superior, cessou por completo, 
para dar lugar a uma parlamentação com os sitiados que, pouco depois, 
capitularam. Aguardando ordens, conservei-me na minha posição até às 
dezessete e meia horas, para depois aquartelar no quartel do 1/99 Regi-
mento de Infantaria, onde m;nha força foi reforçada por mais uma es-
quadra, sob o comando do cabo José Nicomedes de Figueiredo. Apraz- 
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me informar que se salientaram pela sua calma, coragem e atividade os 
segundo sargento Jeronimo Saraiva Pires, cabo José Aquistapace, solda-
dos Manoel José Pinheiro, Jorge Colvara e Francisco de Souza. Mo 
houve mortos nem feridos. Quartel em Rio Grande, 4 de outubro de 
1930. Valdomiro Lopes da Rosa. Segundo tenente." 

Além das forças já referidas, também auxiliou nas operações 
levadas a efeito no Porto de Porto Alegre, uma guarda que ali se 
achava, ao comando do segundo tenente Vitor Bressane. 

Dessas operações, ocupou-se o relatório a seguir: 

"Porto Alegre, 24 de dezembro de 1930. Exmo. Sr. Comandante Geral 
da Brigada Militar. Passo às vossas mãos o relato dos principais aconteci-
mentos do dia 3 de outubro. Ao se iniciarem os preparativos militares 
para o movimento que deveria verificar-se nesse dia, o sr. Osvaldo Ara-
nha incumbiu-me de organizar uma força revolucionária, com os seguin-
tes objetivos: a) — ocupar todos os navios surtos no Pàrto; b) — deter os 
radio-telegrafistas, impedir qualquer movimento dos navios, com a irra-
diação de mensagens telegráficas ; c) — proteger e apoiar a ocupação dos 
edificios da Alfândega, Correios e Telégrafos. Para êsse fim, foram for-
necidos pela gloriosa Brigada Militar, nas vésperas de 3 de outubro, cen-
to e cinqüenta fuzis Mauser e a necessária munição. As dezessete e meia 
horas desse dia memorável, foi levado a efeito, sem resistência, a ocupa-
ção planejada, permanecendo a fàrça no Cais do Porto, durante a noite 
e nos dias subsequentes, com o fim de guarnecê-lo e policiá-lo. Nessa ta-
refa e fui auxiliado pelo dr. Alberto Pasqualini, jovem e laureado advoga-
do, e pelo digno militar, tenente Vitor Bressane, comandante do desta-
camento policial do P.Orto, que se houve com a melhor boa vontade e 
presteza, na execução das ordens que lhe transmiti, tornando-se, pores-
se motivo, credor dos meus maiores e melhores agradecimentos. A 9—de 
outubro, fui autorizado, mediante portaria do dr. Osvaldo Aranha, en-
tão secretário !:lo interior, a organizar urri corpo provisório, com o efeti-
vo de trezentos e vinte homens, sendo, posteriormente, elevado esse efe-
tivo para quatrocentos e trinta e um homens, tudo em virtude de ordem 
verbal do sr. Presidente do Estado. Cessando, pela vitória das armas re-
volucionárias, a razão de ser de efetivo tão elevado, ordenou o ilustre 
comandante da gloriosa Brigada ) Militar que fOsse o mesmo reduzido 
para trezentos e vinte e um homens. Além do comando da força, exercia 
eu a chefia militar do Piirto. Eis, exmo. sr. coronel Claudino Nunes Pe-
reira, o que me foi incumbido e que comunico a v. ex. até que seja dado 
apresentar,o relatório minucioso de tudo o que ocorreu com a fói-ça que 
tive a honra de comandar. Saúde e fraternidade. Mário da Mata. Ex-te-
nente coronel e ex-chefe militar do Pkrto." 
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CAPÍTULO III 

— AINDA A REVOLUÇÃO DE 1930 — 
Operações fora do Estado. — Invasão de Santa 
Catarina e Paraná. — Primeiro esquadrão do 29 
Regimento de Cavalaria. — Tiroteio na estação 
Herval. corpo. Provisório de Cavalaria. —Re-
latório do capitão Trajano Marinho.;-- Cornba-

'te de Catiguá.-- Parte do tenente Anápio Bar-
celos Feio. — Alterações de efetivos. — Reorga-
nização do 49 Batalhão de Infantaria — Criação 
do 39 Regimento de Cavalaria. — Atuação das 
unidades nas operações posteriores a 3 de outu-
bro. — Combate na Garganta da Serra de Anitá-
polis. 
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Como medida preparatória para o movimento que se projeta-
va, fora mandado destacar em Marcelino Ramos, algum tempo an-
tes, o primeiro esquadrão do 29 Regimento de Cavalaria, sob o co- 

mando do capitão Trajano Marinho. 
A 3 de outubro, recebeu aquela subunidade ordem de pôr-se 

à disposição do general Miguel Costa, a fim de integrar a força que, 
sob sua direção, invadiria imediatamente os Estados de Santa Cata- 
rina e Paraná, em demanda de Sãb Paulo. 

Foi-lhe dada, então, a incumbência de fazer a vanguarda da 

força invasora. 
Já no dia 4, na estação Herval, um pelotão comandado pelo 

segundo tenente Gomercindo Duarte, travou tiroteio com elemen-
tos da Força Pública de Santa Catarina, ali destacados, os quais se 
renderam após uma hora de fogo, sendo aprisionados. 

Prosseguindo a marcha, no ramal do Paranapanema, foi essa 
força tiroteada, a 7, entre as estações Jaguariaíva e Cachoeira, por 
um contingente do 59 Regimento de Cavalaria Independente, que 

se retirou ante a resistência oferecida. 
No dia 9, por determinação superior, o capitão Trajano Ma- 

rinho organizou um Corpo Provisório de Cavalaria, constituido de 
seu esquadrão, de um contingente da Guarda Municipal de Passo 
Fundo que a êle se incorporara a 5, na estação de Jaguariaíva, e de 

outros elementos. 
Essa unidade combateu no mesmo dia, na estação Afonso Ca- 

margo, no Estado do Paraná; tiroteou, nos dias 10 e 11, e comba-

teu, novamente, a 12 e 13, tudo na mesma localidade, onde estava 

acantonada. 
Dali, transportou-se para a estação Catiguá e aprestava-se para 

operações na região de Itararé, quando deu-se a pacificação, com a 
completa vitória das armas revolucionárias. 
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Regressando ao Rio Grande, foi o Corpo Provisório de Cava-
laria dissolvido, a 15 de novembro, na cidade de Passo Fundo, de 
onde, no dia imediato, o esquadrão do 29 Regimento de Cavalaria 
partiu para a sede de sua unidade, na cidade de Santana do Livra-

.mento. 

No relatório a seguir, ha referências a uma relação de mortos, 
feridos e desaparecidos, assim como, também,iraT-ópias de r-e-lató? 

Lhos apresentadékiião Trajano Marinhora autoridades a 
que—eileve s—ub-o-r-diifa-d6-.-Não Obstante nosso empenho, tais docu-
mentos não foram encontrados no Arquivo da Brigada e não mais 
poderemos consegui-los, por já ser Nlecido aquele oficial. 

O relatório não se perdeu, também, por ter sido, em época 
oportuna, dado à publicidade em Boletim da Brigada, de onde o 
extra imos'. 

"29 Regimento de Cavalaria da Brigada Militar.r19 Esquadrão) Relató-
rio. Ao Sr. Coronel Comandante Geral da Brigada Militar. Estando com 
o primeiro esquadrão do 29 Regimento de Cavalaria, sob meu coman-
do,  acantonado em Marcelino Ramos, recebi vosso telegrama cifrado, 
mandando pôr-me à disposição do general Miguel Costa, no dia 3 de ou-
tubro, tendo recebido do mesmo as seguintes instruções: — O esquadrão 
de meu comando devia fazer a vanguarda de sua coluna, como invasora, 
nos Estados de Santa Catarina, Paraná e Sa`o Paulo. De posse desta or-
dem, mobilizei o esquadrão, que ficou assim constituído: quatro pelo-
tões e um pelotão de comando. Tendo escalado o pelotão tenente Go-
mercindo Duarte para fazer a testa da vanguarda, este pelotão, junto 
com vinte e dois civis, sob o comando do capitão Anisio Miranda, em-
barcou em uma composição da Estrada de Ferro Sifo Paulo-Rio Grande, 
às treze horas, partindo às treze e meia horas; meia hora depois, fiz se-
guir noutra composição o pelotão tenente Hugo Berenhauser, com mais 
quinze civis, todos sob o seu comando; tendo eu partido com o resto do 
esquadrão, isto é, com os pelotões dos tenentes Manoel Otacilio de Frei-
tas Ramos e Silvio Nunes, às dezoito horas e trinta minutos, sendo que 
este se achava destacado em Boa Vista do Erechim, recolhendo-se m6-
mentos antes da partida. O pelotão do tenente Gomercindo, tendo atingi-
do a estação He—rval, Estado de Santa Catarina, dia 4, às duas e meia ho-
ras da madrugada, ali travou tiroteio com elementos da polícia catari-
nense, os quais resistiram em seu quartel. Após uma hora de fogo, ren-
deu-se o elemento que defendia o referido quartel, onde foram prêsos 
um segundo tenente, dois sargentos e seis soldados. O capitão Paiva, 
comandante daquele destacamento e delegado do Governo, foi também 
preso no hotel, onde se achava. Foram apreendidos, ali, sessenta carabi- 
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nas e seis mil tiros. Quando por ali passei, apreendi também um apare-
lho de rádio, completo, inclusive um motor. Na estação Perdizes, o pe-
lotão testa prendeu também um sargento, um cabo e dez soldados, to-
dos da polícia catarinense. Continuando o serviço que 'me estava afeto e 
com as precauções que o momento exigia, transpuz o Estado de Santa 
Catarina e cheguei à estação Jaguariaíva, Estado do Paraná, a 5, onde in-
corporaram-se sessenta homens da polícia municipal de Passo Fundo, 
sob o comando do primeiro tenente Laureano de Morais Branco. No dia 
7, prossegui a marcha no ramal do Paranapanema, tendo sido, entre 
Jaguariaíva e Cachoeira, tiroteado por elementos do 59 Regimento de 
Cavalaria Independente; parando a composição, a fim de engajar comba-
te, o inimigo fugiu. A 8, atingi a estação Colônia Mineira, onde empos-
sei como prefeito o sr. Carlos Schreiner; continuando a marcha, tendo 
reconstruido a rede telegráfica em vários pontos e a via férrea, que havia 
sido danificada pelo inimigo. O aparelho telegráfico da estação Barbo-
sas, ambém inutilizado, fiz concertá-lo e entreguei aos respectivos em-
pregados. Continuando, cheguei no dia 9, pela manhã, em Afonso Ca-
margo, ponto de concentração determinado pelo general Miguel Costa. 
Estabelecido o serviço de segurança, 'as quatorze horas, tive contato 
com o inimigo, que, m número superior e bem aparelhado, atacou-me, 
engajando o combate. Após uma hora de fogo, o inimigo, completamen-
te desbaratado, fugiu, deixando no tampo da luta onze mortos, cinco 
feridos e trinta e cinco prisioneiros, inclusive o segundo tenente da Pgr-
ça Pública de São Paulo, Oscar Miranda; apreendemos, também, dois fu-
zis-metralhadoras Hotchkiss, vinte e duas carabinas e munição. Escusa-
do seria citar-vos os lances de bravura e heroismo do nosso pessoal, pós-
to que já bem o conheceis e podereis verificar das partes de combate 
anexas a àte relatório, no entanto, citarei os nomes dos primeiros 
tenentes Manoel Otacilio de Freitas Ramos, Laureano de Morais Bran-
co, segundos ditos Gomercindo Duarte, Hugo Berenhauser e Silvio Nu-
nes, primeiros sargentos Ari Ribeiro Giglino, João de Deus Ferreira, 01-
miro Boeira e Felisberto Mendes, cabo Elio Ribeiro Ortiz, soldados 
João Maria Arruda, Anatalicio de Vargas e Adão Bueno. Dada a infor-
mação de que o inimigo receberia reforço e a minha situação, pois esta-
va sem apoio, com pouca munição, segui para a estação Catiguá, posição 
mais estratégica. Nos dias 10 e 11, houve tiroteios—que sempre termina-

ram com a retirada do inimigo. No dia 12, às dezessete horas, já com al-
gum ref8rço, tendo um total de seiscentos homens, achando-se o serviço 
de segurança sob a direção do major do Exército, Alcides Araújo, tómos 
inopinadamente atacados pelo inimigo, em número superior a mil e du-
zentos homens, completamente aparelhados. Atacados por três flancos, 
rapidamente engajou-se o combate até às vinte horas, cessando o fogo 
do inimigo. Achando-se em Colônia Mineira, o coronel Alcides Gonçal-
ves Etchegoien, comandante do destacamento e bem assim os reforços, 
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estes chegaram ao amanhecer do dia 13. Iniciamos o contra-ataque às 
cinco horas, com o apoio da artilharia, sob a direção do coronel Etche-
goien; engajado novamente o combate, só às dez horas o inimigo, já com-
pletamente vencido, fugiu desordenadamente. Nesse combate, segundo 
o ju(zo do coronel Etchegoien, "se não nos coube a vitória, fomos o fa-
tor principal dela". Foram apreendidos por meus elementos três metra-
lhadoras pesadas, quatro fuzis-metralhadoras Hotchkiss, sessenta e duas 
carabinas e oito mil tiros. Fizemos quarenta prisioneiros. No total des-
ses combates, tivemos três homens mortos, sendo dois do capitão Ani-
sio e um do capitão Otacilio, onze feridos e quatro desaparecidos do 
esquadrão do capitão Branco, conforme vereis da relação a este anexa. 
No dia 14, tendo sido deslocada parte das fórças, sob o com-ando do co-
ronel Etchegoien, das quais fazia parte o Corpo Auxiliar de Cavalaria, 
sob meu comando, mandado organizar pelo general Miguel Costa, co-
mandante da vanguarda e de ordem do sr. general em chefe dos exérci-
tos revolucionários, exmo. sr. dr. Getúlio Vargas, em data de 9, este cor-
po ficou na estação Catiguá, como força de ocupação e com a dupla 
missão de vigilância e exploração em todo o setor Catiguá-Afonso Ca-
margo-Barra Grande-Muzilo-Carlópolis. No dia 17, seguimos para a esta-
ção Afonso Camargo (Getúlio Vargas), onde desembarcamos, a fim de 
seguir para Carlópolis, tendo parte do pessoal seguido em caminhões e o 
restante a pé, chegando nessa localidade à noite e estabelecendo o servi-
ço de segurança, visto estar o inimigo concentrado aquém e além do rio 
Itararé, distante três quilometros de Carlópolis. No (fia seguinte, pela 
manhã, seguiu o nosso piquete de cavalaria do contingente do capitão 
Anisio, em exploração ao longo do rio Itararé, no setor afeto a minha 
vigilância, tendo o nosso piquete travado tiroteio, retirando-se em vista 
do número superior do inimigo e deixando vedetas para explorações. 
No dia 24, iniciei a marcha para mais próximo das posições, a fim de de-
salojar o inimigo e transpor o rio, fronteira Paraná-5So Paulo-, tendo re: 
cebido ordem do coronel comandante do destacamento, Alcides Etche-
goien, de sustar a marcha, já muito perto do inimigo, a fim de fazermos 
a ofensiva geral, em toda a frente, no dia 25, ao meio dia. Esta ofensiva, 
em outras frentes, não chegou a ser levada a efeito, por ter o inimigo ce-
dido aos ultimatuns que lhe foram enviados, tendo os ocupantes do se-
tor, na frente a mim confiada, se negado a aceitar as referidas condi-
ções, que lhes enviei por intermédio do parlamentar, Rev. Padre Léon 
Bernardo, vigário da Paróquia de Carlópolis. Em vista da recusa do 
inimigo e não tivesse mais comunicação alguma, iniciei, no dia 25, às 
doze horas, a marcha para o combate, não tendo o inimigo esperado a 
aproximação de minha força, pois o mesmo havia fugido com direção 
ao interior do Estado de Sáb Paulo, cidades de Fartura e Pirajú. Chegan-
do à margem esquerda do rio Itararé, providenciei para a passagem da 
tropa, mas, como o inimigo tivesse queimado as barcas e inutilizado to-
dos os meios com os quais se poderia transpor o rio, mandei construir 
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várias balsas, com barris e tábuas, o que não deu o efeito desejado, devi-
do à grande correnteza, sendo necessário, então, fazer flutuar um cabo 
de arame que se achava no fundo do rio, posto pelo inimigo. Com  o au-
xílio de seis canoas, com grande dificuldade conseguidas em vários luga-
res, construiu-se, então, uma barca de vai-e-vem, fazendo-se, assim, o 
transporte da força e material, indo acampar à margem direita do rio 
Itararé, em vista do inimigo ter tomado diversas direç5es já afetas a ou-
tros destacamentos. No dia 29, seguimos para o povoado Surataia e daí 
para Pirajú, afim de embarcarmos para a cidade de Boituva, lugar indica-
do para ponto de ocupação pelo Corpo de meu comando. No dia 19, 
conforme determinação telegráfica do coronel Mendonça Lima, chefe 
do estado maior do general Miguel Costa, segui, com o corpo de meu 
Comando, para a cidade de Sorocaba, ali chegando dia 9, Daí, fui cha-
mado à cidade de São Paulo pelo general Miguel Costa, a fim de receber 
ordens diretas, visto terem sido dissolvidos os destacamentos, sendo-me 
determinado que transportasse o Corpo para Passo Fundo, Estado do 
Rio Grande do Sul, onde o dissolveria e passaria, com meu esquadrão, a 
receber ordens d'esse comando. A 15 de novembro, às dez horas, atingi-

mos Passo Fundo, onde desembarcamos e, em comemoração à data, fiz 
o Corpo desfilar pelas ruas da cidade, causando ótima impressío à popu-
lação que, emocionada, em delirantes aclamaç5es, saudava a força do 
Estado e seus chefes. Após éste desfile, na praça principal, fiz o secretá-
rio do corpo ler o boletim de dissolução e agradecimento aos compo-
nentes da unidade, em nome dos presidentes da República, do Estado, 
do general comandante da vanguarda e do comandante geral da Brigada 
Militar, tendo o esquadrão do comando do capitão Laureano Branco, 
que era composto de elementos da Polícia Municipal de Passo Fundo, 
recolhido-se ao seu quartel, e o primeiro esquadrão, sob o comando do 
capitão Manoel Otacilio de Freitas Ramos, à composição da Viação Fér-
rea, em virtude de ter recebido ordem vossa de recolher-se à sede do Re-
gimento, em Santana do Livramento, para onde seguiu no dia 16. Inclu-

so a este cópias dos relatórios por mim apresentados ao sr. comandante 
da vanguarda e do destacamento a que estava subordinado o Corpo de 
meu comando e bem assim o croquis da zona em que operamos;  a rela-
ção discriminativa do material apreendido e seu respectivo destino. 
Cumpre-me, sr. coronel, ao encerrar 'este relatório, imperioso dever de 
expbr-lhe, em traços rápidos, o espirito de sacrificio, abnegação, amor à 
causa e lealdade com que se houveram os srs. oficiais, inferiores e de-
mais praças componentes diste esquadrão, que, para a ggria de nossa 
Força e orgulho do Rio Grande do Sul, tem na sua chefia a figura em-
polgante de v. ex. Isto p6sto, sr. coronel, quero salientar nominalmente 
os capitão Manoel Otacilio de Freitas Ramos, primeiros tenentes Go-
mercindo Duarte e Silvio Nunes, segundos ditos João de Deus Ferreira, 
Ar( Ribeiro Giglino, Olmiro Boeira e Felisberto Mendes, os quais não 
pouparam esforços no cumprimento rigoroso de todas as ordens emana- 
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das, às vezes mesmo com privação de alimento e sono. Acresce, ainda, 
citar-vos o nome do cabo Getúlio Mário Zanchi, o qual prestou relevan-
tes serviços como rádio-telegrafista, quer fazendo irradiações com o apa-
relho apreendido na estação Nerval, quer no estado maior do general 
Miguel Costa, conforme referências oeste a mim feitas. Quartel em Li-
vramento, 21 de novembro de 1930. Trajano Marinho. Capitão coman-
dante." 

Do combate travado na estação Quatiguá, temos, mais, a par-
te de combate, apresentada, ao comandante geral, pelo segundo te-
nente Anápio Barcelos Feio que, comissionado em capitão, partira 
de Porto Alegre, a 4, comandando um contingente formado de ele- 
mentos da Brigada Militar, da Guarda Civil e outros: 

"Parte do combate de Catiguá. — Determinam o critério e os regulamen-
tos que nos regem, que leve ao vosso conhecimento ter a companhia 
que comando agido no dia 13 de outubro do corrente ano, obedecendo 
ao comando do coronel Alcides Etchegoien, organizador do combate a 
desenvolver, da seguinte maneira: Às cinco e trinta horas do dia 13 de 
outubro do ano corrente, iniciei, conforme ordem superior, emanada do 
sr. coronel Alcides Etchegoien, a marcha de aproximação, lado norte, 
no lugar denominado Catiguá, fronteira entre Paraná e São Paulo, onde 
se achavam entrincheiradas forças inimigas, em número calculado em 
mil e seiscentos homens, constituidds de elementos da Força Pública 
paulista, 49 Batalhão de Caçadores do Exército Nacional e jagunços do 
coronel Ataliba Leonel. Em lá chegando, com a minha companhia, sob 
o comando do primeiro tenente Fausto Bento Viana, o primeiro pelo-
tão, segundo tenente comissionado Antônio Vilela Filho, o segundo di-
to comissionado Oton Spencer Cesar, o quarto, após percorrer fortissi-
ma rampa na distância de quatrocentos metros, fomos inopinadamente 
atacados por forças da polícia paulista e 49 Batalhão de Caçadores do 
Exército, originando-se, então, o combate, tomando parte os três refe-
ridos pelotões, que procuraram em lances sucessivos obter o maior con-
tato com o inimigo. Esse combate somente terminou às dez horas da 
manhã, com a completa derrota do inimigo. Ficaram, após a derrota so-

frida, pequenos ninhos de resistência, que foram abatidos com o conti-
nuar da luta, até às onze e trinta horas do mesmo dia. Não devo nem 
posso silenciar os nomes dos oficiais e praças que mais demonstraram 
elevada compreensão do dever militar, abnegação, bravura e máxima 
obediência durante a luta, que são os seguintes: primeiro tenente Fausto 
Bento Viana, que comandava o primeiro pelotão, no centro da linha de 
combate; os segundos tenentes comissionados Antônio Vilela Filho, que 
comandava o segundo pelotão, no flanco esquerdo, Oton Spencer Cesar, 
que comandava o quarto pelotão, no flanco direito, portaram-se, cum-
prindo todas as minhas ordens, com máxima rapidez, iniciativa, bravura 
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e grande espirito de resistência, desalojando o inimigo das trincheiras, 
num rápido assalto efetuado, conseguiram apoderar-se de grande parte 
de material bélico, munição e prisioneiros, inclusive um segundo tenen-
te do 49 Batalhão de Caçadores, de nome Nilo Cotrin da Silva. Entre os 
inferiores, cito os seguintes sargentos, Elpidio Silveira Filho e Assis Me-
lo, do primeiro pelotão, Ramão Barreto, Claro Flores Machado, do 
quarto pelotão, Pautilho Vieira da Rosa e Pedro Oliveira da Rosa, do se-
gundo pelotão, que se distinguiram pela bravura, abnegação e compene-
tração da ardua missão dos seus deveres militares. Entre os graduados, 
cito os nomes dos cabos Mário Duarte de Quadros, Demetrio Charlat de 
Medeiros, Adilio Centurião Ramos e Herminio Lemos, do primeiro pe-
lotão; Alberto Proença, Artur Fonseca e Rosalino de Aguiar, do segun-
do pelotão:e mais o cabo João Gomes Jaques que, não obstante perten-
cer ao terceiro pelotão, foi visto, pelo primeiro tenente Fausto Bento 
Viana, combatendo ao lado do primeiro pelotão. As demais praças que 
constituiam os primeiro, segundo e quarto pelotões portaram-se todos 
com grau de heroismo e resignação peculiares à Brigada Militar do Es-
tado do Rio Grande do Sul. Para um condutor de homens em combate, 
como sois, e sabendo que a companhia que comando é composta de 
quatro pelotões, figuram ~ente louvores aos primeiro, segundo e 
quarto, que foram, efetivamente, as sub-unidades mais sacrificadas e, 

portanto, que souberam demonstrar sua bravura militar. Quanto ao ter-
ceiro pelotão, do comando do segundo tenente comissionado João 
René Tielen L'áff, cumpriu em parte minhas ordens, não tendo por isso 
podido demonstrar toda a sua eficiência e valor militar, não me sendo 
lícito, portanto, obedecendo ao critério e justiça que sempre presidiram 
meus atos, dar-lhe o devido valor. Se não houvesse esse oficial interpre-
tado mal minhas ordens, a vitória da companhia que comando teria re-
percutido ainda mais fundamente no espirito combalido do inimigo. 
Acompanha também a presente parte de combate a relação nominal dos 
mortos e feridos que tombaram no campo da luta, em defesa do ideal 
defendido pelo Rio Grande do Sul, bem como do material bélico apre-
endido. São estas as exposições que julgo de meu dever apresentar, con-
tinuando pronto a prestar-vos outros esclarecimentos que determinar-

des. Relação do material tomado no assalto efetuado, após o combate, 
pelos primeiro, segundo e quarto pelotões, em Catiguá: metralhadoras 
pesadas, duas; tripés, dois; caixas de acessórios, três; cofres com carrega-
dores, treze; carabinas, quatorze; facões de mato, quatro; pás de corte, 
quatro; picareta e alvião, um; fuzil Hotchkiss, um; cartucheiras para cin-
turões, cinco; marmitas de folha, três; e cantis de aluminio, dois. No 
mesmo combate, foram aprisionados sete homens, sendo um segundo 

tenente e seis praças. Relação nominal das praças desta companhia que 
foram mortas e feridas no combate de Catiguá: segundo sargento Claro 
Flores Machado, ferido levemente; cabo de esquadra Fermino França de 
Oliveira, morto; guarda civil Malaquiás Ferreira Lopes, ferido levemen- 
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te, e voluntário Emiliano cia Silva, morto. Acantonamento em Catiguá, 

14 de outubro de 1930. Anápio Barcelos Feio, Capitão, comissionado, 

comandante:.  

Como decorrência das operações e de necessidades do serviço, 
os efetivos da Brigada Militar sofreram várias alterações. 

Assim, por decretos de 7, foram: mandado reorganizar o 49 

Batalhão de Infantaria Montada, sem efetivo desde o ano anterior, 

transformado, porém, em batalhão de infantaria a pé; e criado 
mais um regimento de cavalaria, com a numeração de 39 e a mes-

ma organização dos demais, tendo por sede a cidade de Alegrete. 
Por outro decreto de 9, foi reorganizado o Grupo de Metra-

lhadoras, que passou a ter a constituição de duas companhias a 

quatro seções e de um pelotão extranumerário, sob o comando de 

tenente coronel, somando o efetivo de trezentos e oitenta e oito 
homens, sendo quinze oficiais, inclusive um médico. 

A 10, foi alterado o quadro de motoristas, que passou a ser 

formado de dez cabos e vinte soldados, sendo, a 16, acrescido de 
um primeiro, quatro segundos e quatro terceiros sargentos moto-

ristas. 
Também, a 16, foi modificado o efetivo da Escolta Presiden-

cial, dispondo o respectivo decreto que teria esta unidade trezentos 

e sessenta e oito homens, distribuidos por dois esquadrões e um 
pelotão extranumerário, sob o comando de tenente coronel. 

Finalmente, a 13 de novembro, foi decretado que o cargo de 

secretário da Brigada passasse a ser exercido por major, e aumenta-
do o número de auxiliares dessa repartição. 

Passamos, agora, a descrever, em linhas gerais, a atuação das 

diversas unidades da Brigada Militar, nas operações que se seguiram 
à eclosáb do movimento revolucionário e, para isso, obedeceremos 
à respectiva ordem numérica: 

19 Batalhão de Infantaria 

Após a jugulação das fOrças federais, no setor que lhe foi 
atribuido, na tarde de 3, o Batalhão recolheu-se a quartel, deixan-
do elementos destacados em alguns pontos da cidade. 
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A 4, a terceira companhia, sob o comando do capitão Cami-

lo Diogo Duarte, marchou rumo ao litoral do Atlântico, passando 
por Gravata G. Santo Antônio, Tramandaí e Torres, penetrando, a 
7, em território catarinense, atingindo Araranguá e.Tubarão. 

Em marcha, recebeu ordem de constituir-se em 49 Batalhão 
de Infantaria da Reserva, sendo o capitão Camilo comissionado no 

posto de major para fiscalizá-lo. 
Atingiu Imbituba a 9. Nessa localidade, repeliu uma tentativa 

de desembarque feita por navios da esquadra. 
Regressando a Tubarão, marchou para Anitápolis. Daí, seguiu 

para Florianópolis, tendo enfrentado o adversário, que dominou, a 
16, no lugar chamado Garganta da Serra. 

A propósito desse combate, em que foi aniquilado, pode-se 
dizer, o ardor dos defensores do Governo Washington Luíz, em 
Santa Catarina, há os seguintes telegramas e parte, aqueles dirigi-
dos pelo major Camilo Diogo Duarte ao comandante geral da Bri-
gada. Militar e esta apresentada pelo mesmo oficial, ao major Mi-
randolino Machado, comandante do 49 Batalhão de Reserva e, 

mais tarde, inserta em Boletim da Brigada: 

"Coronel Claudino. Porto Alegre. De Garganta de Anitápolis. 17. Tomei 
trincheiras da Serra Anitápolis, lugar denominado Garganta. Inimigo to-
mado de surpresa espavoriu-se, ganhando o mato. Conseguimos fazer 
trinta e dois prisioneiros, ficando quinze mortos e seis feridos, que fo-
ram sepultados e socorridos por nosso serviço de saúde. Nossa presa de 
guerra consta de noventa quatro carabinas Mauser, dois fuzis metralha-
doras, dezesseis mil tiros, três caminhões novos, vinte capas, algumas 
barracas grandes, quarenta cinco mantas novas, tendo distribuido estas 
cobertas ao pessoal. Nosso pessoal nada sofreu. Oficiais e praças porta-
ram-se com bravura e de modo admirável, mantendo as tradições glorio-
sas Rio Grande. Combate renhido durou mais de duas horas, cessando 
com a tomada das trincheiras inimigas de assalto. Camilo Duarte. Ma-

jor. 

"Coronel Claudino Pereira. Porto Alegre. De Palhoça, 19. Cumpro grato 
dever comunicar-vos que, por ocasião do ataque levado ao lugar dano-
minadó Garganta, na serra de Anitápolis, onde ocupantes achavam-se 
fortemente entrincheirados, motivo resistirem renhido combate duas 
horas, os segundos tenente Antônio Romualdo Lago, Manoel Rodri-
gues Cordeiro e Gomercindo Silva portaram-se dignos de nota, quer na 
marcha interior serra, a qual foi penosissima, até as posições ocupadas 
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inimigo, quer no avanço às trincheiras mesmo, que aos vivas dr. Getúlio 
Vargas e Aliança Liberal foram tomadas de assalto por aqueles oficiais, 
com seus respectivos pelotões, mostrando desse modo serem dignos de-
positários das tradições de honra e de heroismo oficiais nossa gloriosa 
Brigada Militar. Também tomou parte ativa na ação, com uma seção de 
metralhadoras, primeiro tenente Adonis Ventura Homem, auxiliado por 
um grupo de combate sob comando tenente graduado Pelegrino Silvei-
ra, muito cooperou para o êxito completa vitória pela ação inteligente 
que muito bem desenvolveu, sob minha direção pessoal. Saudações. Ma-
jor Camilo Diogo Duarte." 

"49 Batalhão de Infantaria da Reserva da Brigada Militar do Estado do 
Rio Grande do Sul. Ao Sr. Comandante do Batalhão. Parte de comba-
te. Comunico-vos que cheguei a 14 do corrente cornos oficiais e praças 
componentes da vanguarda, sob meu comando, à vila de Anitápolis e, 
em virtude de informações seguras que colhi de pessoas de responsabi-
lidade residentes naquela localidade, de que existia inimigo no lugar de-
nominado Pinheirinhos, resolvi marchar com parte da vanguarda, sob o 
comando do capitão Eugênio Medeiros, e determinei que marchasse à 
minha retaguarda, como elemento de apoio, o primeiro tenente Adonis 
Ventura Homem, auxiliado pelos segundos tenentes graduados João Ro-
drigues Filho e Pelegrino Silveira, com uma seção de metralhadáras e 
um grupo de combate. Depois de algumas horas de marcha a pé, avistei 
o aludido povoado, tomando as precauções necessárias para o assalto e 
avancei sobre Pinheirinhos. Tomada que foi essa localidade, onde não 
mais se encontrava o inimigo, procurei colher algumas informações so-
bre aquele, as quais me foram prestadas pelo sr. Avelino Constantino 
Caetano, única pessoa existente no citado povoado e que se diz partidá-
rio do exmo. sr. dr. Getúlio Vargas, motivo por que o nomeei sub-dele-
gado daquele distrito. Informado pelo sub-delegado que, de fato, exis-
tiam, momentos antes, alguns cavaleiros armados, pertencentes às forças 
que, entrincheiradas, ocupavam o lugar denominado Garganta, na serra 
de Anitápolis, que dista mais ou menos oito quilômetros de Pinheiri-
nhos. De posse de informações seguras sobre aquela posição, resolvi, por 
ser muito tarde, acantonar com meus comandados naquele povoado; 
iniciando, na madrugada de 16, a aproximação. Sendo a posição do ini-
migo de grande valor militar, resolvi atacá-la pela retaguarda, pois o ata-
que de frente dificilmente nos conduziria à vitória, sem grandes prejui-
zos. Para isso, eu, à frente de parte do pessoal que comigo veio, penetrei 
na serra, marchando paralelo à estrada real, dando a missão de ataque 
de frente ao primeiro tenente Adonis Ventura Homem, que deveria par-
tir do povoado três horas depois da minha saída, com uma seção da me-
tralhadoras e um grupo de combate, comandados, respectivamente, pe-
los segundos tenentes graduados João Rodrigues Filho e Pelegrino Sil-
veira; esta força marcharia pela estrada. Depois de oito horas de marcha 
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pelo interior daquela serra, consegui, ás quatorze horas, mais ou menos, 
entrar em contato com o inimigo, ao mesmo tempo que o tenente Ado-
nis, já em posição, atraia a atenção do mesmo pela frente. Pela topogra-
fia do terreno, que bem conheceis, podeis calcular o sacrificio de meus 
comandados para atingir a posição inimiga, marchando por matas vir-
gens, sem água e sem alimentação, mas sempre satisfeitos. Tomando as 
disposições de combate, determinei o avanço às trincheiras que, forte-
mente organizadas e estrategicamente localizadas, resistiram, travando-
se ai forte combate que durou mais ou menos duas horas, quando por 
minha determinação e orientação, foram tomadas de assalto aquelas 
trincheiras pelos segundos tenentes graduados Antônio Romualdo Lago, 
Manoel Rodrigues Cordeiro e Gomercindo Silva, à frente de seus pelo-

tões. Com  êsse ato de bravura indômita dêsses meus bravos camaradas, 
cessou a fuzilaria com a vitória dos que, desprezando a vida, se atiram à 
luta pelo ideal sacrossanto — a liberdade. Restaurada a calma, verifiquei 
se acharem mortos seis dos ocupantes das aludidas trincheiras, e aprisio-
nados trinta e três, dentre os quais o capitão Fábio Silva e segundo te-
nente Ramâ'o Mira Araújo, dois sargentos e doze soldados, todos per-
tencentes à Força Pública de Santa Catarina, sendo os demais ciá, dos 
quais três foram feridos. Apreendi, ainda, cento e quatro carabinas Mau-
ser, cinco armas Vinchester, dois fuzis metralhadoras Hotchkiss com 
sessenta e seis carregadores e alguns ainda cheios, dezesseis mil cartu-
chos émbalados, seis mil ditos Mannlicher, dois aparelhos telefônicos, 
três autos-caminhões de carga, cinco barracas grandes, duas cornetas 
Guarani, vinte e dois cobertores de lã, onze capas impermeáveis, diversos 
acessórios para automóvel e a quantia de dois contos cento e oitenta mil 
reis, em dinheiro, importância essa encontrada em poder do capitão 
Fábio e tenente Mira, sendo que, em poder do primeiro, foram encon-
trados setecentos e setenta mil réis e o restante em poder do segundo. 
Dessa importância, mandei distribuir setecentos e dez mil réis, entre 
aqueles e os civis voluntários. Os oficiais e praças que tomaram parte 
neste combate felizmente saíram ilesos. Foram consumidos no combate 
dois mil quinhentos e quarenta e sete cartuchos Mauser. Destacaram-se 
pela bravura, espirito de sacrificio e alta compreensão de seus deveres os 
segundos tenentes graduados Gomercindo Silva, Manoel Rodrigues Cor-
deiro e Antônio Romualdo Lago; salientaram-se pela intrepidez e obe-
diência demonstradas o segundo sargento José Nazario Lopes e o tercei-
ro dito Osvaldo Ribeiro de • Alencar, cabos Santos Gaudêncio, Ernesto 
Gomes, Manoel Silveira, Isaltino Pereira da Silva, José Apolinario Sau-
cedo, Albino da Silva, Gomercindo Alabarte Branco, Alcides Rodrigues 
da Silva, Francisco Vicente Duarte, Alcides de Souza Gomes, Valdomi-
ro Pereira Brum e o cabo corneteiro Manoel Fernandes da Rosa. Tam-
bém tomou parte saliente no combate o capitão Romano Fernandes 
que, à frente de dezoito civis, seus comandados, muito cooperou para a 
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vitória, pelo modo inteligente e valoroso com que se conduziu. Acanto-
namento em Palhoça, Estado de Santa Catarina, 18 de outubro de 
1930. Camilo Diogo Duarte'. Major, comandante da vanguarda." 

Depois desse combate, a companhia, como elemento do 49 
Batalhão de Reserva, prosseguiu a marcha e, a 21, atingiu o estrei-
to de Florianópolis, que separa a ilha de Santa Catarina do conti-
nente, no qual manobravam destroiers da Armada, em defesa da 

capital do vizinho Estado. 
Aí, participou do cerco a Florianópolis, que durou seis dias. 
Rendendo-se a cidade, a companhia embarcou, a 29, por via 

marítima, para o Rio de Janeiro, a fim de reunir-se à sua unidade 
efetiva, a qual, no mesmo dia, partira de Pórto Alegre, também 

com aquele destino, a—fim de cooperar, si preciso fosse, na manu-
tenção da ordem. Naquela cidade permaneceu até 11 de dezembro, 
data em que iniciou a viagem de regresso ao Rio Grande do Sul, 
tendo chegado, a 15, a Pórto Alegre. 
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CAPÍTULO IV 

— FINAL DA REVOLUÇÃO DE 1930. — 

29 Batalhão de Infantaria no litoral catarinense. 
29 Regimento de Cavalaria segue de Santana do 
Livramento para Curitiba e daí para São Paulo. 
— Indulto a oficiais e praças sentenciados e por 
sentenciar, no fOro militar. — Unanimidade do 
pessoal. — Corpos de Reserva e Auxiliares. — 
Boletim do comandante geral, coronel Claudino 
Nunes Pereira. — Um esclarecimento. — Inaugu-
ração do pavilhão para a torrefação de café. 
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29 Batalhão de Infantaria 

Após o movimento do dia 3, esta unidade recebeu ordem de 
embarcar, por via fluvial, com destino a Torres, alongando suas 
operações até onde se tornasse necessária sua ação. 

A fim de realizar-se uma reorganização do,  corpo, a execução 
da ordem acima foi retardada, só começando o deslocamento a 8, 
em escalões, estendendo-se pelos dias 9 e 10. 

A 12, estava o Bataihão concentrado na cidade de Torres, re-
cebendo, então, ordem de seguir para o Estado de Santa Catarina. 

O que foi a marcha entre aquela cidade e a de Araranguá, diz-
nos um documento que temos à mão: 

"Logo que transpuzemos a barra do rio Mampituba, fumos obrigados a 
palmilhar extenso trecho da praia do Atlântico completamente árido e 
onde falece toda a espécie de recurso e, o que nos foi ainda pior, 
dispondo apenas de quatro caminhões para o transporte de seiscentos e 

cinqüenta e três homens, dos trem de combate e trem de estacionamento 
do Batalhão. Obrigada, como foi, a tropa a viajar durante dias á fio em 
embarcações impróprias, em detrimento até dos mais rudimentares 
preceitos de higiene, com o serviço de abastecimento bastante perturba-
do, mercê da carência de transporte e dificuldades de aquisições, não 
estava ela, como muito bem da( se pode concluir, em condições tais que 
pudesse fazer face a tais imprevistos, embora o espirito de sacrificio de 
meus comandados, por demais comprovado, fosse a única esperança que 
tinhamos para o cumprimento integral da missão que nos fóra confiada. 
Foi em virtude disso que o estado sanitário da tropa sofreu ligarias alte-
rações, pois, logo ao serem percorridas as primeiras léguas da praia aci-
ma referida, começaram a aparecer os primeiros estropiados e outros 
dominados por intensa fadiga. Mesmo assim e com os parcos recursos de 
que dispunhamos, ainda conseguimos uma redução de vinte e quatro 
horas, na duração do percurso Torres-Araranguá, pois, com o emprego 
dos mesmos caminhões, a tropa, ao iniciarmos cada deslocamento, tinha 

69 



os seus primeiros elementos conduzidos pelos referidos caminhões para 
o final da etapa. Enquanto se ia operando esse transporte, os elementos 

restantes do Batalhão continuavam sua marcha, ao encontro dos quais 
regressavam aqueles veículos, de tal modo que a tropa ia sendo conduzi-

da parceladamente para a frente, a partir dos elementos da testa. Mb 
fora, pois, o fato de termos recorrido a esse expediente, seriamos obri-

gados a marchar o mesmo número de léguas, inteiramente a pé, no que, 

sem dúvida alguma, teríamos empregado as vinte e quatro horas que lo-

gramos economizar, com grave prejurzo para o estado sanitário da tropa 
que, nessas condições, pioraria." 

Deixando Torres, o batalhão atingiu Araranguá a 14 e daí 
continuou a sua marcha de aproximação para Florianópolis. 

Depois de várias operações e de vencer grandes dificuldades, 
criadas pela topografia do terreno, que atravessava, acidentadíssi-
mo, a 24, estava às portas daquela cidade. 

Em virtude da queda do Govérno Washington Luiz, no mes-
mo dia 24, no dia seguinte as tropas legais entraram em Florianó-
polis, que fira abandonada pelo adversário. 

Tentar apoderar-se antes dessa cidade, seria sacrificar grande 
número de vidas, pois que, dada a sua localização em uma ilha, 
com navegação franca ao redor e com regular número de destróiers 
em suas imediações, facil se tornava sua defesa. 

Finalmente, a 30, o Batalhão partiu, via marítima, para o Rio 
de Janeiro, onde chegou a 19 de novembro e aí permaneceu até 9 
de dezembro, quando regressou ao Rio Grande. 

39 Batalhão de Infantaria 

Depois de sua brilhante e eficiente atuação, sob o comando 
do tenente coronel João de Deus Canabarro Cunha, nos aconteci-
mentos de 3 de outubro, recolheu-se a seu quartel, aguardando no-
vas instruções. 

Estas vieram mais tarde, determinando o seu embarque, por 
via marítima, a 29, para o Rio de Janeiro, onde chegou a 19 de no-
vembro. 

A 15, tomou parte na parada comemorativa à Proclamação da 
República. No Rio de Janeiro, permaneceu até 18 de dezembro, 
quando embarcou de retUrno ao Estado. 
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49 Batalhão de Infantaria 

Esta unidade, consequente da reorganização do antigo 49 Ba-
talhão de Infantaria Montada, que estava sem efetivo, determinada 
por decreto de 7 de outubro, manteve-se, desde essa data até a vi-
tória da revolução, em serviço, na cidade de Pelotas, sua sede. 

Grupo de Metralhadoras 

Depois de sua atuação, ao deflagrar o movimento, uma de 
suas companhias, sob o comando do capitão Antônio Martins 
d'Avila, seguiu, por via férrea, para a frente de operações, na região 
de Itararé, onde se achava em posição de combate, no dia 24, 
quando se concretizou a vitória da revolução. 

Dali, seguiu para o Rio de Janeiro, a fim de reunir-se ao res-
tante do Grupo, que, via marítima, partira de Porto Alegre para 
aquela cidade. 

19 Regimento de Cavalaria 

Finda a sua miss'ão, no dia 3, ficou esta unidade esperando 
novas ordens, em seu quartel, na cidade de Santa Maria. 

De atórdo com instruções recebidas, partiu, a 10, rumo ao 
teatro de operações. 

Das notas que conseguimos, organizadas com grande displi-
cência pelo oficial encarregado de fazê-las, nada mais consta sinão 
a sua chegada ao Rio de Janeiro, a 30 de outubro, e o regresso ao 
Rio Grande, a 23 de novembro. 

Consta, porém, que, a 24, estava esta unidade em posição, na 
região de ltararé, quando sobreveio a vitória da revolução. 

29 Regimento de Cavalaria 

Jugulada a tentativa de resistência da guarnição federal de 
Santana do Livramento, manteve-se o 29 Regimento de Cavalaria 
em ativa vigilância, até receber ordem de embarque para a região 
onde os elementos ainda fiéis ao Governo Federal ofereciam resis-
tência. 
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Na manhã de 8, iniciou o corpo seu deslocamento, por via 
férrea, com destino a Ponta Grossa, no Paraná. 

Ao atingir Passo Fundo, passou à disposição do coronel João 

Alberto, que estava em Curitiba e de quem deveria receber ordens. 
este determinou que o deslocamento se estendesse até aquela cida-
de, que foi alcançada na manhã de 15, após uma viagem morosa, 
decorrente, em parte, da necessidade de várias paradas, para ser da-
do pasto e água à cavalhada e, em parte, devido ao grande conges-
tionamento da via férrea, atravancada por enorme quantidade de 
trens militares, que demandavam a fronteira do Estado de São Pau-
lo, onde se concentrara a resistência às forças revolucionárias. 

Em Curitiba, foi o 29 Regimento designado para a Brigada de 
Cavalaria, sob o comando do tenente córonel Arí Salgado Freire, 
com a qual se deslocou, a 16, destino a Rio Branco, que atingiu no 
dia seguinte. 

Dadas as condições da região que ia palmilhar, foi o Regimen-

to obrigado a fazer retroceder para Curitiba os veículos que o 
acompanhavam. 

Sobre o que foram os sacrifícios, então enfrentados pela ga-
lharda unidade, diz o relatório de seu comandante: 

"A 19, às nove e meia horas, o Regimento levantou acampamento com 
destino a Serro Azul. O estado de nossa cavalhada era mau, em conse-
qüência de ter sido muito judiada, durante a viagem de estrada de ferro, 
o que náb foi possivel evitar, devido às circunstâncias que a determina-
ram. Assim, iniciou o Regimento a marcha com trezentos e oitenta e oi-
to animais, entre cavalos e muares, ou _seja, com a metade, mais ou me-
nos, de seu pessoal a pé, isso devido à necessidade de improvisar um 
grande número de cargueiros para conduzir o arreiamento do pessoal 
a pé, além dos necessários para a condução do material, munição e víve-
res das sub-unidades. Cada cargueiro improvisado conduzia três pares de 
arreios. A marcha deste dia foi penosa. A chuva constante,a estrada es-
corregadia e o pessoal a pé; tudo dificultou de tal forma a disciplina de 
marcha, que náb foi pOssivel mantê-la. O deslocamento foi, apenas, de 
vinte e cinco quilometros, acampando o Regimento em Caeth, onde os 
primeiros elementos chegaram às quinze horas e quarenta minutos, e os 
últimos às dezessete horas, com exceção do quarto esquadrão que, por 
ser o mais atrazado, por trazer grande número de pessoal a pé, determi-
nei que acampasse dois quilometros antes, com o fim de aproveitar uma 
pequena pastagem ali existente para a cavalhada, visto que a de Caetè 
era insuficiente para os nossos animais. Nesse dia, não foi pequeno o nú- 
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mero de animais que deixamos cansados na estrada. Apesar desse fato, 
número de pessoal a pé já havia diminuido, graças à ordem terminan-

te, que dei às sub-unidades, de providenciarem no recrutamento de ani-
mais para montar o seu pessoal. O pessoal a pé, que não conseguiu 

acompanhar a sua sub-unidade, não desacoroçoou, manteve o seu reco-
nhecido espirito de sacrificio, marchando até altas horas da noite, para 
alcançar, como alcançou, seus esquadrões. este fato me convenceu de 

que o Regimento podia desenvolver a sua marcha nos dias seguintes, 
tal a abnegação de sua gente, mesmo com sacrifício de deixar na estrada 

alguma praça que, por circunstância especial, não pudesse acompanhá-

lo. Assim convencido, varri logo de memória a preocupação de que, 
diante de nossa situação, comparada com a dos outros corpos, podiamo-

nos tornai-  o trambolho da Brigada, embaraçando a sua marcha e firmei 

logo o propósito de continuar a n'ão pedir coisa alguma. A 20, às sete 

horas, recomeçamos a marcha, ainda perseguidos pelas chuvaradas, que 
vinham piorar mais a estrada e dificultar não só a marcha dos homens a 
pé, como também desforçar a cavalhada, já tão sacrificada. Felizmente, 

recrutamento deu resultado, pois o Regimento, ao acampar, já estava 
quase todo montado, apesar de terem as sub-unidades deixado de cava-
los cansados, na estrada, algumas praças. A marcha do dia 21, foi execu-
tada com mais disciplina. Ao acampar, o Regimento já estava todo mon-
tado, trazendo as sub-unidades alguns animais de tiro." 

A 23, o Regimento alcançou o rio Ribeira, divisa com o Esta-
do de São Paulo, e começou a transpô-lo em balsa. 

A tarde, em conseqüência da cheia do rio, que se avolumava 
com os constantes aguaceiros cardos, deu-se lamentável acidente 
com aquela embarcação, que sossobrou, perecendo afogados o se-
gundo tenente Adalmo Petry e os soldados João Francisco Cunha 
e Pedro Gonçalves, morrendo, também, um muar carregado com 
dois cunhetes de munição. 

Outros passageiros da balsa, mais afortunados, conseguiram 
salvar-se com grandes esforços, inclusive o próprio comandante do 
Regimento, tenente coronel Artur Gomes Mariante, que conseguiu 
atingir a margem, utilizando-se da maromba. 

Os corpos dos inditosos camaradas, encontrados ~ente de-
pois de exaustiva procura, foram sepultados pelo dr. Schultz, com 
auxílio do 79 Regimento de Cavalaria Independente, o do tenente 
Petry, no cemitério de Serro Azul, e os dos soldados João. Francis-

co e Pedro, na margem direita do rio Ribeira, em virtude do adian-
tado estado de decomposição em que já se achavam quando foram 

encontrados. 
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Continuando a marcha,que as constantes chuvaradas grande-
mente embaraçavam e prejudicavam, transformando as estradas em 

enormes atoleiros, estava o Regimento, a 27, acampado nas proxi-
midades de Ribeirãozinho, quando ali chegou a notícia do triunfo 
da revolução. 

Recebeu, então, ordem de deslocar-se para ltapetininga e, 

daí, para Sorocaba, onde permaneceu até 2 de dezembro, data em 
quepartiu de regresso a sua sede. 

Quando o regimento passava pela estação de Rio Caçador, em 
Santa Catarina, destacou uma patrulha para efetuar a prisãb de um 
civil, que reagiu, sendo morto o soldado Estevam Dias. 

39 Regimento de Cavalaria 

Criado em plena revolução, por decreto de 7, organizou-se na 
cidade de Alegrete, tendo, a princípio, lutado com alguma dificul-

dade para conseguir pessoal, visto que a quase totalidade dos ho-
mens válidos dava preferência aos corpos auxiliares, que se organi-
zaram em número elevado, na esperança de que essas unidades se-
guissem com mais brevidade para o teatro de operaçbes. 

Em Alegrete, manteve-se o Regimento até o final da Revolu-
ção. 

Escolta Presidencial 

A 12, seguiu um esquadrão, com o efetivo de cento e quarenta 
e cinco homens, sob o comando do capito Carlos Guasque de 
Mesquita, para o Estado do Paraná, com destino ulterior a São 
Paulo, escoltando o trem em que viajava o dr. Getúlio Vargas. 

Com a vitória da revolução, essa sub-unidade, depois de ter 
estado em Curitiba, continuou a viagem até o Rio de Janeiro, de 
onde regressou a 24 de dezembro. 

Logo que se tomaram as primeiras providências para a execu-
ção do plano revolucionário, a 3 de outubro, todas as praças sen-
tenciadas ou por sentenciar, no foro militar e que se achavam pre-
sas nos quarteis, pediram para acompanhar as respectivas unidades, 
nas operações. 
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Esses elementos prestaram apreciáveis serviços, batendo-se al- 

guns com verdadeiro denodo, pela causa da revolução. 
Além disso, no decorrer dos acontecimentos, tanto na capital 

como no interior do Estado, tomou parte grande número de deser-
tores da corporação, cooperando, assim, no momento preciso, pe- 

la mesma causa. 
Julgando esses homens merecedores de premio pela sua dedi- 

cação e espirito de solidariedade, o comandante geral, em ofício de 
5 de outubro, propoz ao Governo do Estado fôsse concedido in-
dulto a todos os oficiais e praças, presos nos quartéis da força, por 
crime capitulado no Código Penal Militar, condenados ou por con-
denar, excetuados aqueles que cumpriam sentença por crime de 
morte, assim como, também, às praças desertadas, que se apresen-

tassem ao serviço, em qualquer unidade da fórça, até 31 de dezem- 

bro do mesmo ano. 
O Governo atendeu a essa proposta, mandando que se tornas- 

se efetiva a medida, com o arquivamento dos processos em tais 

condições. 
Embora o pessoal da Brigada Militar não estivesse convenien- 

temente trabalhado para a revolução, ao deflagrar o movimento, 
foi impressionante a sua unanimidade, pois apenas um de seus ele-
mentos — um oficial —, com ela não estando conforme, bandonou 

sua unidade, indo para território estrangeiro. 
Foi o segundo tenente do 29 Regimento de Cavalaria, João 

Martins de Oliveira, mais tarde exonerado, a pedido, do posto que 
ocupava, vindo, posteriormente, a servir como primeiro tenente 
médico da corporação e, finalmente, em virtude de dispositivo 
constitucional, reintegrado no quadro de oficiais combatentes, 

com todas as vantagens. 
O entusiasmo despertado em toda a parte pela causa que o 

Rio Grande abraçara, na quase totalidade de sua população, fez 
acorrer às armas, prontos para a luta, número incalculável de ho- 

mens. 
De todos os recantos do rincão gaúcho, das cidades e da cam- 

panha, recebia o Governo protestos de solidariedade e oferecimen-

tos de prOceres políticos para organizarem corpos provisórios. 
A consciência cívica do Rio Grande, Minas Gerais e Paraíba, 

levantando em massa os habitantes desses Estados, apoiados na 
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grande maioria dos demais veio provar, à saciedade, que o povo 
brasileiro estava farto dos maus governos e dos seus desmandos. 

Todos, homens, mulheres e, até, crianças, procuravam, por 
qualquer forma, prestar serviços à grande causa. 

Pessoas houve que abandonaram haveres e interesses, para se 
alistarem nas forças em organização. 

Ficou célebre o ato de um gaúcho do interior, que fechou seu 
rancho e partiu para a luta, deixando, à porta, como guardiã do 

pouco que possuía, uma tabuleta com este dístico: — Éste rancho é 
do Rio Grande. 

Tal entusiasmo e tal espontaneidade e dedicação muito facili-

taram a elevação dos efetivos das unidades da Brigada Militar, com 
a incorporação de elementos de todas as classes sociais, que a ela 
se apresentavam, e a criação e organização de corpos de reserva e 
de elevado número de corpos provisórios. 

Da reserva, foram organizados cinco batalh5es de infantaria e 
dois regimentos de cavalaria, com numeração idêntica aos das uni-
dades a que correspondiam e com efetivos semelhantes. 

Os batalhões de infantaria foram comandados, respectivamen-
te, pelos tenentes coronéis, em comissão, Agenor Barcellos Feio, 
Feliciano Paula Guterres Junior, coronel graduado Amadeu Mas-
sot, tenentes coronéis, em comissão, Mirandolino Machado e Li-
curgo Escobar Moreira; e os regimentos de cavalaria, pelos também 
tenentes coronéis comissionados, Aparicio Gonçalves Borges e Vo-
leciano Coelho. 

Dessas unidades, tomaram parte nas operações o 19 Batalhão, 
que partiu para São Paulo, tendo o triunfo da revolução o encon-
trado ainda em viagem; o 39, que marchou pelo litoral do Atlânti-

co, arrostando quase os mesmos sacrifícios que teve de enfrentar o 
29 Batalhão de Infantaria, indo até Florianópolis, onde permane-
ceu por algum tempo; e o 49 que, como vimos ao tratar do 19 Ba-

talhão da força efetiva, foi organizado em marcha para a capital ca-
tarinense, tendo como núcleo principal uma companhia desta uni-

dade e que enfrentou uma força adversária, na Garganta da Serra 
de Anitápolis. 

Quanto aos  corpos provisórios, foram organizados, sob a ju-
risdição da Brigada Militar, sessenta unidades, de números 19a 609,  

com sede em várias localidades, agrupados alguns em Brigadas da 
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mesma natureza, ficando outros independentes. 
Entretanto, apenas cinco dessas unidades chegaram a seguir  

para o teatro de operações, em Sâ'o Paulo, e uma para o Paraná. 

Seguiram, ainda, para o litoral catarinense, as Legiões "Osval-

do Aranha" e "Alberto Bins". 
Na frente de Itararé, assim como no litoral, tomaram parte 

em várias operações, portando-se valorosamente. 
Além dos corpos acima referidos, muitos outros, com efeti-

vos variados, organizados às pressas nos primeiros momentos da re-
volução, partiram para a frente paulista e para Santa Catarina, 

constituindo várias colunas. 
Em quase todas estas forças, sem nenhuma ligação com a Bri-

gada Militar, havia, entretanto, elementos da corporação. 
Com a vitória da revolução, culminada com o levante das 

guarnições federais do Rio de Janeiro e Sá-o Paulo, a 24 *de outu-

bro, regressaram ao Rio Grande as fôrças de emergência e, à medi-
da que seus serviços iam-se tornando dispensáveis,  foram desmobi-

lizadas. 

Finalmente, encerrando as referências ao período revolucio-
nário, o coronel Claudino Nunes Pereira, comandante geral, publi-
cou extenso Boletim especial, a 19 de janeiro de 1931, historiando, 
a largos traços, os acontecimentos e dando o desempenho que cou-

be à Força, em tal situação: 

"Como se verifica dos Boletins ns. 236 e 239, de 12 e 15 de outubro p. 
findo, pelas partes de combates já publicadas em diferentes datas e pelas 
notícias da imprensa, a atuação da Fórça efetiva e de reserva da Brigada 
Militar, ao lado de outras tropas, nos variados teatros de operações mili-
tares, decorrentes da revolução de 3 de outubro daquele ano, foi bri-
lhante e decisiva. E é de ressaltar que, nesta capital, por motivos de fá-
cil apreensão, não foi possível dar a conhecer ao pessoal, senão à última 
hora, o plano geral de ação, em toda a sua plenitude, consoante resolu-
ção do alto comando das tropas revolucionárias, confiado ao bravo co-
ronel Pedro Aurélio de Góis Monteiro, brilhante e valoroso oficial de ca-

valaria do Exército Nacional. Quer nesta cidade, em 3 do retendo més 
de outubro, quer no interior e no litoral catarinense e quer na fronteira 

do Paraná com São Paulo, em que elementos da macia riograndense, 

comandados pelo capitão Trajano Marinho e tenente Anápio Barcelos 
Feio, tomaram parte saliente, a Brigada Militar se portou com a decisão. 
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disciplina e espirito de sacrificio de todos os tempos, assás conhecidos 
no desempenho das variadas missões que a honrosa confiança do Gover-
no do Estado lhe designara. Manteve, assim, elevando ainda mais, as 
belas qualidades de bravura e de tropa militarmente instruida, eficiente 
e disciplinada, de que sempre deu sobejas provas e que constituem o 
maior título de seu orgulho e da honrosa reputação de que goza dentro 
e fora do Estado. Esse conjunto de tão preciosas qualidades, que tanto a 
têm engrandecido, a recomendam cada vez mais ao apreço e à conside-
ração do Rio Grande e de todos os que têm acompanhado a sua brilhan-
te evolução e a sua patriótica atuação, desde que foi criada até hoje. Na 
memorável jornada de 3 de outubro, em que a capital do Estado foi di-
vidida em quatro setores, sendo três militares e um civil, coube-lhe a es-
pinhosa missão geral de assegurar a posse da cidade de Porto Alegre, 
desde à momento em que explodisse o movimento. O setor militar do 
morro do Cristal, sob o comando do tenente coronel Cândido Pinheiro 
de Barcelos, tendo como tropa o 29 Batalhão de Infantaria, o destaca-
mento do morro do Menino Deus, sob o comando do segundo tenente 
Anápio Barcelos Feio, e uma seção de metralhadoras, teve a missão de 
"esforçar-se por alcançar a adesão imediata das fórças do Exército ali 
estacionadas (Esq. Cav., 89 B.C., 99 B.C., Contingente da Carta Geral e 
Bateria de Artilharia do C.P.O.R.)", "impedir que qualquer elemento 
delas saia, a fim de ir em socorro de outras zonas", "em último caso, 
acolher os elementos que aderirem e reduzir, pela força, os que oferece-
rem qualquer resistência." O setor militar do Centro, sob o comando 
do tenente coronel João de Deus Canabarro Cunha, compreendida a zo-
na da ponte da Azenha até o quartel do 39 Batalhão de Infantaria. Fi-
cou a seu cargo o ataque, pelo lado do Campo da Redenção, dos quar-
téis do 79 B.C., sediado à rua Duque de Caxias, esquina da praça Ar-
gentina; da 2a Companhia de Estabelecimento, situado à rua Vieira de 
Castro, próximo ao Colégio Militar, e Escritório da Comissão da Carta 
Geral do Brasil, localizada à avenida João Pessoa, onde se achavam cr-
ca de duzentas praças do Exército. A tropa deste setor compunha-se do 
39 Batalhão de Infantaria, sob o comando interino daquele tenente co-
ronel, inferiores e soldados condutores, comandados pelo segundo te-
nente Eduardo Navarro, encarregado das Oficinas desta Brigada, e de 
um contingente de voluntários, superior a cem homens, de todas as ca-
tegorias de classes (soldados de diversas corporações, agentes da Inspe-
toria de Veículos e civis). Teve a missão principal de "impedir a junção 
da tropa federal localizada no morro do Menino Deus e atuar contra o 
70 B.C., Companhia de Estabelecimento e Escritório da Carta Geral; 
procurar a adesão dessas tropas; em último caso, isolá-las até a rendi-
ção." O setor militar do morro do Cemitério — agrupamento de reserva 
—, sob o comando do major Alzimiro Francisco Wellausen, tendo como 
tropa o Grupo de Metralhadoras, sob o comando &sse oficial; o 19 Ba- 
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talhão de Infantaria, comandado pelo major José, Freire de Oliveira e 
Souza; O Depósito de Recrutas, constituindo uma companhia, sob o co-
mando do capitão Timóteo Maciel dos Santos, e o pessoal do Curso de 
Preparação Militar, sob o comando do primeiro tenente Venâncio Batis-
ta, teve a missão de "intervir seja em proveito do agrupamento do mor-
ro do Cristal, seja do agrupamento do Centro". O setor oeste da cidade, 
ou seja o setor civil, compreendia a zona do Quartel General do Exérci-
to e Arsenal de Guerra, e Pólio, ficou sob o comando imediato do dr. 
Osvaldo Aranha e general Flores da Cunha, bravos e destemidos prepa-
radores e executores do plano da revolução, e no Porto, sob a direção 
de Mário da Mata, funcionário daquela repartição. Este setor tinha co-
mo tropa a Guarda Civil, do comando do capitão Agenor Barcelos Feio, 
a guarda do Porto, pertencente à Brigada Militar e numerosos voluntá-

rios de todas as classes sociais, que se apresentaram no momento da 
ação, entre os quais se contaram o coronel Lamaison, Eliziário Paim Ne-
to, segundos tenentes Alencastro Braga de Menezes, Noemio Ferraz, de-
putado Lindolfo Color, Manila Corrêa Giudice, Antero Marques, capi-
tão Alfredo Ramos, Isidoro Fernandes da Cunha, Luiz, Ciro e Euclides 
Aranha e os jovens Antônio, Luiz e José Bonifàcio Flores da Cunha. A 
sua missão foi de agir contra o Quartel General do Exército e Arsenal de 
Guerra e aprisionar o sr. comandante da 3 Região Militar. Coube a Má-
rio da Mata, com o dr. Alberto Pasqualini, laureado advogado residente 

"nesta capital, e•tenente Vitor Bressane, desta Brigada, comandante da 
guarda do Pórto, constituida de elementos da Fórça, ocupar todos os 
navios aí ancorados, desmontar-lhes os aparelhos de rádio e intimar a 
todos que se não retirassem dali. Além desses, outros e inúmeros ele-
mentos civis estiveram a postos, sob a direção do deputado Mauricio 
Cardoso, ocupando o Centro Telefônico, sob a direção do dr. Átila Sal-
vaterra; a Agência Americana, sob a direção de Cirino Prunes; o Telégra-
fo, Correios e o Banco do Brasil, dirigidos imediatamente pelo deputado 
Mauricio Cardoso e primeiro tenente Otelo Frota, auxiliados pelo depu-
tado João Carlos Machado. O 89 Batalhão de Caçadores, elementos do 
99 e o Contingente da Carta Geral aderiram imediatamente à revolução, 
bem como uma companhia do 79 Batalhão de Caçadores. Tomaram des-
de logo a atitude .que lhes foi indicada. A Escolta Presidencial permane-
ceu na praça Marechal Deodoro, guarnecendo o Palácio do Governo. O 
assistente do pessoal, tenente coronel José Gomes Ferreira, o secretário, 
capitão Aldo Ladeira Ribeiro, adjunto do assistente do material, capitão 
Aparicio Gonçalves Borges, ajudantes de ordens, segundos tenentes Eu-
rico Luteroti Santos e Enedino Nunes Pereira, ficaram comigo, em Pa-

. lácio, junto ao chefe militar da revolução, coronel Góis Monteiro, de 
acordo com resolução superior. O segundo tenente Francisco Pinto de 
Aquino, empregado neste Quartel General, apesar de se achar em trata-
mento no Hospital da Brigada, deixou esse estabelecimento e veio apre- 
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sentar-se em Palácio, onde permaneceu toda a noite, auxiliando no ser-
viço de transmissões. Ao tenente coronel Felicio Augusto de Almeida, 
assistente do material, com os capitães Francisco José Martins, Bis-
marck Ernesto Hadelt, primeiros tenentes Edwiges Pedroso de Almeida, 
Justino Marques de Oliveira, Antônio Codorniz de Oliveira, Acácio Fer-
reira de Oliveira, dito reformado Niderau Brum Pereira, segundos tenen-
tes Florestano de Souza Guterres e Malvino Pires da Fontoura, dei a in-
cumbência de tomar conta deste Quartel General e facilitar a ação dos 

revolucionários, no que fosse -mister. O Serviço de Saúde ficou assim or-
ganizado: no 19 Batalhão de Infantaria, Grupo de Metralhadoras e De-
pósito de Recrutas, o primeiro tenente médico em comissão, dr. Alfre-
do Augusto Pereira dos Santos e o segundo dito Leone Scalco; no 29 
Batalhão de Infantaria, o capitão médico dr. Amadeu Amâncio de Le-
mos; no 39 Batalhão de Infantaria, o primeiro tenente médico, em ca-
misa°, dr. Angelo Perrone, todos auxiliados pelas praças do serviço de 
saúde destas unidades. No Hospital, permaneceram o major médico dr. 
Armando Belo Barbedo, major médico graduado dr. Antônio da Silva 
Fróis, capitães médicos drs. Antenor Granja de Abreu e Julio Hecker, 
segundo tenente cirurgiffo dentista Fortunato de Moraes Almeida, se-
gundo tenente farmaceutico João Dalapícola e os internos Joaquim 
Montano Difini, Homero de Almeida, Amadeu Ferreira Weimann e Al-
berto Schons. Os oficiais do Exército, major Leopoldo de Barros Biten-
court, capitães Alcindo Nunes Pereira e Osório Tuiuty de Oliveira Frei-
tas, ficaram, os dois últimos, 5 disposição do chefe do estado maior das 
Forças Revolucionárias, e o primeiro da Secretaria do Interior. Os 10 e 
29 Regimentos de Cavalaria, respectivamente comandados pelos tenen-
tes coronéis Anibal Garcia Barão e Arlindo Franklin Barboza, sediados 
em Santa Maria e Livramento, resolveram em conjunto com os chefes 
locais coronel Voleciano Coelho, intendente Manoel Ribas, coronel 
Francisco Flores Vieira, capitão Stenio Lima, general João Francisco e 
numerosos companheiros reunidos em ambos os municípios, orientados 
por esses e outros revolucionários de destaque, sedes, naquele do 79 Re-
gimento de Infantaria, 59 Regimento de Artilharia Montada e 5 Briga-
da de Infantaria, sob o comando do general Fernando de Medeiros, e 
neste do 79 Regimento de Cavalaria Independente e uma Bateria de Ar-
tilharia, satisfatóriamente as situações locais, sem maiores conseqüên-
cias, embora essas tropas nffo estivessem suficientemente inclinadas a 
apoiar o movimento revolucionário, oferecendo, mesmo, certa resistên-
cia, ainda que fraca. Os valorosos oficiais do Exército, capitães João Al-
berto Lins de Barros, Alcides Etcfiegoien, Frederico Buís e Newton Es-
tilac Leal, todos veteranos das revoluções de 22 e 24, designados pelo 
chefe do estado maior da revolução, para o desempenho de importante 
misao junto aos diversos setores, mantiveram-se em contato com os res-
pectivos comandantes, durante a ação desenvolvida nesta capital. Ao ca-
pitão Alcides Etchegoien, coube, além dessa-missão, mais a de conseguir 
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a adesão do Contingente da Carta Geral do Brasil, sediado à avenida 
João Pessoa, o que alcançou com felicidade, vencendo rapidamente a 
pequena resistência que lhe foi oposta. Atuou junto do setor do tenente 
coronel Canabarro Cunha, assim como o capitão Buís. 0 capitão João 
Alberto esteve no setor do comando do tenente coronel Barcelos. Aí 
não só acompanhou o desenvolvimento da ação contra os elementos de 
tropa que reagiram ao ataque dos revolucionários, como cooperou deci-
sivamente para a adesío das forças sediadas no morro do Menino Deus. 
Tanto um como o outro portaram-se galhardamente, pondo à prova a 
bravura que todos lhes reconhecem. O capitão Estilac acompanhou as 
forças do setor do Cemitério, conduzindo-se condignamente. Fizeram, 
além do expbsto, o serviço de ligação com o comando superior das tro-
pas revolucionárias, durante a ação contra os reacionários. Quer numa, 
quer noutra função, prestaram magníficos serviços. O capitão Alcides 
Etchegoien tomou, ainda, parte saliente no combate de Catiguá, no Es-
tado do Praná, ao lado de elementos desta Brigada. Ali, pôs, mais uma 
vez, à prova, a sua reconhecida bravura. Tornaram-se, enfim, merecedo-
res do nosso reconhecimento, admiração e louvores, tanto pela maneira 
com que se portaram, como pela distinção com que trataram as tropas 
desta Brigada. Os diversos destacamentos desta Fórça, sediados em vá-
rios pontos do Estado, puzeram-se desde o início às ordens das autori-
dades e chefes políticos locais, atuando brava e esforçadamente, onde 
foi preciso, ao lado da revolução, na conformidade de ordens previa-
mente recebidas e como consta do Boletim n9 236, já citado. Em Rio 
Grande, sede de um Batalhão do 99 Regimento de Infantaria, que, não 
aderindo à revolução e colocando-se em ponto de vista contrário, reagiu 
forte e bravamente contra as fórças revolucionárias, a quarta companhia 
do 29 Batalhão de Infantaria, ao comando do capitEo Pedro José Mar-
tins Tourinho, agindo de imediato e de comum acordo com o chefe lo-
cal, coronel Alfredo Nascimento, com o diretor do Pôrto, coronel 
Luiz Rici e outros companheiros de destaque das diferentes correntes 
politicas dali, com numeroso contingente de civis que a eles e ao seu 
aceno se congregaram, atuou decisivamente ao lado da força federal que 
aderiu à revolução, de civis e de trinta praças desta Brigada, vindas de 
Pelotas, sob o comando do tenente coronel Otacilio Fernandes e do ca-
pitão do Exército Alcides de Souza, no ataque que, infelizmente, no 
foi ,possivel evitar contra aquele Batalhão. Na estação do Nerval, em 
Santa Catarina, pessoal do primeiro esquadrão do 20  Regimento de Ca-
valaria,sob o comando do capitão Trajano Marinho, entrou em ação 
contra o destacamento da Polícia Catarinense, aprisionando-o. Foi dos 
primeiros elementos que, sob o comando do bravo general Miguel Cos-
ta, invedir'am ó Estado de Santa Catarina, seguindo de trem, por Marce-
lino Ramos. A.  presença da fórça desta Brigada, ali, naquela ocasião' sig-
nificava o apoio integral do Govèrno riograndense à causa da revolução, 
decidindo a adesão de valiosos elementos do Exército e de civis, que en- 
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grossaram as fileiras dos invasores. Concorreu, pois, para assegurar de 
imediato a posse da Estrada de Ferro de Pôrto União a Marcelino Ra-
mos. Na frente de São Paulo, se bateram, brava e galhardamente, em Ca-
tiguá, o referido esquadrão, sob o comando do capitão Marinho, e uma 
companhia, constituida de elementos do Exército, desta Brigada e da 
Guarda Civil de Porto Alegre, que daqui seguiu, no dia 4 de outubro, sob 

o comando do segundo tenente Anáplo Barcelos Feio, conforme eviden-
ciam as partes já publicadas. Ali também atuaram os 19 e 29 Regimen-
tos de Cavalaria, comandados pelos tenentes coronéis Anibal Garcia Ba-
rão e Artur Gomes Mariante, e uma companhia de metralhadoras, sob o 
comando do capitão Antônio Martins d'Avila, enquadrados na Brigada 
do general Flores da Cunha. Do 19 Regimento de Cavalaria, tomou par-
te em tiroteios o pelotão do tenente Dorival Xavier dos Anjos. Os que, 
diretamente, não -entraram em contato com o inimigo, mantiveram-se, 
todavia, a postos, amparando e encorajando, com a sua reconhecida efi-
ciência, os camaradas que se achavam nas linhas mais avançadas. Os regi-
mentos, o esquadrão e a companhia acima referidos haviam tomado 
posições no dia 24 daquele mês, consoante ordem do general Flores da 
Cunha, com este bravo chefe à frente, em local que, na grande batalha 
de Itararé, marcada para 25 e que, felizmente, a queda do Govêrno 
federal, ocorrida a 24, evitou, lhe permitira cair na retaguarda do campo 
entrincheirado, de Itararé. O 19 Batalhão de Infantaria da Reserva, do 
comando do tenente coronel, em comissão, Agenor Barcelos Feio, se-
guindo de trem para a frente paulista, aproximou-se nessa época, do 
campo de batalha de Itararé, quanto terminou a revolução. O seu esfor-
ço para chegar em tempo de cooparticipar da ação em perspectiva foi 

notável, bem patenteando o empenho e o desejo de seu comandante, 
oficiais e praças, de reunirem-se em tempo aos camaradas que se acha-
vam no campo de batalha. Cumpriu, dest'arte, digna e esforçadamente o 
seu dever. Na frente do litoral catarinense, como no interior dèsse Esta-
do e no de Paraná, e depois de exaustivas marchas, em zonas cheias de 
dificuldades, o 29 Batalhão de Infantaria, os 39 e 49 Batalhões de Reser-
va, que partiram desta capital em princípios de outubro, e o corpo auxi-
liar desta Brigada, ao comando do tenente coronel, em comissão, Ores-
tes Carneiro da Fontoura, todos enquadrados nas Divisões dos valorosos 
generais Ptolomeu de Assis Brasil e Valdomiro Castilho de Lima, assim 
como as legi8es "Osvaldo Aranha" e "Alberto Bins", comandadas, res-
pectivamente, pelo capitão Otélo Frota e major Téo Kleeman, o corpo 
de civis do coronel Luiz Gomes, procedente de Santo Antônio da Patru-
lha, e o capitão Trifino Corrêa, este à frente dos homens que foram pos-
tos à sua disposição, em Torres, pelo intendente municipal, coronel 
Krás Borges, e os que reuniu em Araranguã, Tubarão e outros lugares, 

em Santa Catarina, em reduzido número, aliás, tiveram atuação de rele-
vância, impedindo o desembarque de tropas da Esquadra, em Imbituba. 
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Destacou-se, também, a companhia comandada pelo capitão Camilo 
Diogo Duarte, que atacou a posição entrincheirada e defendida pela Po-
licia Catarinense, no lugar denominado Garganta da Serra, destroçando-
a e apreendendo metralhadoras pesadas, fuzis metralhadoras, elevado 
número de carabinas, copiosa quantidade de munição, caminhões com 
víveres, etc. Na Divisão do valoroso general Valdomiro Lima, o destaca-
mento de Vacaria, integrado no Corpo do tenente coronel Orestes Car-
neiro da Fontoura, tomou parte nas operações a cargo dessa Divisão, 
portando-se condignamente, como bem se conduziu o tenente coro-
nel Orestes. Posteriormente, embarcaram desta capital para o Rio de Ja-
neiro, em virtude de ordem do Goxiérno Provisório da República, os 19 
e 39 Batalhões de Infantaria e o Grupo de Metralhadoras, respectiva-
mente comandados pelos tenentes coronéis José Freire de Oliveira e 
Souza, Arlindo Franklin Barboza e Alzimiro Francisco Wellausen. Parte 
da Escolta Presidencial, que partira daqui a 11 de outubro, para a fron-
teira de São Paulo, acompanhando s. ex., o dr. Getúlio Vargas, então 
presidente do Estado e comandante em chefe dos Exércitos Nacionais, 
sob o comando do capitão Carlos G uasque de Mesquita, bem como o 19 
Regimento de Cavalaria, do comando do tenente coronel Anibal Garcia 
Barão, seguiram de São Paulo para o Rio de Janeiro. O 29 Regimento de 
Cavalaria, comandado pelo tenente coronel Artur Gomes Mariante, teve 
a missão de estacionar na cidade de Sorocaba, em São Paulo, onde se 
manteve até o seu regresso ao Estado. Sob o comando do capitão Traja-
no Marinho; comissionado em tenente coronel, foi criado um corpo au-
xiliar desta Brigada, em cuja constituição entrou o primeiro esquadrão 
do 29 Regimento de Cavalaria. Esteve essa unidade em serviço especial 
em Boituva, naquele Estado, até que se recolheu ao Rio Grande. De 
Florianópolis, onde se achavam, embarcaram também para o Rio de Ja-
neiro os 29 Batalhão de Infantaria e 49 Batalhão de Reserva. Tiveram es-
sas unidades a missão de concorrer, ao lado do Exército Nacional e de 
outras tropas, para garantir o Governo provisório do Pafs, na fase delica-
da da reconstituição da República. Acabam de regressar ao Estado as úl-
timas dessas unidades, tendo no Rio de Janeiro, como em Sorocaba. 
Boituva e noutras regiões onde operaram, prestado serviços cuja relevàn-
cia não necessita de encarecimentos, por estarem na consciência de to-
dos. Permanece, ainda, em Florianópolis, o 39 Batalhão de Reserva, do 
comando do coronel reformado Amadeu Massot, única das unidades 
dessa categoria que ainda está em serviço." 

Há, no Boletim acima, uma parta que merece uma retificação 
e manda a Justiça que se a faça. E fazê-mo-la com a autoridade de 
termos sido o secretário da Brigada, na época, perfeito conhecedor 
de todos os acontecimentos internos da Força. E a referência feita 
aos major Leopoldo de Barros Bitencourt e capitães Alcindo Nu- 
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nes Pereira e Osório Tuiuti de Oliveira Freitas, pertencentes ao 
Exército e instrutores dá corporação. 

Desses oficiais, o primeiro só se apresentou quarenta e oito 
horas depois e os últimos no dia seguinte ao da eclosSo do movi-
mento, quando a vitória da revolução já estava praticamente asse-
gurada. 

Encerrada a parte referente à revolução de 1930, em que a 
Brigada Militar teve papel preponderante, empenhando-se a fundo, 
com grande ardor e insopitável entusiasmo, pelo triunfo da causa 
que abraçara, continuemos a narração dos principais fatos da vida 
da corporação. 

Em dezembro, ainda de 1930, entrou em funcionamento o 
pavilhão de alvenaria, em que está instalada a torrefação de café, 
construido a expensas da caixa da Brigada, então anexo às Oficinas 
da Brigada. Hoje, faz parte integrante do Estabelecimento de Sub-
sistência. 



CAPITULO V 

— Mudança do 39 Regimento de Cavala-
ria para Passo Fundo. — Suplentes do Juiz To-
gado do Conselho de Apelação. — Dispensa de 
exame prático. — O Depósito de Recrutas passa  
a denominar-se Escola de Instrução.  — Nova dis-
tribuiçã'o de efetivos. — Anel simbólico para os 
possmidores do Curso Prático de Enfermeiros e 
Padioleiros. — Casas para moradia de praças. — 
A Escolta Presidencial é transformada em Regi-
mento. — Transformação do Grupo de Metra-
lhadoras em Batalhão de Infantaria. — Constru-
ção de rodovias. — Inauguração do novo quartel 
do Regimento Presidencial. — Cancelamento de 
punições disciplinares. — Distintivo para as pra-
ças com o Curso de Veterinária. — Centenário 
da FOrça Pública de São Paulo. — Novo arma-
mento distribu ido à tropa. — Redução de efeti-
vo da Brigada Militar. — Visita do embaixador 
italiano a Pôrto Alegra — Movimentação do 59 
Batalhão de Infantaria. — Contigente provisó-
rio de Santa Bárbara. — Linha telegráfica kat-
Palmeira — Criação do Serviço de Rádio Tele-
grafia. — Medidas de compressão para redução 
de despesas atingem ã Brigada Militar. 
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1931 

A fim de atender necessidades decorrentes do serviço de poli-
ciamento e de manutenção da ordem no território do Estado, o 
Govèrno resolveu transferir, da cidade de Alegrete para a de Passo 
Fundo, a sede do 39 Regimento de Cavalaria. 

Assim, a 9 de janeiro de 1931, o Regimento deslocou-se para 
sua nova parada, onde chegou a 12, acantonando em galpões de 
madeira, cuja conservação náb era boa, na vila Cruzeiro, nos arre-
dores da cidade, situação em que se conservou por muitos anos, 
tendo, no decorrer do tempo feito algumas melhorias nos mesmos. 

Por decreto número 4.741, de 18 de março, foram criados 
três lugares de suplente do juiz togado do Conselho de Apelação 
da Brigada Militar, com a designação de primeiro, segundo e ter-
ceiro. 

A 20, o Govërno considerando a desnecessidade de os oficiais 
e aspirantes a oficial, possuidores do Curso de Preparação Militar,  
prestarem exame prático para promoção aos postos de capitão e 
segundo tenente,  baixou um decreto isentandessa exigência 
regulamentar. 

Era, em verdade, urna aberração. Depois de um curso intensi-
vo de três anos, com estudo regular e prática da tática, balística, 
topografia, organização do terreno, etc., obrigava-se, ainda, aos 
que o completavam, a um exame prático, um tanto rudimentar, 
como aos demais que não possuiam aquele Curso. 

87 



Foi mantida, entretanto, ainda por algum tempo, ,a exigência.  
do exame prático para oarsto de majora  e que, mais tarde, também 
caiu. 

Por decreto de 9 de abril, foi mudada a denominação do De-
pósito de Recrutas para a de — Escola de Instrução —, compreendi-
dos nesta a Linha de Tiro, o Picadeiro e o estádio de Instrução Fi-
sica. 

Aquela denominação, dada a esse departamento criado no co-
mando do coronel Cipriano da Costa Ferreira, perdera, com o de-

correr do tempo, a sua propriedade, pois outros encargos lhe fo-
ram sendo atribuidos, a par da incumbência principal de ministrar 
ensinamento militar aos recrutas da força. 

O Boletim número 92, de 21, deu publicidade ao novo qua-
dro de organização da Força, atribuindo-lhe um  efetivo de cinco 
mil seiscentos e treze homens. 

Desejavam, há muito, as praças que concluiam o Curso de En-

fermeiros e Padioleiros usar um anel distintivo dessa especialidade, 
tendo visto realizado ésse desejo, com a autorização que lhes foi 
concedida, em Boletim de 8 de maio, para o uso de um anel simbó-
lico. 

Esse anel tem, na frente, uma cruz vermelha, com as ini-
ciais E.P.B.M., dispostas nos quatro ângulos externos da cruz, sen-

do as letras" E.P. em cima •e B.M. em baixo; tendo em ambos os la-
dos (direito e esquerdo) um caduceu, em sentido vertical. 

Uma das preocupações do comandante geral, coronel Claudi-
no Nunes Pereira, era o problema da moradia de praças casadas, 
dados os relativamente pequenos vencimentos que percebiam e os 
alugueres, já um tanto-altos, das casas particulares. 

Dando início à execução de um plano de conttrução de pe-
quenas casas de madeira, em terrenos do Estado, fez aquele chefe 
construir, na Chácara das Bananeiras, doze dessas casas, distribuin-
do-as, pelo Boletim de 13 de maio, aos 19 Batalhão de Infantaria, 
Grupo de Metralhadoras e Escola de Instrução. 
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Como homenagem à memória do segundo sargento Demétrio 
Witt, morto em conseqüência de ferimentos em combate no Esta-
do de São Paulo, por ocasião do levante de julho de 1924, foi dado 
a esse grupo de casas a denominação de — Vila Sargento Witt 

Por decreto de  14 de maio, foi, a Escolta Presidencial, trans-
formada em Regimento Presidencial, sem alteração de seu efetivo, 
modificada, porém, a distribuição do pessoal em três esquadrões e 
um pelotão extra-numerário organizados, ficando para serem for-
mados oportunamente um esquadrão e um pelotão de metralhado-
ras. 

Também por decreto de 2 de junho, o Grupo de Metralhado-
ras foi transformado em batalhão de infantaria, com a numeração 
de 59e a mesma organização dos demais. 

A 26 de agosto_ o comandante geral declarou, em Boletim, 
ter o Governo resolvido incumbir uma unidade da Brigada Militar 
a construção de ro mias. 

Foi designado para essa missão o 59 Batalhão de Infantaria, 
ao qual, prèviamente instruido nos trabalhos a executar, foi entre-
gue a construção ria estrada, ligando Canela e Bom Jesús.  

Para dar início ao serviço e preparar o acantonamento, seguiu, 
a 28, para aquela localidade, uma companhia, convenientemente 
aparelhada e acompanhada de engenheiros da Secretaria das Obras 
Públicas, aos quais ficou atribuida a direção técnica. 

No mês de outubro, seguiram os elementos restantes do Bata-
lhão. 

Os tópicos adiante transcritos, extraídos de um relatório 
apresentado ao tenente coronel Alzimiro Francisco Wellausen, co-
mandante da unidade, pelo dr. Fernando Abott Sobrinho, enge-
nheiro-chefe dos trabalhos, dão a idéia do que produziu o pessoal 
nos meses de setembro a dezembro: 

"Sr. Comandante. Conforme determinastes, apresento-vos o resumo dos 
trabalhos feitos, durante os meses de setembro a dezembro do ano que 
acaba de findar. Designado pela Diretoria da Viação Terrestre para 
acompanhar os serviços de reparação e construção a cargo de vosso Ba-
talhão, assumi essas funç5es em outubro último, em substituição ao en- 
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genheiro Luiz Appel, que foi igualmente destacado para outros serviços. 
Devido às torrenciais e consecutivas chuvas caidas nos meses de setem-
bro e outubro, foram os trabalhos de reparação grandemente prejudi-
cados, sendo muito poucos os dias aproveitáveis. A terceira companhia, 
encarregada do primeiro trecho de conservaão, distante quatro qu ilome-
tros de Canela, conseguiu torná-lo transitável, após ingentes esforços, 
visto o mau estado de conservação em que este se achava, sendo mesmo 
considerado o pior trecho em toda a extensão da estrada. Ali foram fei-
tos grandes reparos, constando de grandes aterros, escavações, atulha-
mento de enormes fossas, que a cada passo se deparava, tornando-se nos 
dias chuvosos grandes atoleiros, impedindo mesmo o trânsito carroçá-
vel. Esta companhia, até a presente data, restabeleceu o trânsito perfei-
to e em condições técnicas aceitáveis, reparando mais dois quilômetros, 
tudo num total de seis quilômetros, ficando em sua largura definitiva 
envaletados por ambos os lados; tudo em perfeita ordem. Este trecho fi-
cou a cargo de um zelador, que o tem mantido em bom estado. Ao mes-
mo tempo, esta companhia destacava um contingente, para melhorar o 
último trecho da estrada, a dois quilômetros do local da futura ponte, 
no qual faltava ainda o acabamento do leito, com aterros consideráveis, 
alargamentos, boeiros, envaletamento em geral, etc., o que conseguiu fi-
nalmente, quando reforçado pela primeira companhia, que veio em no-
vembro último, auxiliá-la grandemente, a despeito do mau tempo en-
tão reinante. Nesta mesma época, acampou a oito quilômetros da vila a 
segunda companhia, que foi por vós incumbida da restauração do trân-
sito, em seguimento aos serviços já feitos pela terceira, que veio estacio-
nar no Passo do Inferno. Aquela turma tem trabalhado satisfatóriamen-
te, melhorando sensivelmente os piores trechos, os quais ofereciam,sério 
perigo ao trânsito público. São considerados bons seus trabalhos de 
aterros, envaletamentos, etc., faltando ainda atacar alguns pontos es-
treitos e em rocha, imprescindíveis, muitos dos quais em curvas aperta-
das, de pequenos raios, que oferecem dificuldades ao cruzamento de 
veículos, bem assim aterros por completar. Em breve, será ligada esta 
parte em reparação, ao trecho final, atacado pelas companhias primeira 
e terceira, cuja conservação fôr-a abandonada há muito. Também foi re-
movida a passagem difícil no quilômetro dezoito, que não fbra feita 
pela construção primitiva, sendo uma elevação bastante forte, sobre ro-
cha, a borda de um perau de quèda brusca. Depois de convenientemente 
dinamitado o leito, foi construido um muro de arrimo de junta seca, 
para proteção do aterro, completando-se a largura regulamentar e con-
sequente ligação ao eixo da estrada, tendo desaparecido o perigo que 
oferecia, além de um bom aspecto .e segurança. Logo abaixo deste local, 
foi derrocado um trecho em curva, que também nffo estava em largura 
própria e consequente envaletamento. A pedra daí retirada foi utilizada 
na construção de um boeiro capeado de sessenta por oitenta centí-
metros, a poucos metros de distância deste local, completando- 
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se deste modo as obras de arte necessárias bs condições técnicas indis-
pensáveis. Demovendo-se alguns pontos estreitos necessários ao franco 
trânsito, na região do arroio Saiquí, divisa entre o município e ode Taqua-
ra, acha-se a estrada, em toda a sua extensão, em boas condições, ofere-
cendo segurança ao trânsito de automóveis. Nos primeiros dias de 
setembro, determinates o início da terraplenagem à margem direita do 
rio Santa Cruz, depois de feito o respectivo desmatamento e limpeza da 
faixa em que será lançada a nova gradiente, cujo traçado acha-se estuda-
do até a estaca duzentos e cinquenta, isto é, em cinco quilômetros apro-
ximadamente. Tendo-se iniciado a contrução do novo trecho e para fa-
cilitar a passagem sobre o rio, que não poucas vezes tem suas águas 
acrescidas, atacando, não permitindo vau, devido às chuvas em suas ca-
beceiras, determinastes então a construção de uma pinguela pênsil, para 
o serviço interno de nossos trabalhadores e transporte fácil de materiais 
para nossos trabalhos. Sobre cabos de aço de uma e meia polegada de 
diâmetro, corrimãos do mesmo, transversinas de pinho de oito centi-
metros e espaçadas de cinquenta centimetros e estrado de tábuas da 
mesma madeira, soiidamente amarrados com arame de aço, construimos 
a referida pinguela com um comprimento de sessenta e cinco metros 
por um de largura, prestando bons serviços, nffo só aos nossos trabalha-
dores, como a particulares que moram do outro lado do vale, sem preo-
cupação das enchentes imprevistas, comuns nos rios de serra. Turmas de 
pedreiros atacam simultaneamente o desmonte e arrebentação de pe-
dras, no trecho a construir, prevenindo dèsse modo os escorregamentos 
ocasionais, a fim de evitar-se algum acidente de conseqüências funestas 
aos nossos trabalhadores. De um modo geral, sdb estes, sr. comandante, 
os trabalhos executados, até a presente data, sendo-me grato registrar 
nesta pequena resenha a minha grande satisfação pelo modo correto e 
disciplinado de todo o pessoal inferior, que, com a vossa valiosa orien-
tação, muito tem contribuido para o andamento de nossos trabalhos. 
Outrossim, saliento-vos também o auxílio eficaz que nos tem prestado 
todos os oficiais que, com a sua fina educação e franca camaradagem, 
têm concorrido para o bom xito de nossos esforços." 

Permaneceu o 59 Batalhão nesse serviço até julho de 1932, 
quando, por exigência de operações militares, foi dali retirado. 

A 20 de setembro, aniversário da gloriosa Revolução Farrou-
pilha, foi inaugurado o novo quartel do Regimento Presidencial, 
construido no mesmo lugar do antigo, à rua Dezessete de Junho es-
quina da Praia de Belas.  

Ao ato, que se revestiu de solenidade, compareceram o inter-
ventor federal, general dr. José Antônio Flores da Cunha, o repre- 
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sentante do comando da 3 Região Militar, o Arcebispo Metropo-
litano, D. João Becker, o major Alberto Bins, prefeito da Porto 
Alegre, secretários de Estado e outras autoridades civis e milita-
res, além da oficialidade da força. 

Este quartel está presentemente ocupado pelo 19 Batalhão de 
Guardas. 

A 30, o Governo baixou o decreto número 4.865, autorizan-
do o cancelamento de notas de punições disciplinares, existentes 
nos assentamentos de oficiais e praças, desde que nenhuma falta 
houvessem cometido durante um periodo de dez anos, contado da 
data da última que tivessem sofrido. 

A exemplo do que já fàra concedido às praças com o Curso 
de Enfermeiros e Padioleiros, a 9 de novembro, foi, também, per-
mitido às que tirassem o Curso de Enfermeiros Veterinários, usar 
um distintivo indicativo dessa profissão. 

A 10 de dezembro, seguiu para o Estado de São Paulo uma 
comissão, composta do tenente coronel Agenor Barcelos Feio, ma-
jor Antéro Marcelino da Silva Junior, capitães Venâncio Batista e 
Camilo de Morais Dias, a fim de representar a Brigada Militar nas 
solenidades comemorativas do centenário da criação da Força Pú-
blica daquele Estado. 

Esses oficiais regressaram a Porto Alegre nos primeiros dias de 
janeiro seguinte. 

Foram eles recebidos de maneira carinhosa e cercados de inú-
meras atenções, na capital paulista. 

1932 

Em janeiro de 1932, foi fornecido às unidades de infantaria e 

cavalaria o novo armamento, adquirido na Checoslovaquia, cons- 
tante de carabinas curtas e fuzis metralhadoras Z.B. 	- • 

Substituiram, aquelas, os antigos fuzis Mauser, modelo 1895, 

já bastante descalibrados devido ao muito uso. 
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Em fevereiro, esteve em Porto Alegre, em visita oficial ao Es-
tado, o embaixador do Governo italiano, acreditado junto ao Go- 

Verno brasileiro. 
A 24, por ocasião de sua visita ao Interventor federal, for-

mou, para prestar-lhe continência, o 39 Batalhão de Infantaria, 
tendo o seu carro escoltado, tanto ao desembarcar corno nessa 

visita, por um piquete de lanceiros do Regimento Presidencial. 

Nos primeiros dias de março, chegou a Porto Alegre, em 
trânsito, o 59 Batalhão de Infantaria, que se achava acantonado no 
Passo do Inferno, o qual, poucos dias depois, para ali regressou. 

Motivou êsse deslocamento o boato insistente, que corria, de 

um levante contra o Governo federal, o que, mais tarde, se concre- 

tizou. 

Por decreto de 8, o Governo criou, com sede em Santa Bárba-

ra, um contingente provisório, com o efetivo de 104 homens, su-

bordinado ao comando e regulamento da Brigada Militar. 
A 25 de abril, foi declarado estar terminada a construção da 

linha telegráfica Palmeira-lraí, executada por pessoal da corpora- 

ção. 
Os trabalhos foram iniciados em dezembro anterior, à princí-

pio sob a direção do primeiro tenente Eduardo Navarro e, depois, 
do eletricista da força, João Wiestel, sendo o material necessário 
fornecido pela Secretaria das Obras Públicas e pela Repartição Ge- 

ral dos Telégrafos. 
Ao, serem iniciadas as transmissiSes pela nova linha, recebeu o 

comandante geral os seguintes despachos: 

"Coronel Claudino. Porto Alegre. De Irar. 19/4. Cumpro dever comuni-
car V. S. terminação serviço construção linha telegráfica para Irai 
Inauguração hoje estaçâo presença pessoas representação, foi grato ou-
vir expressivas referências elogiosas a vossa valiosa interferência para 
realização tão meritória obra. Respeitosas saudações, João Wiestel. 

Encarregado da construção." 

• 
"Coronel Claudino. Porto Alegre. De Irai. 21/4. Tenho prazer regosijar- 

me vossência pela inauguração estação telegráfica neste povoado, para o 
que contribuistes efetivamente. Aproveito a oportunidade transmitir 
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modo exemplar se portou destacamento Brigada empregado serviço, fa-
zendo outrossim ressaltar interesse pelo respectivo encarregado sr. João 
Wiestel, graças a cuja atividade até sacrificio, conseqüência mau tempo, 
estamos já posse tão útil melhoramento. Cordiais saudações. Vicente 
Dutra. Prefeito." 

A aula de rádio telegrafia, criada na Brigada Militar, dera exce-
lentes resultados, organizando-se, depois de preparada a primeira 
turma de operadores, a título precário, um serviço de transmissõ'es, 
cújas reais vantagens foram muito apreciáveis, notadamente no de-
correr da revolução de 1930. 

Regularizando essa situação, o Governo, por decreto de 9 de 
maio, criou oficialmente o Serviço de Rádio-Telegrafia. 

Dispunha o Serviço, inicialmente, de seis estações, instaladas 
em Porto Alegre, Santa Maria, Santana do Livramento, Passo Fun-
do, Pelotas e Passo do Inferno, esta no acampamento do 59 Bata-
lhão de Infantaria e aquelas nas sedes de unidades estacionadas nas 
mesmas cidades. 

Para a manutenção desse Serviço, o Estado concorria ~ente 
com a verba para pagamento de vencimentos do respectivo pessoal; 
todas as demais despesas corriam pela Caixa da Brigada. 

Mais uma vez, as medidas de compressãb de despesas, deter-
minadas pelo Governo, atin  iram a Brigada Militar, sem levar-se em 
conta a natureza dos pesados encargos a ela atribuidos com a guar-
cta cre esrapeTearnentos públicos e n noljciamento de todo o s  a-
do, além de outros serviços ocasionais.  

Qualquer redução no efetivo da força, já bastante aquém das 
necessidades mínimas para poder desempenhar-se cabalmente da 
missão que lhe cabe, vem, afora outros inconvenientes, refletir so-
bre a saúde do pessoal, que fica mais sobrecarregado de obrigações, 
com folgas mais reduzidas e, conseqüentemente, com menores 
oportunidades de recuperar energias despendidas, trazendo o 	. en- 

fraquecimento ffsico de muitos homens, com reais prejuízos à cor-
poração e ao erário público. 

Aliado a outros fatores, tem sido o peso dos encargos, com 
relativamente pouco descanso, a causa principal do desenvolvimen- 

94 



to, na força, da terrível peste branca, que, anualmente, faz regular 

número de vítimas e ocasiona elevado número de reformas. 
Assim, determinando severas providências naquele sentido, o 

Governo, por intermédio da Secretaria do Interior, em 10 de maio, 
mandou que, na força estadual, fossem suspensas, em absoluto, 
quaisquer alistamentos; que só se concedesse reengajamento a pra- 
ças de boa conduta, com mais de quatro anos de serviço e que pre-
enchessem certas condições; que fosse reduzido o quadro de moto-
ristas; que fossem, também, reduzidas as bandas de música das uni-

dades; que, ainda, os batalhões de infantaria e os regimentos de ca-
valaria tivessem seus efetivos diminuidos, ficando as respectivas 
quartas companhias e os respectivos quartos esquadrões só com 

seus quadros de oficiais. 
E, diga-se de passagem, ainda como medida de economia, há 

muito vinha sendo protelado o fornecimento de fardamento ao 
e_e_ssoali  nas épocas devidas_e só se o fazia parcamente, quando já 
n=rials era possivl rllaL  

ouve praças que chegaram a atravessar o inverno sem capote 
nem manta. 

Em Pelotas, onde comandamos o 49 Batalhão de Infantaria, 
durante a invernia de 1933, bastante rigorosa, praças em serviço de 

policiamento chegaram a encarangar, devido ao frio, o que nos le-
vou a dirigir um enérgico telegrama à autoridade competente. Co-
mo solução, foi mandado distribuir às unidades capas coloniais, já 
muito estragadas, que haviam sido recolhidas, depois de usadas por 
elementos de corpos provisórios. 

Entretanto, já era alguma coisa, não obstante a desuniformi-
dade que trazia entre o pessoal. 

Mencionamos èste fato para que fique registrado alie, nem, 
sempre, se tem dado à Brigada Militar a assistência e o amoup.a. 
que era,  indiscutivelmente, faz jús pela sua grande abnegação. inex-
"crdïvel espírito de sacrificio, insuperável disciplina e inegável leal-
dade 
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CAPÍTULO VI 

— Movimento Pró-Constituinte. — A si-
tuação nacional. — A Frente Única do Rio 
Grande do Sul dirige-se ao presidente da Repú-
blica. — Resposta deste. — Entrevistas do dr. 
Batista Luzardo. 
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1932 

Movimento Pró-Constituinte 

De há muito circulavam boatos insistentes de que se tramava 
a perturbação da ordem no território nacional, tendo como ponto 

de irradiação o Estado de Sá-o Paulo. 
Era que, decorridos quase dois anos da revolução de 1930, ain-

da hão se tratara da constitucionalização do País. 
Os, elementos adversos ao Governo, notadamente naquele Es-

tado, não se cansavam de protestar contra a situação. Clamavam 
por uma constituição e por um Governo eleito normalmente pelo 

povo. 
Em meados de março, um grupo de exaltados empastelou o 

"Diário Carioca", que, em linguagem violenta, atacava diariamente 
o presidenie » Vargas, dizendo-se que tal atentado fora praticado 
por. oficiais do Exército e da Marinha, aliados a outros elementos. 

,.domo õ Governo Provisório não tivesse tomado, de imediato, 
providêháas enérgicas, como o caso exigia, preferindo contempori-
zar a situação, todos os riograndenses que exerciam cargos de cola-
boração direta -..ho presidente da República, por tal fato e outros 
anteriores, exoneraram-se dos postos que ocupavam na máquina 
administrativa do País. 

Entre os demissioriarios, contaram-se os drs. Mauricio Cardo-
so e Batista Luzardo, respectivamente ministro da Justiça e chefe 
de polfcia do Rio de Janeiro, os quais julgaram-se desautorados e 
sem apoio para fazerem punir os autores de tal atentado. 

Dessa forma, o Rio Grande, solidário com os seus ilustres fi-
lhos, tomou providências para assegurar a sua posição, face aos 
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compromissos assumidos peia revolução de outubro de 1930, de 

que fora um dos principais esteios. 
Os drs. Borges de Medeiros e Raúl Pila, chefes da Frente Uni- 

ca Riograndense, constituída pelos Partidos Republicano e Liberta-

dor, dirigiram ao presidente Vargas enérgico telegrama em que, de-

pois de profligarem a náb punição dos autores do empastelamento 

e de tratarem de outros fatos, diziam: 

"Abstraindo os antecedentes mais remotos, que deixamos passar em si-
lêncio, pelo desejo de no criar nem agravar dificuldades que assober-
bam a governação da República, hoje sentimos a necessidade patriótica 
de manifestar claramente a nossa opiniáb, ante uma situação de fato, 
cuja gravidade ninguém pode dissimular. As cartas do ex-ministro do 
Trabalho e do ex-chefe de polícia do Distrito Federal, corroboradas 
posteriormente pelas informaç5es do ex-ministro da Justiça, geram a 
convicção de que a intolerância e a violência começam a implantar nes-
sa metrópole, o regime de terror, com tendência a generalizar-se em to-
do o País." 

E, depois de outras considerações, terminavam os signatários 
do despacho apresentando várias sugestões, contidas em um heptá-

logo, do qual, entre outros, constavam os seguintes itens: 

"19 — Sem prejuizo da ação disciplinar contra os militares por ventura 
implicados no atentado, contra as oficinas do "Diário Carioca", a 
presidência dêsses inquéritos, para a apuração dêsse crime, será deferida 
a um membro do Supremo Tribunal Federal, escolhido por êste, fican-
do o mesmo magistrado com amplos poderes para praticar tódas as dili-
gências que lhe pareçam necessárias para a completa elucidação da ver-
dade, inclusive propor a suspensifo de qualquer autoridade ou funcioná-
rio indiciado. 

49 — Nomeação imediata de uma comissáb de juristas notáveis, para a 
elaboração do projeto de Constituição, que será entregue à apreciação 
pública e enviado, com as emendas que forem recebidas, à assembléia 
constitu inte. 
59 — Providências administrativas imediatas para que tenha lugar no 
prazo do decreto, o início do alistamento eleitoral em todo o territó-
rio da República, prosseguindo regularmente o respectivo processo na 
forma da lei, e marcando desde já, em decreto, a data da eleição da 
Constituinte, que deverá realizar-se ainda dentro dèste ano. 
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O telegrama acima fora dirigido ao presidente da República, 

por intermédio do dr. Assis Braiil e, a êste, o seu destinatário, de- 
pois de reunir o Ministério, transmitiu extensa resposta, cujo teor 
foi o seguinte: 

"Em 16 de março de 1932. Dr. Assis Brasil. Porto Alegre. Acuso o rece-
bimento do telegrama em que me transmite, sob reserva, as sugestões 
dos Partidos políticos do Rio Grande. Reconheço o alto senso patrióti-
co que presidiu 'a elaboração desse documento, que bem reflete, nas 
suas ponderadas considerações, aquela clareza de pensamento e seguran-
ça de conceitos tio de seu feitio e a lealdade com que sempre serviu ao 
Governo. Ao assumir a chefia do Governo provisório, investido pela re-
volução vitoriosa, verifiquei ser a situação do País, conforme o povo a 
pressentia, e o otimismo oficial disfarçava, de completo desmantelo; os 
orçamentos desequilibrados, as despesas públicas efetuadas à margem 
das formalidades legais; a desordem administrativa instaurada como nor-
ma; uma dívida flutuante de total desconhecido; o crédito abalado no 
exterior pela falta de pagamento de vários compromissos e por um vul-
toso descoberto; as reservas ouro esgotadas; o decréscimo das rendas em 
constante aumento; enfim, o desequilíbrio das forças econômicas acar-
retando a depreciação dos nossos principais produtos de exportação, 
agravado pela ruinosa politica do café. Nessa situação, imperfeitamente 
resumida, minha preocupação contínua foi pôr ordem na administra-
ção, restaurar as finanças, equilibrar os orçamentos, cortar despesas, ex-
tinguir abusos, impem-  sacrificios, sanear o ambiente moral e material do 
País, tarefa ingente e ingrata que o ilustre amigo com rara precisáb qua-
lificou .certa vez de "desintoxicação pelo jejum". Entendendo dedicar-
me proveitosamente ao bem público, procurei dar tréguas à politica e 
utilizei medidas de rigor, cuja adoção, nos periodos normais, os empe-
nhos partidários impossibilitariam. A missão administrativa que me im-
puz levar adiante, tornou-se de tal forma absorvente, que cheguei a des-
preocupar-me das contingências políticas. O aproveitamento de milita-
res em algumas interventorias foi em conseqüência dessa preocupação 
dominante. Considerava-os elementos úteis à obra da revolução, nio só 
porque, no momento, eram os mais capazes de manter em um regime 
de autoridade, como porque, náb tendo ligaçoSes partidárias, tratariam 
apenas de recompbr a desordem financeira dos Estados. Não fiz poli-
tica na acepção comum que se dá entre nós ao vocábulo, como subor-
dinação aos postulados e interesses dos partidos. Consagrei-me a admi-
nistrar. Se quizesse desenvolver atividade política nada mais facil. Basta-
ria abrir o cofre dos favores oficiais, seguindo os precedentes. Procurei 
assim governar afastado das influências partidárias. Surgiu a reação poli-
tica e, em conseqüência, o choque entre os próprios elementos revolu-
cionários. Náb era intenção minha afastar do governo a politica. Antes 
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queria, passada a hora da trégua, assegurar, com isenção absoluta, o 
surto de todas as atividades partidárias. Os atos praticados ajustaram-se 
a este critério. A fase até agora decorrida da atuação do governo provi-
sório, não teve finalidade política. Insisto: visei apenas administrar isento 
de preocupações partidárias. Sem falsa modestia, a obra do governo pro-
visório, no terreno administrativo, é realmente notável, como o compro-
vará a oportuna divulgação dos resultados obtidos. Realizada essa obra 
enfrentaríamos imediatamente a tarefa política da revolução, isto é, a 
organização constitucional do País. Ao atingir essa etapa, o meu pensa-
mento teria de voltar-se logicamente para o Rio Grande, que pela atua-
ção edificante dos seus partidos tradicionais irmanados na Frente Única, 
foi a alavanca poderosa e impulsionadora do movimento revolucionário. 
Com  êle e com o resto do País acordaria o desenvolvimento de um pla-
no de ação nacional, sem visar qualquer interesse pessoal ou regionalis-
ta. Uma vez que o Rio Grande, antecipando êste meu propósito, vem a 
mim pela autorizada voz de seus chefes e dirigentes, no posso deixar de 
recebê-lo naquele mesmo estado de ãnimo em que o iria procurar, isto 
é, com o intento e a resolução de juntos nos empenharmos sinceramen-
te na execução da mesma obra de elevado patriotismo, cujo escopo con-
siste em promover e assegurar o engrandecimento do Brasil. Encerran-
do estas considerações, quero acentuar que o Rio Grande nenhuma dú-
vida deve manter quanto à minha boa vontade e constante desejo de 
atender seus interesses materiais e aspirações de ordem política, como 
aliás pode dar testemunho insuspeito o seu ilustre interventor. O caso 
de São Paulo exemplifica especialmente o aderto. Retirei de lá um mili-
tar reconhecidamente digno, que se revelara administrador zeloso e de-
fensor intransigente das garantias e liberdades individuais, substituin-
do-o por um interventor civil e paulista, igualmente digno — substitui-
ção que, por si só, está dando lugar ao aparecimento de novos casos, 
que tenho de enfrentar e resolver." 

Passava, depois, o presidente Vargas a tratar dos itens conti-
dos nas sugestões do telegrama referido. 

Quanto ao item primeiro — dizia não ser outro o seu pensa-
mento. A forma proposta, aliás tornada pública anteriormente em 
um órgáb da imprensa do Rio, traria a violação das leis judiciárias 
em vigor e das normas do Governo; fazia referências â ampla auto-
nomia do Supremo Tribunal Federal, do qual nãb podia o GoVèrno 
exigir a designação de um de seus membros para presidir o inquéri-
to; dizia que os inquéritos, tanto civil como militar, estavam em 
curso; sugeria, como mais avisado, excluir êste item ou formulá-lo 
dentro das normas legais vigentes. 
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Depois de responder aos segundo e terceiro itens, cujos ter-
mos em nada se ligam ao assunto deste Esboço Histórico, respon- 
dia ao quarto, dizendo que a sugestão nele contida já havia sido 
aprovada pelo Ministério, estando o ministro Mauricio Cardoso co- 
gitando de sua organização e de propô-la ao Governo; e quanto ao 
quinto — que as providências sugeridas constavam da própria lei e 
que seriam executadas na sua forma e termos. 

Ao mesmo tempo que se dirigia ao presidente da República, a 
direção da Frente Única dirigiu-se, também, aos prefeitos munici- 
pais do Estado, declarando-lhes que, depois de examinadas as cau- 
sas que haviam determinado a exoneração dos gaúchos dos cargos 
que ocupavam na administração federal, havia resolvido não lhes 
dar apenas o seu aplauso, como, ainda, como seqüência lógica, fi-
carem os dois partidos inibidos de darem ao Governo provisório o 
concurso individual de outros quaisquer de seus membros, embora 
isso n5o traduzisse oposição sistemática ao mesmo Governo. 

Retornando a Porto Alegre, os demissionários foram procura-
dos •por representantes de diversos órgãos da imprensa local, que 
lhes queriam ouvir àcêrca dos principais motivos determinantes de 
sua conduta. 

O dr. Batista Luzardo, em entrevista ao jornal libertador Esta-

do do Rio Grande, declarou que todas as dificuldades criadas para 
Governo provisório eram oriundas do chamado Caso de Sãb Pau-

lo, conseqüente à entrega da Interventoria ao sr. João Alberto, mi-
litar, de um Estado por excelência civilista, medular e substancial-

mente civil. 
Entretanto, continuou, quando se debatia o problema, ele e 

outros proceres envidaram esforços supremos para evitar tal no- 
meaçffo se consumasse, tendo, porém, o sr. Osvaldo Aranha obtido 

assentimento dos opositores, em solene afirmaç5o de que o sr. 
João Alberto permaneceria no cargo apenas um mês, o tempo sufi- 
ciente para permitir a retirada honrosa em aparências. Tal -afirmati-
va não f..ára cumprida, fóra feita em uma conferência realizada no 
Palace Hotel, no Rio.de Janeiro, com a presença do dr. Assis Brasil 
e de outros elementos graduados da revolução. 

Afirmou ter sido este o primeiro êrro do Govérno e daí ter 
nascido a intranqüilidade que assoberbava o período de GoVèrno 
provisório e cujas gravíssimas conseqüências todos apreciavam. 
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Prosseguindo, disse que o Pacto de Pedras Altas — foi o se-
gundo golpe mortal na idealidade da revolução. Declarou que, em 
tal documento, firmado pelos srs. Osvaldo Aranha, Juarez Tavora, 
João Alberto, Miguel Costa, Mendonça Lima e Góis Monteiro, — 
tivera berço o fascismo caricatural do Brasil. As legid'es seriam ins-
trumento tão poderoso, para o domínio indefinido, para a obra 
personalista dos seus ideadores. 

Passou a falar, depois, da Frente Única Riograndense, nos es-
forços empregados para desfazê-la, porque — passava a ser assim 
um incômodo, porque severo, uma fórça temida, porque indepen-
dente. Era preciso enfraquece-la, cindindo-a. Era mister quebrar o 
encanto de onde emanava o poder incontrastável — a Frente Úni- 

ca. E se o incomparável Flores da Cunha quizesse falar — dizia o dr.' 
Luzardo — tornaria públicas as propostas, as solicitações que nesse 
sentido se multiplicavam. 

"Mas, a lealdade e a nobreza do general riograndense não se 
aluiam e então a viagem do ministro da Justiça, em julho, expli-
cou-se. Em Irapuá teriam éco os desejos ocultos dos que viam, na 
Frente Única, obstáculo mais sério, para a vitória, de um plano de 
govèrno maquinado 'a revelia da Nação, forjado para a realização 
de ignotos ideais. A palavra do chefe republicano deve ser registra-
da para a História: — Não fui eu quem fez a Frente Única, mas, 
agora, nada empreenderei para desfazê-la. Antes, tudo envidarei 
para mantê-la e consolidá-la. 

E, a seguir: — Era imperioso, pois, que outra fórça se criasse 
para enfrentar o bloco inatingível e, com ela, no momento futuro, 
jogar a cartada final. Nos dias sucessivos, como se fóra resposta ao 
civismo sulino, quatro interventores militares eram nomeados para o 
Norte.- Data daí o predomínio da espada, sob o pretexto de que 
com ela se combatia a política. (Diário Nacional, de São Paulo, 20 
de março de 1932). 

Em outra entrevista ao Jornal da Noite, disse o dr. Luzardo: 

"O GoVerno federal permitindo uma série de atentados a todas as liber-
dades, encobrindo crimes de certos elementos filiados à chamada cor-
rente tenentista, há muito se achava distanciado da obra revolucionária, 

cuidando exclusivamente de metamorfosear atitudes nada condizentes 
com os compromissos que assumiramos com a Nação antes e depois da 
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revolução de outubro. No Norte, se consumaram verdadeiros crimes 
contra a imprensa, contra a magistratura, em diversos Estados, cujos go-
vernos eram exercidos por militares ou civis identificados com o Clube 
3 de Outubro, proibindo manifestações de caráter constitucionalista, 
apesar de estar suspensa pelo então ministro da Justiça, dr. Maurício 
Cardoso, a censura à imprensa, trazendo sob seu controle todos os jor,  
nais partidários do imediato retorno do País ao regime constitucional. 
No Espirito Santo, o Govtrno do Estado, procurando inocentar o assas-
sino de um magistrado que foi morto dentro da própria casa da Justiça, 
quando procedia ao julgamento de um criminoso, que pouco depois 
também o assassinava e, em seguida, demitindo e fazendo retirar do Ce-
mitério um promotor público que falara por ocasiãb da inumação do ca-
dáver daquele juiz, responsabilizando o interventor por aquela dolorosa 
tragédia. Em sro Paulo, diversos jornais eram ameaçados de empastela-
mento, assim como no Rio de Janeiro, onde finalmente se consumava a 
cena vandálica de um grupo de oficiais e praças do Exército, inclusive 
um oficial de gabinete do ministro da Guerra e dois do ministro da Ma-
rinha, empastelado o Diário Carioca, fato que revoltou, muito justamen-
te, tod?, 'a.opiniãb pública do País, originando um acontecimento inédi-
to na capital da República, a suspensão espontânea de todos os jornais 

.* Cariocas, por quarenta e oito horas. Mais ainda, ao mesmo tempo que 
em Sáb Paulo se realizava, no dia 24 de fevereiro, um comício monstro 
em propaganda da constituinte, graças às garantias com que cercou os 
seus organizadores o ilustre coronel Manoel Rabelo, no Rio de Janeiro, 
apesar da licença que o ministro da Justiça e eu, de acórdo com o sr. 
Getúlio Vargas, haviamos fornecido, urna idgntica manifestação era 
proibida ante a ameaça de perturbação da ordem, formulada pelos mes-
mos elementos desordeiros que empastelaram o Diário Carioca." 

Ante a marcha que tomavam os acontecimentos, o interven-
tor Flores da Cunha, a 19 de março, depois da reuniffo do Ministé-
rio, foi chamado ao Rio de Janeiro, para conferenciar sobre a 
situação, ali se demorando poucos dias. 

Em fins de junho, segundo publicou a A Federação, órgão 
oficial do Governo do Estado, o presidente Vargas telegrafou ao 
interventor do Rip Grande, consultando-lhe se a ordem seria man-
tida no Estado, a fim de que se processassem os trabalhos de re-
constitucionalização, ao que o consultado respondeu afirmativa-
mente, depois de ouvir seus auxiliares imediátos. 

Esta resposta, porém, pifo correspondia à expectativa da opo-
sição riograndense e de uma grande parte do Partido Republicano, 
pois que se dizia ser o interventor simpático a um movimento ar- 
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mado que se projetava, já tendo, até, assumido compromissos com 
os responsáveis, entre os quais o de enviar forças do Rio Grande, 
em auxílio dos rebeldes que, fortalecidos, rumariam para o Rio de 

Janeiro, com a finalidade de depôr o presidente da República. 
Verdadeiras ou falsas as conversas que se propalavam,. o que 

não nos cabe investigar, o certo é que, ao deflagrar o movimento 
sedicioso, o general Flores da Cunha declarou-se solidário com o 

Governo federal e, imediatamente, ordenou o aprestamento da tro-
pa da Brigada Militar e a organização de corpos de reserva e provi-

sórios, a fim de participarem das operações que se iam desenvolver. 
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CAPÍTULO VIII 

— A REVOLUÇÃO CONSTITUClONA-
LISTA DE SÃO PAULO. 2'Manifestos ao Rio 
Grande e à Nação. — Conduta do interventor 
Flores da Cunha. — Movimentação de unidades. 
— Divergências no Governo do Estado. — 1? Ba-
talhão de Infantaria e sua atuação em SEo Pau-
lo: combates de Burf. — Morte dos tenente co- 
ronel Aparicio Gonçalves Borges e segundo te-
nente Arisolf Fagundes. — Apreciação do coro-
nel Argemiro Dorneles. 
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A Revolução Constitucionalista de São Paulo 

A 9 de ju l ho, finalmente, os revolucionários de São Paulo le-

vantaram-se em',  armas contra o Governo central, ficando, durante 
toda a sua duração, o movimento rebelde circunscrito àquele Esta-
do e a uma pequena parte do sul de Mato Grosso, salvo pequenas 
agitações parciais em outros Estados, de pronto sufocadas. 

- Assumiu a chefia militar dos rebeldes, o general reformado 
Isidoro Dias Èopes, que tinha como principais auxiliares o general 
Bertoldo Klinger e o coronel Euclides Figueiredo. 

O interventor federal, dr. Pedro de Toledo, e os demais mem- 
bros do seu Governo, a ele aderiram, embora, na véspera, houves- 
sem hipotecado solidariedade ao Governo federal. 

O interventor Flores da Cunha, desmentindo o que se propa- 

lava, pbs-se, desde logo, inteiramente solidário com o chefe do Go- 
verno provisõeio, enviando fõrças para o teatro da luta. 

Ali, féz publicar o seguinte manifesto: 

Aó Rio Grande do Sul e ao Brasil 
Colfiltkide surprésa, apesar da minha lealdade para com todas as corren-
tes de opinião do País, pelo movimento sedicioso que estalou em São 
Paulo, cumpre-me declarar ao Rio Grande e à Nação que me conserva-
rei fiel aos deveres de delegado do Governo Provisório. Nesta grave e do-
lorosa emergência, que tifo abrutamente se me depara, outra náb pode-
ria ser a minha atitude, senfo a de manter a ordem, a todo o preço e o 
farei enquanto tiver forças para lutar. Ninguém me fará a injúria de su-
pbr que eu pudesse usar da minha autoridade para atraiçoar a quem 
m'a conferiu fiado na integridade do meu caráter e na capacidade da mi-
nha ação patriótica. O Rio Grande está em completa calma. Além das 
medidas de precaução e segurança, nenhuma outra foi tomada que pu- 
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desse perturbar o curso normal da vida politica. Nenhuma prisáb foi or• 
denada, todos os direitos dos cidadãos estão garantidos e todas as ativi-
dades seguem o seu ritmo natural. Confio no patriotismo do povo da 
minha querida terra, a quem tenho servido e servirei sem medir sacrifí-

cios." 

Por sua vez, os drs. Borges de Medeiros e Raúl Pila, a 13, diri-

giram, também, o seguinte manifesto ao Rio Grande e à Nação: 

"A hora grave que atravessamos obriga-nos a falar ao Rio Grande e à 
Nação. A Frente Única riograndense, isto é, os Partidos Republicano e 
Libertador têm compromissos de honra com a Frente Única de Sáb 
Paulo. Negá-los ou mesmo silenciá-los neste momento seria a ignominia. 
A identidade dos propósitos que animam Sáb Paulo e Rio Grande na 
sua resistência aos èrros da ditadura e ao seu ânimo deliberado de pôr 
entraves à volta do País à ordem legal foram a causa inicial dessa solida-
riedade. Desdobrou-se ela em compromissos poli:ticos assumidos em 
nosso nome pelo representante da Frente Única no Rio de Janeiro, o 
dr. João Neves da Fontoura, para o fim da constituição de um Govêrno 
verdadeiramente nacional e afirmados ainda por nós para a eventualida-
de de uma ação enérgica desde que a tanto fósse arrastado o Govérno de 
São Paulo. A rebelião de São Paulo contra a ditadura estava de há muito 
prevista. Atente-se para êste quadro: ou Sáb Paulo manteria os seus 
compromissos com o Rio Grande, conservando-se afastado da ditadura 

recusando-se a dar-lhe a sua colaboração' para náb ser desleal conosco; 
ou trairia a fé de sua palavra, abandonando-nos no combate em que 

estávamos empenhados. Foi de extrema nobreza o procedimento de Sko 
Paulo. A capitulação com a traição ao Rio Grande preferiu a resistência 
com a dignidade da palavra empenhada. Precipitaram-se os aconteci-
mentos. O Rio Grande foi colhido de surprèsa na avalanche. Homem de 
honra, que preza os seus próprios compromissos, nib exigiria por certo 

ilustre interventor federal no Estado que nós renegassemos os nossos 
compromissos políticos, dando-os sumariamente por Mb existentes. 
Comprometeu-se s. ex. a manter a ordem no Rio Grande do Sul. Sabe 
s. ex. melhor do que ninguém que nunca foram outros os protestos da 
Frente Única. Pelo contrário, é sobre a intangibilidade da Frente Única 
que repousa exclusivamente a paz do Rio Grande. MT° nos apartemos 
das graves responsabilidades que nos pesam. A Frente Única deseja tan-
to como s. ex. preservar da anarquia e da desordem o Rio Grande do 
Sul. A Frente Única no poupará esforços nesse sentido. Mas, em aten-
ção aos anelos e responsabilidades, que o interventor federal conhece, 
desejaramos que s. ex. procurasse contribuir com a sua autoridade mo-
ral, para encontrar uma solução digna e patriótica que ponha tèrmo à 
luta fratricida. Compreendam o Rio Grande e a Nação a angústia das 
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nossas palavras, Talvez ainda seja tempo de evitar o desastre final. E é 
porque queremos.:evitá-lo que nos limitamos nesta hora, de consciência 
conturbada, .ao mínimo que é possível esperar de nós e que é esta sim-
ples e precisa defihiçãá de atitudes. Ao Rio Grande e à Nação: esta é, na 
sua expresso mais serena e leal, a orientação politica dos Partidos Re-

publicano e.  Libertador do Rio Grande do Sul." 

Os elementos que discordaram da conduta politica do inter-
ventor começaram, entáb, a fomentar a perturbação da ordem no 
território do Estado, usando de vários ardís para arrastarem os 
companheiros, ainda indecisos. 

Um dos meios que se utilizaram foi 'a distribuição, em larga 
escala, do manifesto acima, em todo o interior do Estado, porém 
completamente deturpado, como se verá, confrontando o que vai a 
seguir com o anterior, publicado em a A Federação: 

fl 	 Ao Rio Grande do Sul e à Nação 
A hora grave que atravessamos obriga-nos a falar com a possível fran-
queza ao Rio Grande e à Nação. Terra de lealdade e do desassombro, 
não pereçam nas nossas mãos os apanágios mais puros da nossa gente. A 

Frente Única riograndense, isto é, os Partidos Republicano e Libertador 
têm compromissos de honra com os revolucionários constitucionalistas 
de Sio Paulo. Negá-los ou mesmo silenciá-los equivaleria a um crime de 
traição que náb enodoaria apenas os nossos nomes, mas humilharia pe-
rante a Nação o bom nome do Rio Grande, amontoaria sobre nós o dos-
preso dos contemporâneos e sobre nós desencadearia as maldições do 
futuro. Caia o Rio Grande se houver de cair, porém caia de pé. Onde o 
riograndense, só por estar animado de pontos de vista contrários aos 
nossos, capaz de aconselhar-nos ou esperar de nós uma atitude de felo-
nia ou um gesto de desonra? A identidade de propósitos que animaram 

povo de São Paulo e Rio Grande do Sul na sua resistência aos erros da 
ditadura e ao seu ânimo deliberado de pôr entraves à volta do País a or-
dem legal foram a causa inicial dessa solidariedade. Desdobrou-se ela em 
compromissos politicos assumidos em nosso nome pelo representante 
da Frente Única no Rio de Janeiro, o dr. João Neves da Fontoura, para 

fim da constituição de um Governo verdadeiramente nacional e afir-
mados ainda por nós para a eventualidade de uma ação militar, desde 
que a tanto fosse arrastado o Governo de Sáb Paulo. Esta é a verdade 
que não pode ser ocultada, sob pena de levarmos o Rio Grande do Sul 
a mais dolorosa de todas as provações morais, que é a do vexame pelo 
ridículo. A ação militar de Sffo Paulo contra a ditadura estaVa de há 
muito prevista. Atente-se para este quadro: ou SE° Paulo manteria os 
seus compromissos com o Rio Grande, conservando-se afastado da dita- 
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dura e recusando dar-lhe a sua colaboração para nãb ser desleal conosco, 
ou trairia a fé de sua palavra, abandonando-nos no combate de idéias 
em que estamos empenhados. Foi de extrema nobreza o procedimento 
de Sáb Paulo. A capitulação com a traição ao Rio Grande preferiu a re-
sistência com a dignidade da palavra empenhada. Precipitaram-se os 
acontecimentos. O Rio Grande foi colhido de surpresa na avalanche. 
Mas na hora em que nossos aliados apelaram para nós, como lhe poderia 
a Frente Única responder com a apostasia aos compromissos assumidos 
e com a deserção do pDsto de honra a que voluntariamente se obrigou? 
Homem de honra que preza os seus próprios compromissos, não exigi-
ria por certo o ilustre interventor federal no Estado que nós renegasse-
mos os nossos e os déssemos sumariamente por nãb existentes,peía ra-

zão de haver s. ex., por motivos que na-o nos compete discutir aqui, en-
tendido não dever corresponder aos apèlos que lhe dirigimos no sentido 
de ser o condutor do Rio Grande na nova cruzada redentora da cons-
ciência brasileira. Comprometeu-se s. ex. a manter a ordem no Rio 
Grande do Sul. Sabe s. ex. melhor do que ninguém que nunca foram ou-
tros os propósitos da Frente Única. Pelo contrário, é sobre a intangibili-
dade da Frente Única que repousa exclusivamente a paz do Rio Grande. 
Náb nos apartemos das graves responsabilidades que nos pesam. E já 
que à Frente Única não foi possível contar com o interventor para con-
duzir o Rio Grande à satisfação dos nossos compromissos com Sio Pau-
lo, seja-lhe lícito, pelo menos, dirigir a s. ex. mais um público e solene 
apelo no sentido de na-o levar o Rio Grande a atirar contra os nossos ir-
mãos e aliados de Sffo Paulo. A Frente Única deseja tanto como s. ex. 
preservar da anarquia e da desordem o Rio Grande do Sul. A Frente 
Única não poupará esforços neste sentido. Mas, em atenção aos nossos 
compromissos de honra que o interventor federal conhece, exortamos, 
pedimos, rogamos, imploramos que se mantenha Pelo menos o Rio 
Grande afastado do incêndio, pronto a contribuir com o que porventura 
ainda lhe sobra da sua antiga autoridade moral, para encontrar uma 
solução digna e patriótica, nunca para aumentar-lhe a extensa-o, ou para 
afastar os brasileiros da vitória definitiva dos seus ideais. Compreendam 
o Rio Grande e a Nação a angústia desesperada das nossas palavras. Tal- 
vez ainda seja tempo de evitar o desastre final. E é porque queremos evi-
tá=lo que nós limitamos nesta hora, de consciência conturbada, ao míni- 
mo que todo homem de honra poderia esperar de nós e que é esta sim- 
ples e precisa declarei° de compromisso e 4te apiilo que dirigimos ao 
general Flores da Cunha, àquele mesmo valoroso cabo de guerra que nos 
próprios dias da vitória de outubro prezava tanto os brios de SP; Paulo 
e a nobreza de seu povo, que nilb permitia pisassem os seus soldados co-
mo conquistadores as ruas da capitai paulista Ao Rio Grande e à Na- 
ção: esta é, na sua expressáb mais serena e leal, nesta hora de extrema 
gravidade, a orientação poIrtica dos Partidos Republicano e Libertador 
do Rio Grande do Sul." 
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Se este manifesto teve, ou não, a aprovação dos chefes da 
Frente Única, ngo o sabemos. Mas, a atitude posterior de ambos, 
leva-nos a concluir pela afirmativa. 

Explodindo a rebeliffo, a 9, na capital do Estado de Sai) Pau-
lo, já no dia imediato, 10, a ala direita do 39 Regimento de Cavala-
ria deslocou-se de sua sede, em Passo Fundo, reunindo-se à ala 
esquerda, que desde algum tempo estava em Marcelino Ramos. Se-
guiu toda a unidade, sob o comando do tenente coronel Jorge Pe-
legrino Castiglione, para Ponta Grossa, Estado do Paraná. 

Ainda na mesma data, o 59 Batalhão de Infantaria, ao coman-
do do tenente coronel Alzimiro Francisco Wellausen, deixou o Pas-
so do Inferno, onde estava acantonado, com destino a Santa Maria, 
mas foi obrigado a deter-se em Canela, devido a um acidente ferro-
viário, em conseqüência do qual veio para Porto Alegre. 

No dia seguinte, 11, o 19 Batalhão de Infantaria e 02. Regi-
mento de Cavalaria também marcharam rumo ao Estado de Sãb 
Paulo, partindo aquele de Porto Alegre e este de Livramento. Co-
mandavam-nos o tenente coronel Aparicio Gonçalves Borges e o 
major Artur Gomes Mariante, respectivamente. 

Por via marítima, seguiram, a 14, partindo de Porto Alegre, o 
29 Batalhão de Infantaria, ao comando do tenente coronel Orestes 
Carneiro da Fontoura e, a 15, embarcando em Pelotas, o 49 da 
mesma arma, hs ordens do também tenente coronel Mirandolino 
Machado. 

Finalmente, o 59 Batalhão, que atingira Pôrto Alegre, tam-
bém partiu, ae18, por via férrea, indo aguardar ordens em Santa 
Maria. 

Dest'arte, da força efetiva só permaneceram no Estado o 39 
Batalhão de Infantaria e o Regimento Presidencial, necessários aos 
serviços de vigilância e guarnição, na capital, e o 19 Regimento de 
Cavalaria, em Santa Maria, por motivos especiais. 

Da conduta adotada pelo Interventor federal, discordaram, 
entretanto, alguns membros de seu Govèrno e, entre éstes, o coro-
nel Claudino Nunes Pereira, comandante geral da Brigada Militar, o 
qual se manteve solidário com a atitude recomendada Pelo chefe 
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do Partido Republicano riograndense, dr. Borges de Medeiros, fa-

vorável aos rebeldes paulistas. 
Dessa forma, o coronel Claudino, a 11, solicitou licença, por 

sessenta dias, para tratamento de saúde, a qual lhe foi concedida 
imediatamente, assumindo o comando da corporação, por determi-

nação do Governo, em caráter interino, o coronel instrutor João de 

Deus Canabarr-O Cunha. 
O coronel Claudino recolheu-se à sua residência, mantendo-

se, porém, afastado de qualquer atividade, pró ou contra o Govêr-
no, até a data de sua transferência para a reserva. 

A Secretaria do Palácio do Govérno, no mesmo dia 11, forne-
ceu à imprensa a seguinte nota oficial, em que expunha a situação 

inicial do levante: 

"11 de julho — O movimento que irrompeu em Sab Paulo, ante-ontem, 
está circunscrito àqu'éle Estado, sem irradiação nos demais, exceto Mato 
Grosso, de onde faltam notícias. As fórças rebeldes sào constituidas 
pela força Pública de Sifo Paulo, por elementos do Exército, acantona-
dos na capital, e de civis, dos Partidos Republicano Paulista e Democrá-
tico de St° Paulo. É seu chefe o general Isidoro Dias Lopes, tendo co-
mo principal auxiliar o coronel Euclides Figueiredo. O Intervin-for e 
demais membros do Govêrno de São Paulo aderiram à rebelião, embora 
houvessem, à véspera, oferecido solidariedade, expressamente, ao Go-
vèrno Provisório, O Govérno de Minas Gerais hipotecou apoio irrestrito 
ao Govérno da República, pondo à sua disposição, desde logo, as fórças 
de sua -rnilicia. Todo o Norte também protestou solidariedade ao poder 
federal, assim como Goiás, Paraná e Santa Catarina. Da região militar 
que abrange os dois últimos Estados, foi nomeado comandante o gene-
ral Valdomiro Lima. Sôbre São Paulo, convergem vários destacamentos, 
partidos de Minas, Paraná e Capital Federal. As tropas de Minas vão. sob 
o comando do general Firmino Borba e coronel Cristovão Barcelos. As 
da Capital Federal estão seguindo sob as ordens do general Góis Montei-
ro, sendo chefe do seu estado maior o capitão João Alberto. A direção 
geral das operações está confiada ao general Tasso Fragoso, chefe do 
Estado Maior do Exército. O contato entre as fórças fiéis ao Govérno 
da República e os rebeldes está iniciado, tendo os grupos de artilharia 
de Itú e Jundiaí bombardeado, ontem, algumas das posições daquéles. 
Na Capital da República, nenhuma perturbação ocorreu. Toda a sua 
guarnição, do Exército, da Armada, da Polícia Militar, está solidária 
com o Govérno Provisório. Grupos de populares, nas ruas centrais do 
Rio, entoam canções patrióticas, com manifestações de simpatia ao ene- 

, 
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fe da Nação, e clamando pela paz e pela ordem. Neste Estado, não teve 

repercussão o movimento. As altas autoridades, civis e militares, com os 

generais Flores da Cunha e Andrade Neves à frente, se mantèm fieis 
ao Governo Provisório, com o apoio absoluto das Forças Armadas, da 

União e do Estado, e têm providenciado, sem descanso, pela manuten-

ção da ordem e da tranqüilidade. De todos os pontos do Estado, che-
gam incessantemente adesões à lnterventoria. torças riograndenses, do 
Exército e da Brigada Militar, já avançaram para a capital do Paraná, 

por ordem do comando desta Região. Os rebeldes têm feito irradiar 

uma série de noticias falsas, com o fito de angariarem adesões. Nenhum 
resultado, entretanto, têm colhido, porque as guarnições, na sua quase 

totalidade, se conservam coesas e leais ao Governo Provisório." 

Semelhantemente ao critério que adotamos para relatar o 
desenvolvimento das operações, por parte das fórças da Brigada 
Militar, na revolução de 1930, vamos fazê-lo, agora, também, por 
unidade, separadamente. 

É que agiram elas, tanto naquela como nesta ocasião, sob co-
mandos superiores diferentes, tornando-se dificil entrelaçar-lhes 
as atividades em ordem cronológica. 

Passemos, pois, às operações no Estado de São Paulo, voltan-
do, em seguida, a tratar dos acontecimentos em nosso Estado, re-
percussão do movimento revolucidiario no grande Estado bandei-
rante: 

19 Batalhão de Infantaria 

A 12 de julho, com o efetivo de 25 oficiais e 359 praças, o 
Batalhão deixou Porto Alegre, com destino à cidade de Santa Ma-
ria, onde receberia ordens do general Guilherme Ribeiro Cruz. 

Ali, porém, foi-lhe determinado prosseguisse a viagem para 
São Paulo, tendo, a 15, transpósto a ponte do rio Uruguai, em 
Marcelino Ramos. 

A 18, na estação Sengés, depois de uma viagem acidentada, 
foi o Batalhão incorporado às Forças sob o comando do general 
Valdomiro Lima, em marcha sobre Itararé, recebendo a missão 
de vanguarda dos elementos avançados. 

Tendo penetrado no território paulista, por via férrea, a 20, à 
tardinha, no quilômetro 366, da Estrada de Ferro Sorocabana, en-
tre as estações Engenheiro Maia e Muniz de Souza, elementos avan- 
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çados da segunda companhia, que ia na ponta da vanguarda, no-
taram a aproximação de uma locomotiva do adversário, sendo, a 
menos de cem metros, surpreendida por cerrada fuzilaria e obriga-
da a retroceder, com a perda de um sargento do Corpo de Bombei-
ros de São Paulo. Foi ferido, levemente, o soldado daquela sub- 
unidade, Fernando Fernandes. 

No dia seguinte, 21, próximo à estação ltanguá, os elementos 
de exploração começaram a ser hostilizados por fôrça inimiga, que 
foi obrigada a abandonar a posição. De um piquete do 29 Regi-
mento de Cavalaria, que acompanhava o Batalhão, para serviços de 
exploração, foi morto o soldado Cândido Molina Fernandes. Mais 
tarde, o estacionamento da unidade foi bombardeado pela aviação 
rebelde, que lançou sobre ele oito granadas, sem atingir o alvo. En-
tretanto, por estilhaços, foram feridos levemente um empregado 
da estrada de ferro e os soldados do citado piquete, Fermino de 
Almeida e Francelino Inácio de Souza. A noite, ligeiro encontro de 

patrulhas, sem resultados positivos. 
A 22, voltou a aviação rebelde a lançar bombas sobre as com- 

posições que transportavam o Batalhão, mas sem lograr atingir o' 

objetivo. 
Continuando em seu avanço, na tarde de 25, foi o Batalhão 

estacionarrseis quilômetros aquém da estação BurV, em virtude de 
haverem os elementos avançados se empenhado em combate com 
patrulhas adversárias, sendo-lhes aprisionados 2 oficiais e 1 solda- 

do. 
Na manhã do dia seguinte, 26, has proximidades do quilôme- 

tro 298, a companhia capitão Tácito que, às oito horas, substituira 
no serviço de ponta da vanguarda a companhia capitão Nicomedes, 

engajot.i-se---ciin'tra_o mimigo,'sendo apoiada imediatamente pela 
companhia -cápitão Rêgo e pelo pelotão de metralhadoras tenente 
Nilo, enquanto que outra sub-unidade guarnecia à esquerda das 

composições. 
O combate durou das nove às dezessete horas. 
As sub-unidades empenhado, agindo pelo fogo e pelo movi- 

mento, tomaram as principais trincheiras dos rebeldes, aprisionan-
do perto de 300 homens, inclusive 3 oficiais, grande quantidade de 
armamento, munições e materiais diversos. 

Foram mortos, durante a jornada, o 29 tenente Arisoli Fagun- 
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des,  cabo corneteiro Ti móteo Alves da Rosa e soldado Elcías Anes: 

feridos, gravemente, o comandante do Batalhão, tenente coronel 

Aparicio Gonçalves Borges, que veio a falecer algumas horas de-
pois,. 29 tenente Alfredo Gomes de Jegues, 29 sargento Miguel Bar-
bosa das Neves, 39 dito Ovidio Kneipp e soldado Fortunato 
Camargo da Silva e, levemente, o 29 sargento Ponciano Marques da 
Silva, 39 dito Frazão Dutra, cabo Delfino Marques dos Santos, sol-
dados Marcelino Brito Soares, Brasiliano Ferreira da Cruz, Valen-
tim Prado do Nascimento, João Tavares de Lima, Antônio Francis-
co de Souza, O tacilio Reichert, Albino Silva e Aldo dos Santos. 

Em poder das fôrças legais, sob o comando do general Valdo-
miro Lima, deixou o adversário, prisioneiros, 453 homens, além de 

9 oficiais e 2 canhões de setenta e cinco, 4 metralhadoras pesadas, 
cêrca de 800 fuzis, 100.000 tiros, 200 cavalos, grande quantidade 
de víveres, viaturas e automóveis. 

À respeito desse encontro, foram transmitidos ao Interyentor 
federal, general Flores da Cunha, e ao comandante geral da Briga= 

da, coronel Canabarro Cunha, os seguintes despachos: 

"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Palácio. Curitiba. 26. Feli-
cito vossência, brilhante vitória conquista cidade Burí, Estado São Pau-
lo, destacando-se heroismo fôrças Brigada Militar Estado, lamentando 
ficasse ferido combate nobre amigo coronel Aparicio Borges. General 
Valdom iro apreendeu trezentos cinqüentas-rebeldes nesse combate. 
Atenciosas saudações. Manoel Ribas. Interventor federal." 
"Urgente. Interventor Flores Cunha. Pôrto Alegre. De Faxina. 27. Co-
munico-vos que, ontem, no combate Burí, foi ferido peito coronel Apa-
icie Borges que está cercado todo conforto e assistência médica com-
pleta. Coronel Aparicio foi exemplo admirável bravura, sangue frio, 
mostrando-se verdadeiro condutor de homens. Diariamente vos,enviarei 
notícias Seu estado. Saudações. General Lima." 
"Interventor Flores Cunha. Porto Alegre. De Faxina, 27. Ontem, 
minha vangarda empenhou-se combate em Burí, repelindo inimigo, cau-
sando-lhe fortes baixas. Tomamos várias posições, aprisionamos um ba-
talhão completo, com trezentos cinqüenta três homens, inclusive seis 
oficiais. Tivemos vinte feridos, inclusive um oficial superior. Saudações. 
General Lima." 
"Comandante Geral Brigada Militar. Pórto Alegre.  De Faxina, 28. Bata-
lhão depois dias consecutivos marcha aproximação, mantendo sempre 
contato inimigo repelido em duas tentativas resistência, conforme co-
municações anteriores, atingiu, a 25, quilômetro duzentos noventa oito, 
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estando companhia capitão Nicomedes vanguarda, que tomou e mante-
ve contato durante noite inimigo, efetuando prisão dois oficiais e um 
soldado adversários. Companhia capitão Tácito, substituindo compa-
nhia capitão Nicomedes, às oito horas dia 26, já às nove horas engajou  
combate, apoiada companhia capitão Rêgo, pelotão metralhadoras te-
nente Nilo. esses elementos, pelo fogo e movimento, em lances sucessi-
vos e impetuosos, sob impulso próprio comandante Aparicio, repeliram 
inimigo suas trincheiras, em formidáveis organizações forma dupla ferra-
dura, traçado cremalheira, numa extensão cérea dois quilômetros, per- - 
correndo mais de quatro quilômetros sob fogo adversário, penetrando 
com valor indescritível no dispositivo inimigo. Logo que companhias 
atingiram posição principal resistência, causaram verdadeiro pânico ini-
migo que, desorientado, abandonou trincheiras, fugindo espavorido, ar-
rombando cemitério Pasaíso. Companhia capitão Nicomedes passou 
noite anterior vigilância, recebeu missão guarnecer artilharia sua posi-
ção. Devido continuidade fogo, companhia Nicomedes, em marcha 
exaustiva, apoiou pelotão metralhadoras que, pelo fogo, repelia uma 
máquina blindada, terceira tentativa contra Batalhão inimigo, que dei-
xou campo luta grande número mortos e feridos, grande cópia munição, 
material e armamento, inclusive três metralhadoras pesadas, duas peças 
artilharia. Aprisionamos 294 homens, sendo três oficiais. 29 Regimento 
Cavalaria apoiou Batalhão durante combate, continuando contato ini-
migo noite sua fuga. Inimigo entrincheirado diversos ninhos metralha-
doras, artilharia, cèrca três mil homens. Impossível é descrever valor, 
sangue frio oficiais e praças. Batalhão teve nos vários combates,  mortos  
tenente Arisoli Fagundes,  cabo corneteiro Timóteo Alves, soldado El- - 
cias Aries;  feridos, gravemente, tenente coronel Aparicio, sargentos Mi-
guel Barbosa clã Neves, Ovidio Kneipp e soldado Fortunato Camargo 
da Silva e, levemente, tenente Alfredo Gomes Jaques, sargentos Ponciano 
da Silva Marques, Frazão Dutra, cabo Delfino Marques dos Santos, sol-
dados Marcelino Brito Soares, Brasiliano Ferreira Cruz, Valentim Prado 
Nascimento, João Tavares Lima, Antônio Francisco de Souza, Otacilio 
Reichert e Albino Silva. Em pleno combate, assumi comando Batalhão, 
que sustentou oito horas de fogo. Conseqüência ferimento, faleceu, on-
tem, bravo coronel Aparicio, em Itararé, para onde fóra transportado. 
Outros pormenores darei oportunamente parte circunstanciada. Aten-
ciosas saudações. Major Camilo Duarte." 

Por determinação superior, cooperou com o 19 Batalhão de 

Infantaria, no combate acima descrito, um pelotão do 29 Regimen-

to de Cavalaria, sob o comando do primeiro tenente Antônio Go-

mes de Jaques, a cuja atuação refere-se o ofício a seguir, dirigido 

pelo comandante daquela unidade ao comandante geral da Briga-
da: 
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"Comunico-vos que, de conformidade com as instruções do sr. coman-
dante da vanguarda, a fim de reforçar os elementos do Batalhão, já enga-
jados em combate, nb dia 26 de julho findo, apresentou-se ao malogra-
do tenente coronel Aparicio Gonçalves Borges, o primeiro tenente An-
tônio Gomes de Jacques, com o seu pelotão. O inditoso coronel Apari-
cio, que pessoalmente dirigia o ataque, deu-lhe a missão de apoiar uma' 
seção de metralhadoras pesadas, sob o comando do tenente Januário 
Dutra, que por sua vez apoiava a companhia capitão Rêgo, no seu avan-
ço. É com verdadeira justiça que confesso ter sido da máxima eficiência 

a atuação do primeiro tenente Jaques, com o seu valoroso pelotão. O 
concurso prestado ao Batalhão, por êsse pugilo de bravos, foi, incontun-
divelmente, de um efeito indescritível, visto como, tão valioso auxílio, 
veio completar a vitória do Batalhão na sua frente de engajamento. 
Por essa imperiosa razão, que a Justiça manda ressaltar, solicito-vos a fi-
neza de transmitir àquela falange heróica os meus agradecimentos, con-
signando-lhes os meus mais expressivos louvores pela coragem galharda 
e pelo espírito de sacrifício que demonstraram durante a cruel luta que 
empenhárn—os contra os rebeldes paulistas. Camilo Diogo Duarte. Major 
comandante." 

A 31, em conseqüência de bombardeio aéreo, foi ferido leve: 
mente 9 cabo Manoel Tomaz Jacinto. 

'Depois de alguns dias de relativo descanso, na estação Rondi-
nha, para onde retrocedeu, a 8 de agosto, o Batalhão recebeu or-
dem de substituir o 1/89 Regimento de Infantaria, em posição de-
fensiva à margem direita do rio Apiaí. À tarde, as segunda e tercei-
ra companhias marcharam para aquelas posições e, ao atingirem as 
alturas do cemitério de Bull', principiaram a sentir o bombardeio 
da artilharia inimiga. 

Nessa situação, permaneceu até 14, quando teve ordem de 
aprestar-se para um combate de conjunto, de acàrdo com o plano 
organizado pelo general Valdomiro Lima, comandante das Forças 
em Operações no setor Sul, recebendo, então, uma ordem de ope-
rações do Destacamento Dorneles, a que estava incorporado, pela 
qual lhe cabia a missão de, conjuntamente com um Batalhão da 

Fj?.rça Pública de Pernambuco, atacar na direção de Buri, Vitorino 
Carmilo, fazendo forte pressão, pelo fogo, sobre o adversário. 

Em virtude dessa ordem, a 15, pela manhã, logo depois do 
primeiro disparo de artilharia, sinal convencionado para desenca-._ 
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dear o ataque, o Batalhão iniciou a marcha de aproximação, desta-
cando para a frente duas companhias e uma seção de metralhado- 

ras. 
Pelas oito e meia horas, estas sub-unidades, achando-se nas 

proximidades da contravertente das alturas à direita do mamelão 
Maméde, ao nordeste de Bui-(, na direção de i  Vitorino Carmilo, 

principiaram a ser atingidas pelos fogos da infantaria inimiga, colo-
cada em posição defènsiva, em longa extensão. 

As companhias atacantes empenharam-se em combate. Dada 
a situação topográfica da região e as organizações do adversário, 
com forte cortina de fogos em sua frente, o avanço tornou-se difí-
cil e moroso. Além dos fortes ninhos de metralhadoras, tinha o Ba-
talhão, a impedir-lhe o avanço, um córrego relativamente fundo e 
com as margens cobertas de mato alto, servindo, desse modo, de 

obstáculo natural à sua progressão. 
Isso obrigou as companhias a se estabilizarem no terreno con-

quistado, aguardando o resultado de urna tentativa do 1/89 Regi-
mento de Infantaria de, manobrando pelo flanco direito, quebrar 
as resistências dos rebeldes. 

Tal situação prolongou-se, sob cerrada fuzilaria, no decorrer 
da noite de 15 para 16 e durante éste dia. 

Pela madrugada de 17, o adversário intensificou seus fogos, 
para mascarar a retirada, pois, ao amanhecer, foi constatado que 
abandonara as trincheiras mais próximas, sendo seus últimos ele-
mentos recalcados para Vitorino Carmilo. 

Nesse combate, teve o Batalhão apenas uma baixa, por morte: 
a do soldado Josias Vitorino da Silva. 

O tenente coronel Camilo Diogo Duarte dirigiu, à propósito, 
ao comandante geral da Brigada, o seguinte comunicado: 

"Comandante Géral Brigada Militar. Porto Alegre. De Faxina. 22. A ze-
ro hora do dia 15, Batalhão recebeu ordem ataque aos rebeldes posição 
defensiva em grande extensão, possuindo fantástica quantida& parale-
las resistência. As oito horas e meia, Batlhão, enquadrado pela força ca-
tarinense e Pelo 1/89 Regimento de Infantaria, engajou combate. Ata-
que durou mais de quarenta e oito horas. Além cerrada e constante fuzi-
laria, rebeldes bombardeavam os atacantes com sua aviação e artilharia. 

Conquistamos, na manhã de 17, estação Vitorino Carmilo. Oficiais e pra-
ças Batalhão se bateram bravamente. Foi morto, dia 16, soldado Josias 
Vitorino da Silva e ferido cabo Rodolfo Pedro Vitorino Jardim. Breve- 
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mente mandarei parte combate com pormenores. Saudações. Camilo 

Diogo Duarte. Tenente coronel." 

Na tarde de 20, foram bombardeadas pela aviação as posições 

do Batalhão, na mesma estação, sendo o capitão João Tácito dos 
Santos levemente ferido por estilhaço de granada, no braço esquer- 

do. 
Novo bombardeiro, no dia seguinte, causou ferimentos graves 

em duas praças e leves em sete, cujos nomes não conseguimos apu-

rar, à falta de citação em documentos oficiais. 
A 28, o Batalhão, ainda em Vitorino Carmilo, recebeu ordem 

de mudar de posição, ocupando, na defensiva, à frente, à direita 

da Estrada de Ferro Sorocabana. 
Desde a tarde anterior, o adversário vinha fazendo grande 

ofensiva e, à noite, intensificou os ataques, estabelecendo-se cer-
rada fuzilaria; durante a ocupação das novas posições, manobra 
que foi percebida pelos rebeldes, os elementos da unidade foram 
grandemente hostilizados pela sua artilharia, 'porém sem resulta-

dos.' 
O fogo manteve-se intenso, durante a noite de 29 para 30, e 

mesmo debaixo de torrencial chuva, acompanhada de relâmpagos e 
trovões, o adversário não cessou os ataques, redobrando-os ao con-
trário. Assim continuou também o dia 30, repelindo o Batalhão, 
pelo fogo, as incessantes investidas do adversário. Tal situação per-

durou até o dia 4 de setembro, tendo sido, a 2, ferido levemente o 

cabo Avelino Belizario. 
Na tarde daq-uele dia, foi recebida uma ordem de operações, 

que atribuia ao 19 Batalhão de Infantaria a missãode atacar o setor 
inimigo, compreendido a direita da via férrea. A hora em que foi 

recebida a/ordem, já a primeira companhia tinha ocupado as posi-

ções inimigas. 
Como, porém, a intenção do comandante do destacamento 

era recalcar o,adversário para além do rio Paranapanema, o Bata-

lhão foi disposto em triângulo e, neste dispositivo de defensiva, 

passou a noite. 
A 5, retomou a marcha, alcançando a estação Aracassú. 
Pela manhã de 6, elementos avançados da segunda compa-

nhia, que fazia a vanguarda, com uma seção de metralhadoras, ao 
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aproximarem-se da fazenda Dona Rosa, tomaram contato com os 
rebeldes, travando forte combate, empenhando-se na ação toda a 
sub-unidade, pela direita da linha férrea, fortemente hostilizada 
por intenso fogo de armas automáticas e por uma máquina blinda-
da, provida de metralhadoras e morteiros. A terceira companhia, 
reforçando àquela, pelo flanco esquerdo, também empenhou-se na 
ação, assim como a primeira e uma seção de metralhdoras necessi-
taram tomar posição para impedir o avanço do adversário, que pro-
curava infiltrar-se nas linhas legalistas. 

Foi morto, nessa ocasião, o soldado Desidério Molina Fernan-
des e foram feridos gravemente, os ditos Vergilio Soares da Silva e 
Pedro João Lopes; sofreu forte choque traumático, produzido pelo 

deslocamento de ar da explosão de uma granada, o soldado Brasi-
liano Paim Lopes, todos da segunda companhia; da terceira, foram 
também feridos, gravemente, o terceiro sargento Valtrude Sampaio, 
soldados João Manoel Abrantes e João Manoel Alves e, levemente, 
o cabo Günter Maximiliano Leike e, ainda, o soldado Olinto da Sil- 

'va Rabelo, do pelotão de metralhadoras. _ 	 - 
Substitui-do a 7, para repouso, assim se manteve o Batalhão 

até o dia 13, quando recebeu a missão de substituir o 149 Batalhão 
de Caçadores, em posição sobre a margem do rio Paranapanema, o 
que executou nesse dia e no imediato, debaixo de intensa fuzilaria. 
Teve ferido o soldado Zacarias Corrêa Salvador. 

Em cumprimento da Ordem de Operações número sete, do 
comandante da vanguarda das FOrças em Operações ao Sul de São 
Paulo, o Batalhão, pelas nove horas do dia 16, abriu fogo sobre as 
posições adversárias, cessando-o por volta do meio dia, visto ter 
deixado de ser hostilizado. 

Até 28, manteve-se em primeira linha, sustentando tiroteios 
diários, em os quais foram feridos os soldados Antônio Giudice, 
Argemiro Estigarribia, Plinio Vargas de La Vega, Alipio Machado e 
Dorival Costa. 

A 29, passou a fazer parte do Destacamento Melo, deslocan-
do-se, então, para Vitorino Carmilo e daí, em proteção à marcha 
de aproximação do 59 Batalhão de Infantaria, atingiu as barrancas 
do rio Paranapanema, transpondo-o em um pontão do 59 Batalhão 
de Engenharia. 

Em operações manteve-se até o dia 5, quando, por ordem su- 
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perior, regressou àquela estação, visto terem cessado as hostilida- 

des, com a rendição dos rebeldes. 
Terminada a sua missão, que cumpriu nobremente, com hon- 

ra e dignidade superando, com rara abnegação e grande estoicismo, 
as agruras de ingrata luta, a 10,0 19 Batalhão de Infantaria deixou 

as plagas paulistas, em demando ao torrão gaúcho. 
Antes de concluirmos as referências à atuação dessa valorosa 

unidade contra os rebeldes paulistas, sentimo-nos na obrigação de 
consignar, neste nosso modesto trabalho, a apreciação feita pelo 
coronel  Argemiro Dorneles, comandante da vanguarda das Forças  
em Operações no Sul de São Paulo, em documento oficial apresen-

tado ao comandante em chefe das mesmas Forças: 

	 O 19 Batalhão de Infantaria da Brigada Militar, sempre e 
em todo momento, soube manter a brilhante tradição de bravura e 
disciplina de que goza. Os serviços de vanguarda foram feitos com uma 
proficiência tal que s6 encontro uma palavra para resumi-la: Perfeita. O 
seu comandante, tenente coronel Aparicio Gonçalves Borges, é um che-
fe na verdadeia acepção da palavra: calmo, ponderado, competente e  
bravo. Mantém a sua unidade como se fosse uma maquina de aparelha-
gem muito bem ajustada. Os seus auxiliares, oficiais e soidados, dão  
honra a quem os comanda. São valentes e disciplinados e bons. No en-
contro da noite de 20 para 21 (de julho), o capitão David de Oliveira 
Rêgo agiu com uma presença de espirito, uma coragem e sangue frio tão 
grandes, que entusiasmaram os seus chefes e camaradas. Os soldados do 
Batalhão só têm um desejo: — o ímpeto de combater e a glória de che-
gar primeiro." 

Depois, na sua parte sobre o combate de Burí, disse mais: 

	 O 19 Batalhão de Infantaria da Brigada Militar, a quem 
coube a mais dificil tarefa, parecia uma torrente a despenhar-se pela 
montanha, arrastando na sua impetuosidade os obstáculos encontrados, 
espraiando-se depois, para em seguida reunir-se e novamente acometer 
contra o inimigo que recuava, mas que castigava-o com os tiros de suas 
numerosíssimas armas automáticas. O heroismo déste Batalhão ultrapas-
sou a qualquer imaginação. Só uma frase diz o que foi a sua gente: — 
um punhado de heróis que só tinham uma mania: lutar, avançar e ven-
cer. Mas, é.stes loucos obedeciam conscientemente à vontade inteligente 
de um forte, que era um organismo sem nervos, o tenente coronel Apa-
ricio. No fragor da refrega, onde o combate assumia proporçães fantás-
ticas, lá estava éle, sereno, calmo, dando as suas ordens, estimulando os  
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seus homens, sem ouvir o sibilar da fuzilaria que, crepitante, formava 
um círculo de raio curto. Nunca houve chefe mais valente. De repente, 
uma rajada intensa, partida de cerca de cinqüenta metros, feriu-o mor-
talmente e ele caiu, sem uma exclamação de dor, apenas recomendando  
o seu oficial, que tombou também mortalmente ferido, o tenente Ariso-
lí Fagundes. O corneteiro Timoteo, que ficara guardando seu coman-
dante, enquanto tratavam de procurar recursos para reti rã-lodo local, é  
também atingido peta metralha, que o prostra sem vida sobre o seu che-
fe ferido. Houve um momento de indecisão. Os chefes, porém, eram de 
valor e a tropa continuou a lutar." 

Perdeu o 19 Batalhão de Infantaria, no primeiro combate de 
Burf, o seu valoroso comandante, tenente coronel Aparicio Gon-
çalves Borges, e o abnegado segundo tenente Arisolí Fagundes. 

Eram os dois malogrados oficiais homens dignos e distintos, 
gozando de largo conceito, tanto no seio da corporação, como no 
meio civil. 
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CAPITULO VIII 

— CONTINUAÇÃO DA REVOLUÇÃO 
CONSTITUCIONALISTA: 29 Batalhão de In-
fantaria e sua conduta nas operações: combates 
de São José dos Berreiros,. Silveiras e na frente 
de Campinas. — Morte dós segundos tenentes 
Ari Tarragô e Joaquim Soares Louzada. — Ou-
tras ações de menor envergadura. — Incidente 
desagradável. — Apreciação do coronel Orestes 
Carneiro da Fontoura. — Mortos e feridos do 29 

Batalhão. 
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Prossigamos a narrativa das operações em São Paulo, passan-

do a descrever a atuação do 

29 Batahão de infantaria 

Sob o comando do  tenente coronel Orestes Carneiro da Fon- 
toura e com o efetivo de 22 oficiais e 352 praças, partiu o 29 Bata-
lhão, via maritima, a 13 de julho, de porto Alegre para o Rio de Ja- 

neiro, onde Chegou a 19. 
. Depois de alguns dias de permanência naquela cidade, a fim de 

receber material de que necessitava e aprestar-se para as árduas 
operações em que ia empenhar-se, a 27, em trem da Estrada de 
Ferro Central do Brasil, seguiu para a cidade de Resende, a fim de 
fazer parte do Exército de Leste, sob o Comando do general Pedro 
Aurélio de Góis Monteiro. 

Daquela cidade, em caminhões, partiu para Formoso, passan- 
do aí a integrar o Destacamento Coronel Fontoura. 

Ao atingir o Clube dos Duzentos, na estrada Rio-São Paulo, 

onde se achava o comando do Destacamento, o Batalhão recebeu 
ordem de participar das operações que se estavam desenvolvendo 

—em torno da cidade de São José dos Barreiros. 
Como conseqüência dessa ordem, a terceira companhia, sob o 

comando do primeiro tenente Brasiliano Batista Nunes, guiada por 
um oficial do estado maior do Destacamento, deslocou-se para 
ocupar uma posição na serra da Bocaina, no flanco. esquerdo, en-
quando que o restante da unidade seguiu até a fazenda Campinhos, 
donde iniciou a progressão para a tomada de posição. 

Galgadas as alturas em face do inimigo, fortemente entrin- 
cheirado nos contrafortes daquela serra, no morro Pelado e imedia-
ções, bem como em urna garganta, foi, pelas onze horas do dia 29, 
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iniciado o ataque pelo fogo, com apoio de uma bateria de monta-
nha. O combate desenvolveu-se de forma violenta, mas, pouco de-
pois, a primeira companhia, sob o comando do primeiro tenente 
Alcides Pereira, iniciou a progressão, apesar de fortemente hostili-
zada por fogos de frente e do flanco direito. 

Por sua vez, a segunda companhia, dirigida pelo capitão José 
Rodrigues da Silva, violentamente engajada, tentou progredir, mas 
não o conseguiu, não só pela forte resistência do adversário, como 
pela natureza do terreno que, além de difícil transposição, era 
completamente varrido pelo fogo dos ocupantes do morro Pelado. 

A terceira companhia, sofrendo algumas baixas, conseguiu co-
locar-se em posição favorável ao ataque, mas a sua progressão tor-
nou-se, também, impossível, devido à ação das armas automáticas 
do adversário. 

O pelotão de metralhadoras, por seções ou por peças, em 
posições diversas, operou consoante as necessidades que se apre-
sentavam. 

Menteve-se, assim, o Batalhão até o cair da noite de seu pri-
meiro dia de contato com os rebeldes, quando a fuzilaria adversá-
ria começou a declinar, cessando por fim. 

Ao alvorecer de 30, verificou-se que estes haviam abandonado 
as posições que defendiam, pelo que o corpo avançou, atingindo 
São José dos Barreiros. 

Pouco depois, como vanguarda do Destacamento, marchou 
pela estrada Rio-São Pauolo, até a fazenda Pau d'Alho, escalonan-
do-se ao longo da rodovia. 

Sobre ésse primeiro encontro, o interventor Flores da Cunha 
e o comandante geral da Brigada receberam os seguintes comunica-
dos: 

"Comandante Brigada Militar. POrto Alegre. De Barra Mansa. 30. Partin-
do Rezende dia 29. Batalhão atingiu Clube Duzentos, às oito horas, in-
do imediatamente tomar posição extrema esquerda Destacamento co-
mando coronel Fontoura, estava sendo fortemente atacado. Engajado 
combate meio dia, auxiliados eficazmente artilharia, conseguimos ven-
cqr uma posição fortemente organizada, dando lugar Destacamento pu-
desse quebrar linha resistência, avançando muitos quilômetros e ultra-
passando Barreiros. Batalhão está vanguarda, quatro quilômetros Barrei-
ros. Pessoal durante ação portou-se bravura tradicipnal nossa fàrça, lu- 
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tando bravamente contra inimigo. Morreu campo da luta honrosamente 
soldado Henrique Alves da Silva, ficou ferido gravemente soldado Ma-
noel Prates e levemente foram feridos soldados João Avelino e Alfredo 
doi" Santos. Devido dificuldades terreno, onde se .desenrolou luta, temos 
estropiados alguns oficiais e várias praças. Inimigo retirou apressada-
mente, deixando toda frente abandonada e pelo caminho percorrido al-
gum armamento e grande cópia de munição e outros materiais bélicos. 
Acabamos ser honrados presença chefe Governo provisório, ministro 
Osvaldo Aranha, em visita posição minha tropa. Saudações. Tenente co-

ronel Orestes." 
"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Palácio Catete. 30. Ontem, 
na frente comandada general Góis, inimigo tentou uma contra ofensiva. 
Foi intenso o duelo de fogo, atingindo proporções bravias. Nossas tro-
pas sustentaram bravamente terreno conquistado, até que, entrando em 
cena 29 Batalhão nossa gloriosa Brigada, tropa fresca, recém-chegada, 
foi o inimigo rechassado, muito além nossos objetivos pré-fixados, só 
não se prosseguindo avanço por ter inimigo — usando velha tática para-
guaia — pegado fogo ao campo. Nossa situação muito boa. Tropas goia-
nas entraram Mato Grosso, onde derrotaram rebeldes 21 corrente, to-
mando um fuzil metralhadora, munição, vários caminhões, cento qua-
renta caixas gasolina. Em seguida, unidas às tropas estaduais de Mato 
Grosso, ocuparam, depois de combate, a cidade de Coxim, chave rodo-
viária a da rede telegráfica para Cuiabá. Tropas mineiras continuam pro-
gredindo diferentes setores, tendo ontem melhorado sensivelmente zona 
Piquete. Região Cunha, tropas mistas: Marinha, Policia fluminense e pa-
triotas, iniciaram vigorosa ofensiva. Saudações cordiais. João Pereira 
Machado.:Capitão-tenente, ajudante de ordens Presidente República." 
"General Flores da Cunha. P6rto Alegre. De Palácio Catete. 31. Capela 
Ribeira,,que há dias vinha resistindo pressão exercida pela Coluna Plai-
sant, graças'posição topográfica local, capitulou hoje formalmente, de-
pois de completamente cercada. Toda guarnição rendeu-se, inclusive 
tenente coronel Azarias, comandante da praça e do 19 Regimento Ca-
valaria Força Pública paulista, toda a oficialidade e quase quatrocentas 
praças. Com  mais essa vitória, acelera-se marcha Coluna Valdomiro Li-
ma sobre Itapetininga. Visitei hoje linhas de frente, onde tive melhor 

impressão-  excelentes condições nossas forças. Chefe GovArno, com 
quem fui, viu-se alvo carinhosas e efusivas demonstrações da soldadesca. 
Nossa gloriosa Brigada Militar, ali representada pelo 29 Batalhão, do co-
ronel Orestes Carneiro da Fontoura, cuja atuação nas operações das úl-
timas quarenta é oito horas foi decisiva, fez entusiástica manifestação 
ao Chefe Governo. Nas várias frentes mineiras, sucedem-se avanços, já 
havendo duas colunas em franca progressão dentro território paulista. 
Nossas tropas concentradas arredores de Cunha aguardam apenas 
ordem ocupar posição e seguir operar junção com ala esquerda Exérci-
to general Góis Monteiro. De todo Norte, viajam tropas rumo esta capi- 
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tal enquanto novos contingentes estão se aprestando afim embarcar nes-
ta semana. Abraços. Osvaldo Aranha." 
"Dr. Flores da Cunha. Porto Alegre. De Barra Mansa. 31. Combate on-
tem tomaram parte destacamento 99 Regimento Infantaria e dois cor-
pos valorosa Brigada Rio Grande do Sul. Todos conduziram-se confir-
mando bravura tradicional povo gaúcho. Oficiais todos bem. Das praças 
há poucos feridos sem gravidade. Avisarei outros detalhes. Saudações. 
General P. Góis." 
"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Palácio Catete, 19. Visitei 
ontem tropas Destacamento Coronel Guedes da Fontoura, que na vés-
pera haviam combatido valorosamente, apossando-se de São José dos 
Barreiros. Fui até os postos avançados, ocupados pelo 29 Batalhão nos-
sa gloriosa milfcia estadual, que muito se distinguira no recontro e onde 
fui recebido Com carinho e alegria, tendo sido nome prezado amigo 
aclamado pelas tropas, das quais pude constatar o moral elevado e o 
ardor com que se batem. Referido Batalhão até agora só perdeu um sol-
dado em combate: Cordiais saudações. Getúlio Vargas." 

No dia, 2 de agosto, um pelotão de reconhecimento, sobre a 

ponte do Ribeirão de Santana, alguns quilômetros à frente, foi ti-
roteado por patrulhas inimigas, postadas em elevações à margem 

esquerda do curso d'água, tendo, entretanto, reagido e ocupado 

posição conveniente. 

A 7, conforme prévia ordem de operações, foi, pela manhã, 

iniciado o ataque, avançando os elementos do primeiro escalão, len-
tamente, sob cerrada fuzilaria. À tarde, generalizou-se o combate 
em toda a frente, cessando a progressão diante das organizações 
inimigas, nas melhores situações defensivas, em gargantas e encos- 

tas da serra. 
O combate prolongou-se pela noite a fora, até o momento em 

que o adversário abandonou as posições, retirando-se em direção a 

Silveiras. 
Nesse mesmo dia, o comandante do Batalhão dirigiu ao co- 

mandante geral o seguinte despacho: 

"Coronel Canabarro Cunha. Pôrto Alegre. De Rezende. 7. Nosso acam-
pamento, em segundo escalão, foi metralhado durante toda a noite. Ho-
je; às oito horas e cinqüenta minutos, devido descuido ou imprudência, 

foi mortalmente ferido cabeça cabo Antônio Paulino Fortunato, que foi 
evacuado para Barreiros, agonizando. Combate continua imediações 
Morro Frio. Nossa infantaria, apesar terreno, continua progredindo. Pes- 
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soai Batalhão vai passando relativamente bem. Saudações. Tenente co-
ronel Orestes." 

A 10, o Batalhão deslocou-se da fazenda Catumbí, onde esti-
vera acampado e, pouco depois, recebeu ordem de substituir o, 
111/29 Regimento de Infantaria, em primeiro escalão, no Alto da 
Laje. 

Com a incumbência de sondar as posições do inimigo, nas 
proximidades do ponto ocupado pelo corpo, a primeira companhia 
deslocou-se, a 12, conduzindo-se cautelosamente. Durante seu 
avanço e permanência no local que lhe fora designado, nada de 
anormal verificou-se. Porém, à tardinha, ao iniciar seu retraimento, 
foi vivamente atacada pelo adversário, emboscado, em grande ex-
tensão, nás alturas e matas laterais da estrada Rio-São Paulo hostili-
zando-a pela frente, flanco direito e retaguarda. 

A companhia resistiu galhardamente e de maneira brilhante a 
essa surpresa, auxiliada por um pelotão que, na véspera, havia to-
mado posição à frente do Batalhão; conseguiu evitar um envolvi- 
mento.e manteve-se nas posições que foi ocupando durante a luta, 
até que, protegida pela noite, pôde incorporar-se à unidade. Ressal-
ta a importância deste feito a circunstância de não ter conseguido 

inimigo, superior em número, emboscado à pequena distância, 
quase a envolvendo e empregando grande número de armas auto-
máticas, desorganizá-la, nem repel f-la das posições que ocupara, 
nem causanlhe uma única baixa, após mais de duas horas de fogo. 

Substituido naquela posição, por uma unidade da Força Pú-
blica baiana, o 29, a 14, tomou a progressão, tendo como objetivo 

morro do Quilombo. Depois de um esfórço digno de nota, a ter-
ceira companhia conseguiu atingir a altura principal do morro, co-
locando-se à cérca de quinhentos metros das posições adversárias, 
sem ter sido pressentida. p1 /4  primeira companhia, à sua esquerda, 
galgou também a crista do mesmo morro, na encosta que dá para a 
estrada, não conseguindo, entretanto, fazer ligação com aquela, 
nem aproximár-se-lhe, devido à natureza do terreno. 

Ainda na tarde de 14, quando o 11/29 Regimento de Infanta-
ria se deslocava pelo eixo da estrada, foi fortemente atacado, sen-
do necessário socorrê-lo, empregando-se a segunda companhia em 
seu auxílio. 
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Para cobrir uma grande brecha, por onde o adversário poderia 
infiltrar-se, principalmente à noite, houve necessidade de manter-se 
essa companhia, no flanco direito daquele Batalhão, em ligação 
com a primeira. 

Uma seção de metralhadoras foi disposta de maneira a barrar 
a estrada, dificultando, assim, pelo fogo, qualquer possibilidade de 
uma incursão do inimigo, por entre as linhas legalistas. 

O combate prosseguiu, na frente do 11/29 Regimento de In-
fantaria e da segunda companhia, tendo a terceira se conservado 
ocultamente na sua posição, organizando-se e preparando o terre-
no para o ataque. 

Na manhã de 15, esta sub-unidade abriu fogo contra as posi-
ções contrárias, auxiliada por uma seção de morteiros. 

A ação generalizou-se, então, em toda a frente, tomou caráter 
violentíssimo no setor da terceira companhia, fazendo-se mister o 
emprego de uma seção de metralhadoras e reforçá-la com um pelo-
tão da primeira, no dia 16. 

A 18, o tenente coronel Orestes fez a seguinte comunicação 
ao comandante geral: 

"Comandante Geral Brigada Militar. Pôrto Alegre. De Areias, 18. Dia 
10, tomamos posição primeiro escalão Alto da Laje, onze quilómetros 
Silveiras. Primeira companhia, num reconhecimento, engajou violento 
combate tarde dia 11, conseguindo desprender-se inimigo, protegida 
pela noite, recolhendo-se Batalhão. Dia 13, dois aviões bombardearam 
nossas posições, ocasionando morte corneteiro Antônio Raimundo, feri-
dos gravemente soldado Elpidio Sanguiné Machado, que vai obtendo 
melhoras, levemente corneteiro Vivaldino. Dia 14, Batalhão engajou-se 
em combate, tendo até . ste momento morto cabo Lourenço Pereira e 
feridos levemente sargento Alipio Franco Pereira e segundo tenente 
Aritóteles Souza Guterres, ficaram acampamento não quererem ser eva-
cuados. Neste momento, treze horas, estamos sofrendo bombardeio ar-
tilharia adversa, sem resultado. Meu P.C. recebeu dois shrapnells. Sauda-
ções. Tenente coronel Orestes." 

Desde asse dia 18, até 20, manteve-se o Batalhão em suas 
posições sustentando tiroteios, mais ou menos intensos. 

Na noite de 20 para 21, um pelotão da terceira companhia, 
deslocando-se para a esquerda da linha, por entre o matagal, conse-
guiu alcançar uma posição, de onde facilmente poderia hostilizar 
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uma trincheira contrária que, dada a sua posição, batia com seus 

fogos todas as sub-unidades do corpo. Organizado e devidamente 
preparado, o pelotão atacou a trincheira visada, obrigando seus 
ocupantes a abandoná-la. Nessa ocasião, recrudesceu o combate, 

que continuou violento até o dia 22. 
Nos dias que se seguiram, prosseguiu a luta, com alternativas 

de maior ou menor intensidade, dia e noite, sem contudo cessar a 

fuzilaria. 
A 28, um batalhão de Força Pública da Bahia iniciou a pro- 

gressão para o morro do Cafezal, ocupando-o na manhã seguinte e 

trazendo, com isso, maior desafogo à terceira companhia. 
Esta; apesar da violência do ataque em conjunto com aquele, 

não conseguiu progredir, impedida pelas posições adversárias da 
frente do 39 Batalhão de Caçadores, que a hostilizavam de flanco 
com grande violência, sem que pudesse dominá-las. A situação to-
pográfica do local não permitia o auxílio da artilharia, cujos tiros 

portam em perigo as próprias tropas legais. 
Cessando a necessidade da permanência da primeira compa- 

nhia, no local onde se achava, foi-lhe determinado, a 30, que se 

reunisse à terceira, para reforçá-la. Com  esta providência, conse- 

guiu-se melhorar as posições em relação às do inimigo, que ficou 
impossibilitado de executar qualquer manobra, na parte leste do 

morro do Quilombo. 
Este que, desde os primeiros dias da ocupação destas posi- 

ções, vinha hostilizando-as com fogos de artilharia, intensificou os 
bombardeios à proporção que as tropas legalistas progrediam. 

Depois de alvejar vários pontos, a preocupação do adversário 
voltou-se para as primeira e terceira companhias, sobre as quais ati-
rava duas ou mais vezes por dia e sempre que notava qualquer mo- 

vimento de tropas. 
Tal situação manteve-se de 31 de agosto até 4 de setembro, 

sendo, entretanto, durante esse periodo, feita a preparação do ter-
reno para a continuação do ataque — abertura de picadas, queima 
de matos e samambaias e tomadas outras providências, quase sem-
pre à viva força, porque o adversário procurava encarniçadamente 

manter suas posições. 
Na noite de 4 para 5, véspera de um assalto, foram executa- 

dos arriscadissimos trabalhos para a preparação de um espaldão pa-__ 

133 Ak;d 



previsto, cessaram estes trabalhos e a tropa passou a viver nas trinchei-

ras. 
— as organizações do terreno (instalação de órgãos de fogo, de prote-

ção e de remuniciamento — posição de tiro e o abrigo de repouso) fo-
ram tbdas padronizadas e executadas, com grande vantagem e rapidez, 
de acbrdo com as instruções que constam do fascículo denominado Or-
ganizaçáb Rápida de uma Posiçáb na Guerra de Movimento, elaborado 
pelo Estado Maior do Exército e aplicado, entre nós, pela primeira vez, 
nestas Manobras, com resultados práticos notáveis. 

— no sistema de organização de que falo, a instalação da arma auto-
mática e o abrigo de repouso do pessoal que a serve, estão inteligente-
mente ligados ou, melhor, juntos. Para cada parcela ou fração do grupo 
de combate há uma forma diferente de instalação de tiro e de abrigos 
próprios. Assim a instalação e abrigo para o F.M. tem a forma de um V, 
a instalação e o abrigo para os volteadores tem a forma de um Z e a ins-
talação e abrigo para os municiadores tem a forma de um U, conforme 
se verifica dos gráficos que junto a este 'relatório, por onde se pode ver 
também as dimensões, profundidades, etc. 

— o emprego de tal sistema simples, prático, fácil e racional permitiu 
que companhias instaladas no terreno à noite, já no dia seguinte estives-
sem com todos os seus elementos enterrados e em condições de resisti-
rem. 

— conviria que se fizesse praticar por toda a tropa, nas instruções des-
te ano, tal sistema de organização do terreno (para as células elementa-
res de combate — F.M. e Mtr.). 

— além das organizações de que tratei, foram construídos para o B.C. 
um P.C. enterrado revestido de madeira (caibros e tábuas) que mandei 
adquirir à noite, em Rosário, porque não havia matas na região, abrigos 
para dois observatórios do Batalhão (Obst. 1 e Obst. 2) abrigos enterra-
dos para o serviço de saúde, para o C. Rem. do Btl. 
Foram também construídos abrigos enterrados e P.O. para as compa-
nhias e pelotões, conforme tudo se acha representado no calco das or-
ganizações do terreno junto a,Ote relatório. 
VI — Os Serviços prestaram ao comando do Btl., cada um na esfera de 
suas atribuições próprias, uma cooperação constante e proveitosa, pre-
enchendo perfeitamente os fins a que são destinados. 

VII — A barragem interior de fogos do batalhão foi desencadeada às 
quinze horas e quarenta e três minutos do dia 05 (16 de março), 
por ocasião da visita feita à nossa frente de defesa, pelos exmos. srs. dr. 
Getúlio Vargas, presidente da República, general Eurico Gaspar Dutra, 
ministro da guerra, general Estevam Leitão de Carvalho, comandante da 
39 Região Militar, general Mmério de Moura, Inspetor do 29 Grupo de 
Regiões, coronel Osvaldo Cordeiro da Farias, interventor federal no Es-
tado, coronel Angelo de Melo, comandante geral da Brigada, acampa- 
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ra metralhadora pesada, a cento e cinqüenta metros da trincheira 
inimiga, posição esta indispensável à garantia do êxito da ação. 

Assim, no dia 5, depois de convenientemente estudada e esta-
belecida uma base de fogo, com armas automáticas, para apoiar o 
assalto à baioneta, foi desencadeado o ataque. 

Tal foi a eficiência desta organização, notadamente das me-
tralhadoras do 29 Batalhão, que a tropa de assalto, meia hora de-
pois, estava de posse da trincheira inimiga, sem que sua guarnição 
— cerca de cinqüenta•homens — tivesse podido dar urg *só tiro. 

Pelas companhias primeira e terceira, que executaram o assal-
to, foram feitos 19 prisioneiros, entre os quais 3 oficiais da Fõrça 
Pública de São Paulo, e apreendia regular quantidade de munição e 
armamento. 

Conservando as posições conquistadas, manteve-se o Batalhão 
até 8. Neste dia, terminados os preparativos para novo ataque e co-
mo se tratasse de uma ação de maior envergadura, o tenente coro-
nel Orestes solicitou autorização, ao comandante do Destacamen-
to, para continuar a ação que o corpo de seu comando iniciara, 
a fim de sair da situação enervante e, ao mesmo tempo desalentado-- 
ra para a tropa, que ali se achava, havia quase um mês, sem realizar 
uma progressão notável e sem esperança de modificação próxima. 

Dando a necessária aquiescência, determinou, ainda, o coro-
nel Guedes da Fontoura à segunda companhia, em posição junto 
ao 11/29 Regimento de Infantaria, que viesse operar com o seu Ba-
talhão, no alto do morro do Quilombõ, outorgando, ao tenente 
coronel Orestes, plena liberdade de ação, não só na combinação do 
plano com os demais comandantes de unidade, como na sua execu-
ção. 

Foi, então, combinado e estabelecido o seguinte: 
o 39 Batalhão de Caçadores atacaria as posições contrárias, 

no morro Melado (prolongamento norte da serra do Quilombo); 
o 29 Batalhão de Infantaria (primeira, terceira companhias 

e pelotão de metralhadoras), as posições do morro da Janelinha 

(prolongamento sul da mesma serra). 
A Força Pública baiana fixaria o inimigo na direção oeste, de-

fronte o morro do Cafezal, facilitando a progressão da segunda 
companhia do Batalhão, que se infiltraria pela mata, entre as posi-
ções inimigas, visando cortar-lhe a provável retirada. 
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fornecerem aquela densidade de fogos que me foi pedida pelos coman-

dantes dos referidos batalhões. 
— outras armas (Mtrs. e F.M.) de suas próprias posições recuadas, 

dada a configuração do terreno, podiam realizar e realizaram fogos, si-
multaneamente, de barragem principal e de barragem interior, sem mu-

dar a missão principal recebida nem a posição de tiro. 
— aos pelotões e seção de metralhadoras, que tiveram de se deslocar 

para o desempenho da missão acima referida (item a) foi prevista e or-

ganizada outra posição à retaguarda para ser ocupada e defendida, a to-
do custo, no caso de rompimento, pelo inimigo, da P.R. à frente. 

— a extensão da frente (8 a 10 kms.), confiada ao batalhão para de-

fesa, a necessidade da ligação de fogo entre os núcleos de resistência e 
entre os elementos de um mesmo núcleo, as formas dobradas do terreno 
ocupado e a escassez de metralhadoras obrigaram a um emprego, quase 
constante, dos F.M. em flanqueamento, embora éste modo de empregá-

los seja, normalmente, excepcional. 
— conseguiu-se assim obter uma sistemática ligação de fogos, facil-

mente constatável pelo calco do plano de fogos que figura neste relató-

rio. 
— no verdadeiro sentido de termo, não se pode dizer que tenha sido 

obtida uma barragem interior, de fogos, à frente de meu batalhão, por-
que lhe faltavam, dada a escassez de meios em relação à frente, estas 

duas características: densidade e profundidade. 
Nosso sistema de fogos apenas se apresentava contínuo e ninguém trans-
poria a nossa frente sem ter que passar pelo eixo de tiro, ajustado ao 
terreno, de uma arma automática, pelo menos. Era, por assim dizer, o 
esboço de uma barragem e, para onde esse esboço era mais frágil (ravi-
nas profundas, ângulos mortos, dorso de elevações que compartimenta-
vam o terreno), pedimos a cooperação da artilharia com a qual combi-
namos seis zonas de tiros de deter e empregamos a seção de morteiros 
do batalhão, conforme tudo se pode verificar pelo calco do plano de fo-
gos ou pela carta do dispositivo completo do batalhão que figura neste 

relatório. 
— tanto no calco do plano de fogos como na carta, contendo o dis-

positivo completo do batalhão, estão marcados: com a cor amarela — a 
cooperação do batalhão na barragem interior, e com cor verde as posi-
ções previstas e organizadas para serem ocupadas, por certos elementos, 
no caso de o inimigo romper a barragem principal e conseguir penetrar 

no interior da posição. 
V — A organização do terreno foi organizada conforme mostra o calco 
que se acha incluído neste relatório, da maneira seguinte; 
a) — depois da modificação que sofreu, na noite de D1 para D, o dispo-
sitivo do meu batalhão, quadros e tropas empenharam-se a fundo nos 
trabalhos de organização do terreno até D3, quando, conforme estava 
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Além das bases de fogo, com armas automáticas de que cada 

unidade pudesse dispor, 'a artilharia foi distribuida para o apoio, 
cabendo ao 29 Batalhão uma seção de campanha e uma seção 105. 

A hora designada, pouco depois do meio dia de 9, foi iniciado 
ataque por todos os elementos de fogo. No âmbito do 29 Bata-

lhão, a base de fogo foi organizada com seus próprios elementos e 
mais duas metralhadoras pesadas do 39 Batalhão de Caçadores, co-
locadas de maneira a poderem atender a uma e outra unidade. 

O ataque desenrolou-se normalmente, até cêrca das quinze 
horas, sem que o inimigo apresentasse qualquer sintoma de esmo-

recimento. A essa hora', foi tentado o assalto que, entretanto, não 

pode ser realizado. 
Logo em seguida verificou-se que o adversário abandonava as 

posições do morro do Melado, do que foi avisado imediatamente, 

por telefone, o comandante do 39 de Caçadores. 
Deu-se, nesta ocasião, um ligeiro incidente,que assim o relata 

tenente coronel Orestes: 

"Às dezesseis e meia horas, achando-me no P.C. da terceira companhia 
em conferência com o respectivo comandante e os.da primeira e pelotão 
de metralhadoras, recebi um recado do comandante do 39, no qual me 
comunicava que tinha "tomado" o morto do Melado e que se o meu Ba-
talhão não avançasse faria retirar o dele, em virtude de não poder men-
ter-se em tal situação. Ao ouvirem este recado, aqueles oficiais, sem 
uma palavra sequer, rubros de indignação, sabedores que eram da situa-
ção de um e outro corpo, cujas posições estavam à vista, como se tives-
sem recebido uma ordem formal e indiscutível, foram retomar seus pos-
tos nas trincheiras. A minha situação, como comandante do Batalhão, 
ficou sendo a pior possível, diante da atitude decidida e briosa tomada 
por aqueles dignos oficiais. A dignidade militar tolhia-me de contrariar 
aquela atitude desassombrada diante da arrogante comunicação que me 
fizera o comandante do 39 Batalhão de Caçadores, que havia "tomado", 
uma posição desocupada. Limitei-me, então, a ir ocupar o meu P.C., 
disposto a ássumir todas as responsabilidades que sobreviessem, contan- 
to que se salvassem os brios e a dignidade do Batalhão, postos à prova 
por um chefe que vinha, desde muito, expondo sua unidade ao mais cla-
moroso ridículo, por sua inércia, por seu comodismo e por sua fatuida-
de. Eram dezesseis horas e quarenta minutos". 

Façamos um ligeiro parênteses. 
Não sabemos_ quem era o comandante do 39 Batalhão de Ca- 
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çadores, nem procuramos sabê-lo, porque isso não interessa ao nos- 

so trabalho. 
Mas, urna coisa quase podemos afirmar: era éle, certamente, 

um dos tantos oficiais do Exército simpático à causa revolucioná-
ria, aos quais faltou coragem para definirem sua situação, pondo-se 
ao lado dos seus camaradas desviados, mas dignos pela atitude 
franca que adotaram. 

Aquéles oficiais partiam com suas unidades para o teatro da 
luta, mas, sempre que podiam, procuravam embaraçar ou retardar 
as operações. 

E a atuação do 29 Batalhão, desejando pôr tèrmo a uma situa-
ção que já se ia tornando insustentável, irritou o "zeloso" coman- 
dante. 

Para a maioria dos oficiais da Brigada Militar, tal conduta não 
era de causar surpresa. Estavamos acostumados a ela, já de outras 
lutas. .. 

Continuemos. 
O coronel Orestes pediu, então, alguns tiros de artilharia, 

a fim de atenuar o sacrifício que ia ser imposto aos seus homens. 

"Neste momento, dezessete horas, vinte minutos decorridos da partida 
dos comandantes das companhias do P.C., onde nos encontravamos reu-
nidos, distante ckfca de um quilômetro do inimigo, os nossos homens, 
de maneira admirável e emocionante, galgavam com o maior heroismo e 
bravura, a escarpa que os ia conduzindo a uma das mais retumbantes vi-
tórias, atravessando impávidos uma verdadeira barragem de armas auto-
máticas, granadas de mão e fogos de artilharia. Nada disso os conteve. 
Um rasto de sangue ia assinalando o percurso deste assalto, mas era ne-
cessário que com este -mesmo sangue fosse lançado um protesto altivo 
contra a sua dignidade tão irrefletidamente ofendida. A violência, o ím-

peto e a firme vontade de vencer fez com que este pugilo de bravos 
transpuzesse as primeiras trincheiras, alcançasse as segundas e jogasse o 
adversário, composto de um batalhão inteiro, em completa derrota, a 
vários quilômetros de distância, perseguido de perto por entre as serra-
nias e matas agrestes até noite fechada. Havia, como já se disse acima, 
cerca de um mês que o Destacamento achava-se estacionado, sem pro-
gressão notável, a onze quilômetros na frente de Silveiras. Neste dia me-
morável, o 29 Batalhão entrou pelo dispositivo inimigo a dentro, rom-
peu-o estrondosamente e foi parar cerca de dois quilômetros daquela ci-
dade, nas alturas ao norte de Co:Syrego Fundo, limpando em conseqüên-
cia de sua ação, toda a frente do Destacamento, numa extensão de mais 
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de cinco quilômetros. O inimigo retraiu-se, abandonando todas as posi-
ções e, segundo informações posteriores, preparava-se para abandonar a 
cidade. Como não se tivesse sabido aproveitar o sucesso, no dia 10, à 
tarde, ele reocupou as posições abandonadas na véspera, e do 29 Bata-
lhão, dias depois, foi exigido mais sacrificio e mais sangue." 

Como resultado da brilhante ação do dia 9, o batalhão rebel-
de, do 49 Regimento de Infantaria, que, bravamente, lutou na de-
fesa das posições que ocupava, deixou em poder do 29, além de al-
gumas dezenas de prisioneiros, armas automáticas, fuzis, munição, 

granadas, um morteiro completo e muitos outros materiais. 
Tomaram parte ativa nessa inesquecível lição de arrójo e bra-

vura, dada a quem tomava trincheiras desocupadas, as companhias 

primeira, terceira e o pelotão de metralhadoras. 
Sobre êsse memorável feito que ficará para sempre indelével 

na memória dos que dele participaram, o comandante geral da Bri-

gada recebeu os seguintes telegramas: 

—Comandante Brigada Militar, Pôrto Alegre. 10. Com  pesar vos comuni-

co que, em combate hoje, o  29 Batalhão nossa Brigada perdeu o valente  

segundo tenente Ar Tarragô, mortalmente ferido na frente de Silveiras, 
onde toda unidade conduziu-se galhardamente, Corpo bravo tenente 
Ari foi hoje transportado Rio, para ser inumado em Sáb Francisco Xa-
vier, com as'honras e distinções a que tem direito, Saudações. General 

P. Góis." 
"Comandante Geral Brigada Militar, Nino Alegre, 10. Comunico-vos 
ontem Batalhão meu comando em enérgico assalto baioneta trincheiras 
inimigas levou roldão batalhão contrário, perseguindo-o dois quilôme-
tros e rompendo dispositivo resistência que há um mês oferecia nesta re-
gião. Inimigo fugiu completa debandada, deixando onze prisioneiros, 
cinco metralhadoras pesadas, uma leve, tudo com pertences, um cami-
nhão, um morteiro Stock completo e respectiva munição, grande quan-
tidade fuzis ordinários, fardamento e calçados, telefones, ditos campa-
nha, material de sapa e muito material de trincheira e acampamento. 
Pessoal portou-se altura nossas tradições, progredindo debaixo fogos ar-
tilharia e apesar contratacado granadas de mão. Morreu valentemente 
tenente Ar( Tarragô, atingido projetil artilharia, e foi ferido levemente 
bravo capitão Fernando Hoffmeister. Tivemos mais um soldado morto 
e quatro feridos.  Pela perda tenente Ar( Tarragô, à Brigada Militar, da 
qual fez parte, sentidas condolências. Continuamos animadamente nesta 
luta, cujo fim apresenta-se próximo. Saudações atenciosas. Tenente co-
ronel Orestes." 
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Vejam os leitores a que dolorosa situação foi conduzido o 
abnegado e bravo 29 Batalhão de Infantaria, pela jatância e irrefle-
xão de um comandante de unidade — o do 39 Batalhão de Caçado-

res. 

A 11, foi expedida uma ordem de operações, que atribuia ao 
29 Batalhão a importante e difícil missão da tomada da cidade de 

Silveiras. 
No dia seguinte, 12, em conseqüência de uma nova ordem ge-

ral de operações, o tenente coronel Orestes determinou as seguin-

tes providências: 
o pelotão de metralhadoras, dotado de mais três peças, per-

maneceu nas alturas de Corrego Fundo, estabelecendo uma forte 
base de fogo; uma outra peça foi disposta a sueste desse lugarejo, 
em posição tal que, batendo as trincheiras inimigas, enfiava grande 
trecho da estrada velha de Silveiras; 

a segunda companhia e a terceira, nas posições onde se 
achavam, com seus .fuzis automáticos convenientemente dispostos 
aguardariam a oportunidade para dali iniciarem a progressão; 

— uma bateria 75, em posição sobre a estrada Rio-São Paulo, 

apoiaria o Batalhão; 
a primeira companhia, já avançada, aguardaria a progressão 

das outras pela direita da estrada velha, para em conjunto conti-
nuar a sua ação da véspera. 

As onze horas, foi iniciado o ataque pelo fogo, em toda a li-
nha do Destacamento, em execução daquela ordem, auxiliado efi-
cazmente pela artilharia. Duas horas depois, o fogo adversário, na 
frente do Batalhão, estava completamente dominado. 

Foi ordenada, então, a progressão dos elementos de assalto 
que, imediatamente, inciaram o avanço. 

Pouco além da base de partida, as companhias segunda e ter-
ceira tiveram algumas baixas, produzidas por fogos de enfiada da 
frente do 39 Batalhão de Caçadores. 

Dificultada, assim, a progressão tornou-se morosa, exigindo 
maiores cuidados e trabalhos, para expor o menos possivel o pes-
soal. Por tal razão, só às quinze horas puderam as duas sub-unida-
des chegar a um ângulo morto, na encosta do morro do Guedes, 
posição tomada para base de assalto. 
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Foi este desencadeado em seguida, de frente, com a maior 

violência pelas duas sub-unidades, enquanto que a primeira compa-
nhia infiltrava-se, rapidamente, entre as posições inimigas e ataca-

va-as de surpresa, pela retaguarda, em manobra inteligente e feliz. 
O choque desenrolou-se com tal encarniçamento que, além 

do emprego da baioneta, granadas de mão, etc., chegou até a luta 
corporal, em vários pontos. 

Vencido, o adversário despenhou-se morro abaixo e quis ten-
tar uma ligeira resistência na cidade de Silveiras, a qual abandonou 
com a aproximação de elementos ligeiros, que se lançaram na per-
seguição, levando-o pela frente, em completa desordem, até alguns 
quilômetros além da cidade. 

O pelotão de metralhadoras, ao desencadear-se o ataque, 
avançou rapidamente para as posições inimigas, de onde teve ainda 
oportunidade de hostilizar o adversário em retirada, tal a presteza 
com que agiu, transportando material pesado a braços, em terreno 
acidentadissimo, a longa distância. 

Nesta emergência, o 29 Batalhão movimentou-se e progrediu 
à vista das demais unidades, que junto a ele colaboravam, lutou sb-
zinho contra inimigo em posição, cujo fogo foi por êle dominado 
apenas com o auxílio da bateria de artilharia que o apoiou. Teve 
regular número de baixas, a maior parte delas causadas por fogos 
partidos das.frentes das mesmas unidades suas companheiras, que 
deviam secundar o seu esforço, mas ficaram aferradas ao terreno. 
Manteve-se, por momentos, em situação dificil e dela desvencilhou-
se pelas suas próprias fórças. Perseguiu o adversário à grande dis-
tância, correndo o risco de ser envolvido, sem ter tido qualquer 
apoio, nem mesmo do jatancioso comandante do 39 de Caçadores. 

Mais uma vez, o 29 Batalhão, no âmbito do Destacamento, 
avantajou-se em ação, valentia e compenetração de deveres. 

Como no dia 9, o adversário abandonou todas as posições que 
vinha mantendo, há mais de um mês, em toda a frente do Destaca-
mento, retirando-se desta vez para além da cidade de Cachoeira, 
deixando, em poder da valorosa unidade, mais de 100 prisioneiros, 
entre os quais vários oficiais, e grande cópia de material bélico. 

Perdeu o 29 Batalhão, no decorrer da ação, um oficial, o 29 

tenente Joaquim Soares Louzada, e cinco praças e teve treze feri-
dos. 
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Nesta, como em todas as demais missões que lhe foram atri-
buidas durante a campanha, o 29 Batalhão desempenhou-se cabal-
mente, podendo afirmar-se, sem receio de contestação, que dele 
dependeu, única e exclusivamente, o êxito da ação do Destacamen-
to Coronel Guedes da Fontoura. 

A propósito da conduta da unidade, naquela ocasião, temos 
os seguintes documentos: 

"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Palácio Catete. 13. Em to-
das as frentes do Vale Paraíba a ofensiva ontem foi violentíssima, prin-
cipalmente parte Destacamentos Daltro e Fontoura. Mais uma vez a glo-
riosa Brigada Militar destacou-se na peleja, tendo sido a primeira a ocu-
par Silveiras, seguida 29 Regimento Infantaria e Polícia baiana. Domin-
go tarde começou ocupação, tendo durante dia ontem completado cir-
co e feito ocupação definitiva, tomadas igualmente tgdas posições defe-
sa cidade. Paulistas perderam um canhão 105 e abundante material bé-
lico. Fizemos ainda um total 252 prisioneiros Vale Paraíba, inclusive al-
guns oficiais, entre ,estes comandante 59 Batalhão Força Pública paulis-
ta.... Leivas Otero. Oficial gabinete ministro Justiça." 
"General Flores da Cunha. Porto Alegre. 14. Transmito detalhes toma-
da Cruzeiro, qual constituiu feito repercussão atual campanha. A glória 
da jornada estão indiscutivelmente ligdos 29 e 49 Batalhões Brigada 
Militar, que tiveram atuação destacada, bravura e decisão. O Destaca-
mento Primeira Divisão Infantaria partiu Silveiras e depois ocupar La-
vrinhas, pela manhã começou penetrar Cruzeiro ao meio dia, numa ação 
conjunta com Destacamento Cristovão Barcelos, que desde manhã 
ocupou toda região do Túnel e investiu também sobre Cruzeiro. Com-
binados diversos Destacamentos iniciaram imediatamente avanço sobre 
Cachoeira, mantendo sempre contato com paulistas em debandada. Lei-
vas Otero." 

Terminadas as operações na região do Vale do Paraíba, o 29 
Batalhão passou a fazer parte do Destacamento sob o comando do 
coronel Eurico Gaspar Dutra, achando-se, a 20, na cidade de Am-
paro e daí deslocou-se para a estação Coqueiros, onde acantonou. 

A 23, às primeiras horas da manhã, marchou em direção a En-
tre-Montes, com a missão de ocupar esta localidade e limpar de ini-
migos não só essa, como as regiões de Areia Branca e Igaçaba. 

A primeira companhia seguiu pela estrada Cruz das Almas-
Areia Branca, com o fim de flanquear ou, se possivel, atacar o ini-
migo pela retaguarda; o restante do corpo, precedido de uma pa- 
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trulha do 49 Regimento de Cavalaria Divisionário, marchou direta-

mente sobre o objetivo visado. 
Cerca de dois quilômetros de Entre-Montes, a patrulha de ca-

valaria foi tiroteada pelo inimigo, colocado em posição vantajosa. 
A segunda companhia fez-lhe, então, frente, lançando um pelotão 
sobre o seu flanco direito, o qual conseguiu, sem ser pressentido, 
colocar-se cem metros à sua retaguarda. Informado da situação fa-
vorável desse elemento, o comandante Orestes mandou outro pelo-
tão e uma seção de metralhadoras, para assegurar maior eficiência 
ao ataque e deu ordem para o desencadeamento deste, que foi exe-
cutado com rapidez e segurança. Como resultado da vigorosa ação, 

meia hora depois, os atacantes estavam de posse da localidade e, 

em seguida, a terceira companhia ocupou as alturas ao norte de Pu-
pos, donde hostilizou os rebeldes que, em completa debandada, 

atravessavam o rio Jaguari. 
estes, na sua fuga precipitada, lançaram fogo a urna ponte, 

sem que a maior parte de seus elementos a tivesse transposto. Mui-
tos.deles a ela atiraram-se, por entre as labaredas, outros jogaram-
se ao rio, perecendo alguns afogados e, finalmente, outros oculta-
ram-se nos matos, apresentando-se posteriormente. 

Na direção de lgaçaba, região suspeita, foi mandada a segunda 
companhia, que tiroteou elementos adversários que ainda por ali 
permaneciam, lançando-os à margem oposta do rio. 

Neste combate, dirigido pelo major fiscal Orlando Guimarães, 
foi levemente ferido um soldado, tendo o adversário deixado um 

morto, vários prisioneiros e regular quantidade de material. 	. 

A 30, após pequenas operações de patrulhas nos dias anterio-
res, o Batalhão deslocou-se, pela manhã, para a Usina Jaguar(, a fim 
de atacar as posições inimigas em tórno da fazenda Atalaia, desen-

volvendo o seguinte plano: 
Às treze horas, a primeira companhia, pela estrada Usina-

Doutor Lacerda, marcharia com urna hora de avanço sobre a 

segunda, a fim de cortarem a retirada ou tentarem um envolvimen-
to ao inimigo, ao mesmo tempo que a terceira, apoiando um es-
quadrão do 149 Corpo Auxiliar do Rio Grande do Sul, chegado ha-
via pouco da cidade de Amparo, entraria pela estrada Usina-Fazen-

da Atalaia. 
Pouco depois, o esquadrão tomou contato com o inimigo, 
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travando combate. A terceira companhia engajou-se nele de ime-

diato e, após uma hora de nutrida fuzilaria, o adversário iniciou a 
retirada, sem contudo poder cortar o contato pelo fogo, dada a 

progressão contínua das fôsças legais. 
O combate e a perseguição prolongaram-se até o cair da noite, 

neles intervindo as demais companhias, que conseguiram atacar os 

rebeldes, quando estes começavam a retirada. 
Quebradas algumas resistências isoladas, já noite fechada, o 

Batalhão procurou manter-se nas alturas a oeste da estação do Dr. 

Lacerda, onde se conservou até o dia imediato. 
Durante essa luta, teve o 29 Batalhão quatro praças feridas. O 

adversário deixou, no campo, alguns mortos e feridos, armamento, 

munição e outros materiais. 

A 	outu.rõ a terceira companhia continuou a persegui- 

ção, em direção ao Arraial dos Souzas. Ao atingir a fazenda Angé- 

lica, recebeu ordem de reunir-se ao corpo. 
Cessaram, aí, as brilhantes operações do abnegado e valoroso 

29 Batalhão de Infantaria, pois os rebeldes, retirando-se acelerada-
mente em direção à capital do Estado, no dia 3, rendiam-se às for-

ças legais, terminando, assim, a impatriótica e fratricida luta. 
Em seguida, o Batalhão acampou no Arraial dos Souzas, don-

de, a 14, deslocou-se para a cidade de Campinas e, daí, por via fér-
rea, para o Rio de Janeiro, embarcando, a 18, de regresso ao Rio 

Grande do Sul. 
Do Relatório que o coronel Orestes Carneiro da Fontoura 

apresentou ao comandante geral e do qual extraimos o resumo das 

operações, consta o seguinte final: 

"Sr. Comandante—É verdade que já estais a par de tudo quanto fez este 
Batalhão na última campanha que ensanguentou o País, mas julgo não 
ser demais fazer menção, no áleu Relatório, da maneira leal e dedicada 
com que ele se portou durante todo o o desenrolar da luta; do inque-
brantável espírito de sacrificio que soube manter em todas as ocasiões; 
da bravura sem par que demonstrou em todos os lances, sempre os mais 
arriscados, que lhe foram confiados; da disciplina rigorosa que manteve, 
conquistando a admiração das populações, embora contrárias, por onde 
passou .e a simpatia das demais tropas que combatiam a seu lado; do 
acendrado patriotismo, do grande amor ao Rio Grande do Sul e da 
extrema dedicação à Brigada Militar, nunca esquecida nas conjunturas 
mais difíceis em que se viu lançado. Lutou bravamente, sem esmoreci- 
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mentos, durante logo tempo e época houve em que combateu, sem tré-

guas nem descanso, durante trinta e um dias consecutivos. Os soldados 
fortes, na grande maioria, mantiveram-se impávidos e serenos nos seus 

postos de honra. Os fracos caiam exaustos de fadiga, estafados ou estro-
piados, mas voltavam para o lado de seus bravos camaradas, logo que as 
suas condições físicas o permitiam. Houve, é verdade, algumas fraque-
zas, porém de tão exiguo número, que nem de leve macularam a bri-
lhante folha onde o Batalhão escreveu o histórico desta jornada. O 29 
Batalhão, sem desfazer nos serviços prestados pelas demais tropas gover-
nistas, deixou entre elas remarcado destaque, pela ação pronta, valorosa 
e decidida que sempre manteve. Êle soube conquistar louros; alcançou 
glórias; destacou-se; deu provas, as mais cabais, de sua disciplina e valor; 
atirou-se, com bravura admirável, contra o inimigo da ordem; palmilhou 
centenas de quilômetros por ínvios caminhos e por serranias ásperas e 

nunca teve um momento de indecisão. O sangue de mais de 60 bravos 

tingiu o território paulista, desde Sá"o José dos Barreiras até Silveiras, e 
diante da cidade de Campinas, sendo que, destes, 23 sacrificaram heroi-
camente a vida, no fiel cumprimento de seus deveres. Para com kstes, 

não só o Batalhão, que os viu morrer com dignidade, como a Brigada 
Militar, o Rio Grande do Sul e o próprio Brasil têm suas parcelas de 

obrigações que devem ser resgatadas em momento oportuno, não só co-
mo reconhecimento ao muito que por eles fizeram, como para culto e 

veneração de suas memórias — a trasladação de seus restos para este pe-
daço de terra onde nasceram e por amor da qual sacrificaram, estoica-

mente, vida, mocidade e futuro." 

Nos cruentos combates que o 29 Batalhão sustentou e nos 
quais deu o máximo de suas energias e demonstrou sua inquebran-

tável.  envergadura física e moral, perderam a vida os seguintes ofi-
ciáià e Praças: soldados Henrique Alves da Silva e Manoel prates, a 
29 de julho; cabo Antônio Paulino Fortunato, a 8; soldados Dago-
berto Heinzelman e Armando Raimundo, a 13; Lourenço Pereira, 
a 17; cabos Eduardo Tadeu Matuzyasck, a 22; Plinio Camargo de 
Almeida, a 23; soldado Osvaldo Farias, a 29,tirdóldWo—s_ni  cabo 

Armando Corrêa, soldados Carlos dos Santos Maciel e Percilio Li-
ma, a 5; José Pedro da Silva, a 6; segundo tenente Ari Tarragô e 
soldado Alceu Terra, a 9.  segundo tenente Joaquim Soares Louza-
da, cabo Homero Garcia da Rosa, soldados Anélio Jesús Soares, 
Pedro Oscar da Silva, Otacilio Aramburú da Silva, Eliseu Tavares, 

Valêncio da Rosa e Manoel Franco de Souza, a 12, krie-rdbitéyffal 
Ibtr-  a o todo 23 homens. 

Foram, ainda, feridos, uns grave outros levemente: soldados 
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João Avelino e Alfredo dos Santos, a 29 de julho; Elpidio Sangui-
né Machado e corneteiro Vivaldino Alves de Barros, a 13; soldado 
Henrique José Piramboia, a 15; segundos tenentes Aristóteles de 

Souza Guterres, Alipio Pereira da Silva e cabo Nataniel Martins, a 

18; cabo Didimo Martins de Campos, a 22; soldados João Amaral 
da Silva, a 26; e Edgar Lotamper, a 27, tudo de agosto; primeiro 

tenente Severiano Ricardo da Silva, segundo sargento Aldo Melo, 

soldados Francisco Cezar Pacheco, Alfeu Guimarães, Natalino An-

drade Neves, Julio Bairros e Mateus. Gonçalves de Campos, a 5; Ceci-
lio Gonçalves, a 8; capitão Fernando Hoffmeister, Segundo sargen-
to Mirot da Luz Barbosa, soldados Antônio Garcia da Rosa e Re-
duzino Ricardo dos Santos, a 9; segundos sargentos Eliziário Fa-

gundes Teixeira, Ar( Dória de Lemos, Otacilio Alves Vieira, cabo 
Ciro Fernandes Coelho, soldados Santino Camarata, Herminio Dias 
de Oliveira, José Amâncio da Cunha e Brasiliano Rodrigues da Sil-
va, a 12; Manoel da Costa Oliveira, a 18; Ceciliano de Avila Prado, 
Deoclides Gonçalves da Silva, Irmo Ferreira e Francisco Soares, a 
30, tudo de setembro, somando 59 oficiais e praças. 

Mas, não obstante à perda de valorosos camaradas, cujos cor-
pos ficaram no seio da generosa gleba paulista — sempre Brasil —, 

e o elevado número de feridos, o 29 Batalhão, galharda e brava-

mente, desempenhou a missão que lhe coube, jamais esmoreceu 
ante os cadáveres dos que tombaram e ao regressar ao Rio Grande, 
fê-lo de fronte altiva, cônscio de haver cumprido nobremente o seu 

dever. 
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CAPITULO IX 

— AINDA A REVOLUÇÃO CONSTITU-
CIONALISTA DE SÃO PAULO. — 49 Batalhão 
de Infantaria: Suas operações incorporado ao 
Destacamento Coronel Colatino Marques. — 
Combates da fazenda da Capoeirinha e do mor-
ro Carrapato. — Parte desses combates. — Co-
operação do Batalhão na queda de São José dos 
Barreiros. — Ataque aos morros Passa Vinte e 
Frio. — Parte desses encontros. — Bombardeio 
de aviões rebeldes. — Combates dos morros Su-
jo e do Gregório. — Parte-relatório das ações de 
18 de agosto e 14 de setembro. — Referências 
do coronel Colatino. 
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49 Batalhão de Infantaria 

Sob o comando do tenente coronel Mirandolino Machado, o 
49 Batalhão de Infantaria deixou seu quartel, na cidade de Pelotas, 

seguindo, por via marítima, rumo ao norte do País, tendo como 
destino inicial o porto de Paranaguá, onde efetivamente chegou a 
desembarcar. Entretanto, poucas horas depois, foi mandado reem-

barcar e prosseguir para o Rio de Janeiro, onde chegou a 20. 
Por determinação do chefe do Estado Maior do Exército, em 

Aviso de 22, o Batalhão passou a fazer parte da Primeira Divisão 

de Infantaria do Exército de Leste, sob o comando do general Pe-
dro Aurélio de Góis Monteiro, sendo, por este, designado para 
integrar o Destacamento Coronel Colatino Marques, em operações 
na região de Santana dos Tocos, ao qual se reuniu a 25, na locali-
dade desse nome, recebendo, logo no dia seguinte, missão a desem-

penhar. 
Coube à primeira companhia, sob o comando do capitão Ed-

mundo Ossuoski, apoiada por uma seção de metralhadoras, tomar 

posição nas elevações próximas à fazenda Aliança. 
No dia 27, o Batalhão progrediu pelo eixo da estrada do Vale 

do Paraíba, indo ocupar novas posições junto à fazenda Buena. 
Recebida ordem de reforçar, no seu flanco direito, um dos 

Batalhões do.  99 Regimento de Infantaria, foi dessa missão encarre-

gada a segunda companhia — capitão Serafim Antônio de Souza 

Filho —, que não chegou, entretanto, a agir pelo fogo. 
A 28, o Batalhão alcançou a referida fazenda, e daí foi man-

dado avançar sobre a fazenda Capoeirinha (proximidades da divisa 
dos Estdos do Rio e São Paulo). À tarde, a segunda companhia, re-

forçada por um pelotão da primeira e por uma secção de metralha- 
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doras, entrou em fogo contra os rebeldes, que contra ela fizeram 

largo uso de suas armas automáticas. 

Foi, também, essa sub-unidade auxiliada no ataque, a 29, por 
um canhão 37, do 199 Batalhão de Caçadores, posto à sua disposi-
ção, cujos disparos atingiram as posições adversárias, com excelen-
tes resultados, obrigando os rebeldes e abandoná-las. 

Ocupou, então, o Batalhão a fazenda Carrapato; na ocasião 
em que a primeira companhia escalava o morro que dá nome ao lo-
cal, foi alvejada, pela retaguarda, por elementos adversários, os 
quais foram pouco depois aprisionados, por um pelotão ao coman-
do do segundo tenente Waldo Gonçalves Barbosa de Menezes. 

O combate prolongou-se durante a noite de 29 para 30, assim 
como no decorrer deste dia, em que foram aprisionados mais qua-
tro rebeldes, quando procuravam atirar sobre o acampamento do 
Batalhão. 

Finalmente, a 31, foram recolhidos os postos avançados. 
No transcurso destas operações, perdeu o Batalhão o soldado 

Antônio Rodrigues, mortalmente ferido quando procurava reco-
nhecer um vulto que, à noite, tentava aproximar-se da rede de se-
gurança. 

Sobre esse combate, o tenente coronel Mi randolino Machado 
apresentou, ao comandante do Destacamento, a seguinte parte: 

"49 Batalhão de Infantaria da Brigada Militar do Estado do Rio Grande 
do Sul. Ao Sr. Comandante do Destacamento Coronel Colatino Mar-
ques. Parte de combate. Comunico-vos que, aos 26 dias do mês de julho 
do ano de 1932, de conformidade com a vossa ordem de operações, sob 
número quatro, daquela data, a primeira companhia, sob o comando do 
capitão Edmundo Ossuoski, tendo como subalternos os segundos tenen-
tes Adelino do Nascimento, Per( Pouei Guimarães e Eurides Siqueira de 
Barcelos, apoiada pela segunda seção do pelotão de metralhadoras pesa-
das, comandada pelo segundo tenente Miguel Gonçalves Moreira, tomou 
posição nas elevações a sudeste da fazenda Aliança, em Santana dos To-
cos. De acárdo com o croquis que me foi entregue, passei a observar as 
posições inimigas, constatando ali a sua existência. No dia seguinte, 27, 
tendo o Batalhão de progredir pelo eixo da estrada do Vale do Paraíba, 
foi a posição acima mencionada entregue a uma companhia do 199 Ba-
talhão de Caçadores. A progressão do Batalhão fez-se sem novidade, até 
às proximidades da fazenda Buena, onde tomou posição. Aqui, recebeu 
o Batalhão ordem de reforçar, no seu flanco direito, um dos batalhões 
do 99 Regimento de Infantaria, que o cobria.. À segunda companhia, 
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sob o comando do capitão Serafim Antônio de Souza Filho, tendo co-

mo subalternos os segundos tenentes Waldo Gonçalves Barbosa de Me-
nezes, António Vilela Filho e João Santana Lopes, coube essa missão, 

sem ter, entretanto, necessidade de agir pelo fogo. O restante do Bata-

lhão acampou na estrada que dá acesso à fazenda Buena. No dia 28, 
prosseguindo o Batalhão sua marcha, alcançou a fazenda Buena, às nove 

horas. Às dez horas, recebeu ali o Batalhão ordem desse comando de 

avançar sobre a fazenda Capoeirinha (proximidades da divisa do Estado 

do Rio com o de São Paulo), que alcançou às doze horas, sem novidade, 
bivacando. Às dezesseis horas, a segunda companhia, reforçada com 
duas seções de metralhadoras pesadas, comandadas pelos segundos te-

nentes Scipião Lucas de Oliveira e Miguel Gonçalves Moreira, e o segun-
do pelotão da primeira companhia, comandado pelo segundo tenente 

Peri Pouei Guimarães, tomou posição no esporão do morro da Capoei-
rinha, estabelecendo ali ligação pelo fogo com uma companhia no 99 

Regimento de Infantaria, empenhada no flanco direito do Regimento. 

Nesta posição, verificou-se intensa reação por parte do inimigo, visando 

precisamente nossas posições, pelos fogos de armas automáticas, impos-
sibilitando o avanço da companhia e dos demais elementos, inclusive 
uma companhia do 99 Regimento de Infantaria. Por este motivo, fiz to-

mar posição em uma das elevações ali existentes, o canhão 37, sob o co-
mando do segundo tenente Fernando Gouvêa, do 199 Batalhão de Ca-
çadores, posto à disposição deste comando, apoiado por um pelotão da 
terceira companhia, comandado pelo segundo tenente Honorio Fidelis 
Rodrigues, com a missão de fazer cessar o fogo das metralhadoras inimi-
gas colocadas em uma das elevações do morro Capoeirinha, a oitocentos 
metros. O canhão 37 só pôde agir no dia seguinte, 29, devido ao adian-

tado da hora. A fuzilaria continuou intensa, de parte a parte, durante 
tôda a noite. Dia 29, às sete horas da manhã, o canhão 37 fez vinte e 

três disparos sobre as posições inimigas, com excelentes resultados. Às 
dez e meia horas, o inimigo, atingido pelas granadas do canhão 37 e pe-
lo fogo convergente das nossas metralhadoras, abandonou as posições 
que ocupava sobre os morros Capoeirinha e Carrapato. Às onze e meia 
horas, o Batalhão ocupou a fazenda Carrapato, o que fez apoiado pelo 
11/99 Regimento de Infantaria, que substituiu meu batalhão na posição 
acima. Ocupada a fazenda Carrapato, o que se efetuou às doze horas, fiz 
ocupar o morro pela primeira companhia, que foi alvejada pela retaguar-

da, quando o escalava, por fogos de armas automáticas, vindos da eleva-

ção à direita da referida fazenda. Ordenei imediatamente à segunda 

companhia que tomasse essa elevação, o que foi efetuado em seguida, 

tendo como resultado o primeiro pelotão, sob o comando do segundo 

tenente Waldo Gonçalves Barbosa de Menezes, aprisionado o capitão do 

Exército, Francisco Silveira do Prado, do 129 Regimento de Infantaria, 

rebelado, e seis praças da Fárça Pública de São Paulo, que havia pouco 
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tinham alvejado a primeira companhia em seu trajeto. Nesta elevação 
foi cortado, pelo segundo tenente Antônio Vilela Filho, comandante do 

segundo pelotão da segunda companhia, o fio do telefone de campanha 
que comunicava São José dos Barreiros com outros setores do inimigo. 
As companhias primeira e segunda foram reforçadas, em suas posições, 
com uma seção de metralhadoras pesadas, cada uma. Durante a noite, 
os postos avançados permaneceram em vigilância, mantendo a primei-
ra companhia cerrado fogo de metralhadoras sobre a estrada Rio-São 
Paulo. Dia 30, uma patrulha de exploração, comandada pelo segundo 
tenente Antônio Vilela Filho, constatou a existência de elementos ini-
migos à nossa retaguarda, nas proximidades da elevação, à direita da fa-
zenda Carrapato, tendo essa patrulha aprisionado, quando tentava atirar 
sobre nosso acampamento, umá patrulha inimiga, composta de um cabo 
e quatro praças da FPrça Pública de São Paulo. Às vinte e duas horas, 
foi mortalmente ferido, quando procurava reconhecer um vulto que se 
aproximava da rede de segurança, o soldado da segunda companhia An-
tônio Rodrigues, que se achava de sentinela, o qual veio a falecer uma 
hora depois. Queda de São José dos Barreiros. Com  a manobra do meu 
Batalhão e do 11/99 Regimento de Infantaria, ameaçando a retaguarda 
do inimigo nessa localidade, a interrupção das comunicações telefôni-
cas, barragem na estrada por onde o inimigo poderia receber reforços, 
nessa noite verificou-se a evacuação do inimigo, caindo São José dos 
Barreiros em poder do Destacamento do coronel Fontoura, que o ataca-
va de frente. Dia 31, o Batalhão recolheu seus postos avançados, fazen-
do um ligeiro repouso na fazenda Carrapato. Ao terminar a presente 
parte, cumpro, com entusiasmo e mais justo orgulho, o dever de louvar 
a bravura e a tenacidade reveladas no cumprimento do dever pelos capi-
tães Edmundo Ossuoski, comandante da primeira companhia, Serafim 
Antônio de Souza Filho, comandante da segunda companhia, Camilo de 
Morais Dias, ajudante do Batalhão, primeiro tenente Euribiades Guas-
que de Mesquita, primeiro tenente Hamilton de Andrade Leão, coman-
dante do pelotão de metralhadoras pesadas, e segundos tenentes Adeli-
no do Nascimento, Per( Pouei Guimarães, Eurides Siqueira de Barcelos, 
Waldo Gonçalves Barbosa de Menezes, Waldomiro Lopes da Rosa, Antô-
nio Vilela Filho, João Santana Lopes, Honorio Fidelis Rodrigues, Sci-
pião Lucas de Oliveira e Miguel Gonçalves Moreira; louvo a brilhante 
atuação dos major fiscal Trajano Marinho e segundo tenente Zeferino 
Mota, secretário do Batalhão auxiliando com presteza e dedicação êste 
comando, no desempenho de suas 'árduas e espinhosas missões; a bravu-
ra e o sangue frio com que se houveram as denodadas praças deste Bata-

lhão, que me orgulho de comandar, durante essa-  ásp-eri ação; louvo, 
também, a dedicação e capacidade de trabalho do segundo tenente Leô-
nidas Ribeiro Marques, chefe do reabastecimento do Batalhão, que não 
mediu sacrifícios para bem desempenhar a sua missão Devo, ainda, sa- 
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lientar a dedicação e o carinho com que acorre, ante qualquer perigo, 
em socorro dos feridos, o capitão médico dr. Amadeu Amâncio de Le-
mos. Acantonamento em Ribeirão de Santana, 10 de aghisto de 1932. 

Mirandolino Machado. Tenente coronel comandante." 

A 4 de agosto, o Batalhão transpós o Ribeirão de Santana e 
acampou na sua margem esquerda, na encosta do morro do mesmo 

nome. Aí, recebeu a seguinte ordem de operações: 

"1 — O inimigo foi batido na ponte do Salto. Em nossa frente a aviação 
informa que a linha principal de resistência está organizada sobre o mor-
ro Frio, de um e outro lado da estrada Rio-São Paulo. Há indícios de 
elementos organizados aquém desse morro. 
II — O Destacamento vai retomar a progressão sobre Areias, para o que 
foram constituidos dois escalhes: l' Escorio — 49 Batalhão da Brigada 

Militar do Rio Grande do Sul, que tem a missão de recalcar os elemen- 
tos contrários, tomar posição e rechassá-los, 	Escaláb — Ficará de re- 

serva do Destacamento. O ataque será levado a efeito amanhã, às treze 
horas, após uma preparação de uma seção de artilharia de dorso — dez 
minutos de fogo. O comandante da bateria de dorso fará seguir, hoje 
mesmo, para o acampamento do 49 Batalhão da Brigada gaúcha, uma 
seção — duas peças — para apoiar o Batalhão gaúcho, com o qual entra-
rá logo em ligação. Cel. Colatino Marques. Comandante do Destacamen-

to." 

Na execução dessa ordem, às treze horas de 5, a primeira 
companhia avançou, sob intensa fuzilaria, sabre o esporão do mor-
ro Passa Vinte, ao flanco direito do morro Frio; a segunda compa-
nhia, logo depois, apoiada por uma seção de metralhadoras, mar-
chou também sobre as alturas daquele morro, mantendo cerrado 
fogo contra as posições adversárias, em violento combate de armas 

automáticas. 
Durante a progressão, esta sub-unidade foi alvejada por qua-

tro granadas de artilharia rebelde, sem resultado. 
A luta prosseguiu da mesma forma, na noite de 5 para 6. Na 

manhã deste dia,depois de forte bombardeio da artilharia legalista, 
as sub-unidades empenhadas avançaram cerca de cem metros, na 

direção das posições inimigas. Pouco depois, entrou em aço a ter- 
- .>ceira' companhia, auxiliada por uma seção de metralhadoras, para 

apoio do flanco direito ,do Batalhão. 
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Com a mesma violência de fogos, de parte a parte, notadamen-
te de armas automáticas, continuou o combate no decorrer da noi-

te de 6 para 7 e, neste dia, os elementos empenhados conseguiram 
melhorar suas posições. 

Pelas três horas da madrugada de 8, após forte ataque, o Bata-
lhão apoderou-se do morro Frio, considerado uma das mais impor-
tantes posições dos rebeldes, na região em que está situado. Os 
seus ocupantes abandonaram-no em completa debandada, deixan-
do também cair em poder das forças legais a cidade de Areias. 

Nesse combate, em que, já quase ao findar, o 49 Batalhão te-
ve a cooperação de elementos do 99 Regimento de Infantaria e de 
um Batalhão da Força Pública do Estado da Bahia, sofreu a valoro-

sa unidade as seguintes baixas: Ferido gravemente, no dia 5, o sol-
dado Henrique Amaro, que veio a falecer e ferido, levemente, a 7, 
o terceiro sargento José Miler, soldados Ramão Dias, Dorvalino Jo-
sé de Freitas, Francisco dos Santos, João Elias Marques e Jesús 
Mimo Moreira; tendo ainda sido aprisionado, pelos rebeldes, o sol-
dado Ademar Cunha. 

Ao comandante do Destacamento Colatino, o do Batalhão 
apresentou a seguinte parte de combate: 

"49 Batalhão de Infantaria da Brigada Militar do Estado do Rio Grande 
do Sul. Ao Sr. Coronel Comandante do Destacamento Colatino, da I Di-
visão de Infantaria do Exército de Leste. Parte de combate. Comunico-
vos que, aos cinco dias de agósto de 1932, o 49 Batalhão de Infantaria 
sob meu comando, achava-se acampado à margem esquerda do rio Ri-
beirão de Santana, aguardando ordem para prosseguir sua marcha. Às 
treze horas dpêse dia, recebi desse comando ordem de ocupar, com o 
Batalhão, o esporão do morro Passa Vinte, atacando de frente as posi-
ções ocupadas pelo inimigo, em morro Frio. Depois de me inteirar da 
missão confiada ao Batalhão, procedi as distribuições de ordens e planos 
de ataque às posições acima aos comandantes de companhias. Às qua-
torze horas, a primeira companhia, sob o comando do capitão Edmun-
do Ossuoski, tendo como subalternos os segundos tenentes graduados 
Adelino do Nascimento, Eurides Siqueira de Barcelos e Per( Pouei Gui-
marães, iniciou o avanço pela parte leste do esporão do morro Passa 
Vinte; essa sub-unidade, após haver passado as trincheiras ocupadas pelo 
39 Batalhão de Caçadores, que guarnecia o flanco direito do Destaca-
mento Coronel Fontoura, começou a receber fogo cerrado das posições 
ocupadas pelo inimigo (morro Frio), alcançou as posições abandonadas 
pelo mesmo, no esporão do citado morro. O inimigo. sentindo a aproxi- 
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mação do primeiro escalão deste Batalhão, começou a fazer fogos con-
vergentes, com o fim de barrar a ocupação da citada posição. Nesse tra-
jeto, foi gravemente ferido na cabeça o soldado Henrique Amaro, o qual 
veio a falecer às nove horas do dia 6, no hospital de socorro, em Rezen-
de. Às quinze horas e cinco minutos, apresentou parte de doente o pri-
meiro tenente Dorival Xavier dos Anjos, comandante interino da tercei. 
ra companhia, o qual foi substituido nessa função pelo dito Hamilton 
de Andrade Leão, comandante do pelotão de metralhadoras pesadas, as-
sumindo o comando deste o segundo tenente Scipião Lucas de Oliveira. 
A segunda companhia, sob o comando do capitão Serafim Antônio de 
Souza Filho, tendo como subalternos os segundos tenentes Waldo Gon-
çalves Barbosa de Menezes, Francisco Ewerton Pessoa e dito graduado 
Antônio Vilela Filho, auxiliada pela segunda seção do pelotão de metra-
lhadoras pesadas, sob o comando do segundo tenente graduado Miguel 
Gonçalves Moreira, ocupou, através de violentissima fuzilaria inimiga, as 
alturas do morro Passa Vinte (defronte ao morro Frio). Às dezessete ho-
ras, o terceiro pelotão da segunda companhia, sob o comando do segun-
do tenente Pessoa, auxiliado por uma peça de metralhadora pesada, co-
mandada pelo segundo tenente Scipião Lucas de Oliveira, avançou sobre 
a estrada velha Rio-Sáb Paulo, ocupando, debaixo de intenso fogo ini-
migo, uma importante posição, a qual não só garantiu o flanco direito 
das linhas de frente, como também permitiu o cruzamento de fogos 
contra as posiçbes inimigas. As dezoito horas e meia, os elementos da 
retaguarda, constituidos do P.C. do Batalhão, serviço de saúde e tercei-
ra companhia, que ficou de reserva, acamparam na encosta do morro 
Passa Vinte (estrada velha Rio-São Paulo). Instalei imediatamente o ser-

'viçO de remuniciamento, que ficou para maior garantia e eficiência diri-
gido pelo major fiscal do Batalhão, Trajano Marinho; nesta mesma oca-
sião, foi também instalado, sob a direção do capitão médico dr. Ama-
deu Amâncio de Lemos, o serviço de socorros e assistência médica. To-
dos os elementos avançados combateram toda a noite de 5 até-às 
peimeiras horas do dia 6. Neste dia, às nove e meia horas, após forte 
bombardeio da nossa artilharia, expedi ordem aos postos avançados pa-
ra início do ataque às posições ocupadas pelo inimigo. Às dez horas, 
apresentaram parte de doente os capitão Camilo Morais Dias, ajudante 
do Batalhão, que foi substituido nessa função pelo segundo tenente gra-
duado Zeferino Mota, secretário da unidade, primeiro tenente Hamilton 
de Andrade Leão, comandante interino da terceira companhia, que foi 
substituido igualmente no comando dessa sub-unidade, pelo primeiro 
tenente Euribiades Guasque de Mesquita, segundo tenente Francisco 
Ewerton Pessoa, que foi também substituido no comando de uma seção 
de metralhadoras, organizada nesse dia para apoiar elementos da frente, 
pelo segundo sargento Carlos Blanchart da Silveira. Iniciado que foi o 
ataque, a primeira companhia, com seus elementos devidamente escalo- 
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nados, progrediu derta de cem metros, mais ou menos, s_obre as posições 
inimigas. A segunda companhia manteve-se inalterável em sua posição, 
com o fim de apoiar o avanço dos elementos da primeira. Às onze ho-
ras, a nossa artilharia começou novamente a bombardear as posições ini-
migas, com o fim de fazer o inimigo cessar o violento fogo aberto sobre 
as nossas posições, o que não conseguiu; o inimigo continuou a fazer; 
nos intenso fogo de metralhadoras, impedindo dessa forma a progres-
são da primeira companhia, pelo que resolvi observar pessoalmente o 
efeito dos tiros disparados pela peça de artilharia, que apoiava meu Ba-
talhão e pude então constatar que as granadas estavam explodindo a 
mais de quinhentos metros além do seu objetivo (trincheiras do inimi-
go), dando imediatamente conhecimento ao primeiro tenente coman-
dante da peça e esse oficial, logo depois de ter revisado a pontaria, fez 
novos disparos, os quais produziram brilhantes resultados, tendo as 
granadas explodido precisamente nas trincheiras ocupadas pelo inimigo; 
entretanto, êste continuou a fazer tenaz resistência, resistência essa que 
só poderia cessar mediante a ameaça dos flancos, pelo que pedi auxílio 
imediato à primeira companhia do 99 Regimento de Infantaria, que se 
achava à minha direita, um tanto à retaguarda, com o fim de ameaçar o 
flanco direito do inimigo, mas como essa companhia não pudesse ocu-
par a posição determinada, resolvi sustar a ofensiva até que tivesse apoio 
dos elementos à minha direita (99 R.I.). Nesta situação, se tentasse 
avançar, redundaria em sacrificio inútil.  de vidas e iria pôr em perigo to-
dos os elementos avançados, pela falta de cobártura do flanco direito, 
visto ser fácil uma infiltração inimiga por esse flanco. Durante o resto 
do dia 6 e tóda a noite dásse dia, a luta continuou sob violenta fuzilaria, 
de parte a parte. Dia 7, ás dez horas, recebi uma ligação do capitão Flo-
riano, comandante da primeira companhia do 99 Regimento de Infanta-
ria, comunicando haver feito a cobertura do flanco direito do Batalhão 
e que já havia feito ligação com os elementos desta unidade (primeira 
companhia), empenhados na linha de frente. Às onze horas, a nossa ar-
tilharia recomeçou a bombardear as posições inimigas; logo depois, ces-
sado o bombardeio, expedi ordem aos elementos da linha de frente para 
prosseguirem o avanço, com o fim de reforçarem o flanco direito; em-
penhei nesse flanco a terceira companhia, que se achava de reserva, sob 
o comando do primeiro tenente Euribiades Guasque de Mesquita, tendo 
como subalternos os segundos tenentes Waldomiro Lopes da Rosa e Ho-
nono Fidelis Rodrigues, a qual progredia sobre o vale existente na estra-
da velha Rio-São Paulo, apoiada por uma seção do pelotão de metralha-
doras, sob o comando do sargento Carlos Blanchart da Silveira. Atingin-
do o citado vale, procedeu logo ao escalamento do morro ocupado pelo 
inimigo, porém, dada a violência com que o mesmo resistia à investida 
da companhia, foi ela forçada a permanecer na posição ocupada (duzen-
tos metros distantes do inimigo). Durante 4sse avanço, a terceira compa- 
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nhia teve sete baixas, sendo seis feridos e um prisioneiro. Os feridos são: 
terceiro sargento José Miler, soldados Ramão Dias, Dorvalino José de 
Freitas, Francisco dos Santos, João Elias Marques e Jesús Mimo Moreira 
e prisioneiro o soldado Ademar Cunha. Durante esse dia, a luta prosse-
guiu, ficando empenhado em fogo todo o Batalhão. A noite, como se 
intensificasse o fogo do lado inimigo, parecendo querer este tentar um' 
contra-ataque às nossas posições, sem nada conseguir, o Batalhão man-
teve corajosamente suas posições. A uma hora da madrugada de 9, a 
Corça Pública da Bahia começou a bater o flanco esquerdo do inimigo, 
com fogos de metralhadoras. As ires horas, o inimigo tentou novamente 
forçar as nossas posições, sendo repelido pelo fogo das nossas metralha-
doras. Diante dessa resistência e das ameaças dos flancos direito e es-
querdo, o adver§ario, vendo fracassado o seu intento, foi forçado a 
abandonar as posições que ocupava, em completa debandada, deixando 
elementos extraviados pelo mato, sendo alguns deles capturados pelas 
nossas tropas, à retaguarda. As quatro horas, ocupei as posições aban-
donadas pelo inimigo, tendo a primeira companhia seguido em persegui-
ção até o povoado Passa Vinte. Foram encontradas, nas proximidades 
das trincheiras dos rebeldes, várias sepulturas e algumas granadas de 
mão. Ao terminar a exposição sucinta e categórica desta parte, cumpro, 
com o maior entusiasmo e o mais justo orgulho, o dever de louvar inex-
cedível, bravura e sangue frio, com que se houveram durante a luta, os 
capitães Edmundo Ossuoski, Comandante da primeira companhia, Sera-
fim Antônio de Souza Filho, comandante da segunda companhia, pri-
meiro tenente Euribiades Guasque de Mesquita, comandante interino da 
terceira companhia, segundo tenente Scipião Lucas de Oliveira, coman-
dante do pelotão de metralhadoras pesadas, e segundos tenentes Adeli-
no do Nascimento, Perí Pouei Guimarães, Eurides Siqueira de Barcelos, 
Miguel Gonçalves Moreira, Waldo Gonçalves Barbosa de Menezes, Antô-
nio Vilela Filho, Honorio Fidelis Rodrigues, Waldomiro Lopes da Rosa 
e João Santana Lopes, possuidores de hábil e rara faculdade de transfor-
mar seus soldados em verdadeiros bravos; o valor e tenacidade dos ma-
jor fiscal Trajano Marinho e segundo tenente Zeferino Mota, ajudante e 
secretário do Batalhão, no cumprimento das mais árduas missões; a bra-
vura demonstrada por tôdas as praças empenhadas nesse combate, alto 
espirito de sacrificio que caracteriza o soldado riograndense, suportando 
sem murmúrio a falta de alimentação, originada pelas circunstâncias do 
momento, durante o espaço de mais de doze horas, o frio e a chuva de-
sencadeada nas últimas horas do ataque, tudo revelado no áspero com-
bate do morro Frio. Devo ainda salientar a atuação valorosa do capitão 
médico, dr. Amadeu Amâncio de Lemos, no cumprimento de sua espi-
nhosa missão. Louvo também a brilhante atuação dos segundo tenente 
quartel-mestre Leônidas Ribeiro Marques, sargento ajudante Teodoro 
de Oliveira Damasceno e sargento quartel-mestre Antônio Peixoto da 
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Silveira, pelos relevantissimos serviços que prestaram aos postos de re-
municiamento e abastecimento do Batalhão. Promovi, por ato de bravu-
ra, aos postos de segundo sargento e cabo de esquadra os terceiro sargen-
to José Mi ler, soldados Ramão Dias, Dorvalino José de Freitas, Francis-
co dos Santos, João Elias Marques e Jesús Mimo Moreira, todos feridos 
durante o combate. Acampamento em Areias, 9 de agosto de 1932. Mi-
randolino Machado. Tenente coronel comandante." 

Há-de chamar a atenção do leitor. certamente. o requIgLgú-
mero de oficiais que apresentaram parte do doente, no decorrer da  

ação, como se vê da parte acima. 
Não se leve, porém, tal circunstância, a ato de fralueza desse4 

camaradas. O motivo que os levou a assim =ceder foi  
to diverso: o sentimento político que, desde então, começou a in-
filtrar-se no seio da oficialidade e que tantos prejuizos tem trazido 
a vida da corporacãn. 

Não quizeram eles combater contra brasileiros, de cujas idéias 
também comungavam. 

Em outra frente da luta, na região sul de São Paulo, fato idên-
tico ocorreu da mesma forma. 

A 13, o Batalhão deslocou-se da região do morro do Serrote, 
onde se achava, indo acampar na Capela de São Roque. Por volta 
das onze horas, apareceram dois aviões rebeldes, que lançaram qua-
tro granadas sobre o acampamento, vitimando o soldado Inácio Al-
ves Soares e causando ferimentos no dito Custódio Regis da Silvei-

ra. 
Como fosse êsse o primeiro ataque aéreo sofrido pela unida-

de, o pessoal, a princípio, foi tomado de pânico; passados, porém, 
os primeiros momentos, o segundo tenente Scipião Lucas de Oli-
veira, com o auxílio de outros oficiais, preparou a defesa anti-aé-
rea, recebendo aqueles aviões sob intensa fuzilaria, quando volta-
ram mais tarde, obrigando-os a fugir sem renovarem o bombardeio. 

A 18, recebeu o comandante do Batalhão a seguinte ordem 

particular: 

"Ao Sr. Cmt. do 49 Batalhão da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. 
Houve, esta madrugada, receio de infiltração na estrada Areias-Queluz. 
Parece tudo calmo, não passando de receio infundado. O 19 Batalhão de 
Caçadores vai atacar, c19 acordo com a ordem número dezesseis. Con- 
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vêm manter seu Batalhão pronto para receber qualquer ordem no decor-

rer do dia. P. O. Cap. Danton Teixeira. Chefe do Estado Maior." 

No dia seguinte, 19, o comandante do Destacamento expediu 
uma ordem geral de operações, cabendo ao 49 Batalhão atacar ao 
sul do morro Sujo, procurando fixar o adversário com seus fogos 
de metralhadoras, em posição dominante, e progredir até bater-lhe 

o flanco direito. 
Dando cumprimento a essa ordem, as três companhias e o pe-

lotão de metralhadoras desencadearam o ataque, encontrando 
acentuada reação de parte do inimigo, fortemente entrincheirado. 

O combate prosseguiu com a mesma intensidade. A 24, a 
frente do Batalhão tinha progredido cerca de oitocentos metros, 
achando-se à distância de mil das posições adversárias, com as 

quais trocava tiros de metralhadoras. 
A 25, em novo ataque, foi ocupada a fazenda São Braz, conti- 

nuando o combate sob violento fogo de armas automáticas. 
Em ordem de operações, datada de 29, o comandane do Bata-

lhão determinou às sub-unidades empenhadas na frente que, no 
dia seguinte, após uma preparação de artilharia, recomeçassem o 
ataque, o que foi feito, dando como resultado a conquista do mor- 

ro Sujo, a 30. 
O combate prosseguiu, entretanto, até às nove horas do dia 

31, quando, em seguida a uma forte investida das forças legais, o 
adversário retirou, caindo em poder daquelas as fortés posições das 
alturas ao sul da Capela de São Braz, os morros Sujo, Cocuruto, do 

Navio e da Lenha. 
Permaneceu o Batalhão, nas posições conquistadas, até o dia 

3 de setembro, quando recebeu ordem de repousar, devendo ser 
substituído por elementos do Destacamento Daltro Filho. 

Entretanto, tal substituição não chegou a concretizar-se e, a 
5, teve ordem de prosseguir o avanço na esteira do 19 Batalhão de 
Caçadores, determinando-se novo ataque para a manhã do dia ime-

diato. Até 8, porém, conservou-se em segundo escalão. 
Neste dia, toda a unidade empenhou-se em combate, atacan- 

do as posições rebeldes, nas alturas de Gregório. 

A 12, a luta intensificou-se em toda a frente, estando o adver- 
sário em retirada. Ainda neste dia, foi o 49 Batalhão substituido 
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por forças do Destacamento Newton Cavalcanti. 
Durante esse período de lutas ásperas, em terrenos íngremes e 

acidentados, teve o Batalhão, mortos, os soldados Luiz Alves, José 

Turnes Pasos, Lucas Brum dos Santos e Odorico Gonçalves Ramos 

e, feridos, o segundo tenente Waldo Gonçalves Barboza de Mene-

zes, gravemente, e os soldados Antônio Farias e Cosmos Rodri-

gues, levemente. 

Verificaram-se, de parte de oficiais e praças, lances de valor e 
demonstrações de rara coragem, como se evidencia do relatório 
apresentado pelo comandante do Batalhão ao do Destacamento e 
que, a seguir, trazemos para aqui, não obstante tratar-se de um do-

cumento bastante extenso: 

"Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. 49 Batalhão de Infan-
taria. Parte de Combate. Ao Sr. Comandante do Destacamento Colati-
no. Dando cumprimento à vossa ordem particular, datada de 18 de 
agosto p. findo, o Batalhão de meu comando movimentou-se do polígo-
no da estrada ltagaçaba, às dezessete horas e trinta minutos, com desti-
no à fazenda Cachoeirinha, onde chegou às dezoito horas de 19, acam-
pando. Às dezenove horas, recebi desse comando a ordem geral de ope-
rações, abaixo transcrita: "1 — O inimigo ocupa as alturas do morro Pe-
dreira-morro da Volta Redonda-Morro do Meio-morro Sujo e outras ele-
vações mais a 50, em frente ao 99 Regimento de Infantaria. 11 — O Des-
tacamento Daltro atacará, hoje, às dez e meia horas, na frente do morro 
Pedreira-morro do Meio e morro de Volta Redonda, fazendo o esforço 
principal pela esquerda do morro de Volta Redonda. 111 — O nosso—Des-
tacamento cooperará na ação do Destacamento Daltro, nas seguintes 
condições: Após o desencadear do ataque do Destacamento Daltro e 
uma rápida preparação da nossa artilharia de dorso, a primeira compa-
nhia do 19 Batalhão de Caçadores atacará com seus fogos o morro de 
Volta Redonda; a primeira companhia do 199 Batalhão de Caçadores 
atacará o morro Sujo e o 49 Batalhão da Brigada Militar do Rio Grande 
do Sul atacará as organizações imediatamente ao sul do morro Sujo, 
procurando fixar o inimigo com seus fogos de metralhadoras, em posi-
ção dominante e progredir até bater com seus fogos o flanco direito da 
posição inimiga. O 49 Batalhão da Brigada Militar do Rio Grande do Sul 
deverá ligar-se ao 11/99 Regimento de Infantaria, em Florestano, pelo 
menos com seus fogos. 011/9° Regimento de Infantaria manter-se-á em 
Florestano, atacando com seus fogos as posições inimigas que fiquem na 
sua frente, que tentará ocupar se o 49 Batalhão gaúcho progredir sufi-
cientemente. A segunda companhia do 19 Batalhão de Caçadores e duas 
seções da companhia de metralhadoras do mesmo ,Batalhão manter-se- 

158 



ão cobrindo o flanco esquerdo do Destacamento Daltro, A segunda 
companhia e as duas seções de metralhadoras do 19 Batalhão de Caça-
dores, após a progressão franca do Destacamento Daltro, devem se con-
servar prontas a serem empregadas em qualquer outro ponto na frente 
de ataque. (Execução a 21 do corrente). Colatino Marques. Cel. Cmt." 

do Destacamento." — Jornada de 21 — Marcha de Aproximação — Às 

oito e meia horas, as companhias primeira e segunda e primeira do 199 
Batalhão de Caçadores, comandadas, respectivamente, pelos capitães 
Edmundo Ossuoski, Serafim Antônio de Souza Filho e primeiro tenente 
Liberato, ..éste do 199, tendo como subalternos os segundos tenentes 
Adelino do Nascimento, Per( Pouei Guimarães Eurides Siqueira de Bar-
celos, Waldo Barboza de Menezes, Antônio Vilela Filho e João Santana 

Lopes, iniciaram a marcha de aproximação, apoiadas pelas primeira e se-

gunda seções do pelotão de metralhadoras pesadas, comandadas pelos 
segundos tenentes Scipião Lucas de Oliveira e Miguel Gonçalves Morei-
ra. O escalão de reconhecimento, comandado pelo segundo tenente 
Adelino do Nascimento, progrediu até as alturas ao sul da fazenda Ale-

xandre Tomaz; o escalão de ataque, que progrediu na esteira do escalão 
de reconhecimento, apoiado pela terceira companhia, comandada pelo 

. primeiro tenente Euribiades Guasque de Mesquita, tendo como subal-
ternos os segundos tenentes Waldomiro Lopes da Rosa e Honário Fide-
lis Rodrigues, atingiu as alturas norte e sul da referida fazenda, ocupan-
do uma frente de três quilômetros, estabelecendo-se em nosso flanco es-
querdo, em imediata ligação com o 11/99 Regimento de Infantaria, em-
penhado naquele flanco. Durante a marcha de aproximação, as avança-

das de meu Batalhão foram tiroteadas por patrulhas inimiga, que retira-

vam. Observando as organizações inimigas — Das altitudes ocupadas 

pela nossa frente, observava-se perfeitamente as organizações do inimigo 
no morro de Volta Redonda e outras elevações próximas desse morro. 
O morro ocupado pelo pelotão do tenente Nascimento, que media cer-
ca de setecentos metros de altura, comandava as demais elevações pró-
ximas, inclusive uma das em que o inimigo havia construido grande en-
trincheiramento, donde oferecia tenaz resistência ao flanco esquer-
do do Destacamento Daltro. Às dezessete horas, o pelotão tenente Nas-
cimento, a segunda seção do pelotão de metralhadoras pesadas, coman-
dada pelo tenente Miguel, apoiados por um pelotão da primeira compa-
nhia do 199 Batahão de Caçadores, rompem fogo contra as posições 
rebeldes, a mil e duzentos metros, mais ou menos, no setor Volta Re-
donda. Atingido por fogo de flanco, o inimigo foi fortemente hostiliza-
do, sem poder reagir, em virtude de sua situação. Nos morros Sujo, 

Cafezal, Meio e demais alturas a norte e sul, foram assinaladas diversas 
organizações rebeldes, umas a três mil metros em nossa frente, outras a 
dois mil e a mais próxima a mil e seiscentos metros. Jornadas de 22 e 23 

— Nestes dias, nada houve de importância em nossa frente. Jornada de 
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24 — As vinte e duas horas do dia anterior, recebi do capitão Cicero de 
Góis Monteiro, uma cópia da ordem geral de operações, a qual abaixo 
transcrevo: "Ordem geral de operações (cópia): (A ser executada dia 24, 
a partir das dez horas). 19) — Inimigo ocupou posições balizadas, alturas 

morros Pedreira, Meio, Volta Redonda, Sujo e outras alturas frente 99 
Regimento Infantaria. 29) — Destacamento Coronel Daltro, hoje, às dez 
e meia horas, atacará Pedreira, Meio, Volta Redonda, fazendo esforço 
principal esquerda (Volta Redonda). 39) — Destacamento Coronel Cola-
tino cooperará: a) — primeira companhia do 199 Batalhão de Caçadores 
atacará morro Sujo; b) — 49 Batalhão Brigada Gaúcha atacará organiza-
ções inimigas esquerda companhia 199 Batalhão Caçadores (portanto es—
querda morro Sujo); c) — 11/99 Regimento Infantaria ficará a princípio 
nas posições, fixando inimigo pelos seus fogos, depois conforme avanço 
49 Batalhão procurará explorar sucesso, procurando, também, progredir 
direção geral Boa Ventura. — 49) — Primeira companhia 19 Batalhão Ca-
çadores e duas seções metralhadoras cobrirão individualmente esquerda 
Destacamento coronel Daltro e ficarão depois condições outras missões 
eventuais. 59) — 11/99 Regimento Infantaria procurará ligar-se com o 49 
Batalhão Brigada, se possivel, pelo fogo. Em conseqüência ordem acima, 
sub-unidades 11/99 Regimento Infantaria, inclusive companhia metralha-
doras regimental, providenciarão sentido colocarem minha disposição, 
para uma possível progressão, elementos que conseqüência avanço 49 
Batalhão, possam liberar posições que defendem. (A) — Cap. Cicero 
Góis Monteiro." — No entretanto, às primeiras horas da manhã, o inimi-
go ,começou a barrar a nossa frente com fogos de armas automáticas, 
impedindo dessa forma a progressão da nossa vanguarda, que só podia 
avançar por um desfiladeiro completamente enfiado pelas metralhado-
ras rebeldes; a progressão nesse terreno só podia ser feita por elementos 
ligeiros (patrulhas de incursão), ocupando uma posição capaz de fazer 
distrair a atenção dos fogos inimigos para o flanco esquerdo. As dez ho-
ras, uma patrulha da segunda companhia realiza um avanço de quatro-
centos metros, ocupando uma elevação sudeste, na frente avançada do 
11/99 Regimento Infantaria; uma segunda patrulha da primeira compa-
nhia progride cerca de mil metros, ao norte da fazenda São Braz. Trinta 
minutos depois, avançaram, devidamente escalonados, os demais ele-
mentos da companhia, ocupando a referida fazenda. A incursão realiza-
da pela primeira patrulha, que teve a missão de provocar com fogos de 
fuzil metralhadora o flanco esquerdo das organizações inimigas, surtiu 
excelentes resultados, pois que, atacados naquele flanco, os rebeldes 
mudaram seu objetivo de fogo, permitindo dessa forma a progressão li-
vre de todo o Batalhão até a fazenda São Braz. Aí chegado, fiz ocupar, 
pelo Batalhão, todas as elevações ao norte e sul da mencionada fazenda, 
mantendo estreita ligação nos flancos direito e esquerdo com as avança-
das do 11/99 Regimento de Infantaria e primeira companhia do 199 Ba- 
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talhão de Caçadores. Às dezessete horas, à inimigo percebendo a ocupa-
ção inesperada da fazenda São Braz, rompeu cerrada fuzilaria sobre nos-
sas posições, o que se prolongou durante o resto do dia e toda a noite. 

Jornada de 25 — Aos trinta minutos da madrugada, o inimigo desenca-

deou forte contra-ataque em toda a frente, sendo repelido valorosamen-
te. Às dez horas, apresentou-se a este comando o primeiro tenente To-. 
maz de Aquino Pontes, por ter sido mandado servir nesta unidade; às 
onze horas, o tenente Pontes assumiu o comando do pelotão de metra-

lhadoras pesadas. Durante .esse dia e a noite, a luta prosseguiu intensa 

em toda a frente. Jornada de 26 — Às nove horas da manhã, as baterias 
setenta e cinco e cento e cinco, que apoiavam nossa frente, bateram as 
posições inimigas (vinte minutos de fogo) e a infantaria conseguiu pro-
gredir cerca de cem metros. Os rebeldes, apesar de atingidos pelas grana-
das da nossa artilharia, continuaram oferecendo tenaz resistência. Às 

,onze horas e meia, a artilharia reiniciou o bombardeio (quarenta minu-
tos). Nossa frente conseguiu apenas melhorar suas posições. Durante o 
resto do dia, a luta prosseguiu renhida em toda a linha. Nossa artilharia 
continuou batendo as posições rebeldes com vinte minutos de fogo, de 
hora em hora. Às vinte e duas horas, o inimigo, além de intensificar o 
fogo de armas automáticas, ainda jogava de suas posições, continuamen-
te, granadas de mão, com o fim de evitar um possivel ataque, durante a 

noite. Jornada de 27 — Durante o dia, a luta continuou inalterável em 

toda a frente. Às vinte e duas horas, uma patrulha rebelde tez uma 
incursão sobre o desfiladeiro da elevação onde se achava nossa linha de 
ataque, valendo-se, para isso, do intenso nevoeiro dessa noite, atacando 
de flanco-retaguarda o obsto do major fiscal Trajano Marinho, que resis-
tiu com o pessoal do pelotão de comando, pondo logo em debandada a 

audaciosa patrulha. Jornada de 28 — As oito horas, nossa artilharia ba-

teu as organizações rebeldes (vinte minutos). Às dez e trinta, fiz algu-
mas modificações nas linhas de frente, substituindo os homens mais fa-
tigados para repousarem, passando logo a observar a situação geral do 
inimigo, em nossa frente, verifiquei que o traçado geral da linha de resis-
tência inimiga visava, também, todas as elevações existentes à retaguar-
da da nossa linha, com o fim de impedir a organização de observatórios 
capazes de bem regular a ação da nossa artilharia. Imediatamente, a pri-
meira seção do pelotão de metralhadoras pesadas, comandada pelo se-
gundo tenente Scipião Lucas de Oliveira, colcou-se em posição domi-
nante, não só protegendo nosso observatório, como também apoiando a 
progressão da segunda companhia. As onze e meia horas, apresentou-se 
a este comando a companhia do tenente Carivaldo, da Fórça Pública 
sergipana, com o efetivo de cento e trinta homens, com a missão de re-
forçar o flanco esquerdo de meu Batalhão. Às quatorze horas, nossa ar-
tilharia bateu as organizações inimigas (vinte minutos). Nossa frente 
avançou, apoderando-se datgrimeiras organizações rebeldes do morro do 
Cafezal e outras alturas na frente da fazenda Sffo Braz. Descobrem-se, 
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a oitocentos metros na nossa frente, as celebres fortificações inimigas 
nos morros Navio, Sujo, Cocuruto e Lenha. Nossa artilharia intensifica 
o bombardeio sobre _esses morros; a grama que os cobre começa a incen-
diar-se, em conseqüência da explosão das granadas, que atingiam aque-
las eleváções. A linha de ataque intensificou, também, o fogo de suas ar-
mas automáticas. Parecia iminente a queda das fortificações acima, en-
tretanto, uma hora mais tarde, observei que o inimigo parecia estar ani-
mado a continuar resistindo, ficando logo constatado que suas organiza-
ções, naquelas elevações, eram formidáveis, pois, caso contrário, não po-
deriam manter-se diante cla violenta ofensiva, urgindo fazer-se um des-
bordamento imediato. As vinte e três horas, a terceira companhia reali-
zou uma incursão, progredindo cerca de duzentos metros, formando 
uma linha de profundidade, de cento e cinqüenta metros das posições 
rebeldes, no morro da Lenha. A incursão dessa sub-unidade, comandada 
pelo primeiro tenente Tomaz de Aquino Pontes, tendo como subalter-
nos os segundos tenentes Waldomiro Lopes da Rosa e Honório Fidelis 
Rodrigues, apoiada pela terceira seção do pelotão de metralhadoras pe-
sadas, comandada pelo segundo sargento Carlos Blanchart da Silveira, 
foi facilitada pela organização de abrigos perfeitamente mascarados, 
aproveitando os obstáculos naturais do terreno, abrigos Ásses que sub-
traiam os orgãos de fogo às vistas diretas do inimigo. Êsse trabalho foi 
realizado durante a noite, merecendo real ateção dàste comando. Nesse 
avanço, foi mortalmente ferido o soldado Luiz Alves, que veio a falecer 
uma hora depois. Jornada do dia 29 — Às nove horas e meia, reiniciou-
se ofensiva geral em toda a frente. A segunda companhia avançou sobre 
a Capela de São Braz, ocupando uma posição que foi entregue a um 
posto avançado do 11/99 Regimento de Infantaria. Nesse avanço, foram 
aprisionados quatro autos-caminhões e dois automóveis, pertencentes 
aos rebeldes que recuavam. A primeira companhia conseguiu progredir 
cerca de cem metros. A terceira atacou de flanco as fortificações do 
morro da Lenha. A primeira companhia do 199 Batalhão de Caçadores 
progrediu cerca de quatrocentos metros, sobre o flanco direito do mor-
ro do Navio. A luta prosseguiu. Depois de ter recorrido todos os obser-
vatórios, verifiquei que a companhia tenente Carivaldo, do Batalhão ser-
gipano, progredira cerca de duzentos metros no flanco direito. Às onze 
e meia horas, as baterias 75 e 105, de apoio, reiniciaram o bombardeio 
de quarenta minutos, sobre as posições rebeldes. As quatorze horas, 
uma 'esquadrilha, composta de quatro aviões de bombardeio, atacou as 
organizações rebeldes em Volta Redonda, destruindo parte das fortifica-
ções naquele setor. Às dezesseis horas, sob violenta fuzilaria paulista, 
nosso escalão de fogo realizou novo avanço, ocupando novas posições. 
Nessa altura, a luta prosseguia em tóda a frente a cem metros de inimi-
go. Às dezessete horas, jste comando recebeu, com surpresa, a comuni-
cação da morte do bravo capitão Cicero de Góis Monteiro, atingido por 

162 



um estilhaço de granada da artilharia inimiga. O capitão Cicero lutava à 
frente do valente 11/99 Regimento de Infantaria, empenhado em nosso 
flanco esquerdo. Naquele momento, a morte do capitão Cicero de Góis 
Monteiro, cujo valor, coragem e sangue frio eram admirados e dignifica-
dos pelo Batalhão de meu comando, não só causou o mais profundo pe:  

sar, como também encheu de ódio a toda a linha de frente, onde se veri-
ficaram episódios de consternação, pela morte de Cicero. Todos os pos-
tos avançados estavam anciosos por vencer ou morrer. A luta, momen-
tos depois, tomou proporções gigantescas. As vinte três horas, os rebel-
des tentaram forçar nossas posições, sendo repelidos denodadamente. 

Jornada de 30 — Às oito horas, continuou a ofensiva geral. Às dez ho-
ras, nossa artilharia bateu as organizações rebeldes, em toda a frente. Às 

onze horas, o 11 /99 Regimento de Infantaria avançou corajosamente, 
apoderando-se de algumas fortificações adversas. A terceira companhia 
atacou as fortificações paulistas do morro da Lenha. A primeira compa-
nhia, comandada pelo capitão Ossuoski, atacou as organizações do ini-
migo nos morros Cocuruto, Sujo e Navio, apoiada pela segunda seção 
do pelotão de metralhadoras pesadas, comandada pelo segundo tenente 
Miguel Gonçalves Moreira. As companhias segunda, comandada pelo ca-

.pitão Serafim Antônio de Souza Filho, primeira do 199 Batalhão de Ca-
çadores, comandada pelo primeiro tenente Liberato, e primeira do Ba-
talhão sergipano, comandada - pelo tenente Carivaldo, apoiaram no flan-
co direito as avançadas da primeira companhia do 49. A luta prosseguiu 
sob violento fogo, de parte a parte. Jornada de 31 — As oito horas, após 

uma pequena preparação da nossa artilharia, lancei um ataque decisivo 
às fortificações rebeldes, construidas nas cristas dos gigantescos morros 
do Navio, Cocuruto e Sujo. Em conseqüência, a segunda companhia do 

, 49 e a primeira do 199, apoiadas pela primeira companhia do Batalhão 
sergipano, em escalão de proteção, desbordaram o flanco direito do 
morro do Cocuruto, com a missão de apoiar com seus fogos o avanço da 
primeira, companhia do 49 Batalhão. Às oito e meia horas, a primeira 
companhia, comandada pelo capitão Ossuoski, deslocando-se da sua 
trincheira, avança a peito descoberto sobre as organizações rebeldes do 
morro do Navio. Os primeiros elementos que atingiram a crista do 
colossal morro, que mede cerca de setecentos metros de altura, foram 
recebidos a granadas de mão, travando-se aí luta corporal, o que obri-
gou nossa patrulha a recuar. No entanto, a companhia continuou avan-
çando, com o fim de assaltar aquelas fortificações, o que realizou uma 
hora depois, sem a menor resistência, em virtude da debandada do ini-
migo, aterrorizado diante da bravura dos nossos soldados. Um pelotão, 
comandado pelo segundo tenente Adelino do Nascimento, ocupou ou-
tras organizações rebeldes, no esporão do morro do Navio, na parte sul. 
Cumpre-me salientar, aqui, o valor, coragem e sangue frio com que se 
houve o tenente Adelino do Nascimento que, atacado de surprhsa por 
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um grupo de rebeldes, perdeu o contato com o seu pelotão, ficando sà-
mente com um soldado a seu lado, jogando-se a um abrigo, lutou cora-
josamente com seus atacantes, que foram obrigados a bater em retirada. 
Às nove horas, a terceira companhia, comandada pelo primeiro tenente 
Pontes, apoiada no seu flanco esquerdo por uma seção da companhia 
de metralhadoras do 11/99 Regimento de Infantaria, comandada pelo te-
nente Borges, apoderou-se das brincheiras rebeldes do morro da Lenha, 
aprisionando seis fuzis Mauser, vinte granadas de mão, alguns capacetes 
de aço, duzentos carregadores para fuzil-metralhadora e cerca de qui-
nhentos cartuchos de guerra. Jornada de 1° de setembro Neste dia, 
permaneceu o Batalhão nas linhas acima, sendo hostilizado, fracamente, 
por tiros de infantaria, a grande distância. Jornada de 2 — O Batalhão 
permaneceu nas posições ocupadas. Às quatorze horas, o 19 Batalhão de 
Caçadores substituiu, no flanco esquerdo de meu Batalhão, o 11/99 Re-
gimento de Infantaria e o 209 Batalhão de Caçadores substituiu, no flan-
co direito, a primeira companhia do 199 e a primeira do Batalhão sergi-
pano. Ao desligar Oste Batalhão a primeira companhia do 199 Batalhão 
de Caçadores cumpri, com o maior entusiasmo, o justo dever de lou-
var a cooperação eficaz dessa denodada sub-unidade, que tinha à sua 
frente, como comandante, o primeiro tenente Liberato Carvalho, 
possuidor da rara habilidade de transformar seus soldados em verdadei-
ros bravos; louvei, também, a atuação valorosa da primeira companhia 
do Batalhão sergipano, comandada pelo tenente Carivaldo, que também 
foi desligada, na mesma data, deste Batalhão. Às dezessete horas, por 
ocasião em que procurava observar uma posição rebelde, a mil e oito-
centos metros, foi gravemente ferido o segundo tenente Valdo Gonçal-
ves Barboza de Menezes, que, atendido prontamente, foi pOsto fora de 
perigo, sendo evacuado para o Hospital de Sangue, em Cámpo Belo. Dias 
3, 4, 5 e 6 — O Batalhão conservou-se nas posições, em escalão de reser-
va. Jornada de 7 — Preparação da tropa para reiniciar a ofensiva geral 
contra as fortificações rebeldes. Êste comando recebeu o seguinte: "In-
formações sobre a situação dos rebeldes no Vale do Para iba. (Fornecida 
pelo Q.G. da Divisão). Frente Este: Agrupamento P. — Região Pinhei-
ros. (Identificações). Frente Destacamento Coronel Colatino, Batalhão 
de assalto composto de estrangeiros (húngaros e alemães). Comandante, 
um capitão húngaro, morto em combate naquela região. Diversos. — 
Ontem, ao ser ocupada uma trincheira abandonada pelos rebeldes, foi 
encontrada uma arma automática meio enterrada. Um soldado, inadver-
tidamente, puxando-a, resultou uma explosão imediata, acarretando sua 
morte, bem como-a de oito camaradas. A referida arma estava ligada ele-
tricamente a vários petardos e, ao ser deslocada, provocou a explosão. 
Além do Batalhão de assalto, constituido de estrangeiros, as demais uni-
dades do Vale do Pardba continuam completamente misturadas e cons-
tituidas de elementos do 49, 59 e 69 Regimentos de Infantaria, rebeldes, 
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patriótas e da Força Pública paulista (infantaria e cavalaria). Declara-

ções de prisioneiros: Que o setor compreendido entre Pinheiros (inclu-

sive) a fazenda Fundati estava sob o comando do tenente coronel de ca-
valaria Raimundo Sampaio; que esse setor está dividido em pequenos 
destacamentos, comandados, respectivamente, de norte a sul: a) — capi-
tão Lamego — agindo da região de Pinheiros até a fazenda Bela Vista; b) 
— capitães Mariano Chaves, do Exército, Saldanha, da Força Pública 
paulista, e tenente Fournier, do Exército, agindo na região sul do rio Pa-
raíba, até a fazenda Fundati; c) — que os aparelhos lança-chamas (nova 
arma chamada pelos rebeldes) não produziram o resultado esperado; 
que a munição, tanto de infantaria como de artilharia, está muito redu-
zida; que distribuem diariamente, em média, dois pentes por homem e 
vinte cartuchos por fuzil-metralhadora; d) — que os entrincheiramentos 
assinalados pela nossa viação são organizados previamente em todas as 
alturas dominantes, não só para dar a aparência de que estão muito for-
tes, como também para que, à medida que as tropas recuam, já vão en-
contrando onde devem apresentar resistência." — Às dezoito horas e 
meia, este comando recebeu a ordem geral de operações, abaixo trans-

crita: ';Ordem geral de operações n9 10. 19 Parte Inimigo: a) — Tem 

. cedido terreno na nossa ala direita e no centro, mantendo-se na região 
de Silveiras; b) — é possivel que esteja preparando o abandono de Cru-
zeiro, operando um rebatimento sobre as organizações já assinaladas ao 

sul do rio Bocaina. Missão: a) — Cobrir o Rio de Janeiro e as comunica-
ções com Minas; b) — recalcar os rebeldes para além da região de Lore-
na, atraindo o maior número de torças adversárias para facilitar as ope-
rações ao norte da Mantiqueira e do Destacamento de Exército Sul. Em 

conseqüência: O ataque será simultâneo e enérgico, visando cortar a 
principal linha de retirada do inimigo, com a posse de Cachoeira. Mis-

são do Destacamento ColatMo: Progredir na direção de Paiol (cotovelo 

da estrada Rio-São Paulo), afim de ocupar as elevações da cota setecen-
tos ao sul de Jataí e cobrir assim o ataque principal do centro (Destaca-
mento Coronel Newton). A sua artilharia deverá estar em condições de 
agir inicialmente, também em apoio ao Destacamento Newton. Uma se-
ção de montanha será apresentada imediatamente àquele Destacamento 
e passa à disposição do mesmo. Execução. Início da —operação — Será 

iniciada, por surpresa, a partir de hoje (sete), à hora H (comunicada ul-
teriormente). Mb haverá preparação de artilharia; os fogos da mesma só 
serão desencadeados depois que a infantaria tiver iniciado a progressão. 
Às onze horas e meia, em virtude de ordem particular do comandante 
do Destacamento, desloquei o Batalhão das posições que ocupava nos 
morros Navio, Cocuruto, Lenha e outras elevações próximas, para a fa-
zenda Ventura, onde cobri o flanco direito-retaguarda do 19 Batalhão 
de Caçadores. Durante a marcha, os escalões avançados do Batalhão de 
Caçadores. Durante a marcha, os escalões avançados do Batalhão foram 
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hostilizados por fogos de armas automáticas, de longa distância, no flan-
co direito. A noite decorreu calma em nossa frente. Jornada do dia 8 — 

Os rebeldes, depois de batidos nas posições acima, prepararam em 
toda a frente (região de Gregários) nova linha de resistência, dotada 
de organizações estratégicas, protegidas pelos acidentes naturais do 
terreno, composto de vertentes, matagais e morros intransponíveis. 
As nove e meia horas, a primeira companhia, comandada pelo capi-
tão Ossuoski, deslocou-se para o flanco direito do morro do Oura--
ocupando uma posição balizada, no esporão desse morro, já no setor do 
Destacamento Coronel Cristovão. Na ocupação dessa posição, com o 
fim de evitar um possivel ataque do inimigo, naquele flanco. A ocupa-
ção da posição acima foi feita com sérias dificuldades e sob violenta fu-

zilaria dos rebeldes. — Jornada do dia 9 — As oito e meia horas, este co-
mando passou a observar as posições ocupadas pelo inimigo, nas diver-
sas altitudes situadas em nossa frente e, verificando serem as mesmas 
formadas por uma linha de resistência de norte para sul, com possivel 
deslocamento para outras organizações construidas a sudeste do morro 
dos Gregários, meu Batalhão, como elemento de reserva, na esteira do 
19 de Caçadores, tomou os seguintes dispositivos: — com a missão prin-
cipal e apoiando os escalões avançados do 19 Batahão de Caçadores e 
prestar auxílio imediato ou tomar outro qualquer dispositivo que se tor-
nasse necessário; às dez horas, um pelotão da terceira companhia substi-

tuiu uma posição do 19 Batalhão.de  Caçadores, nas alturas norte da ta-

zenda Boaventura; um pelotão da segunda companhia ocupou um vale 
existente no prolongamento da linha formada pelas primeira e segunda 
companhias, travando nessa posição renhido combate com elementos 
rebeldes, que ocupavam outras alturas, na mesma frente, a mil e duzen-
tos metros. As onze horas, em face da resistência tenaz dos rebeldes, no 
centro de linha de profundidade do 19 Batalhão de Caçadores, a terceira 
companhia, comandada pelo primeiro tenente Pontes, apoiada pela ter-
ceira seção do peldtão de metralhadoras pesadas, comandada pelo se-
gundo sargento Carlos Blanchart da Silveira, substituiu na linha de ata-

que a uma companhia do 19 de Caçadores, que foi empregada em bene-
fício do escalão de profundidade daquele Batalhão. As dezessete horas, 
a segunda companhia, comandada pelo capitão Serafim, substituiu a ter-
ceira companhia naquela posição, ficando o prolongamento da linha de 
frente do Batalhão com a extensão de um quilômetro, na frente de 
Gregários, prosseguindo o ataque, sob o fogo de armas automáticas de 
parte a parte. As dezoito horas, a segunda companhia progrediu, ocu-
pando uma das elevações situadas na frente do morro dos Gregários, a 
sudoeste, cota quatrocentos metros, distância mil metros do citado mor-

ro. Com  esse avanço, a segunda companhia ficou com o flanco direito 
descoberto, pelo retardamento das avançadas do 209 Batalhão de Caça-

dores, pelo que fiz avançar, imediatamente, nesse flanco, elementos li- 
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geiros, com a missão principal de apoiar a ação da segunda companhia. 
As dezoito horas, a artilharia bateu uma posição inimiga, na frente da 
terceira companhia (vinte minutos de fogo), a segunda companhia lan-
çou novo ataque a uma posição inimiga, situada numa das altitudes que 
constituia o posto avançado da linha de resistência das fortificações de 
Gregários, a sudoeste, cota quatrocentos e cinqüenta metros, distância 
oitocentos metros daquelas fortificações, conquistando-a. Nesse ataque, 
foram mortalmente feridos os soldados fuzileiros José Passos e Lucas 
Brum dos Santos. Porém, dada a tenaz resistência inimiga, encontrada 
nessa posição, que era batida por fogos de armas automáticas localiza-
das no morro dos Gregários e outras elevações próximas, determinei à 
companhia que se aierrase ao terreno, mantendo as posições conquista-
das. As dezoito horas, apresentou-se a este comando o sr. comandante 
do 239 Batalhão de Caçadores, que me declarou haver recebido ordem 
de substituir meu Batalhão neste setor e que, em virtude dessa ordem, 
desejava conhecer as posições ocupadas pelas avançadas de meu Bata-
lhão. Depois de tomar conhecimento da situação geral da nossa linha de 
ataque, o sr. comandante do 239 me disse que a substituição só podia 
ser feita na manhã do dia 10, em virtude de achar-se o 239 bastante dis-
tante e ser dificil o meio de transporte. Jornada do dia 10 — Neste dia, 

' combateu-se em toda a frente. O inimigo procurou hostilizar as nossas 
posições com tiros de morteiro Stock, porém sem resultado algum. As 
dez horas, a artilharia bateu diversas vezes as posições inimigas, com ex-
celentes resultados. As quatorze horas, foi mortalmente ferido o solda-
do da terceira companhia Odorico Gonçalves Ramos, na ocasião em 
que, a peito descoberto, atirava de fuzil-metralhadora sobre as trinchei-
ras rebeldes. Este bravo camarada foi vítima de sua imprudência, visto 
ter recusado, por diversas vezes, cumprir ordem de seu comandante de 
pelotão, que lhe determinava que se abrigasse. O Batalhão não progre-
diu neste dia, em virtude de estar aguardando substituição. Jornada do 
dia 11 — A luta prosseguiu em toda a frente. As vinte e duas horas, este 
comando recebeu a ordem geral de operações abaixo transcrita: — "Or-
dem geral de operações n9 23. — Ataque: I — Nossas forças continuam 
progredindo para São Paulo. À nossa esquerda o Destacamento Fontou-
ra avançou até dois quilômetros a leste de Silveiras. Nosso Destacamen-
to atingiu a linha Evaristo-José. Um Destacamento foi organizado e agi-
rá à nossa direita, sob o comando do tenente coronel Newton Cavalcan-
ti. II — O Destacamento do Exército fará em tôdé a frente um avanço 
simultâneo e enérgico, amanhã, em hora préviamente determinada. III 
— Nosso Destacamento terá como primeiro objetivo as alturas à leste de 
Ribeirão Ventura. Zona de ação: limite norte: rio Itagaçaba-Paiol-Jataí; 
limite sul — linha José-Manoel Medeiros (Cotovelo da Rio-São Paulo) — 
fazenda Jataí. IV — Meios: Infantaria — sem alterações. 99 Regimento 
de Infantaria, 19 Batalhão de Caçadores, 49 Batalhão Brigada Militar; 
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Artilharia — Bateria 105 apoio ao 49 Batalhão e 19de Caçadores: Bate-
ria 75, apoio ao 99 Regimento de Infantaria; e seção de dorso, proteção 
(conjunto). Uma seção de dorso passa à disposição do Destacamento. V 
— Condições de ataque: Simultâneo, sem preparação de artilharia. Nossa 
artilharia terá como zona eventual de ação as organizações de Gregários 
e Barro Branco, que defrontam o Destacamento Newton Cavalcanti. 
VI — Dispositivo — 99 Regimento de Infantaria, entre José e Evaristo, 
inclusive; 19 Batalhão de Caçadores, de Evaristo ao ltagaçaba. O 49 Ba-
talhão gaúcho, logo que seja substituido, deverá entrar à direita do 19 
Batalhão de Caçadores, com uma companhia que substituirá a segunda 
do 19 Batalhão de Caçadores. O grosso do Batalhão, como reserva do 
Destacamento, atraz da companhia de primeiro escalão. O 99 Regimen-
to de Infantaria, com uma companhia de fuzileiros e uma seção de me-
tralhadoras em reserva. VII — Execução — Cada Batalhão lançará, na 
hora H, no mínimo um pelotão com o fito de desbordar as organizações 
contrárias. O restante da tropa em primeiro escalão constituirá uma ba-
se de fogos para facilitar o desbordamento. Os comandantes de Batalhão 
manterão estreita ligação telefônica com os comandantes da artilharia 
de apoio. VIII — Ligações de combate — À direita, a cargo do Destaca-
mento Newton e, à esquerda, feita pelo Destacamento Fontoura. IX. 
Evacuação de feridos — 99 Regimento de Infantaria, para fazenda Tatá, 
pelos meios regimentais; 19 Batalhão de Caçadores e 49 Batalhão, para 
Capela São Braz." — Jornada do dia 12 — As operações constantes da 
ordem acima foram prejudicadas, pelo retardamento da substituição do 
meu Batalhão pelo 239 de Caçadores que, apesar de ter recebido ordem 
para substituir-me neste setor, no dia 10, só o fez às três horas da ma-
drugada de hoje, substituindo as companhias primeira e segunda, fican-
do a terceira ainda empenhada numa das altitudes do morro Itagaçaba. 
Às vinte e uma horas, um pelotão dessa sub-unidade, comandado pelo 
segundo tenente Honório Fidelis Rodrigues, realizou uma incursão no 
flanco direito do morro dos Gregários, atacando as organizações rebel-
des disse morro. O inimigo, batido de flanco-refaguarda, uma hora de-
pois, abandonou as posições, tendo as avançadas do 239 Batalhão de Ca-
çadores ocupado aquelas posições, sei a menor resistencia, às três horas 

da madrugada de 13. Jornada do dia 13 — As oito e meia horas, recome-.  
çou a ofensiva geral. Em conseqüência de ordem mal interpretada, ao 
ser transmitida a este comando, o Batalhão prosseguiu o avanço, atin-
gindo o Ribeirão Ventura, transpassando-o e alcançou as alturas da es-
trada Silveiras-Cruzeiro, na região do Barro Branco, sem novidade. Jor-
nada do dia 14 — Às oito e meia horas, o Batalhão prosseguiu a marcha 
com destino a Jataí, atingindo, às dezesseis e meia, a fazenda Paiol, na 
estrada Rio-São Paulo, acampando. Às sete horas de 15, o Batalhão des-

locou-se da fazenda Paiol, pela estrada Rio-Ur) Paulo, com destino à ci-
dade de Cachoeira, onde chegou às dezessete horas, acampando na fa- 
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zenda Silva Ribeiro. Conclusão. Louvores. — Ao terminar este relatório, 
cumpro, com o maior entusiasmo e o mais justo orgulho, o dever de 
louvar o valor inexcedível, bravura e sangue frio, com que se houveram 
durante esses dias de luta, os capitães Edmundo Ossuoski, Serafim Os-
suoski, Serafim Antônio de Souza Filho, primeiros tenentes Tomaz de 
Aquino Pontes, Euribiades Guasque de Mesquita, e segundos tenentés 
Scipião Lucas de Oliveira, Waldo Gonçalves Barboza de Menezes, Adeli-
no do Nascimento, Peri Pouei Guimarães, Eurides Siqueira de Barcelos, 
Miguel Gonçalves Moreira, João Santana Lopes, Waldomiro Lopes da 
Rosa e Honório Fidelis Rodrigues; a cooperação eficaz e valorosa dos 
major Trajano Marinho, fiscal do Batalhão, segundos tenentes Zeferino 
Mota, secretário e ajudante, e Leônidas Ribeiro Marques, quartel-mes-
tre, auxiliando jste comando, com presteza e dedicação, em todas as fa-
ses da luta; a bravura e sangue frio com que se portaram todas as praças 
do Batalhão, durante esta áspera e penosa jornada de doze dias consecu-
tivos de luta. Devo, ainda, salientar a dedicação e carinho com que acor-
ria, ante qualquer perigo, em socorro dos feridos, o capitão médico dr. 
Amadeu Amâncio de Lemos. Acampamento em fazenda Silva Ribeiro, 
Cachoeira, Estado de São Paulo, 17 de setembro de 1932. Mirandolino 
Machado. Tenente coronel." 

Depois dos rudes embates, a que acabamos de referir, o 49 
Batalhão manteve-se, ainda, em operações na mesma região, Mas 

não mais defrontou o adversário, em constante retirada. 
Feita a pacificação esteve acampado às margens do rio Paraí-

ba, na cidade de Guaratinguetá, de onde partiu, a 17 de outubro, 
por via férrea, para o Rio de Janeiro. Aí, embarcou, a 19, de re- 
gresso ao Rio Grande do Sul. 

Ao dissolver o Destacamento de seu comando, o general Cola- 
tino Marques, em seu Boletim de 16, assim se expressou: 

"Por ordem do comandante do Destacamento de Exército de Leste, é 
dissolvido o Destacmento que tomou o meu nome. Chamado a atuar 
numa campanha ingrata e injusta, não vacilei em dar ao Governo fede-
ral, em testemunho de meus sentimentos cívicos, toda a minha alma de 
soldado. Corri ao campo da luta pela integridade do Brasil. Discerni, 
num primeiro relance, os intuitos mesquinhos dos políticos decaídos pe-
la Revolução Nacional de 1930, casta insaciável vorace das rendas e dos 
bens, verdadeiro saque da Nação Brasileira. O que 	a ação do Desta- 
camento, devo-o, em grande parte, à bravura e abnegação dos corpos 
que o constituiram. E devo-o, também, à humildade, à resignação e ao 
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heroismo dos soldados que tive a honra de comandar. Mais do que em 
qualquer outro setor de luta, os soldados do Destacamento Coronel Co-

latino trilharam um caminho áspero, montanhoso, coberto por vezes e 
vencendo as agruras de penosas jornadas, as noites enregeladas nas trin-
cheiras, as caminhadas fatigantes, o atrazo na hora das refeições, 
mostraram sempre uma disciplina que muito os enobrece e dignifica. 

Guardarei na minh;alma de soldado, bem vivas, as impressões destes mo-
destos titãs, que tive o orgulho de dirigir pelo bem da Pátria. Autorizo, 
assim, em meu nome, a todos os comandantes de corpos que façam che-
gar ao coração dàstes bravos as vozes da minha gratidão e as palmas do 
meu entusiasmo. Ao despedir-me dos corpos, cumpro um dever de real-
çar a ação desenvolvida pelo 49 Batalhão da Brigada Militar, sob o co-
mando do coronel Mirandolino, bravo chefe, competente, ponderado, 
que levou seu Batalhão aos embates com muito discernimento e senso 
tático. Ao lado do 99 Regimento de Infantaria, sob o comando do te-
nente coronel Euclides Fleuri, em quem encontrei um abnegado, presti-
moso e inteligente auxiliar, o 49 Batalhão gaúcho quase sempre operou. 
Foram incontestavelmente estas duas unidades que nos momentos ofen-
sivos mais se salientaram. Louvo, pois, os tenentes coronéis Euclides 
Fleuri e Mirandolino Machado, pelos serviços prestados coi.n-  lealdade e 

entusiasmo à causa nacional." 
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CAPITULO X 

— PROSSEGUE A REVOLUÇÃO CONS. 
TITUCIONALISTA DE SÃO PAULO: — 59 Ba-
talhão de Infantaria — Operações na picada Bu-
rf-Capão Bonito. — Ataque à ponte da Mantei-
ga. — Combate na fazenda Rodrigues Alves. — 
Combate da ponte do Delfino. — 29 Regimento 
de Cavalaria — Tiroteio em Itanguá. — Reconhe-
cimento sob o comando do segundo tenente Ca-
milo Machado Filho. — Combate de Burf. — Re-
lato dessa ação feito pelo tenente coronel Ange-
lo de Melo. — Transcrição das partes de comba-
te de Burf. — O tenente coronel Angelo de Me-
lo assume o comando do Regimento. — Bom-
bardeio de aviação. 
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Continuemos a descrição das operações das forças legais no 
Estado de São Paulo, passando a narrar a atuação do 

59 Batalhão de Infantaria 

Do 59 Batalhão de Infantaria, infelizmente, dispomos de pou-
cos dados que nos habilitem a descrever satisfatoriamente a sua 

atuação. 
. O seu comandante, tenente coronel Alzimiro Francisco Wel-

lausen, oficial enérgico e capaz e de cujo valor já dera sobejas pro-
vas em outras ocasiões; o major fiscal Timóteo Maciel dos Santos e 
outros oficiais, logo ao início das operações, apresentaram parte de 
doente e regressaram ao Rio Grande, por motivo idêntico ao por 
que assim já haviam procedido alguns oficiais do 49 Batalhão de 
Infantaria. 

Quando o tenente coronel Wellausen 'deixou o comando, já 
em São Paulo, assumiu-o o capitão Antônio Codorniz de Oliveira, 
que dirigiu a maior parte das operações em que tomou parte. Qua-
se ao final da luta, apresentou-se o novo comandante, tenente co-
ronel Antônio Dias de Oliveira. 

A 18 de julho, o 59 Batalhão foi mandado estacionar na cida-
de de Santa Maria, aguardando ordens. Tinha o efetivo de 20 ofi-

ciais e 213 praças. 
Só a 4 de agOsto, iniciou a viagem para o teatro de operações, 

atingindo, a 15, a cidade de Burí, onde foi incorporado ao Desta-
camento de Exército Sul, sob o comando do general Valdomiro Li-
ma, entrando logo depois em ação. 

A 22, deslocou-se das posições que ocupava, no flanco es-
querdo da linha de ataque, indo para a boca da picada Burf-Capão 
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Bonito, com a segunda companhia encarregada de garantir o flanco 
direito das forças pernaffibucanas, em primeiro escalão. 

No dia 24, à noite, recebeu aquela sub-unidade violento ata- 
que do inimigo, o qual se prolongou durante o resto da noite, com 
leve movimento desbordante, pelo flanco direito, só cessando ao 
cair da tarde de 25, quando o adversário convenceu-se da impossi-
bilidade de alcançar o seu intento. Mas, perto da meia noite, vol- 

tou a novo ataque, repelido de imediato. 
Pelas nove horas do dia seguinte, o Batalhão recebeu ordem 

de, logo ao terminar a barragem de artilharia que ia ser desencadea- 
da, lançar ao ataque às linhas inimigas as sub-unidades empenhadas 
em primeiro escalão, ordem essa transmitida imediatamente às 
companhias segunda e terceira e à seção de metralhadoras. 

Iniciada a barragem, à tardinha, pouco depois, a segunda 
companhia avisou não poder avançar, por ter sido atacada de flan-
co, ocasião em que foi ferido gravemente o soldado João Batista 

Fernandes. 
A terceira companhia, já ao cair da noite, pediu permissão pa- 

ra ocupar as trincheiras que, na sua frente, os rebeldes haviam aca- 
bado de abandonar. Obteve-a, mas não pode realizar a operação 
por ter caldo a noite e o mato ser impenetrável na escuridão. A 
ação desta companhia foi eficazmente auxiliada pela seção de me- 

tralhadoras. 
A 27, estando essas sub-unidades ainda em posição, o Bata- 

lhão recebeu ordem de reunir todos os seus elementos, determi-
nando o general Lima que o corpo ficasse à sua disposição e que 
fosse ocupar nova posição, nas proximidades da embocadura da pi-
cada que vai à ponte da Manteiga, na intenção de evitar o infiltra-
mento de elementos inimigos, pelo flanco esquerdo. 

Consoante ordem do mesmo general, o tenente coronel Ange-
lo de Melo, comandante de um Destacamento a que o 59 Batalhão 
fora incorporado, determinou, a 28, que este apoiasse o ataque 
àquela ponte, a ser levado a efeito, à noite, pelo 11/89 Regimento 
de Infantaria; para isso, a unidade deslocou-se, em autos-cami-
nhes, para o interior da picada, tomando imediatamente posição 
para o combate; em primeiro escalão, a primeira companhia, acres-
cida de um pelotão, ocupando seis piques. Pelas vinte horas, esta 
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força foi violentamente atacada pelo adversário, rechassando-o, 

após três horas de fortissimo fogo. 
Em conseqüência de bombardeio aéreo, foram feridos, a 30, 

o sargento ajudante lzolino Leite Fernandes, segundo sargento 

João Rodrigues da Silva e soldado Leen-lidas Antéro da Silveira. 

A 31, o Batalhão, como reserva daquéle Regimento, marchou 
pela picada da ponte da Manteiga, em direção às posições inimigas 
ao sul da ponte da picada Buil-Capão Bonito. Transposta aquela 
ponte, o Batalhão continuou em auxílio do Regimento, já engaja-
do em combate. Uma de meio dia, foi mandada a terceira compa-
nhia entrar em primeiro escalão, para reforçar o flanco esquerdo 
do t39 Corpo Provisório; dois pelotões da primeira companhia rece-
beram a missão de apoiar a companhia de metralhadoras do 89 Re-
gimento de Infantaria, engajada. Pelas quatorze horas, foi levado 
um ataque decisivo ao entrincheiramento inimigo, no qual tomou 
parte a terceira companhia, tendo o adversário fugido. Nesta refre-
ga, foi ferido o soldado João Amaral dos Santos. 

No decorrer da primeira quinzena do mês de setembro, man-
teve-se o Batalhão em constante atividade, apoiando reconheci-
mentos levados a efeito por elementos do 29 Regimento de Cavala- 

ria. 
A 13, por volta das treze horas, foi o comandante do Bata-

lhão informado, por intermédio de um agente de ligação deste Re-
gimento, que a primeira companhia estava empenhada em comba-
te, nas imediações da fazenda Rodrigues Alves, já com algumas bai-

xdi.--Em conseqüência, foi determinado o deslocamento imediato 
:da terceira companhia para aquele local, com a missão de apoiá-la. 

Pouco depois, o restante do Batalhão também deslocou-se pa-
ra a mesma fazenda, com a incumbência de apoiar elementos de 
engenharia, empregados no lançamento de uma ponte sobre o rio 
Paranapanema, nas proximidades da ponte do Delfino, destru;da 

pelos rebeldes. 
Quando a terceira companhia atingiu à meta determinada, a 

ação já havia terminado, substituindo, então, a primeira nas posi- 

ções avançadas. 
Sobre esse encontro, consta das notas que temos à vista, o se- 

guinte: 
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"Combate da primeira companhia — De posse das informaçbes presta-

das pelo primeiro tenente Teófilo André dos Santos, comandante da 
primeira companhia, esta sub-unidade empenhou-se num violento com-
bate com as forças paulistas, das nove às doze e trinta horas, pouco mais 
ou menos, na entrada da picada que vai à ponte do Delfino, s2bre o rio 
Paranapanema, no qual desbaratou por completo a força inimiga, calcu-
lada em duzentos homens, aproximadamente, fazendo regular número 
de mortos, entre os quais o próprio comandante dessa fR'rça, capitão Ri-
beiro Junior, segundo declaraçUs de prisioneiros, e apreendendo uma 
metralhadora pesada Hotckhiss, treze fuzis, um mosquetão, um apare-
lho lança-granadas, dois bornais contendo granadas de fuzil, um cavalo 
arreiado e regular quantidade de munição, além de onze prisioneiros. 
Teve a lamentar o ferimento gravissimo, em conseqüência do qual fale-
ceu, do bravo segundo tenente Jocelin de Andrade, e ferimentos leves 
dos cabos Manoel Pereira Benites, Pedro Alves da Móta, soldados Gene-

rifo Ferreira de Lima e João Batista dos Santos." 

O general Valdomiro Lima, comandante do Destacamento de 
Exército Sul, a propósito, dirigiu ao interventor Flores da Cunha, 

o seguinte comunicado: 

"Interventor Federal. Porto Alegre. De Capão Bonito, 14. Cerca de ses-

senta praças infantaria e elementos cavalaria rebeldes atravessaram on-
tem rio Paranapanema, na balsa que fica montante ponte Delfino, com 
fim fazerem reconhecimento no capão Papagaio, conforme declaram 
próplios prisioneiros. Tropa rebelde avançou até cerca trinta quilôme-
tros pela fazenda Rodrigues Alves, quando nossa tropa, de guarda refe-
rida fazenda, travou com ela cerrado tiroteio, saindo nossos elementos 
em perseguição inimigo, que foi obrigado atravessar rio novamente, em 
completa debandada. Da refrega, que foi violenta, resultou, de nossa 
parte, a morte do tenente Jocelin e de um soldado, além três feridos, to-
dos Brigada gaúcha. Rebeldes tiveram mortos um capitão e nove solda-
dos, além três feridos, deixando ainda em nossas mãos vinte prisionei-
ros, com respectivo armamento e munição. General Lima." 

A 30, o Batalhão recebeu ordem de atacar na direção geral da 
ponte do Delfino, com o objetivo de obrigar o adversário a de-
monstrar suas posições defensivas, na margem direita daquele rio. 

Pela manhã, marcharam para o local determinado a terceira 
companhia e uma seção de metralhadoras, as quais, depois de cui-
dadosa aproximação e instalação no terreno, a coberto das vistas 
do inimigo, principiaram a hostilizá-lo com intensissimo fogo de 
armas automáticas, conseguindo completo êxitO. 
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No dia seguinte, 19, a primeira companhia, acrescida de urna 
seção de Metralhadoras, marchou para atacar as posições da ponte 
do Delfino, e a segunda, também com uma seção de metralhado-
ras, seguiu, para hostilizar pelo fogo, as organizações rebeldes que 
flanqueavam a mesma ponte. Cerca de meio dia, o adversário come-
çou a embaraçar fortemente a progressão daquela sub-unidade; 
não obstante, conseguiu atingir posição vantajosa à distância de 
onde lhe permitia atuar com proveito sobre as posições contrárias. 

Pela manhã de 2, o Batalhão colocou seus elementos em for-
mação conveniente e atacou na direção do rio Paranapanema, ini-
ciando a progressão, o que f.0 sem nenhum embaraço, por ter o 
inimigo abandonado tódas as posições que ocupava. 

Temos à vista, sbbre esse encontro, o seguinte telegrama: 

"General Flores da Cunha. Pôrto Alegre. De Burf. 2. Após dois dias de 
violento duelo fuzilaria, 59 Batalhão acaba transpor rio Paranapanema, 
ponte Delfino. Inimigo, aproveitando-se da escuridão da noite e das ma-
tas, fugiu direção Itapetininga, abandonando entrincheiramento de pri-
meira ordem. Tal conduta reflete inteligência e energia dos oficiais e 
praças deste Batalhão, que me sinto ufano ter oportunidade de enviar-
lhe minhas vivas felicitações mais êste feito das armas gaúchas, em prol 
de dias melhores para nossa cara Pátria. Saudações. Antônio Dias de Oli-
veira. Tenente coronel comandante." 

Cessada a luta, com a rendição dos rebeldes, o Batalhão acam-
pou, a 5, à margem direita do rio Paranapanema, onde permaneceu 
até o dia 11, em que iniciou a viagem de regresso ao Rio Grande 
do Sul. 

29 Regimento de Cavalaria 

Das unidades da Brigada Militar que, em 1932, combateram 
em São Paulo, é do 29 Regimento de Cavalaria que possuímos 
maior cabedal de informações para a descrição de suas atividades. 

É grande tal documentação, abrangendo partes das sub-unida-
des do Regimento, do Regimento e do tenente coronel Argemiro 
Dorneles, comandante da vanguarda das forças do general Valdo-
miro Lima, até,o combate de Burf. 

Para não trairmos a fidelidade dos acontecimentos e não nos 
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afastarmos do critério que vimos adotando, desde o início de nos-
so trabalho, transcrevê-las-emos na íntegra, nas oportunidades que 
lhes couberem. 

A 11 de julho, sob o comando do tenente coronel Eugênio 
Bandes — que logo após o combate de Burí deu parte de doente 
e foi substituido pelo tenente coronel Angelo de Melo — e com o 
efetivo de 461 homens, o 29 Regimento de Cavalaria deixou sua 
sede, na cidade de Santana do Livramento, com destino a Santa 
Maria e, daí, foi mandado prosseguir até Marcelino Ramos, onde 
aguardaria novas ordens. 

Cumprindo determinação superior, a 15, continuou a viagem 
rumo a Ponta Grossa. Transpondo, à noite, a ponte sobre o rio 
Uruguai, penetrou no Estado de Santa Catarina. 

A viagem f:ez-se normalmente até a cidade de Itararé, que foi 
atingida a 19. 

A 21, nas proximidades da estação ltanguá, já no Estado de 
São Paulo, uma patrulha do Regimento, em serviço de ponta da 
vanguarda, foi atacada, de inopino, por um piquete adversário, sen-
do mortalmente ferido, por bala, o soldado Carlos Molina. 

Pouco depois, era o Regimento bombardeado por dois aviões 
rebeldes, recebendo ferimentos leves os soldados Firmino de Al-
meida, Francelino !nado de Souza e dois empregados da Estra-
da de Ferro. 

A tarde, lançou daquela estação um reconhecimento ofi-
cial, sob o comando do segundo tenente Camilo Machado Filho, 
com a missão de ocupar a ponte do rio Taquarí e cobrir-se na dire-
ção de Faxina. Essa missão teve cabal desempenho, pois, quando a 
fórça atingiu seu objetivo, o inimigo a estava incendiando; ataca-
dos violentamente, depois de pequena resistência, os rebeldes fo-
ram obrigados a retirar, sendo o fogo extinto. 

Sóbre essa missão, temos os seguintes documentos: 

'29 Regimento de Cavalaria da Brigada Militar. Ao Sr. Fiscal. Parte. Co-
munico-vos que, de acórdo com as ordens do sr. comandante da van-
guarda, em ltanguá, e determinação do sr. comandante do Regimento, 
segui da estação ltanguá, no dia 21 do corrente, com o primeiro pelo-
tão, sob meu comando, e mais o segundo pelotão, sob o comándo do 
segundo tenente Julio Castilhos Maciel Cezar, com a missão de ocupar a 
ponte do rio Taquarí e cobrir-nos na direção de Faxina. Atingindo, às 
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dezenove horas, mais ou menos, a ponte do referido rio, deparei com 
uma máquina dos revolucionários, que incendiavam a dita ponte. Ime-
diatamente, desenvolvi os pelotões, fazendo funcionar as armas automá-
ticas, sendo respondido pelas do adversário, durante quinze minutos, 
mais ou menos, arós os quais fugiram em direção a Faxina. Imediata-
mente ocupei a ponte e fiz, com dificuldade, extinguir o incêndio dá 
mesma. Tomada assim a mencionada ponte, mantive-a ocupada até a 
chegada de nossa vanguarda. Durante a noite, o adversário procurou to-
mar-nos esta posição; para isso, trouxe forças em caminhões as quais to-
maram posição nos morros adjacentes ao rio Taquarf e até a madrugada 
nos hostilizaram com as suas fortes rajadas de armas automáticas, sendo 
respondido com vantagem pelos nossos dedicados fuzileiros, até que 
pela madrugada de hoje iniciaram a retirada em direção a Faxina. Fui 
auxiliado nessa missão pelo tenente Julio Castilhos Maciel Cezar, que 
demonstrou muita atividade, calma e sangue frio. Não posso deixar de 
mencionar os nomes dos cabo Antônio Heitor Prodes e soldado Oscar 
Felix de Campos, fuzileiros dos primeiro e segundo pelotões, respectiva-
mente, os quais demonstraram ser enérgicos cumpridores de seus deve-
res e bem assim como to.das as praças se portaram de modo digno. O 
adversário deixou em nosso poder uma carabina Mauser, modelo mil 
novecentos e oito, de número mil trezentos e cinqüenta, com vareta e 
bandoleira, uma clavina Mauser, número sete mil oitocentos e quarenta 
e cinco, com vareta e bandoleira, um cinturão de sola vermelha para 
praça, com duas cartucheiras e quatro carregadores para fuzil metralha-
dora Hotckhiss. Estacionamento em Faxina, 23 de julho de 1932. Ca-
milo Machado Filho. Segundo tenente." 
"29 Regimento de Cavalaria da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. 
Ao Sr. Comandante da Vanguarda. Parte. Comunico-vos que, de confor-
midade com a vossa ordem de reconhecimento de 21 do corrente, fiz 
seguir dois pelotões sob o comando dos segundos tenentes graduados 
Camilo Machado Filho e Julio Castilhos Maciel Cezar, com o fim de 
ocuparem a ponte do Taquari, repelir o adversário e cobrirem-se na di-
reção de Faxina. Estes pelotões, ao aproximarem-se da referida ponte às 
dezenove horas, mais ou menos, depararam com uma máquina e alguns 
carros com elementos inimigos, que puzeram fogo na mesma ponte. Os 
pelotões, que tinham por missão ocupá-la, não hesitaram em disporem-
se para o combate, fazendo funcionar suas armas automáticas, travando-
se assim um violento tiroteio, que terminou pela fuga do adversário. Da-
da a retirada deste, os nossos pelotões, sem perda de tempo, extingui-
ram-o fogo que havia sido ateado àquela ponte e ocuparam-na. Durante 
a noite, o adversário procurou retomar aquela posição, sendo, porém, 
galhardamente repelido pelos nossos, que ali se mantiveram até a chega-
da da nossa vanguarda. Do exposto, verifica-se que os nossos pelotões se 
houveram com bravura e nítida compreensão da missão que lhes foi 

179 



confiada, não tendo nenhuma baixa a lamentar. Estacionamento em Fa-

xina, Estado de São Paulo, 23 de julho de 1932. Eugênio Bandes. Te-
nente coronel comandante." 

Há, ainda, a seguinte parte, apresentada pelo coronel Argemi-
ro Dorneles, comandante da vanguarda, ao comandante do Desta-

camento de Exército Sul, a qual abrange várias ações desenvolvidas 
pela força de seu comando: 

"Comando da Vanguarda, em Faxina, 24 de julho de 1932. Ao Sr. Ge-
neral comandante em chefe das Forças em Operações no Estado de São 
Paulo. Parte. Comunico-vos que, nomeado comandante da vanguarda 
das Forças sob o vosso comando, no dia 19 do corrente, na mesma da-
ta pus-me em movimento para atingir Faxina, que era o objetivo desig-

nado em vossa ordem de operações. Destaquei, para a testa da vanguar-
da, o 19 Batalhão de Infantaria da Brigada do Rio Grande, que avançou 

para atingir a estação de Rio Verde. No dia seguinte, prosseguimos a 
marcha, sempre cautelosa e lenta, pois precisavamos reconhecer o terre-

no, vasculhar as imediações da estrada e examinar o estado da via férrea, 

atingindo a estação Gorita. Às dezoito e meia horas, no quilômetro tre-

zentos e sessenta e seis, fomos atacados pelo adversário, travando-se rá-
pido e 1-,fiolento combate, que terminou com a retirada do inimigo, que 
deixou um morto e transportou consigo treze feridos graves. Tivemos 

apenas um soldado levemente ferido. Na previsão de encontrar a esta-
ção Muniz de Souza ocupada e por não conhecermos o terreno, pernoi-

tamos no trecho do quilômetro trezentos e sessenta e sete, para onde re-
cuamos, enviando no entanto os nossos elementos avançados para além 
do ponto do encontro. Ao amanhecer, prosseguimos a marcha, tendo 
destacado uma patrulha montada do 29 Regimento de Cavalaria da mes-

ma Brigada, para auxiliar o serviço de reconhecimento e segurança nos 
comboios. Ao atingir a estação de ltanguá, ali encontramos novamente 

o inimigo que estava preparando trincheiras para defender a posição 
Uma companhia do 19 Batalhão de Infantaria atacou-o resolutamente, 
desalojando-o. Tivemos a lamentar a perda do soldado Carlos Molina, 
do 29 Regimento de Cavalaria, que bravamente atacou a trincheira, 
morrendo cerca de dez metros de distância, o mesmo acontecendo a seu 
cavalo. Em ltanguá, fomos obrigados a permanecer durante várias horas, 
por dificuldade de abastecer as locomotivas de água. Nesta tarde, fomos 

bombardeados pela aviação, que feriu duas praças do 29 Regimento de 
Cavalaria, sendo uma gravemente. Antes de partir para Taquart, recor-
rendo a cavalos de oficiais e outros apreendidos do inimigo, fiz montar 

dois pelotões do 2° Regimento de Cavalaria e enviei-os em reconheci-

mento a Taquari e Faxina, prosseguindo por via férrea com o resto da 

vanguarda. Atingindo Taquari, cobrimo-nos em todas as direções e fica- 
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mos aguardando o amanhecer para prosseguir a marcha, tendo em vista 
montar um ataque à Faxina, que estava fortemente guarnecida e organi-
zada. Encontramos, dois quilômetros distantes de Taquarí, a linha dani-
ficada, pelo que %mos obrigados a reter nossa marcha. Com  uma agra-
dável surpresa, recebemos comunicação dos pelotões do 29 Regimento 
de Cavalaria, que após, travarem combate à noite com o inimigo, toma, 
ram posse da ponte do Taquarí. Devo dizer que, na véspera, a aviação 
lançou várias bombas em ltanguá, Taquarí e outros pontos ocupados 
por elementos da vanguarda, sem no entretanto causar danos. Concerta-
da a via férrea e lançados reconhecimentos sobre Faxina, constatamos 
que o inimigo abandonara a cidade precipitadamente, deixando impor-
tantes presas, constituidas de cavalos, armamentos, munição, medica-

mentos, etc. Nesse dia, fè o serviço da testa da vanguarda o 29 Regi-
mento de Cavalaria, que substituiu o 19 Batalhão de Infantaria, que o fi-
zera até então. Ali, as nossas máquinas foram abastecidas a baldes, pelo 
que ocupei a cidade com a cavalaria que estava montada. A noite, po-
rém, foi tóda ela ocupada pela minha tropa, que ali estacionou. A via 
férrea, que estavainterrompida em vários pontos, inclusive por uma lo-
comotiva tombada num corte, entravou o deslocamento da vanguarda, 
que pretendia escalonar na estrada, até atingir Burí. No entanto, não fi-
quei inativo e lancei três pelotões do 29 Regimento de Cavalaria, na di-
reção de Buil, para retomar o contato, que os meios precários de loco-
moção me obrigaram a perder. Ainda não obtive informações do resul-
tado colhido. Retirada a locomotiva, que obstruira a linha, vou retomar 
a marcha, com as fôrças da vanguarda.  Antes de encerrar esta parte, de-
vo fazer referências especiais que a justiça não permite calar. O 19 Bata-
lhão de Infantaria da Brigada Militar, sempre e em todo momento soube  
manter a brilhante tradição de bravura e disciplina de que goza. Os ser-
viços da vanguarda foram feitos com uma proficiência tal, que só se en-
contra uma palavra para resumí-Ia: PERFEITA. O seu comandante. co-
ronel Aparicio Borges, é um chefe na verdadeira acepção da palavra: — 
calmo, ponderado, competente e bravo. As suas decisões, são sempre to-

madas de acordo com os preceitos da boa tática. Mantém a sua unidade 
como se fosse uma máquina de aparelhagem bem ajustada. Os seus auxi-
liares, oficiais e praças, dão honra a quem os comanda. Sffo valentes e  
disciplinados e bons, No encontro da noite de 21 para 22, o capitão Da-
vid de Oliveira %go agiu com uma presença de espirito, uma coragem e 
sangue frio tão grandes, que entusiasmaram os seus chefes e camaradas. 
Os soldados do Batalhão só têm um desejo — o ímpeto de combater e a 
gloria de chegar primeiro. O 29 Regimento de Cavalaria portou-se tão 
bem, que por várias vezes lembrei-me com orgulho do que dizia Garibal-
di, em 35. O seu comandante, coronel Eugênio Bandes, é um desses 
temperamentos que encantam. Alia ao seu alto espirito de ordem e de 
disciplina uma nobre bravura medieval. É calmo e seguro na dificil mis- 
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são de comandar. Já o conhecia como oficial competente e bom, através 
de informações particulares, e o contato de alguns dias robusteceu o al-
to conceito em que o tinha. Os seus oficiais e suas praças têm um espíri-
to de combatividade muito elevado. E cultivam tanto a boa camarada-
gem, que alguns dias de convivência tornam-os íntimos e estimados. Mas 
quando o RIO GRANDE se vê verdadeiramente representado é na oca-
sião dos lances arriscados, que oficiais e praças sabem galhardamente le-
var a fundo. O raide feito, na noite de 21 do corrente, pelos segundos 
tenentes Camilo Machado Filho e Julio Castilhos Maciel Cezar foi um 
,:1tes feitos que nos tornam pequenos perante pes. O cenário eram as 
gargantas sem fim das serranias desconhecidas, de estradas que êles nun-
ca haviam palmilhado e da marcha para o desconhecido, em bem da tro-
pa que marcha e repousa atrás, confiante. E eles são dois heróis, abnega-
dos, que conduzem outros heróis humildes:E o grande espetáculo é o 
combate, alta noite, de um punhado de bravos; é um incêndio que éles 
apagam, salvando uma ponte de passagem obrigatória. É a iniciativa de
organizar-se para um contra-ataque, que a inteligência previu. E o epílo-
go é uma posição, ocupada por cêrca de dois mil homens, evacuada pre-
cipitadamente. Não preciso dizer mais. O meu general bem pode avaliar 
O feito desses homens. Vou para outra etapa, certo de colher o mesmo 
resultado. Argemiro Dorneles. Tenente coronel: comandante da van-

guarda." 

Novo bombardeio de aviação, em Faxina, a 23, ocasionou fe-
rimentos nos soldados Delmar Araújo e Carlos dos Santos. Ainda 
nesse dia, o terceiro esquadrão, sob o comando do capitão Valde-
mar Alves, foi lançado para a frente entrando, mais tarde, em con-
tato pelo fogo com o flanco esquerdo do inimigo. Prolongando-se 
a ação, a 25, o mesmo esquadrão aprisionou, sem resistência, dois 
pelotões rebeldes, sob o comando de oficiais. 

Entrementes, um pelotão, sob o comando do segundo tenen-
te Olmiro Boeira, mandado em reconhecimento a Ribeirão Branco, 
foi aí recebido sob forte fuzilaria, sendo forçado a retirar para Fa-

xina. 
A 26, o Regimento tomou parte no combate de Bui-í, ao lado 

do 19 Batalhão de Infantaria. Sobre ège importante feito de ar-
mas, o tenente coronel Angelo de Melo, então major fiscal do cor-
po e depois seu comandante, em documento que remeteu ao co-
mando da Brigada, relatando o feito, assim se expressou: 

"Dia 26 — Tendo, às nove horas, o 19 Batalhão, sem combinação prévia 
com os outros corpos e creio que, até mesmo, sem ordem do comandan- 
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te da vanguarda, atacado o inimigo pela estrada de ferro que, na minha 
opinião, constituia seu centro de resistência, travou-se desde logo vio-
lento combate que, embora, em princípio, oferecesse aos nossos acen-

tuada vantagem, mais tarde recrudesceu, tornando-se indeciso, tendo de 
um lado a superioridade moral de nossas tropas, do lado oposto, a esma-

gadora superioridade de efetivos e fogos. Em tal emergência, não tenho 

dúvida que o Regimento influiu de modo preponderante para a retirada 
do inimigo. Disso estou convencido, muito embora espíritos egoístas 
procurem, publicamente, empalidecer a sua atuação.  O anexo núme-
ro .. . é a parte do coronel Argemir'o Dorneles, comandante da van-
guarda, que vem corroborar o que vos afirmo e sobre a qual tomo a li-
berdade de pedir a vossa atenção. Foi a seguinte a atuação do 29 Regi-

mento: Às dez e trinta horas, de acordo com o comandante respectivo, 
tenente coronel Eugênio Bandes, segui com o primeiro esquadrão, sob o 

comando do então capitão Remo Seggiaro, menos o pelotão tenente 
Conceição, que protegia nossa artilharia, e o pelotão tenente Jaques, 
que se achava empenhado no combate com o 19 Batalhão, em direção à 

estrada Rondinha-Burí, onde se encontrava o terceiro esquadrão, sob o 
comando do então capitão Valdemar Alves, com três pelotões, a fim de 

reuni-los e atacar o inimigo pelo flanco esquerdo, combinando este ata-
que com o de frente, que estava sendo feito pelo 19 Batalhão. Às onze 
horas, reuni os dois esquadrões e progredi na direção do.  inimigo. Ao 
chegar a onze quilômetros dele, fomos obrigados a abandonar os cava-
los e a executar uma mucha de aproximação penosa, num percurso de 
nove quilômetros, subindo e descendo serros abruptos, povoados de ma-
tos agrestes, transpondo vales e sangas profundas, num dia de calor 

abrasador. Realizado esse percurso, fiz alto em lugar propício pará reu-
nir e refazer a tropa que algo se dispersara, embora o eixo de direção de 
marcha e o primeiro objetivo a atingir fossem bem determinados. Fiz li-

gação com o então capitão João Tácito dos Santos, do 19 Batalhão; 
que, com três ou quatro homens, guardavam numa trincheira armamen-
to e material tomado ao inimigo, situada à minha esquerda e retaguarda, 
e prossegui a marcha de aproximação; logo que atingimos terreno desco-

berto, às quatorze horas e a mil e quinhentos metros do inimigo, come-
çamos a ser por este rigorosamente hostilizados. A barreira infernal de 
fogo que o inimigo, das trincheiras e bosques, opunha aos meus ho-
mens, não conseguiu jamais arrefecer-lhes o ânimo, nem deter-lhes o 
avanço, levado a efeito por lances sucessivos e bem executados. Tão a 
fundo foi o ataque e tal a impetuosidade desse pugilo de bravos que o 

inimigo, depois de algumas horas de fogo, confuso, abandonou as suas 
trincheiras e se retraiu para a cidade, deixando sete canhões, imaginan-

do talvez que se tratasse de inimigo forte e bem apoiado. Cento e vinte 

eram os atacantes, que eu tive a felicidade de comandar e cujo temerá-

rio arriSjo e indômita bravura ultrapassaram as raias do heroismo, en- 
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chendo-me de indizível e justo entusiasmo. A noite chegou, o inimigo re-
cebeu reforços e, como estavamos sós e desmuniciados, fomos obriga-
dos a nos retrair para não corrermos o risco, de que estavamos ameaça-
dos, de pagar caro a nossa temeridade, tanto mais que o 19 Batalhão, 
abalado pela infelicidade de haver sido ferido gravemente seu coman-
dante, desde as dezesseis horas abandonara o combate, retraindo-se, não 
mais nos sendo possivel manter ligação com _ele, devido à distância e à 
dificuldade do terreno que nos separava. O segundo esquadrão e uma 
seção de metralhadoras pesadas, durante o combate, contituira—m o flan-

co esquerdo defensivo de nosso dispositivo; o pelotão tenente Concei-
ção, o pelotão extranumerário e uma seção de metralhadoras constitui-
ram a nossa tropa de reserva. O pelotão tenente Jaques teve fora de 
combate o cabo Manoel Fontoura Xarão e o soldado Claudionor Silvei-
ra Flores, que tombaram sem vida no campo da luta, e o dito Olmiro Ro-
drigues, levemente ferido. Da tropa que combateu no flanco esquerdo, 
apenas foi ferido levemente o cabo Aladino Joaquim Paz, que era então 
o meu cabo ordenança. O Regimento mandou um pelotão até Faxina, 
afim de conduzir duzentos e cinqüenta e dois prisioneiros, sendo cento 
e noventa e oito feitos pelo 19 Batalhão e cinqüenta e quatro por éste 
Regimento. O então capitão Valdemar Alves entregou quarenta e cinco 

carabinas Mauser e trinta e cinco sabres. Dia 27 — Em a noite anterior 

até a manhã de hoje, o inimigo, calculado em três mil homens, mais ou 
menos, retirou-se em direção &Capão Bonito e ltapetininga, tendo até 

às quatro horas mantido forte fuzilaria." 

A descrição do que foi o combate de Buri, na parte que se re-
fere ao valoroso 29 Regimento de Cavalaria, completa-se com a 

vasta documentação que, a seguir, vai transcrita: 

"29 Regimento de Cavalaria da Brigada Militar. Ao Sr. Fiscal. Parte. 
Comunico-vos que, em obediência às ordens do sr. comandante do Re-
gimento e às vossas determinações, segui, às dezoito horas do dia 23 do 
corrente, com o meu pelotão, com a missão de estabelecer o serviço de 
reconhecimento e segurança, nas estradas que seguem da cidade Faxina 
para Bororé e Burí. Tendo deixado o terceiro sargento João Montanha, 
com dezesseis praças, com o p4sto número um, vigiando a estrada de 
Bororé, a _quatro quilômetros da çidade de Faxina, segui com o resto do 
pelotão para a estrada de Bui(, a fim de estabelecer os outros postos de 
vigilância. Às vinte e duas horas, mais ou menos, a sentinela do pósto 
número um comunicou ao sargento João Montanha que, em 'direção à ci-
dade de Faxina, vinha um auto pela estrada de Bororé. O sargento João 
Montanha e o cabo Gorotilde Alves da Silva, depois de resguardarem o 
pessoal do seu posto de vigilância, esperaram que se aproximasse o cita-
do auto, que parava a todo o momento como para observar, até que en- 
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trou na nossa rede de segurança, conforme combinação, onde foi com-
pletamente sitiado e intimado a parar. Foi preso o seguinte pessoal, que 
o lotava: capitão Amadeu de Oliveira Valim, um sargento e quatro sol-
dados, todos pertencentes ao 89 Batalhão, sendo apreendido em poder 
dos mesmos o seguinte armamento: um revólver Smith & Wesson, nú-
mero quinhentos e setenta e quatro mil quatrocentos e trinta e três; 
uma Vinchester, número mil oitocentos e quarenta e quatro, quatro cla-
vinas, números seis mil setecentos e sessenta e dois, mil cento e trinta e 
quatro, sete mil quinhentos e quarenta e dois e sete mil setecentos e 
dez, e um sabre baioneta. Depois de tbdos desarmados, foram conve-
nientemente conduzidos à presença do sr. comandante do Regimento, 
onde foram entregues, assim como o armamento encontrado em poder 
dos mesmos. Acampamento nas proximidades de Burí, em 26 de julho 
de 1932. .Camilo Machado Filho. Segundo tenente." 
"Coronel Canabarro Cunha. Comandante Geral Brigada. Porto Alegre:. 
De Faxina. Data 29. Oficial 454. — Regimento meu comando empe-
nhou-se 25 para 26 corrente, vila Bud, Estado São Paulo, em violento 
combate rebeldes fortemente.  entrincheirados, com armas automáticas, 
fuzis e metralhadoras pesadas em grande número. Fàmos canhoneados e 
bombardeados por aviões, aKm trem blindado percorria linha férrea, fa-
zendo' desembarcar tropa e hostilizando-nos com metralhadoras pesa-
das. O combate foi renhido e violentíssimo. Calcula-se três mil aproxi-
madamente número rebeldes. Regimento efetivo reduzido, pela sua fun-
ção cavalaria, surpreendia todo momento inimigo, descobrindo seus ni-
nhos, fez importantes regonhecimentos combate, pLe:sas material e pes-
soal. Oficiais e praças em geral foram de uma bravura indomável, apavo-
rando sobremodo o inimigo superior em número e material bélico, 
abandonou posições fortificadas importantes. Major fiscal Angelo de 

, Melo dirigiu violento ataque flanco direito inimigo, auxiliado pelos capi-
tães Valdemar Alves e Remo Seggiaro, com audácia, que a gritos exal-
tentes de entusiasmo conquistaram, com bravura incomparável, entrin-
cheiramentos sucessivos inimigo. Capitão Valdemar Alves, reconheci-
mento feito, surpreendeu inimigo, fazendo quarenta e seis prisioneiros, 
inclusive dois oficiais, com todo material bélico. Número prisioneiros 
eleva-se trezentos, que foram por mim evacuados ao grosso da coluna. 
Temos lamentar morte cabo Manoel Fontoura Xarão, soldados Clau-
dionor Silveira Flores e Carlos Molina; feridos por granadas aviões, gabo 
Fermino Almeida, soldados João macio de Souza, Delmar Araújo e Car-
los dos Santos, em combate cabo Aladino Joaquim Paz, soldados João 

0$ 'Antônio de Azevedo e Olmiro Rodrigues de Souza. Espírito sacrificio e 
abnegação nossos camaradas em geral espanta mais simples observador. 
Os segundos tenente graduados Camilo Machado Filho, Julio Castilhos 
Maciel Cezar e Othon Spencer Cezar praticaram atos verdadeira bravu-
ra, pelo que bem merecem confirmação p6sto efetivo. Primeiro tenente 
Manoel Rodrigues salientou-se, foi quem com seu pelotão aprisionou 
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quarenta seis homens armados. Houve inferiores que se salientaram e 
que deixo ao juizo vossência. Quanto cabos e soldados, foram alguns 
promovidos por ato bravura. Pelo exposto, congratulo-me vossência no-
bre feito armas. Vitória não tardará romper. Saudações. Eugênio Ban-
des. Tenente coronel comandante." 
"Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. 29 Regimento de 
Cavalaria. Primeiro esquadrão. Ao Sr. Fiscal. Parte. Tendo recebido or-
dem do sr. capitão comandante do esquadrão, de apresentar-me com o 
pelotão sob meu comando ao sr. tenente coronel do Exército, Argemiro 
Dorneles, comandante da vanguarda, recebi dgste último a ordem de 
proteger a primeira companhia do 19 Batalhão de Infantaria, que se 
achava engajada em combate, à.direita do caminho de ferro. Mb encon-
trando elementos da primeira companhia, o pelotão tomou contato e 
engajou combate com o inimigo, que, numeroso e protegido pela arti-
lharia e com muitas armas automáticas, se achava fortemente entrin-
cheirado, junto ao caminheiro do povoado Bull. Mais tarde, entrou em 
fogo uma seção de metralhadoras do 19 Batalhão de Infantaria, a qual, 
por ordem verbal do sr. tenente coronel Aparicio Borges, que tomou en-
tão a direção do combate, o pelotão passou a protegê-la. Houve tomada, 
perda e retomada de posição. O pelotão combateu desde a manhã até a 
tarde, cumprindo plenamente sua missão, que era proteger a seção de 
metralhadoras pesadas e fixar o inimigo em suas posições. O pelotão 
viu-se envolvido duas vezes pelo inimigo, sendo que a última por um 
trem blindado, que conseguira avançar pelo leito da estrada de ferro. 
Em ambas as situações o pessoal portou-se bravamente, detendo sempre 
o inimigo e obrigando-o a retirar. Destacaram-se durante a ação os fuzi-
leiros, cabos Olavo Jaques e João de Oliveira e os soldados Arlindo Car-
valho Prates, Narciso Laureano Santana, Martimiano Vargas, Antônio 
Vieira Duarte, Pedro Gomes Landiz, Olmiro Rodrigues, que foi leve-
mente ferido, Carlos Fleck, João macio de Souza, João Macedônio Ma-
ciel, Pedro Corrêa, José Bianchi e Atanagildo Aires Medina. Tombaram 
mortos, nobre e valentemente, no campo da honra, o cabo Manoel Fon-
toura Xarão e soldado Claudionor Silveira Flores. Foi extraviado o se-

guinte material: um carregador de fuzil Colt, um sabre punhal do solda-
do João macio de Souza, dois carregadores de fuzil Z.B. e dois cunhetes 
de munição, que haviam ficado para a retaguarda. Estacionamento em 
Burf, Estado de São Paulo, 28 de julho de 1932. Antônio Gomes de Ja-
ques. Primeiro tenente." 
"Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. 29 Regimento de Ca-
valaria. Primeiro Esquadrão. Ao Sr. Fiscal. Parte. Comunico-vos que, no 
dia 26 do corrente, às oito horas, mais ou menos, recebi ordem do sr. 
comandante do Regimento, de aprontar o esquadrão, que devia seguir 
para combater o inimigo, localizado nos arredores de Burf. Ás oito e 
trinta, mis ou menos, também por ordem do sr. comandante, determi-
nei que o pelotão do primeiro tenente Antônio gomes de Jaques se 
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apresentasse ao comandante da vanguarda, tenente coronel Argemiro 

Dorneles, onde receberia missão a cumprir. Um outro pelotão, sob o co-

mando do segundo tenente comissionado Conceição Maciel Trindade, já 

desde a véspera havia seguido para Rondinha, com missão reservada. As 
nove horas, segui com o restante do esquadrão, tendo um pelotão com-. 

pleto, sob o comando do segundo tenente graduado Floriano Borges, e 

outro incompleto, sob o comando do também segundo tenente gradua-
do Silvio Souto. A missão do esquadrão foi a seguinte: 19) — deslocar-
se pela estrada real Rondinha-Bud, até as imediações desta vila; 29) — 

manter ligação com o flanco direito do 19 Batalhão de I nfantaria, já en-

gajado em combate; 39) — atacar o inimigo e desalojá-lo da zona que lhe 
estava afeto combater. De posse desta missão, rompi a marcha com meu 
esquadrão, das imediações do quilômetro trezentos e um, da estrada de 

ferro São Paulo-Itararé. Depois de um deslocamento de, mais ou menos, 
uma légua, por caminho completamente dobrado e acidentado, cheguei 

ao local indicado, às duas horas, mais ou menos. Reconhecido o terre-
no, o esquadrão se desenvolveu para o combate, ficando enquadrado en-
tre a companhia do capitão Jogo Tácito dos Santos e o terceiro esqua-
drão deste Regimento. Imediatamente, começou o avanço que, favoreci-

do pelo terreno, progrediu até unsduzentos metros além da posição do 
'capitão Tácito. Nesse ponto, encontramos o inimigo que, entrincheira-
do e desenvolvido para a defesa, nos recebeu a bala. Incontinenti, respon-
di ao fogo, que determinou, por parte do inimigo, a conversão de tOdas 

as armas localizadas nas imediações para o ponto atacante. Apesar do 

intenso fogo, o esquadrão começou a progredir mais uns duzentos me-
tros, até a altura de uma cerca de arame farpado, onde se estabilizou 
momentaneamente. Corno o ponto atingido fosse a orla de um bosque, 

enquanto o terceiro esquadrão mantinha a posição de frente. Na execu-

ção dessa manobra, foram presas três praças do Batalhão Floriano Pei-

xoto e depois de entregá-las ao cabo do material bélico, Carlos Joaquim 
Mendes, continuei a manobra até atingir um chircal existente no campo 
da luta e nessa direção atingiu o seu fim, pois o inimigo abandonou as 

posições e trincheiras. Nao encontrando resistência, avancei ainda mais 
ou menos um quilômetro e nessa posição me conservei até que anoite-
cesse. Quando já era noite fechada, o inimigo recebeu novos reforços e 

atacou com impetuosidade, e como recebesse um comunicado que uma 
companhia do 19 Batalhão andava recolhendo feridos e julgando tratar-
se de um encontro entre forças amigas, resolvi a retirada do esquadrão. 

No decorrer da luta, foram gastos, entre todos os pelotões, dezesseis 
mil tiros. Foram entregues ao comandante do terceiro esquadrão quatro 
cunhetes de munição, num total de sete mil e quarenta tiros. Foi extra-
viado pelos pelotões engajados no combate e sob meu comando o se-

guinte: dois carregadores de fuzil Z.B., um carregador para fuzil Colt, 
duas cangalhas completas, sendo que uma destas havia sido entregue ao 
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terceiro esquadrão, uma carabina curta, quatro sabres-punhais e uma va-
reta para carabina. Os oficiais e praças empenhados na luta conduziram-
se na altura, mantendo os princípios e as tradições de que goza esta cor-
poração. Os segundos tenentes graduados Floriano Borges e Silvio Sou-
to conduziram seus pelotões com dedicação e zelo, revelando alto grau 
de valor e demonstrando um elevado espírito de sacrifício. Os terceiros 
sargentos José dos Santos, João Maria Arruda, Marcelino Fernandes e 
'Tito Livio Teixeira de Barcelos, o primeiro que, como encarregado do 
material bélico, achava-se incumbido do serviço de remuniciamento, e 
os demais, como combatentes, demonstraram nítida compreensão de 
seus deveres e bem assim valor, e ao mesmo tempo um desenvolvido 
grau de abnegação. O cabo Carlos Joaquim Mendes, que também fazia o 
remuniciamento da tropa, tendo sempre se portado com valor, e lhe 
tendo sido entregues três prisioneiros, apesar do esquadrão ter retirado 
à noite, em virtude do que os elementos desligaram-se, ficou só com os 
referidos presos, pernoitando no mato e apresentando-se no dia seguin-
te ao do combate, na composição do Regimento, com os prisioneiros, 
demonstrando bem claramente elevado espirito de sacrifício e merecen-
do de minha parte um alto juizo de sua dedicação e valor. O primeiro 
sargento Néro Silva, encarregado das ligações entre as sub-unidades em-
penhadas na luta, manteve-se sempre junto deste comando, acompa-
nhando sempre a linha de atiradores, cumprindo rigorosamente todas as 
ordens que lhe foram determinadas, percorrendo por diversas vezes, nos 
serviços de suas funções, terreno batido pelo fogo inimigo, revelando as-
sim dedicação, sangue frio e também um acentuado espírito de sacrifício. 
Revelaram cómpreensão nítida de seus deveres os cabos de esquadra As-
trogildo Leal da Silva, Caio Gracho Pires da Cunha, Anatalicio de Var-
gas, Tomai Lopes e soldados Davino Campos, Elpidio Cordeiro de Me-
lo, Fermino Pereira de Alvarenga, Eurico Lopes Donato, Francisco Bor-
ges, Leonço Pedroso, Angelo Antônio Gonçalves, Francisco Camargo, 
Sérgio Rodrigues, Braulio de Oliveira, Orlando Pereira, Antônio Alves 
Malcorra, Valdemar Paz da Silva, Manoel Nerí da Rosa, João Pedro Lo-
pes de Morais, Olinto Airaím, Venerável Moreira, Ataides Paines, Celes-
tino Andrade Azambuja, Leocádio Alves, Agostinho Vilela, clarins Boa-
ventura de Oliveira e Osvaldo Gomes da Silva. Destacaram-se pelo seu 
valor, disposição e prontidão ao trabalho, o cabo Valdomiro Rodrigues, 
soldados Francelino !nado de Souza, Alipio Patrocinio de Barros, Edgar 
Curvei°, Catarino Vidal da Cruz, Conrado Andrade, Ventura Dutra 
Rufino, Ascendino Teixeira de Barcelos, Alipio Teixeira de Barcelos, 
Orestes Machado de Oliveira, Venceslau Silva, Santos Hipolito Gonçal-
ves, Mateus Alves, José Luiz Camargo, José Canedo, Domingos José de 
Melo, João Bolivia, Sadí de Souza, João Araci Fernandes, João Alcides 
Custódio, Honorival Vargas Martins, Turibio Bitencourt, José Luiz Fi-
gueira, Rafael Ferreira e cabo clarim Inocência Gonçalves. Conduziu-
se cumprindo rigorosamente o dever o soldado do 39 Regimento de Ca- 
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vaiaria, Malaquias Gomes de Castro, adido a este esquadrão. Estaciona-
mento em Bui(, Estado de São Paulo, 28 de julho de 1932. Remo Seg-

giaro. Capitão comandante." 
"Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. 29 Regimento de Ca-
valaria. Segundo Esquadrão. Ao Sr. Fiscal. Parte. Comunico-vos que, no 

serviço de cobertura, afeto a este esquadrão, no flanco esquerdo da fren-
te inimiga, distribui os pelotes da seguinte forma: o primeiro pelotão, 
sob o comando do segundo tenente graduado Camilo Machado Filho, 
ocupou o setor compreendido entre a posição onde se achava o 19 Bata-

lhão e este esquadrão; o segundo pelotão, sob o comando do segundo 
tenente Abilio da Silva Morais, ficou localizado entre o pelotão tenente 
Camilo e o do tenente Julio, o qual se localizou na parte oeste de Burf. 

Uma seção de metralhadoras, comandada pelo primeiro tenente Osvaldo 

Gomes da Silva, foi colocada à retaguarda do esquadrão. Sob o coman-
do do segundo tenente Conceição Maciel Trindade, um pelotão do pri-

meiro esquadrão tomou posição na frente sudeste da referida vila. Isto 
no dia 26, ao noitecer. As primeiras horas do dia seguinte, lancei ele-

mentos montados e a pé para a frente, com o fim de vasculhar o terreno 
a frente e apoderar-se das vias de acesso prováveis de infiltração inimi-

ga. O tenente Camilo, com o seu pelotão montado, fez o serviço de ex-
ploração na parte oeste de Burf, onde se supunha existir elementos 
avançados do inimigo, encontrando em suas trincheiras o seguinte mate-

rial: trinta e duas carabinas Mauser, modelo mil novecentos e oito, das 
quais vinte e duas estavam sem ferrolho, dez carregadores carregados 
para metralhadoras Hotckhiss, dez ditos para fuzil metralhadora Hotck-
hiss, sendo que cinco estavam descarregados. Este armamento foi entre-
gue à arrecadação geral. As onze horas da manhã, o pelotão tenente 
Conceição recolheu-se ao esquadrão. Ao anoitecer, o esquadrão conti-
nuou no serviço de segurança, regressando hoje às oito horas da manhã. 
No combate travado no dia 26, foi ferido em uma mão o cabo Aladino 
Joaquim Paz, que servia como vosso ordenança, quando dirigieis o com-
bate dos primeiro e segundo esquadrôies. Estacionamento em Burf, Es-

tado de Sa-o Paulo, 28 de julho de 1932. Pedro Pereira Alves. Capitão 

comandante." 
"Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. 29 Regimento de Ca-
valaria. Terceiro esquadrão. Ao Sr. Fiscal. Parte. Comunico-vos que ten-

do recebido a missão de lançar-me em reconhecimento, com meu esqua-

drão, a fim de, montado, limpar as estradas que dão acesso à via férrea e 
lançar 'pequenas patrulhas nas estradas de Guapiara, seguindo ao longo 
da estrada de ferro como eixo de marcha Faxina a Burf, iniciei a marcha 
de Faxina, no dia 23 do corrente às doze horas, acampando às dezoito 
no passo da Faxina, onde pernoitei. N9 dia 24, pela manhã, lancei o pe-

lotão tenente Othon Spencer Cezar, a fim de reconhecer a estrada que 
vai à Guapiara, até a ponte do rio Apiai-guassú, a uns trinta quilômetros 

de onde me achava acampado. Lancei também o pelotão tenente Ma- 
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noel Rodrigues, a fim de reconhecer a estrada geral, ao longo da via fér-

rea, até Rondinh-a. Ambos os pelotões regressaram à tardinha do mesmo 
dia 24, tendo o primeiro encontrado a ponte do rio Apiaí-guassú des-
truida e notícias de que o inimigo havia retirado naquele dia, pela ma-
nhã; o segundo reconheceu até as proximidades da estação Rondinha, 
sem novidade. No dia 25, levantei acampamento, com o esquadrão, do 
passo da Faxina, e marchei até às quatorze horas, quando, após haver 
obtido informações seguras sõbre o inimigo, que se achava fortemente 
entrincheirado em Burí, bivaquei. As quinze horas, lancei o pelotão te-
nente Manoel Rodrigues em reconhecimento, a fim de reconhecer as po-
sições do inimigo e com ele tomar contato, seguindo eu junto ao referi-
do pelotão; conseguimos surpreender e aprisionar uma forte patrulha de 
reconhecimento inimiga, da qual fizemos quarenta e seis prisioneiros, 
inclusive três oficiais. A noite, bivacamos nas proximidades do local on-
de haviamos feito os quarenta e seis prisioneiros; às vinte horas, mais ou 
menos, fomos atacados pelo inimigo em nosso bivaque, pelo que fomos 
forçados a retirar um pouco para a retaguarda, por nos acharmos isola-
dos, sem ligação e muito próximo do inimigo, que nos atacava vigorosa-
mente. Tendo passado a noite acordados, de cavalos ensilhados e pela 
rédea, ao romper do dia 26, retomamos novamente a nossa posição, on-
de fiz apear os pelotões tenentes Manoel Rodrigues e Othon Spencer 
Cezar e iniciei imediatamente a marcha de aproximação, a pé, sobre o 
entrincheiramento inimigo. As quatorze horas, mais ou menos, inicia-
mos o ataque, o qual durou até às vinte e duas horas. Do meu esqua-
drão, apenas foram empenhados no combate quarenta e três homens, 
inclusive eu e os dois comandantes de pelotão. De como se portaram és-
ses quarenta e dois bravos camaradas, tivestes oportunidade de apreciar, 
não só no avanço inicial que vós próprio dirigistes, como depois no de-
correr da luta. Tádos se portaram com muita bravura e espirito de sacri-
fício, honrando mais uma vez as tradições da heróica Brigada Militar do 
Rio Grande do Sul e do 29 Regimento de Cavalaria. Não obstante ser 
quase uniforme o heroismo e o desprendimento dos meus comandados, 
houve entre eles alguns que tiveram oportunidade de se tornarem mere-
cedores de menção especial, os quais são: o primeiro tenente Manoel 
Rodrigues, oficial sobejamente conhecido dentro do Regimento, pela 
sua proverbial valentia, conduziu seu pelotão com muito tino, calma e 
sangue frio, mantendo-se à frente ou entre seus homens, sendo ainda o 
último dos nossos a retirar, o que só fêz na manhã de 27, lutando heroi-
camente, pois se achava isolado no meio do entrincheiramento inimigo, 
onde se havia infiltrado com vinte homens apenas; o segundo tenente 
graduado Othon Spencer Cezar também se portou com muita bravura, 
conduzindo seu pelotão com muita calma e sangue frio, revelando-se as-
sim um oficial brioso; o segundo sargento Angelino Mazzuí e terceiro 
dito Patricio Martins da Silva, inferiores sobejamente conhecidos dentro 
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do Regimento, pelo decidido espirito de sacrificio, disciplina e valentia, 

portaram-se mais uma vez heroicamente, nos lances extraordinários que 

fizeram, sendo sempre os da frente, acompanhando e auxiliando seus 

oficiais. O segundo tenente graduado José Martins deixou de tomar par-
te no combate, com seu pelotão, por lhe ter sido dada a missão de liga-

ção e exploração a cavalo, bem assim a uma esquadra do primeiro pelo-

tão, sob o comando do cabo Adriano de Souza Dutra. Êsse elemento, 
conservado a cavalo, também prestou serviço de grande importância, co-
mo explorador no flanco direito da aproximação a pé, e exploradores e 

ligadores no centro. O restante do pessoal do esquadrão ficou no remu-
niciarnento e no grupo de cavalos de mão. Dos que se empenharam na 
luta, todos, sem exceção de nenhum, portaram-se muito bem; no entre-
tanto, salientaram-se ainda os soldados Agripino Valejos Pacheco e Ovi-
dio Cardoso de Menezes, aquele, tendo tomado a si a missão remunicia-
mento do esquadrão, foi incansável, recorrendo à linha de fogo sempre 
que lhe era possivel, com bornais cheios de munição, que distribuia com 
seus camaradas que se achavam combatendo e, quando voltava ao local 
onde se achavam os cunhetes de munição, lançava mão de sua clavina e 

combatia também; e o segundo, como fuzileiro, portou-se também ad-
miravelmente com muita calma, sangue frio e destemor, tendo, em certa 
ocasião, à noite, desajarrando-se seu fuzil, ele o desmontou e montou 
novamente, continuando novamente a atirar. Não tivemos nenhuma bai-
xa, nem feridos. Estacionamento em Burf, Estado de São Paulo, 28 de 

julho de 1932. Valdemar Alves. Capitão comandante." 

E para terminar este capítulo, temos a parte do tenente coro-

nel Argemiro Dorneles, comandante da vanguarda do Exército Sul,  
na qual está retratada a ação de todas as tropas que se empenha-

ram em Buri: 

"Comando da Vanguarda das Forças em Operações no Sul do Estado de 

Sáb Pauio. Sr. General Comandante das Forças em Operações. Parte. 
Comunico-vos que, de acordo com as vossas ordens, parti da cidade de 
Faxina, no dia 24 do corrente, às quinze horas, como objetivo de atin-

gir a cidade de Burí. Neste dia e parte da noite, a marcha, apesar de cau-
telosa, foi relativamente rápida, pois atingimos a estação de Rondinha à 
noite, onde pernoitamos, não obstante termos concertado vários tre-
chos da estrada de ferro e caixa d'água danificadas pelo inimigo. No dia 

seguinte, 25, atingimos a caixa d'água do quilômetro trezentos, onde en-
contramos outras e 'importantes depredações na linha e no depósito 
d'água. Colhemos aí vagas informações de que o inimigo ocupava a ci-
dade de Burf, onde estava fortemente organizado. Essas informações 

contrastavam com outras, que diziam estar a região abandonada. Avan-

çamos, por isso, cautelosamente até o quilômetro duzentos e noventa e 
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oito, onde paramos e destacamos um reconhecimento sobre a direita de 
Burf. Ao anoitecer, lançamos novo recenhecimento, sobre a caixa d'á-
gua do quilômetro duzentos e noventa e cinco. Êste reconhecimento, 
que era de infantaria, trouxe um prisioneiro do Batalhão Floriano Pei-
xoto, que prestou algumas informações, umas que mais tarde verifica-
mos serem verdadeiras e outras completamente contraditórias. Pouco 
depois, recebemos uma comunicação de que o reconhecimento lançado 
sobre o flanco direito de Bur( fizera vários prisioneiros, cerca de cin-
qüenta, que pertenciam ao mesmo Batalhão Floriano Peixoto. Esta 
grande e importante presa, uma das mais interessantes desta campanha, 
fora levada a cabo pelo capitão Valdemar Alves, do 29 Regimento de 
Cavalaria da Brigada Militar, sem disparar um tiro. Foram apreendidas 
todas as armas e a munição correspondente. Deixamos não só o reco-
nhecimento de cavalaria, como o de infantaria, em posição de espreita 
sóbre o inimigo, para cair à sua retaguarda, se tentasse retirar, como era 
de seu costume, desde os primeiros encontros que tivemos. Depois de 
feito esse aprisionamento, o inimigo rompeu violenta fuzilaria, como 
que procurando estabelecer uma cortina de fogo para barrar o nosso 
avanço. As nossas tropas, que eram dois pelotões do 29 Regimento de 
Cavalaria e um do 19 Batalhão de Infantaria da Brigada Militar, conser-
varam-se silenciosas numa magnifica e completa disciplina e calma. Ne-
nhum disparo ftira feito. Em vista, porém, das informações colhidas e 
da necessidade de avançar até o quilômetro duzentos e noventa e cinco, 
onde existe um depósito d'água, determinei ao Grupo de Montanha pa-
ra fazer um avanço rápido de uma seção e apressar a marcha de seus ele-
mentos de combate. Determinei ao 1/89 Regimento de Infantaria que 
avançasse de trem, com uma companhia e a companhia de metralhado-
ras do Batalhão, pois que a outra companhia e a companhia de metra-
lhadoras regimental viajavam como proteção à artilharia, cujo itinerário 
era pela estrada de rodagem. Pretendia, com a seção de artilharia e uma 
ou duas companhias do 19 Batalhão de Infantaria da Brigada Militar, 
tomar conta do depósito d'água, estabelecer o contato com o inimigo e 
montar o ataque para a tarde do dia 26, ou manhã do dia seguinte. Às 
primeiras horas do dia 26, a primeira companhia do 19 Batalhão de In-
fantaria foi lançada sobre o inimigo, orientada no leito da estrada, em-
penhando-se e conquistando rapidamente a posição desejada. Como, po-
rém, não obstante o violentíssimo fogo inimigo, o nosso avanço fora 
considerável, coroado com o aprisionamento de mais de cem inimigos 
que se entregaram facilmente, o comando do Batalhão não pôde conter 
o (mpeto e a bravura de nossa gente e viu a companhia penetrar profun-
damente na posição inimiga. Lançou a segunda companhia, que se con-
servava em apoio stibre a direita da primeira. Esta companhia progrediu 
rapidamente, não obstante a violenta reação do adversário. Nova leva de 
prisioneiros, maior ainda do que a primeira, estimulou o nosso homem 
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que só tinha um desejo — avançar. À direita de nossa linha, os pelo-
tões do 29 Regimento de Cavalaria desenvolvem também violenta ofen-
siva, que progredia com o Batalhão, para com éle ligar-se. Vimo-nos, as-
sim, metidos num ataque formidável, que não pretendiamos levar a efei-
to, mas que a coragem e a impetuosidade de nossa gente determinou 
com uma seqüência e continuidade impossivel de conter. A nossa arti-
lharia ficou arrazada. O 1/89 Regimento de Infantaria não atingiu a re-
gião, onde estavamos, e a terceira companhia do 19 Batalhão de Infan-
taria fora destacada para guarnecer as alturas à esquerda, onde deveria 
servir de apoio à nossa artilharia e mesmo evitar que o inimigo as ocu-
passe e nos atacasse de flanco. Restavam-nos dois esquadrões do 29 Re-
gimento de Cavalaria, que conservamos como reserva, para lançar sobre 
o inimigo no momento oportuno, para colhér maior rendimento da nos-
sa vitória ou acolher a nossa gente em caso provável de algum fracasso. 
Quando, porém, fui procurá-los, já èles, que eram desfalcadissimos, ti-
nham sido lançados sobre o inimigo. Ficamos assim sem uma força de 
reserva. Chamamos a terceira companhia, que ocupava as alturas à es-
querda, para orientar-se no leito de via férrea. As comunicações e liga-
ções cada vez mais difíceis; o combate recrudescendo de violência; a su-
perioridade esmagadora do inimigo, que estava muito bem entrinchei-
rado; o apoio da sua artilharia, que metralhava a nossa força sem cessar; 
tudo isso fez com que a terceira companhia não recebesse a nossa or-
dem, nem outra semelhante, mandada pelo coronel Aparicio, que era o 
comandante do Batalhão. O seu capitão, porém, por iniciativa própria, 
trouxe-a até as posições onde estavamos. A nossa seção do 59 Grupo de 
Montanha conseguiu, com dificuldade, chegar a uma posição de tiro, 
onde fez alguns disparos. A natureza do terreno, as baixas que sofre-
mos, a falta de apoio moral e material da nossa artilharia, e sobretudo 
um grave ferimento que recebeu o comandante do 19 Batalhão de In-
fantaria, coronel Aparicio,  a fadiga, enfim, acabou o ardor da nossa gen-
te e só a grande abnegação, sobretudo dos valorosos oficiais da tropa, 
fez suportar os sacrifícios de não retirar. E lá ficaram quatro heróis — 
no centro, o capitão Tácito, na esquerda, o major Camilo e na direita, 
_este titã formidável, que é o major Melo, este homem de ferro, que é o 
capitão Valdemar. E estes heróis tinham a seu lado muitos outros 
heróis, que seria longo enumerar. De repente, surge pelo leito da linha, 
como um fantasma sinistro, um trem blindado e guarnecido de metra-
lhadoras e penetra nas nossas linhas e tenta ir até a retaguarda. Mas, os 
valentes que estavam cansados, mas nunca desmoralizados, enfrentam-
no de peito descoberto e repelem-no com rajadas de metralhadoras e ele 
recua para nunca mais aparecer. As nossas linhas se retraem, mas não 
pela vontade do inimigo. Tinhamos que recolher os feridos, reunir a 
nossa grande prè5a de guerra e descansar os nossos homens. A esquerda 
conservava-se arrojadamente na posição primitiva, a cérca de mil metros 
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da estação. Ali estava postado aquéle rochedo de coragem que é o ma-
jor Camilo, ali estava a calma magnifica e impressionante do capitão Sa-
turnino e o arrojo nobre e leal do tenente Nilo. Eles não se moviam. E à 
direita? A direita avançava ainda. E a noite vem e ela sempre avançando. 
Havia um homem que não conhece outro caminho — sempre para a 
frente. Era o major Melo. Ele e os seus heróis, sempre confortados com 
a presença dos companheiros que não perdiam a ligação, ali estavam. 
Como sabe lutar o 29 Regimento de Cavalaria! Sempre avançando foi às 
portas da cidade, mas eram poucos e estavam sós. Urgia retrairem-se, 
porque estavam quase envolvidos. A noite era profunda e eles lutaram 
mais de quinze horas sem alimento. Depois? Depois, o fogo cessou. Mas 
a tropa fóra pequena. Do lado do inimigo, a fuzilaria recrudesceu e foi 
até às quatro horas do dia 27. Ainda estavamos nas mesmas posições de 
retraimento, aguardando reforços que pedimco e que nos foram prome-
tidos para o amanhecer, mas que só chegaram à tarde, cerca das quinze 
horas, quando os nossos reconhecimentos notaram que a cidade estava 
sendo evacuada. Neste momento, já estavamos em condições de fazer 
um ataque em regra — a tropa reorganizada e descansada; tida a artilha-
ria em magnificas posições de tiro; os flancos guarnecidos "Por tropas de 
infantaria e cavalaria; o terreno desconhecido da véspera, já nos era fa-
miliar. Na direita, o 1/89 Regimento de Infantaria,que não combateu, 
avançou para ocupar a cidade abandonada, espalhando desordenada-
mente o resto dos acobardados defensores. E começou a recolher a im-
portante presa de guerra, constituida de canhões, metralhadoras, fuzis, 
munição e víveres, autos caminhões e mais uma infinidade de objetos. 
Foram feitos cerca de trezentos prisioneiros. Enterramos, do inimigo, 
vinte e dois mortos e recolhemos muitos feridos. Os mortos e feridos do 
inimigo ficaram abandonados e nós demos-lhes sepultura e tratamento 
condignos. Tivemos três mortos do 19 Batahão de Infantaria e dois do 
29 Regimento de Cavalaria, sendo do 1° Batalhão um oficial, e vários fe-
ridos, cérca de quinze, todos do mesmo Batalhão. Entre os feridos esta-
va o coronel Aparicio Borges, comandante do Batalhão, que veio a fale-
cer mais tarde. A relação junto discrimina nominalmente as baixas veri-
ficadas. Como se vê, sr. general, empenhamo-nos num combate que não 
pretendiamos dar. Apenas, queriamos fixar a frente do inimigo com um 
efetivo minimo, para reunir o resto da vanguarda, desbordá-lo pela direi-
ta e pela esquerda, que apresentavam ótimas condições para o ataque. A 
impetuosidade, porém, da nossa tropa, levou-a a uma situação tal que 
teriamos que lançar mão do último homem para evitar um desastre. Não 
podemos descrever com as verdadeiras ciires o formidável combate de  
Burf, que durou mais de vinte e quatro horas. O nosso municiamento, 
em grande parte, foi feito com a munição que o inimigo deixava nas 
trincheiras conquistadas, cerca de cinqüenta mil tiros. A alimentação foi 
apenas a energia acumulada pelos nossos valentes. Chegou, sr. general, a 
parte mais dificil da nossa tarefa — dizer o que foi verdadeiramente a 
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nossa tropa. Tentarei esboçá-lo, apenas. O 19 Batalhão da Brigada Mili-
tar, a quem coube a mais difícil tarefa, parecia uma torrente a despe-

nhar-se pela montanha, arrastando na sua impetuosidade os obstáculos 
encontrados, espraiando-se depois, para em seguida reunir-se e nova-
mente acometer contra o inimigo que recuava, mas que castigava-o 

com os tiros de suas numerosíssimas armas automáticas. O heroísm.o 
deste Batalhão ultrapassou a qualquer imaginação. Só uma frase diz o 

que foi a sua gente — um punhado de loucos, que só tinham uma mania, 
lutar, avançar e vencer. Mas estes loucos  obedeciam conscientemente à 

vontade inteligente de um forte, que era um organismo sem nervos — o  
tenente coronel Aparicio. No fragor da refrega, onde o combate assumia  

proporções fantásticas, lá estava ele, sereno, calmo, dando as suas or-
dens, estimulando os seus homens, sem ouvir o sibilar da fuzilaria que, 

crepitante, formava um círculo de raio curto. Nunca houve chefe mais 
valente. De repente, uma rajada intensa partida de cinqüenta metros, fe-
riu-o mortalmente e ele caiu, sem uma exclamação de dor, apenas reco-
mendando o seu oficial, gue também caiu mortalmente ferido, o tenen-
te Arisolí Fagundes. O corneteiro Timóteo, que ficara guardando seu  

comandante, enquanto tratavam de procurar recurso para retirá-lo do  
local, é também atingido pela metralha, que o prostra sem vida sobre o  
seu chefe ferido. Houve um momento de indecisão. Os chefes, porém, 
eram de valor e a tropa continuou a lutar. No leito da estrada de ferro, 
estava também um outro louco, o major Camilo, que, de peito desco-

berto, desafiava as balas inimigas. E estimulava os companheiros e deso-
bedecia à prudência. As rajadas de enfiada e de flanco cruzavam-se na 
sua posição. Eu mesmo tive ocasião de presenciar pessoalmente a sua 
bravura. Junto ao major Camilo, estava o capitão Saturnino, impressio-

nante pela sua serenidade. Nem o fragor da peleja, nem as alternativas do 
combate conseguiram perturbar a sua calma. É um dos heróis que mais 
se destacam. E o capitão Tácito? Não encontro nO-  meu vccabulário as 
expressões exatas para dizer tudo o que ele é. Nunca fraquejou. Foi o 
primeiro a engajar-se no combate e nunca mais retirou. É o mais com-
pleto comandante de companhia. Os seus comandados não podem saber 
que valor tem o seu chefe. É valente, calmo e abnegado. Fez verdadei-
ros lances de heroismo, que ninguém poderá descrever. O tenente Nilo 
portou-se também com uma bravura sem par. Combateu com uma ele-
gante calma e uma inteligência admirável. Éstes são os que cito nominal-
mente e cuja ação pude acompanhar pessoalmente. Outros,foram igual-
mente cheios de heroismo, mas o terreno da luta não permitia estar eu 

em toda a parte e observá-los pessoalmente. Compete aos chefes imedia-
tos destacá-los em seus boletins. Chegou, agora, a vez do 29 Regimento  

de Cavalaria da Brigada Militar. A sua atuação tem sido tão brilhante 
que, em pouco tempo, eu lhe tenho, não uma simples admiração, mas, 

sim, um verdadeiro amor. Acredito que pelo Brasil afora não exista uma 
força que trabalhe e que combata como este Regimento. Èle é sempre a 
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reserva inesgotável de homens e de recursos para a luta. E sabe comba-
ter, porque, no mais emaranhado do terreno, não perde as ligações, não 
vacila e não recua. Sempre avançando, é o seu lema. E combate com ele-
gância medieval. Nobre e valoroso, sabe poupar o inimigo, que se entre-
ga confiante a sua guarda. Forte e incisivo, acomete o adversário que re-
siste e vence-o galhardamente. Não descansa um momento sequer. De 
todo o êxito obtido pela vanguarda, ele tem uma parcela bem distinta. 
É o maior fator das nossas vitórias. Oficiais e soldados, do seu coman-
dante ao último soldado, não vi uma só vacilação. E tudo fazem com 
uma disposição que encanta e uma energia que impressiona. São os cen-
tauros da nossa tropa. O comandante Bandes é um temperamento espe-
cai. De saúde abalada, não obstante, faz muito mais do que qualquer 
outro homem. A sua atividade é multiforme. Tudo vê, tudo advinha, 
tudo atende. Dos mais pequenos trabalhos as serviços mais importan-
tes, ele é sempre o mesmo homem. Tem sido mais do que um auxiliar — 
é um conselheiro que eu escuto e sigo nas suas observações judiciosas. 
Nas situações difíceis, não se altera. É um verdadeiro chefe — valente, 
calmo, sereno e bondoso. O major Melo é um abnegado. É um dos mais 
completos espécimens de soldado que eu tenho comandado. Competen-
te, altivo e valente, tem tido rasgos fantásticos de dedicação e de com-

batividade. Comandou pessoalmente os nobres e valorosos soldados do 
29 Regimento de Cavalaria, sem nunca esmorecer. Passou muitas e mui-
tas horas debaixo de infernal fuzilaria adversária, sem se alimentar, ori-
entando os seus homens, ligando-os entre si e sempre avançando. Salta 
de obstáculo a outro obstáculo e sempre animoso investe contra outros 

mais outros obstáculos, cada vez mais forte. É valente corho um leão 
tem um ânimo de ferro. Seria o orgulho do Brasil, se todo o Brasil 

pudesse apreciar a sua atuação. Sinto-me muito pequeno para dizer o 
que ele é. Anima a sua tropa e leva-a satisfeita até o sacrifIcio. Quase 
sempre, porém, leva-a até a glória. O capitão Valdemar é um cavaleiro 
sem par. É um organismo de aço, que não sente fadiga. É a inteligência, 
a astúcia e a coragem, impulsionando uma energia que nunca se acaba. 
Os serviços que ele prestou foram tão importantes e tão precisos que a 
coluna sempre se conservou tranquila, quanto às informações. Num be-
lo lance de capacidade e audácia, foi às posições inimigas e aprisionou 
cinqüenta homens armados e municiados, sem disparar um tiro. Depois, 
ficou montando guarda às posições durante tôda a noite de 25, comba-
teu todo o dia 26 e à noite. Nunca descansou e nunca se alimentou. O 
capitão Seggiaro, que também combateu quase todo o dia 26 e a maior 
parte da noite, levou os seus pelotões desfalcados junto às trincheiras 
inimigas. Foi também um bravo, que só alta noite regressou para 
alimentar-se. Merecem igualmente as mesmas referências acima feitas ao 
major Melo, capitães Segiaro e Valdemar, todos os outros oficiais do 
Regimento. Nesta unidade, nenhum desmerece o valor dos outros. Cum- 
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pre-me, também, dizer que uma seção do 59 Grupo de Artilharia de 

Montanha, apesar de chegar tarde em conseqüência das distâncias e das 

estradas, da fadiga e da falta de ligação, tomou parte no combate, fazen-
do alguns disparos, que levaram o atropelo ao inimigo. Os seus oficiais 

merecem o meu elogio pela sua dedicação, esforços e competência de-
monstrados. Encerro estas linhas, sr. general, com umas palavras de dor 

e de tristeza. O nosso adversário deixou a povoação de Burí num lamen-
tável estado. Parecia que uma horda de vândalos passara por ali. Tudo 
arrazado, tudo saqueado, tudo violado. A população sofredora fugira 

para os matos, espavorida e horrorizada de tanto sofrimento e causa dó 
ver o estado lastimável em que regressa. Mulheres e crianças esquálidas 
e estioladas pela fome e sofrimento, aos poucos vêm chegando aos seus 

lares. E a nossa tropa, num movimento de piedade comovedora, repar-

te com os pobre os víveres de suas rações. É um.quadro dantesco que o 
meu general teve ocasião de assistir. E, para encerrar estas páginas de 
miséria, devo dizer ao meu general que verifiquei pessoalmente a perver-
sidade do inimigo. O cabo do 29 Regimento de Cavalaria, Manoel Fontou-
ra Xarão, foi encontrado sangrado, como se fora uma fera. Não quis con-
fiar na minha observação e mandei proceder à autopsia por perito com-
petente — o médico do regimento — e infelizmente as minhas suspeitas 
foram confirmadas. Depois disto, nada mais tenho a dizer. Estaciona-
mento em Burí, Estado de São Paulo, 31 de julho de 1932. Argemiro 

Dorneles. Tenente coronel, comandante da vanguarda." 

Do que transcrevemos, conclui-se que a afirmativa do tenen-
te coronel Angelo de Melo era completamente procedente:  o com-
bate de Buri não fora fruto da vontade de um chete, mas, sim, de 

circunstâncias ocasionais.  
A audácia e o arrojo de um punhado de bravos transformou 

uma pretendida e modesta operação, em um portentoso encontro, 
onde o valor e a coragem mediram-se de lado a lado. 

E só a vanguarda da força legal não sofreu estrondosa derrota, 
em face de sua flagrante inferioridade numérica em homens e ma-
terial bélico, porque os seus homens lutaram com ardor inigualável 
e com os olhos voltados para um Brasil grande, forte e unido. 

A 30, o tenente coronel Angelo de Melo, promovido a este 
posto, assumiu o comando do Regimento que, ainda nessa data, 
sofreu um bombardeio pela aviação, recebendo ferimentos graves 
os soldados Miguel Arcanjo Severo e Florêncio Baldez, que vieram 

a falecer, e leve o dito Julio Severo. 
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CAPÍTULO XI 

— AINDA A REVOLUÇÃO CONSTITU-
CIONALISTA DE SÃO PAULO: Operações do 
pelotão tenente Camilo Maçhado Filho, do 2? 
Regimento de Cavalaria. — Outras operações de 
um esquadrão do mesmo Regimento. — Tiro-
teio na ponte Rodrigues Alves. — Grupamento 
coronel Angelo de Melo. — Combate desse Giu-
pamento no Fundão. — Combate na fazerída 
Rodrigues Alves. — Documentos scibre essas 
operações. — Combate de 13 de setembro de 
1932. — Passagem do Paranapanema, na ponte 
do Delfino, pelo Destacamento Melo. — Docu-
mentos relativos a tal operação. — O 1? Esqua-
drão do 20  Regimento de Cavalaria, no Destaca-
mento coronel Saião. — Operações finais e re-
gresso do 20  Regimento de Cavalaria. 
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Em missão de reconhecimento e exploração, esteve afastado 
do Regimento, de 4 a 7 de agosto, um pelotão, sob o comando do 
segundo tenente Camilo Machado Filho, o qual manteve fortes ti-

roteios com o adversário, como se vê da parte seguinte: 

"Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. 2° Regimento de Ca-

valaria. Ao Sr. Fiscal. Comunico-vos que, em obediência à determinação 
do sr. comandante da vanguarda e ordens do- sr. comandante do Regi-
mento, segui, no dia 4 do corrente, com o fim de substituir o tenente 
Manoel Rodrigues, que se achava com seu pelotão, fazendo o serviço de 

segurança nas imediações da picada que vai a Capão Bonito e ficar com 
o pelotão do referido oficial, devendo este recolher-se ao estacionamen-
to do Regimento. Passei o dia e a noite de 4 para 5 sem novidade. No 
dia 5, apresentou-se o sargento Eufrásio Alves, com o meu primeiro pe-

lotão, a im de substituir o pelotão tenente Manoel Rodrigues e com or-
dens para eu continuar no serviço de segurança. As dez horas, mais ou 

menos, do dia 5, um dos meus postos de segurança, comunicou que, do 
lado esquerdo da entrada da picada que vai a Capão Bonito e a dois qui-

lômetros, mais ou menos, vinham avançando duas linhas de revoltosos 
paulistas, em formação de ataque, sendo uma a cavalo e a outra a pé, 

procurando nos envolver e cortar a retaguarda. Imediatamente, fiz reti-
rar o posto que se achava à entrada da picada, reuni o pelotão e tomei 
posição, esperando a aproximação dos revoltosos. Éstes, avançando 
sempre, fizeram, a novecentos metros, mais ou menos, forte fuzilaria 
contra as nossas posições, sendo respondido com vantagem pelos nos-
sos, pois, apesar dos revoltosos serem cinco vezes mais numerosos, não 
puderam nos envolver e nem cortar a nossa retaguarda, conforme os 
seus movimentos e contínuas mudanças de posição, fazendo com que 

eu também mudasse continuamente de posição, afim de não me deixar 
envolver. Durava, já, mais de duas horas, o tiroteio de parte a parte, 
quando os revoltosos foram recuando para um mato, cessando a sua 
fuzilaria, pelo que fiz cessar a nossa. Observando bem a nossa posição, 
verifiquei que não me era favorável, fazendo com prudência uma peque-

na retirada para o mato, em frente aos revoltosos, isto é, a três quilôme-
tros da direita da entrada da picada e aqueles nas proximidades desta e 
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do lado esquerdo. Às quinze horas, uma parte dos revoltosos avançou 
em direção à entrada da picada. Procurei hostilizar o seu avanço com 
forte fuzilaria, não podendo impedir que os mesmos se apoderassem da 
referida picada, devido à sua grande superioridade numérica. Às dezes-
seis horas, mais ou menos, mandei cessar o fogo e os revoltosos também 
cessaram. À noite, passei sem novidade. No dia 6, às onze horas, mais 
ou menos, sairam de dentro da picada três pelotões revoltosos, sendo 
dois a cavalo e um a pé. Avancei com meu pelotão, a fim de hostilizá-
los e sendo avistado por estes, recebi cerrado tiroteio. Re'àpondi imediata-
mente à fuzilaria inimiga, causando pânico entre os mesmos, pois uma 
parte retrocedeu e entrou novamente na picada e a outra embrenhou-
se precipitadamente em um mato próximo, de onde procurou responder 
a nossa fuzilaria, com fortes rajadas de armas automáticas. Depois de 

quase duas horasde tiroteio, mandei cessar fogo, a fiai de evitar inútil 
perda de munição, ficando, porém, nas mesmas posições. Os revoltosos 
continuaram a atirar-nos, mas, percebendo que não eram correspondi-
dos, cessaram, conservando-se onde estavam até às dezessete horas, mais 
ou menos, ocasião em que retrocederam para a picada, em coluna por 
um, porém muito dispersos, motivo•por que não mandei hostilizá-los. À 
noite, passei sem novidade. Nos tiroteios que mantive com os revolto-
sos, foram gastos três mil tiros. Devido às constantes mudanças de posi-
ção e à alta macega, ficou Perdido no campo um cofre de madeira, con-
tendo dez carregadores de aço para fuzil-metralhadora Z.B. Nã'o posso 
deixar de mencionar os nomes dos cabos João Alves Escobar, José Ma-
ria Severo e soldados Otacilio Quinteiro, Domingos Braga e Alcides 
Franco, os dois primeiros como enérgicos e cautelosos auxiliares e os 
três últimos como valorosos, valentes e ótimos fuzileiros. No dia 7, fui 
substituido no serviço de segurança pelo segundo tenente Silvio Souto, 
regressando com meu pelotão ao estacionamento, sem novidade. Esta-
cionamento em Burf, Estado de São Paulo, 7 de agosto de 1932. Camilo 
Machado Filho, Segundo tenente." 

A 11, um esquadrão, ao comando do primeiro tenente Olavo 
Alves, foi mandado em direção ao Bairro dos Costas, em missão de 
exploração e reconhecimento; esta sub-unidade recolheu-se ao Re-
gimento, a 13, depois de ter tido contato com o adversário, e ime-
diatamente partiu para o flanco direito de linha de frente que, ten-
do sido atacado pela manhã, ainda continuava ameaçado. 

Dos resultados da primeira missão a _èle confiada, temos o 
relato feito no documento a seguir: 

"Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. 29 Regimento de Ca-
valaria. Segundo esquadrão. Ao Sr. Fiscal. Parte. Comunico-vos que em 
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obediência à vossa ordem de reconhecimento dada a este esquadrão, na 

direção Bairro dos Costas e informar-me nas estradas para Campinas e 
fazenda Fonseca e Quinta dos Reis, a fim de descobrir o adverrsário nessa 

zona e retrair-lhe a marcha, parti com este esquadrão, às vinte horas do 
dia 11, atingindo o Bairro dos Costas, às vinte e três e meia horas, onde 
amanheci. As sete horas do dia 12, fiz seguir dois reconhecimentos, um 

na direção de Campinas, sob o comando do terceiro sargento Gorotilde 

Alves da Silva, e outro na direção da fazenda Fonseca, sob o comando 
do segundo sargento João Montanha, prosseguindo a marcha na direção 
de João Missioneiro, onde cheguei às doze e meia horas e acampei, para 

aguardar o resultado dos reconhecimentos de Campinas e fazenda Fon-

- seca; às quinze horas, mais ou menos, chegaram estes reconhecimentos, 
sem novidade e sem terem colhido informações áce'rca do inimigo. Às 
dezesseis horas, fiz seguir outro reconhecimento para a ponte Quinta 
dos Reis, sob o comando do segundo tenente Camilo Machado Filho, o 
qual regressou às dezenove horas, mais ou menos, sem nenhuma novi-

dade. Reunindo o esquadrão, levantei acampamento da fazenda de João 
Missioneiro, às dezenove e meia horas, mais ou menos, para retrair-me 

para o Bairro dos Costas. Marchava eu na vanguarda, com o pelotão te-
nente Floriano Borges, quando, às vinte e meia horas, mais ou menos, 

. fomos de inopino surpreendidos por uma forte emboscada inimiga, que 

havia ocultado no mato, junto a estrada, emboscada essa que nos fez in-

tensa fuzilaria de armas automáticas, de frente e flanco esquerdo, obri-

gando-nos, assim, a descer para o flanco direito, a distância de trezentos 
metros, onde organizamos uma resistência, a fim de facilitar a retirada, 
visto estarmos com a mesma cortada, porém, quando consegui abrir um 
pique no mato e voltar, uma hora mais tarde, com o tenente Floriano, 

dois sargentos, dois cabos e cinco soldados, já não foi possível reunir-me 
ao esquadrão, pois que este havia retirado, sob as ordens do tenente Ca-
milo. Baldados, assim, todos os esforços para reunir-me ao esquadrão, 

segui na direção da fazenda Fonseca, a 'fim de desviar o inimigo que, pro-
vavelmente, se havia infiltrado à minha retaguarda, vindo do lado opos-
to do rio Paranapanema, abrigando-me com o pessoal às vinte e três e 
meia horas, mais ou menos, num caponete próximo à fazenda Fonseca, 
onde amanheci, prosseguindo a marcha, às seis horas, chegando a este 
estacionamento às onze horas do dia 13. O tenente Camilo, que seguiu 

com o esquadrão na direção de Guarisinho, alcançou aquele local no dia 

13 e a este estacionamento no dia 14. De Guarisinho, foi transportado 
para Faxina o cabo Pedro Segundo da Silveira, que se achava ferido por 

bala na região renal, sendo grave-O seu estado. Os homens que me acom-

panharam neste jornada, todos se mostraram com muita calma e resig-

nação, especialmente os cabos Ulisses Rodrigues Martins e José Canedo. 
Ficaram extraviados, nas imediações de Caputera e Guarisinho, os sar-

gentos Estevam da Silva Xavier, Antônio Heitor Prodes, cabo Florisbelo 
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Pereira, soldados Pedro Alves da Silva, Vicente Vaz Martins e Leocádio 
Alves. Junto uma parte especial do material extraviado. Estacionamento 
em Burt, Estado de São Paulo, 16 de agésto de 1932. Olavo Alves. Pri-
meiro tenente comandante interino." 

Quase diariamente, era o Regimento bombardeado pela avia-
ção e inquietado por pequenas patrulhas rebeldes, que o hostiliza-
vam a miúdo. 

A 20, foi ferido por estilhaço de granada aérea o soldado Al-
cides Manoel da Silva. 

O Regimento que, desde alguns dias, estacionava nas proximi-
dades da Turma dezesseis da Estrada dg Ferro Sorocabana, deslo-
cou-se, a 25, na direção de Aracassú, a fim de ser empregado, em 
momento oportuno; a 26, porém, retornou àquele ponto. 

Neste dia, o primeiro esquadrão, em serviço de exploração à 
picada que conduz à ponte da Manteiga, no rio Paranapitanga, tra-
vou ligeiro tiroteio com uma força, emboscada às margens do 
caminho. 

Pela manhã de 28, um pelotão, em reconhecimento à ponte 
Rodrigues Alves, foi recebido por violento fogo de armas automá-
ticas, partido de dentro do mato circundante de dita ponte. 

A tarde, o primeiro esquadrão marchou" pela estrada Burí-
ponte da Manteiga, para fazer parte de um grupamento, sob a dire-
ção do tériente coronel Angelo de Melo, e constituido dessa sub-
unidade, 11/89 Regimento de Infantaria e do 59 Batalhão de Infan-
taria da Brigada Militar, com a missão de tomar a ponte referida, 
guardá-lo com parte dessa tropa; marchar com o restante sobre o 
flanco direito inimigo e atacá-lo por asse lado, em combinação 
com o Destacamento Dorneles, que há dias o atacava de frente. 

Ao cair da tarde, depois de lenta progressffo, motivada pelas 
precauções necessárias à segurança da tropa, aquéle esquadrão es-
tabeleceu contato com o adversário, emboscado, 'durante cerca de 
vinte minutos, retraindo-se depois, para dar passagem à infantaria, 
que continuou o fogo. Sobrevindo a noite, a fdrça legal estacio-
nou, guardando-se em tàdas as direções. 

Das vinte e três horas de 28 à uma e meia de 29, sob chuva 
torrencial, os rebeldes levaram diversos ataques ao 59 Batalhão, 
sendo repelidos. 
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As operações prosseguiram sem resistência de nade do adver- 

sário, nos dias 29 e 30, sendo ocupada a ponte da Manteiga. 
A 31, continuou o deslocamento da tropa, pela picada Buri- 

Capão Bonito; ao atingir o lugar denominado Fundão, o pelotão 
de vanguarda descobriu o inimigo, bem organizado no terreno e 

enfrentando o Destacamento Dorneles. 
Tomadas as medidas necessárias, o tenente coronel Melo fez 

avançar o 11/89 Regimento de Infantaria,que tomou posição. 
Neste ponto, para uma fiel descrição, necessitamos entrelaçar 

as operações do Destacamento Melo com as do 29 Regimento de 

Cavalaria e do 59 Batalhão de Infantaria, propriamente. 
As nove horas, consoante prévia combinação, o Destacamen- 

to Dorneles deu o sinal de ataque, rompendo em seguida o fogo 
em toda a linha; duas horas depois, entraram em ação a segunda 
companhia e um pelotão da primeira do 59 Batalhão de Infantaria, 
ficando o restante dessa unidade em proteção às Metralhadoras pe- 

sadas. 
. Não obstante tenaz resistência, após seis horas de combate, o 

adversário começou a ceder terreno e, pouco depois, passou à reti-
rada, em desordem, perseguido pela infantaria que lhe estava mais 

próxima e pelo pelotão de cavalaria. 
A 19 de setembro, o tenente coronel Melo, com um esqua-

drão do 29 Regimento de Cavalaria e uma companhia do 59 Bata- 
lhão de infantaria, levou um reconhecimento sobre o rio Paranapa-
nema. Ao alcançar a região da fazenda Rodrigues Alves, foi recebi-
do debaixo de fuzilaria, travando renhido combate, que se prolon-
gou por algumas horas, sendo a posição ocupada, no dia seguinte, 
sem resistência, pois os seus defensores a evacuaram durante a 

noite. 
Sobre este encontro, e maiores detalhes, temos os seguintes 

documentos: 

"Coronel Canabarro Cunha. Porto Alegre. De Buri. 1.— Comunico que 
meu Regimento, 59 Batalhão Infantaria e um Batalhão 89 Regimento 
Infantaria, constituindo um Destacamento sob minha direção, atacou 
flanco direito forças paulistas faziam frente Destacamento coronel Dor-
neles, estrada Buri-Capão Bonito, com franco êxito. Inimigo fugiu em 
bandos direção Capão Bonito. 59 Batalhão Infantaria e meu Regimento 
portaram-se bem. Éste fpz dezessete prisioneiros com quatorze fuzis co- 
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muns e um fuzil-metralhadora Hotckhiss. Respeitosas saudações. Te-
nente coronel Melo." 
"Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. 29 Regimento de Ca-
valaria. Primeiro esquadrão. Ao Sr. Fiscal. Parte. Comunico-vos que, 
tendo recebido ordem do sr. comandante do Regimento para, com o es-
quadrão de meu comando, no dia 28 do mês passado, ir fazer um reco-
nhecimento até a ponte da Manteiga, para ali me dirigi, às quatorze ho-
ras, chegando em suas proximidades às dezoito, onde encontrei o inimi-
go fortemente entrincheirado e oculto nas matas adjacentes à picada 
que conduz àquela ponte. Depois de travado ligeiro tiroteio e, em virtu-
de de ordem recebida, retirei com o esquadrão, deixando o tenente Ca-
milo Machado Filho, com seu Pelotão, a fim de garantir a retaguarda até 
que a infantaria tomasse dispositivo de combate e avançasse, o que foi 
feito às dezoito e meia horas, mais ou menos, tendo o tenente Camilo 
ocupado o flanco esquerdo do 11/89 Regimento de Infantaria, o pelotão 
do tenente Silvio Souto também ocupado o flanco esquerdo do 59 Bata-
lhão de Infantaria, desta Brigada, e pelotão tenente Conceição Maciel 
Trindade, encarregado-se do serviço de retaguarda, tendo nessa situação 
permanecido durante a noite. A 29, permanecemos na mesma forma-
ção, apoiando, porém, a tropa de infantaria para que avançasse até pon-
te, onde estacionamos. A 3G destaquei o pelotão tenente Camilo, a fim 
de guardar a frente da picada Burf-Aracassú e o pelotão tenente Souto 
para a picada que liga a estrada Burf-Aracassú a Burf-Capão Bonito, ten-
do ste, depois de descobrir as posições inimigas, retirado, às dezoito 
horas, para as proximidades da ponte da Manteiga. A 3.1, pela manhã, 
em virtude da tropa de infantaria ter que auxiliar o ataque, que seria 
feito pelo Destacamento coronel Dorneles, foi o pelotão tenente Souto 
encarregado de fazer a vanguarda até a estrada Burf-Aracassú, onde se 
iniciou o combate, às oito e meia horas, mais ou menos, tendo se pro-
longado até às quatorze horas, quando o inimigo retirou francamen-
te, perseguido pela tropa de infantaria do Destacamento coronel Dor-
neles, auxiliada pelo pelotão tenente Souto, até légua e meia, mais ou 
menos, na direção de Capão Bonito. O pelotão tenente Souto recolheu-
se ao acampamento às vinte e duas horas, mais ou menos, conduzindo 
quatorze prisioneiros, pertencentes à Legião Felipe Camarão, treze fuzis 
Mauser, dois fuzis metralhadoras Hotckhiss e três cofres com vinte carre- 
gadores para fuzil-metralhadora. Todas essas presas foram feitas durante 
a perseguição. Não houve, felizmente, a lamentar mortos nem feridos. 
Foram gastos, durante êsses dois dias, quatro mil tiros. O pelotão tenen- 
te Souto teve um cavalo ferido, durante a ação. Destacaram-se, durante 
a perseguição, o terceiro sargento Tito Livio Teixeira de Barcelos, cabos 
Anatalicio de Vargas e graduado Astrogildo Leal da Silva, soldados An-
tônio Vieira Duarte, Conrado Andrade, Eurico Lopes Bonato e Catarino 
Vidal da Cruz, todos demonstrando sempre boa vontade na execução 
das ordens de seu comandante de pelotão. Merece, também, minha 
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menção especial o cabo enfermeiro Ulisses Rodrigues Martins, pela es-
pontaneidade com que se mostrou durante os dias em que o esquadrão 
agiu isolado do Regimento. Deixo de fazer referência sôbre a atuação 
dos oficiais, visto o esquadrão ter agido com os pelotões isolados e dire-
tamente sob as ordens do sr. comandante do Regimento, que pessoal-
mente dirigiu o combate. Estacionamento em Burf, Estado de São Pau-
lo, 3 de setembro de 1932. Osvaldo Gomes da Silva. Primeiro tenente, 

comandante interino." 

Ainda sobre as octirrências acima, temos, mais, a parte apre-

sentada pelo comandante do Destacamento, tenente coronel Ange-
lo de Melo, ao Comandante do Exército Sul do Estado de São Pau-

lo: 

"Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Destacamento Melo. 
Ao Sr. General Comandante das Forças em Operações do Exército Sul. 
Parte. Conforme vossa determinação verbal, às quinze e meia horas do 
dia 28 de transato, deixei a vila de Burf, deslocando-me pela estrada Bu-
rf-picada da Manteiga, com o 11/89 Regimento de Infantaria, 59 Bata-
lhão de Infantaria da Brigada Militar e primeiro esquadrão do 29 Regi-
mento de Cavalaria da Brigada Militar, como coordenador da ação con-
junta desses elementos e com a missão, não só de tomar a ponte da 
Manteiga e, feito isso, seguir pela picada existente na margem do rio Pa-
ranapitangaTem direção à estrada Burf-Capão Bonito, com o fim de ata-
car o flanco direito do inimigo, que detinha o avanço do Destacamento 
Coronel Dorneles, como de guardar a ponte da Manteiga e exercer vigi-
lância sôbre a picada ainda da margem direita do rio Paranapitanga, 
em direção à fazenda Rodrigues Alves, que se achava ocupada pelo ini-
migo. No cumprimento dessa missão, às dezessete horas, penetrei na pi-
cada da Manteiga, na seguinte ordem de marcha: primeiro esquadrão do 
29 Regimento de Cavalaria, 59 Batalhão de Infantaria e 11/89 Regimento 
de Infantaria. Depois de uma progressão lenta, resultante da necessidade 
de bater-se os inúmeros piques que se desprendem da picada, em tódas 
as direções, às dezoito e meia horas, a cavalaria estabeleceu contato com 

inimigo que, percebendo a aproximação de nossa força, emboscara-se, 
estabelecendo-se, então, forte fuzilaria, que durou vinte minutos, mais 
ou menos. Devido a dificuldade do terreno, imediatamente a cavalaria 
retraiu-se, para dar passagem à infantaria, que manteve o contato, pas-
sando aquela a guardar os flancos e retaguarda. Como chegasse a noite, 
resolvi ai esperar o dia seguinte, guardando as picadas e seus piques pela 
infantaria e os flancos e retaguarda pela cavalaria. As vinte e três horas, 

inimigo atacou o 59 Batalhão de Infantaria, por diversos pontos, sen-

do em todos Àles repelido. O ataque prolongou-se até à uma hora e trin-
ta minutos do dia seguinte, 29, acompanhado de chuva torrencial. Nesse 
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mesmo dia, depois de vasculhado o terreno, a infantaria progrediu, atin-
gindo, sem resistência, uma pequena ponte, situada a um quilômetro da 
ponte da Manteiga, ao mesmo tempo que a cavalaria explorava a certa 
distância, um e outro lado da picada, onde se observava a existência de 
alguns elementos esparsos. No dia 30, continuando a infantaria na sua 
progressão, às quatorze horas, tomou posse da ponte e suas adjacências, 
sem resistência, pois o inimigo fugira, deixando na fuga algumas armas, 
munição, e equipamento e material de campanha. Felizmente, durante 
essa ação nenhuma baixa tivemos. De posse da ponte da Manteiga, a ca-
valaria vasculhou as picadas que conduzem à estrada Burf-Capão Bonito 
e fazenda Rodrigues Alves, sobre cujos pontos passou a exercer vigi-
lância afastada. No dia seguinte, 31, às seis e meia horas, iniciou-se o 
deslocamento da tropa em direção à picada Burf-Capão Bonito, em 
cumprimento da segunda parte da missão que lhe era atribuida e na 
seguinte ordem de marcha: — primeiro pelotão do primeiro esquadrão 
do 29 Regimento de Cavalaria, 11/89 Regimento de Infantaria e segunda 
companhia do 59 Batalhão de Infantaria. Na ponte da Manteiga, deixei 
uma companhia do 59 Batalhão, çom uma seção de metralhadoras pesa-
das e dois pelotões de cavalaria, afim de guardarem essa ponte e as pica-
das Manteiga-Burí e Manteiga-fazenda Rodrigues Alves, ainda em poder 
do inimigo. Às oito e meia horas, o pelotão de cavalaria, comandado 
pelo segundo tenente graduado Silvio Souto, atingindo o lugar denomi-
nado Fundão, na estrada Burí-Capão Bonito, descobriu o inimigo que se 
achava bem organizado no terreno, a mil e quinhentos metros, mais ou 
menos, fazendo frente ao Destacamento Coronel Dorneles. Imediata-
mente, mandei retrair-se a cavalaria e avançar o 11/89 Regimento de In-
fantaria, a fim de tomar dispositivo de combate. Estudada a situação do 
terreno e do inimigo, as metralhadoras pesadas tomaram posição, num e 
noutro lado da saída da picada, na orla do bosque, 56bre uma situação 
dominante, de onde batiam de flanco as posições inimigas. O restante 
do Batalhão, com as metralhadoras leves, tomou posição à esquerda das 
metralhadoras pesadas, por onde progrediu na direção do inimigo. O 59 
Batalhão de Infantaria (duas companhias) e o pelotão de cavalaria fica-
ram de reserva. Às nove horas, como f6ra préviamente combinado, o 
Destacamento Dorneles deu o sinal de ataque, com alguns tiros de ca-
nhão. Ato contínuo, rompeu o fogo em tpda a linha. As onze horas, fiz 
avançar a segunda companhia do 59 Batalhão de Infantaria, afim de pro-
longar a direita do 11/89 Regimento de Infantaria e, às treze horas, um 
pelotão da primeira companhia daquele Batalhão, para reforçar a segun-
da dita, ficando o restante daquela unidade em proteção às metralhado-
ras pesadas. O inimigo resistia em toda a linha, mas, batido vigorosa-
mente de frente e de flanco, às quinze horas, pouco mais ou menos, ini-
ciou a retirada em desordem, fazendo eu, então, avançar o pelotão de 
cavalaria tenente Souto, para auxiliar na perseguição e, na medida do 
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possivel, explorar o sucesso. As dezesseis horas, o inimigo abandonou 

todas as suas posições, perseguido pela infantaria, que se achava mais 
próxima dele, e pelo pelotão de cavalaria, tendo este, durante a perse-
guição, feito dezesseis prisioneiros e tomado um fuzil metralhadora 
Hotckhiss, alguns fuzis ordinários, munição e material de campanha. 
Em a noite do mesmo dia, os elementos que agiam sob minha direção 

voltaram a ocupar a ponte da Manteiga e as picadas que sObre ela con-

vergem. No dia seguinte, 19 do corrente, o 11/89 Regimento de Infanta-

ria, por ordem superior, deslocou-se para fazer um reconhecimento sp-
bre o rio Para napanema. Às dez horas, com um esquadrão do 29 Regi-
mento de Cavalaria, apoiado por uma companhia do 59 Batalhão de In-
fantaria, me desloquei em direção a fazenda Rodrigues Alves, com o fim 

de cumprir a missão que me fora confiada. A um quilômetro da saída 

da picada, o inimigo, que se achava em posição na região da fazenda 

aludida, num caponete, fez fogo à nossa aproximação. Não querendo 

ver prejudicada a minha missão, aceitei o combate que se prolongou até 
às dezesseis horas, quando o inimigo cessou o fogo, permanecendo, to-

davia, em posição. Como o terreno fosse dificil e a.  noite chegasse, não 
quis progredir, mantendo-me na mesma posição. As primeiras horas do 
dia 2, progredi e tomei posse da fazenda Rodrigues Alves, sem nenhuma 
resistência, pois, durante a noite, o inimigo havia retirado para a mar-
gem oposta do rio Para napanema. Foram gastos por éste Regimento, 

nos três encontros relatados, dezoito mil cartuchos, sendo sete mil de fu-

zil ordinário e onze mil de fuzil automático. No combate da picada Burf-
Capão Bonito, houve três praças feridas do 11/89 Regimento de InfR.ota-
ria e uma do 59Batalhão de Infantaria. O 29 Regimento de Cavalaria na-
da sofreu. É com entusiasmo que exalto a bravura e galhardia com que 
se hateram nossas tropas, agindo sempre de modo oportuno e décisivo. 

É-me grato salientar a atividade, prudência e apreciáveis conhecimentos 
táticos revelados pelo capitão Olinto França, comandante do 11/89 Regi-
mento de Infantaria; a boa vontade, presteza e ânimo decidido com que 
se houve o capitão Antônio Codorniz de Oliveira, comandante do 59 
Batalhão de Infantaria, e a coragem e decisão do primeiro tenente Osval-
do Gomes da Silva, do primeiro esquadrão do 29 Regimento de Cavala-

ria, nos encontros em que tomaram parte. Acantonamento da fazenda 
Rodrigues Alves 3 de setembro de 1932. Angelo de Melo. Tenente coro- 
nel. ff 

Em novo reconhecimento, levado a 6, à margem direita do rio 
Paranapanema, o terceiro esquadrão, uma seção de metralhadoras 
do 29 Regimento de Cavalaria e um pelotão do 59 Batalhão de In-
fantaria, foram hostilizados por cerrado fogo de armas automá-
ticas do inimigo, em posição na margem oposta. 
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Das operações realizadas, entre os dias 8 e 13, preferimos 

transcrever o que disse o tenente coronel Melo, em seu relatório 

citado: 

"Dia 8 — Seguiu para a ponte do Paranapitanga, próxima da barra do 
rio Paranapanema, a duas léguas do acampamento, um pelotão com a 
missão, não sbmente de guardar a ponte que ficava a duas léguas do 
acampamento, manter a vigilância sabre este rio, em cuja margem direi-
ta o inimigo se achava organizado, como também servir de traço de 
união entre o Regimento e o Destacamento Saião. O 29 Regimento, 
com o 59 Batalhão, passaram a constituir um Destacamento, sob meu 
comando, ao qual foi confiada a frente compreendida da barrado rio Pa-
ranapitanga e barra do riacho pedra Chata, numa extensão de vinte e 
dois quilômetros, enquadrado pelos Destacamentos Saião e Dorneles. 
Desde então, além da segurança afastada e fixas nos pontos mais impor-
tantes, por meio de postos de observação, que o Regimento teve de 
manter na frente atribuida ao Destacamento, da segurança aproximada 
de seu acampamento, teve ainda de manter, diariamente e em terreno 
dificil, vigilância afastada e móvel, por meio de patrulhas de exploração, 
que eram lançadas nas primeiras e nas últimas horas do dia. Serviço peri-
gozo era éte — vasculhar matos cerrados e capoeiras, cortados em todas 
as direções por piques e picadas e ao longo do rio Paranapanema, em cu-
ja margem oposta se achava o inimigo organizado. Dispondo de vários 
meios para transpor o rio, apesar de caudaloso e correntoso, fkil seria 
ao inimigo armar ciladas a estas patrulhas, mórmente havendo para elas 
muitas passagens forçadas nos profundos e pantanosos córregos e ria-
chos. Para prevení-las disso, sempre lhes recomendava não voltarem pe-
las mesmas picadas por que iam. Dia 9 — O inimigo, com o efetivo de 
um pelotão, transpôs o rio, infiltrou-se pelo mato, onde cercou dois pa-
trplheiros nossos que conseguiram escapar ilesos; atacou nossa rede de 
segurança que reagiu, pondo-o em fuga, após pequena resistência. Ato 
contínuo, reforçou,se a segurança para opor maior resistência, caso se 
repetisse o ataque e lançaram-se várias patrulhas a cavalo, não só na 
direção em que fugira o inimigo, como noutras direções, sóbre a mar-
gem esquerda do Paranapanema. O funcionamento das arma—s automáti-
cas inim!gas, na margem oposta do rio, anunciava a aproximação das 
nossas patrulhas, que regressavam depois de haverem constatado ter o 
inimigo atravessado o rio. Era admirável a vigilância que o inimigo exer-
cia sobre o rio I A menos de oitocentos metros dele não se aproximava 
uma patrulha que não fôsse hostilizada pelas armas automáticas. Para 
isso, dispunha de bom campo de tiro, por ele próprio preparado, por 
meio de queima de mato na nossa margem. Dia 10 — O inimigo, com o 
efetivo de uma companhia, equipada em ordem de marcha, transpôs no-
vamente o rio, infiltrou-se pelos matos e atacou nossos postos avança-
dos, que contra-atacaram, pondo-o em fuga e obrigando-o a repassar o 
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rio, deixando de fazer maior perseguição, devido à intensidade do fogo 

vindo da margem oposta. Na fuga, deixou armas, munições e muitos 

carregadores de fuzil Hotckhiss. O inimigo sempre retira sob a proteção 

dos fogos da tropa em posição na margem oposta. Dia 11 — Ao clarear 

do dia, fiz seguir uma companhia do 59 Batalhão de Infantaria e um es-
quadrão do Regimento, para tomarem posição nos matos por onde o 
inimigo costumava infiltrar-se, a fim de atacá-lo de emboscada e envolvê-

lo, cortando-lhe a retaguarda, p-orém, como que sabendo, durante todo 

o dia, o inimigo não se abalou de suas posições, tendo às vinte horas 

mandado retirar a força, ativando o serviço de segurança. Dia 12 — Re-

produzi a operação com o mesmo fim e resultado. Convencido de que o 
inimigo estava sendo informado desse nosso expediente pelos moradores 
do lugar, o que mais tarde verifiquei pelos próprios prisioneiros, resolvi 

suspender esse serviço, mesmo porque sendo o mato muito fechado 

e abafado, eram insuportáveis o calor e a quantidade de imundicies :-
carrapatos, mosquitos, mutucas e moscas — de que era infestado o-  ma-

to, resultando assim um verdadeiro suplício para o nosso pessoal. Dia 

13 — Durante a noite, o inimigo transpôs o rio, infiltrou-se sorrateira-
mente pelo mato, de cujas picadas e piques era perfeito conhecedor, e, 
às nove horas, com o efetivo de cento e cinqüenta homens, atacou nos-
sos postos avançados, pela frente e pelo flanco direito, com tal violên-
cia que, a despeito da nossa pronta reação, avançou até cem metros das 
nossas posições, apoiado por intenso fogo de metralhadoras. Após três 
horas de combate, o inimigo retirou em debandada, deixando no campo 
da ação três mortos, cinco feridos, quatorze prisioneiros, uma metralha-
dora pesada Hotckhiss, muitos fuzis ordinários e vinte e cinco granadas 
de mão, levando, consigo, morto no combate, o capitão José Ribeiro 

Junior. Tivemos mortos um oficial e um soldado e feridos dois cabos e 

quatro soldados." 

Sóbre esse combate, do dia 13, temos, mais, a respectiva par-

te, em que a ação é relatada com maiores detalhes, e o seguinte te-

legrama: 

"Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. 29 Regimento de Ca-
valaria. Terceiro esquadrão. Ao Sr. Fiscal. Parte. Comunico-vos que, 

achando-se este esquadrão de serviço de segurança, fazendo a cobertura 

de nosso acampafnento, hoje, às nove horas, mais ou menos, sai do 

acantonamento, afim de recorrer os respectivos postos avançados; que, 
após ter visitado E pelotão sargento Ramos, me dirigi ao pasto colocado 
na frente guardada pelo pelotão tenente Ar(; que, após ter ali permane-

cido uns quinze minutos, mais ou menos, como não tivesse havido 

durante a noite e até essa hora, novidade alguma, montei a cavalo, a fim 

de me retirar; que, quando me havia afastado daquele local, apenas-uns 
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seiscentos metros, o referido pelotão foi fortemente atacado pelo inimi-
go; que então voltei para junto a essa posição, onde este pelotão já se 
achava empenhado e procurei estabelecer ligação com a companhia do 
59 Batalhão de Infantaria, sob o comando do primeiro tenente Teófilq 
André dos Santos, que se achava estacionada na fazenda Casa Branca, 
com o Regimento e com o pelotão sargento Ramos; que o inimigo era 
bastante forte, possuindo muitas armas automáticas, inclusive uma 
seção de metralhadoras pesadas e grande cópia de granadas, que lançava 
sobre as nossas linhas, por meio de um dispositivo adatado a boca do fu-
zil; que, não obstante não poder precisar o seu número, calculo que fos-
sem uns cento e cinqüenta homens, mais ou menos, mas que, não obs-
tante a sua superioridade numérica, o fixei com o pelotão tenente Ar(, 
até o momento em que a companhia do 59 Batalhão, avançando pelo 
nosso flanco esquerdo, estabeleceu ligação comigo, tendo em seguida re-
cebido como reforco o pelotão tenente Mazzuí, que fiz entrar a esquer-
da do tenente Ar(, afim de encher o claro existente entre este pelotão e 
a companhia do 59 Batalhão. O combate durou três horas de intensa fu-
zilaria, no qual gastamos vinte e cinco mil tiros; o inimigo deixou no 
campo da ação três mortos e cinco feridos; apreendemos uma metralha-
dora pesada, com quatro cofres de munição, dez carabinas e muitas gra-
nadas. Foram empenhados os pelotões tenente Arí e sargento Mazzuí, 
compostos de trinta e dois e vinte e um homens, respectivamente, cuja 
relação junto a esta, perfazendo um total de cinqüenta e três homens. 
O pelotão sargento Ramos foi conservado como flanco de nossa direita, 
evitando assim que o inimigo nos desbordasse por aquêle flanco. O réfe-
rido pelotão, no desempenho dessa missão, portou-se de maneira louvá-
vel, frustrando, com seus fogos, as tentativas de avanço do inimigo. O 
pessoal dos pelotões empenhados portou-se com bravura incomparável; 
dificil mesmo de se estabelecer distinção, para dizer-se qual, dentre êles, 
portou-se com mais valentia e desprendimento; o segundo tenente Ar( 
Ribeiro Giglino portou-se como um verdadeiro comandante de pelotão, 
demonstrando muita calma e sangue frio, não só atendendo a direção 
de seus homens como também fazendo Pe próprio o remuniciamento 
de seu pelotão, e muitas vezes o vi, de fuzil em punho, atirando contra 
o inimigo; o sargento Angelino Mazzuí portou-se com a mesma bravura 
de sempre, que já é sobejamente conhecida, conduzindo seu pelotão 
com muita calma e acérto. Quanto às demais praças, conforme já disse 
acima, portaram-se com inexcedfvel bravura, entretanto, tive oportuni-
dade de presenciar a decisão e arrojo dos cabos Rivadavia Fernandes 
Couto, Agripino Valejos Pacheco e soldados João Rodrigues dos Santos, 
Carlos Teixeira, Proféto Ferraz, Manoel Ducle, Manoel Dano Ifran e 
Rufino Flores da Silva, os quais praticaram atos de verdadeira audácia; 
com exceção dos cabos e do soldado Teixeira, todos são fuzileiros e 
primeiros municiadores. Tivemos a lamentar a morte do soldado João 

212 



Rodrigues dos Santos, por um ferimento de bala na cabeça, e tivemos 
ferido em um pé o soldado Carlos Teixeira. O inimigo foi batido em to.-
da a linha e retirou desordenadamente. Aproveito a oportunidade para 
solicitar do sr. comandante do Regimento que, além da recompensa que 
ele por ventura julgar de justiça, fazer que sejam louvadas em boletim 
to:das as praças constantes da relação junto, pela bravura, destemor e ar-
rcijo com que se portaram neste combate, cooperando, assim, eficiente-
mente, para a nossa vitória, elevando mais uma vez bem alto o nome 
glorioso de que goza o 29 Regimento de Cavalaria da Brigada Militar do 
Rio Grande do Sul. Cumpro um dever de justiça, mencionando aqui a 
maneira solícita e carinhosa com que se portaram os cabos de saúde 
Ulisses Rodrigues Martins, Otacilio Martins do Amaral e soldado Pedro 
Arregim, os quais logo que souberam da existência de pessoal nosso fe-
rido, compareceram ao local do combate, ainda durante a intensa fuzi-
laria, procurando imediatamente prestar socorro aos nossos feridos e fe-
ridos inimigos,pensando as suas feridas com o maior desvelo e carinho; 
prestaram também seus serviços aos feridos do 59 Batalhão de Infanta-
ria, tudo com a máxima solicitude e boa vontade. Acampamento na fa-
zenda Rodrigues Alves, Estado de São Paulo, 13 de setembro de 1932. 

Valdemar Alves. Capitão comandante." 
"De Burí. 13/9. Interventor Federal Estado Rio Grande do Sul. Porto 
Alegre. Achando-se meu Regimento e uma companhia do 59 Batalhão, 
na região fazenda Rodrigues Alves, guardando o flanco direito nossas 
fàrças em posição margem esquerda Paranapanema, próximo estrada 
ferro, foram nossos postos avançados fortemente atacados inimigo nú-
mero superior — cento cinqüenta homens, munido armas automáticas, in-
clusive uma seção metralhadoras pesadas. Após três horas fogo, inimigo 
retirou levando morto capitão José Ribeiro Junior, além de muitos feri-
dos e deixando campo luta três mortos e quatro feridos, muitas armas, 
incIusive uma metralhadora pesada, munição e algum material campa-
nha. Foram feitos dezenove prisioneiros. Nossas forças tiveram dois 
mortos e seis feridos, entre aqueles segundo tenente Jocelin de Andra-
de, do 59 Batalhão. Tanto esquadrão deste Regimento, como compa-
nhia 59 Batalhão, constituiram postos avançados e primeira linha, por-
taram-se dignos tradições nosso caro Rio Grande e briosa Brigada Mili-
tar. Não foi necessário empregar restante Regimento, que ficou de re-
serva. Respeitosas saudações. Angelo de Melo. Tenente coronel coman-

dante." 

A 30, ainda de setembro, o 29 Regimento de Cavalaria, inte-
grando o Destacamento Melo, recebeu, com este, ordem de trans-
por o rio Paranapanema, na direção geral de Varzinha do Capivarí. 
Preliminarmente, decidiu o comandante do Destacamento levar a 
efeito um reconhecimento a fundo, em toda a frente a ele atribui- 
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da e ocupada pelo inimigo, a fim de obrigá-lo a revelar seu disposi-

tivo de defesa e, assim, verifiCar o ponto mais propício à passagem. 
Coube ao Regimento executar essa operação, em quase toda a 

frente, numa extensão de dezoito quilômetros. Após cautelosa 
marcha de aproximação, abordou, pelo fogo, o inimigo, que reagiu 
com violência, permitindo a consecução do fim colimado. 

No dia seguinte, 19 de outubro, resolveu fixar e recalcar o ad-
versário, em tôda a frente, e forçar a passagem da ponte do Delfi-
no. O Regimento, que passara a noite nas posições conquistadas, 
depois de reforçar os elementos que constituiam seu dispositivo de 
ataque, retomou o contato às sete horas, simultâneamente em toda 
a linha. 

Apoiado pela artilharia, dispondo de granadas e de grande nú-
mero de armas automáticas, o adversário opôs vigorosa resistência, 
vencida afinal pelos atacantes, que progrediram galhardamente, até 
a beira do rio, onde findou o dia e se mantiveram durante a noite, 
não obstante intenso fogo recebido entre as vinte e uma e vinte e 
três horas. 

Ao romper a madrugada de 2, quando o Regimento procura-
va reencetar o ataque, verificou que o inimigo havia retirado, du-
rante a noite, abandonando as posições. 

Certificado disso, transpôs o rio, indo acampar na fazenda 
Bom Retiro, lançando reconhecimentos de oficial, em várias dire-
ções. 

Finalmente, a 3, alcançou Varzinha do Capivari. 
Das operações desenvolvidas, entre 30 de setembro e 3 de ou-

tubro e de que acima nos ocupamos, há os seguintes documentos: 

"De Burf. 3/10. Interventor Federal. Porto Alegre. Comunico-vos que, 
tendo meu Regimento recebido missão atacar inimigo se achava forte-
mente organizado margem direita rio Paranapanema, iniciei ataque dia 
19, às oito e meia horas. Apesar inimigo possuir artilharia, grande núme-
ro armas automáticas, Regimento progrediu debaixo intenso fogo, al-
cançando barranca rio, onde permaneceu até ontem. Regimento portou-
se mesma bravura já conhecida por vossa excelência. Inimigo retirou-se 

durante noite. Transpuzemos e seguimos direção Varzinha do Capivarf. 
Destacaram-se durante ação capitão Manoel Rodrigues, primeiros tenen-
tes Olavo Alves e José Manoel Pujpl, segundo tenente Abílio da Silva 
Morais e segundo dito graduado Camilo Machado Filho, este desempe-
nho missão especial junto comando Destacamento e aqu,6Ies comando 
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esquadrões, pelotão metralhadoras pesadas. Major fiscal Valdemar Alves 

muito auxiliou como encarregado remuniciamento, evacuação, bem co-

mo segundo.  tenente secretário Conceição Maciel Trindade, no serviço 
ligação. Tivemos um soldado gravemente ferido. Respeitosas saudações. 

Major Pedro Pereira. Comandante." 
"Destacamento Melo. Estacionamento em Varinha do Capivarf, 4 de 
outubro de 1932. Ao Senhor General Comandante das Forças em Ope-
rações do Exército Sul. Parte. Cumprindo a vossa ordem geral número 
dez, item quarto, de vinte e nove do transato, recebida a trinta, às nove 
horas dêste mesmo dia, fiz deslocarem-se vários pelotões de cavalaria e 
infantaria para a margem esquerda do_rio Paranapanema, a fim de leva-
rem a fundo um reconhecimento sabre as organizações inimigas existen-
tes em toda a frente (vinte quilômetros), que compreendia a zona de 
ação atribuida ao Destacamento de meu comando. Esse reconhecimento 
tinha duplo objetivo: a) — obrigar pelo fogo o inimigo a se revelar em 
suas posições; b) — conhecer o ponto mais prop(cio para se forçar a pas-
sagem do rio. Ambos..isses objetivos foram plenamente atingidos. O ini-
migo, de tOdas as posições abordadas pela nossa tropa, respondeu o fo-
go com violência, demonstrando desde logo a existência de muitas ar-
mas automáticas; ao mesmo tempo, verifica-se que a ponte do Delfino 
é o ponto mais propício para se forçar a passagem do rio, por ter iste 
em suas margens elevações que muito favorecem a organização de uma 
excelente base de fogo de metralhadoras, para apoiar a progressão da in-
fantaria, que conta a seu turno com o terreno que permite a sua infil-
tração, um tanto desenfiada dos fogos do inimigo. Em conseqüência e 
atendendo ao pequeno efetivo de meu Destacamento, quatrocentos e 
setenta homens, pois o 19 Batalhão de Infantaria ainda não havia se 
apresentado, concebi a seguinte idéia de ataque: — Fixar e recalcar o ini-
migo em toda a frente, forçando a passagem na ponte do Delfino. As se-
te horas, iniciei a execução, fazendo o meu Destacamento tomar o 
seguinte dispositivo de ataque: — 59 Batalhão de Infantaria, com seu pe-
lotão de metralhadoras pesadas, na frente da ponte do Delfino e da 
Balsa Velha; segundo esquadrão do 29 Regimento de Cavalaria e uma se-
ção de metralhadoras pesadas, na frente de Porto Novo, junto à barra 
do Paranapitanga, e Porto do Policarpo; terceiro esquadrão do mesmo 
corpo e outra seção de metralhadoras pesadas, na frente do P6rto Velho 
e do Porto do Juvenal, com vigilância até a barra do ribeiro da Pedra 
Chata. As oito e meia horas, iniciou-se o ataque, progredindo a infanta-
ria (inclusive a cavalaria a pé), apoiada pelas metralhadoras respecti-
vas, nas direções: Corto Nono, eido do Policarpo, ponte do Delfino, 
P6rto Velho e Balsa Velha. A despeito do violento fogo, principalmente 
de armas automáticas, partido das posiçõs inimigas, logo que a mil e 
quinhentos metros se pronunciou nossa progressão, nossos homens não 
cessaram de avançar, aproveitando, para isso, com inteligência, o ter- 
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reno e o apoio das metralhadoras. As onze e meia horas, o 19 Bata-

lhão de Infantaria apresentou-se e ficou de apoio ao 59 dito. Sob inten-

so e incessante fogo, pois o inimigo achava-se admirávelmente organiza-

do iao terreno, em posições dominantes, apoiado por um grande número 
de metralhadoras e por artilharia, empregando ao mesmo tempo grana-

das B/F, às dezenove horas, nosas tropas atingiram galhardamente a bar-

ranca do rio, com franca ascendência moral sobre o inimigo que, desde 

então, começou a movimentar caminhões, dando assim os primeiros si-

nais de retirada. A noite chegou e, por isso, não tentei a passagem do 
rio, permanecendo nas posições alcançadas. Até onze e meia, o inimigo 

fez fogo intenso sobre as nossas posições. No dia 2, às sete e meia horas, 

iniciou-se a passagem do rio, sem sermos hostilizados, pois, durante a 

noite, confirmando os sinais verificados, o inimigo fugira em caminhões, 

na direção de ltapetininga. Deixou algum material de acampamento e 
dois caminhões em mau estado. No dia 3, às doze horas, meu Destaca-
mento atingiu a Varzinha do Capivari, de onde, por vossa ordem, regres-

sou para Vitorino Carmilo, em virtude da assinatura da paz, resultante 
da submissão incondicional dos rebeldes. Nesse encontro, apenas houve 
um ferido — o soldado do 29 Regimento de Cavalaria, Vergilio Veneran-

do Alves. Atuaram com destaque o major Pedro Pereira Alves, os pri-

meiros tenentes Olavo Alves e José Manoel Pujol e segundo dito Abilio 

da Silva Morais, o primeiro como comandante do corpo, o segundo co-
mo comandante do terceiro esquadrão, o terceiro como encarregado do 

remuniciamento e o quarto como comandante do pelotão de metralha-
doras pesadas. Destacou-se, também, o capitão do 59 Batalhão de Infan-

taria, António Codorniz de Oliveira, como comandante da primeira 

companhia do mesmo corpo. Manda-me a justiça que diga e o faço com 
verdadeiro entusiasmo — todos os nossos homens portaram-se cc.'m a 

bravura, energia e galhardia próprias de todo o gaúcho que sabe ser dig-
no do Rio Grande. Angelo de Melo. Tenente coronel, comandante do 

Destacamento." 
"Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. 29 Regimento de Ca-
valaria. Ao Senhor Tenente coronel comandante do Destacamento Me-

lo. Parte. Comunico-vos que, de acordo com a vossa ordem verbal, o Re-

gimento, sob meu comando, no dia 30 de setembro, às sete horas, lan-
çou o segundo esquadrão, sob o comando do capitão Manoel Rodrigues, 
em reconhecimento nas direções de Porto Velho e ponte do Policarpo, e 

o terceiro esquadrão, sob o comando do primeiro tenente Olavo Alves, 

nas direções da Balsa Velha, Porto Velho e Porto do Juvenal, até o ribei-

rão Pedra Chata, todos no rio Paranapanema, com r missão de reconhe-

cer as posições do inimigo e fixá-lo. Êsses reconhecimentos cumprindo 

as missões que lhes foram confiadas, constataram que o inimigo se acha-

va fortemente entrincheirado na margem direita do referido rio, pos-

suindo artilharia localizada na fazenda Bom Retiro, de Pedro Giorgi, de 

onde os 'hostilizou e fortes posições, guarnecidas de metralhadoras pesa- 
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das em todos os seus entrincheiramentos como se verifica do croquis 
anexo, de onde irrompeu nutrido fogo dessas armas. Êsses reconheci-

mentos, conforme minha ordem, às dezoito horas, tomaram posição nas 

colinas existentes na margem esquerda do aludido rio e pernoitaram. No 
dia 1° de outubro, às seis horas, ainda de acordo com vossa ordem, fo-

ram reforçados, o segundo esquadrão por uma seção de metralhadoras, 
sob o comando do segundo tenente comissionado Taltibio Maciel, e o 

terceiro esquadrão por uma outra, sob o comando do segundo tenente 
Abilio da Silva Morais. Às sete horas, iniciou-se o ataque simultâneo às 

posições inimigas, com o fim de forçar a passagem do rio, na ponte do 
Delfino. Êsse ataque, feito sob um fogo violento do inimigo, respondido 

galhardamente pelos nossos esquadrões e metralhadoras, durou até às 
vinte horas. O Regimento, nessa situação, progrediu até as barrancas do 
rio Paranapanema, onde tomou posição e pernoitou. Durante a noite, 
notou-se grande atividade nas posições adversas, especialmente movi-
mento de caminhões. No dia 2, ao romper do dia, quando o Regimento 
procurava reencetar o ataque, verificou-se, com surpresa, que o inimigo 
havia abandonado suas posições durante a noite. Constatada essa retira-

da, iniciou-se a passagem do rio, na ponte do Delfino, passando a cava-

lhada a nado, e o pessoal em um meio pontão, indo acampar na fazenda 

Bom Retiro, depois de haver lançado reconhecimentos nas direções de 
Ligiana, Itapetininga e estrada Capão Bonito, sem que obtivessem notí-
cias do inimigo, a não ser a de que havia retirado precipitadamente, du-
rante a noite. No dia 3, às sete horas, o Regimento marchou para Var-
zinha do Capivarí, onde chegou às doze horas e acampou. No dia 4, às 
onze horas, conforme vossa ordem, levantou acampamento para regres-
sar a Vitorino Carmilo, onde chegou às vinte e uma horas. No dia 19, foi 
ferido no ataque o soldado Vergilio Venerando Alves, que avançava co-

rajosamente. Durante o ataque, foram mortos dois muares e ferido um 
cavalo; na passagem do rio, morreram afogados dois muares e três cava-
los. Ficaram cansados e extraviados, na viagem da fazenda Bom Retiro 

pare Varzinha do Capivarí e vice-versa, doze cavalos e dezesseis muares. 

Gastou o Regimento, durante o ataque, quarenta e um mil e novecentos 
tiros. Apreendeu-se o seguinte material: quatorze cangalhas, doze pás e 
oito picaretas material de sapa — e grande quantidade de forragem. Os 
oficiais e praças bem souberam cumprir, com a mesma bravura, a missão 

correspondente a cada um, honrando assim as tradições dèste Regimen-
to, já tão conhecidas. Na—o posso deixar de salientar a ação inteligente, 
pronta e decisiva com que agiram no desempenho de suas funções os 
oficiais abaixo: major Valdemar Alves, capitão médico dr. Alfredo Rosa 

Brasil, capitão Manoel Rodrigues, primeiros tenentes Olavo Alves e José 
Manoel Pujól, segundos tenentes Abilio da Silva Morais, Camilo Macha-

do Filho, Ari Ribeiro Giglino, Conceição Maciel Trindade, Taltibio Ma-

ciel, Angelino Mazzuí e Floriano Borges. Estacionamento na estação 
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Vitorino Carmilo, 8 de outubro de 1932. Pedro Pereira Alves. Major, 

comandante interino." 
"Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. 29 Regimento de Ca-
valaria. Segundo esquadrão. Ao Senhor Fiscal. Parte. Comunico-vos 
que, em obediência às determinações do sr. tenente coronel Angelo de 
Melo, comandante do Destacamento e ordens do sr. comandante do Re-
gimento, segui, no dia 30 do mês findo, com o segundo esquadrão, sob 
meu comando, afim de fazer um reconhecimento à margem esquerda do 

rio Paranapanema e tirotear os revoltosos paulistas, que se achavam for-
temente entrincheirados na margem direita do referido rio e proteger, 
ao mesmo tempo, o flanco esquerdo do 59 Batalhão de Infantaria desta 
Brigada. Depois de explorado o terreno, coloquei os pelotões tenente 
Camilo na estrada que vai à picada do Passo Novo, a cinqüenta metros, 

mais ou menos, do rio Paranapanema; tenente Floriano, na entrada da 
picada que vai à ponte do Delfino, ficando com o Pelotão tenente Ilha, 
constituindo a reserva do esquadrão. Mantida a ligação com o 59 Bata-
lhão, mandei abrir fogo contra as posições inimigas, sendo respondido 
imediatamente pelos rebeldes que, auxiliados pelas suas trincheiras, con-
centraram sobre nossas posições os fogos de suas armas automáticas. 

Depois de cinco horas de cerrado tiroteio, os rebeldes foram cessando 
os seus fogos e, tendo anoitecido, recebi ordem do sr. comandante do 
Regimento para retirar com o meu esquadrão. Neste tiroteio com os re-
beldes, não tive nenhuma praça ferida, sendo gastos três mil e setecen-
tos tiros. Tendo recebido, no dia 19 do corrente, a mesma missão do dia 
anterior, segui com o meu esquadrão e mais uma seção de metralhado-
ras, sob o comando do segundo tenente Abilio da Silva Morais. Depois 
dos reconhecimentos necessários e escolhidas as posições para a seção 
de metralhadoras e mais o pelotão tenente Ilha, mandei os pelotões te-
nentes Camilo e Floriano progredirem até a barranca do rio, onde o 
inimigo achava-se fortemente entrincheirado, do lado oposto, obrigan-
do-o a abandonar suas posições. Nesse tiroteio, não obstante a excelente 
posição ocupada pelo meu esquadrão, foi gravemente ferido por bala, 
na altura da clavicula esquerda, o soldado Vergilio Venerando Alves, 
pertencente ao pelotão tenente Camilo. Depois de nove horas de inten-
so fogo, o inimigo começou a diminuir a sua fuzilaria e, anoitecendo, 
mandei cessar fogo, conservando-se, porém, o pessoal nas mesmas posi-
ções. Às vinte e duas horas, mais ou menos, recebi ordem de retirar-me 
com o meu esquadrão e a seção de metralhadoras. Nesse tiroteio, foram 
gastos seis mil e quinhentos. tiros. No dia 2, recebi ordem de seguir no-
vamente com o meu esquadrão, a fim de guarnecer o flanco direito do 
59 Batalhão de Infantaria e tirotear as posições inimigas nas imediações 
do pôrto da Balsa Velha. Depois dos necessários reconhecimentos, orde-
nei aos pelotões tenente Camilo e tenente Floriano, que tomassem posi-
ção nas imediações do rio e abrissem fogo contra o inimigo. Depois de 
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dez minutos de fogo, notei que o inimigo não respondia, mandei cessar 

fogo e conservei-me na espectativa, observando minuciosamente as posi-

ções. Tendo notado que o inimigo abandonara o campo da luta, mandei 
imediatamente comunicar ao comandante do Regimento. Às dezesseis 
horas, mais ou menos, recebi ordem de retirar com o esquadrão. Foram 
gastos oitocentos tiros. Os segundos tenentes Camilo Machado Filho, 
Floriano Borges, dito graduado Afonso Ilha e segundo tenente Abilio 

da Silva Morais, comandantes de pelotão e seção de metralhadoras, res- 
pectivamente, nada deixaram a desejar, cumprindo as ordens que rece- 

biam, dirigiram os seus comandados com muita calma e sangue frio, de-
monstrando, deste modo, exata compreensão de seus deveres. Os segun- 
dos sargentos Augusto Costa, Eufrasio Alves, Ari Pouei Guimarães, Jo- 

sé dos Santos, terceiro dito Gorotildes Alves da Silva, cabos de esquadra 
João Alves Escobar, José Maria Severo, José Bianchi, João Dias, Alen- 

castro de Almeida Jaques, Pedro Noronha e soldados Vergilio Veneran- 
do Alves, Ernesto Quines Machado, Domingos Braga, Gonçalino Gon-
çalves dos Santos, João de Oliveira, Jacó Rodrigues da Silva, Alcides 

Franco e Raúl Guedes Siqueira demonstraram muita solicitude e boa 

vontade, a par de um desprendimento a toda a prova, cooperando efi-
cazmente para o bom êxito da missão que foi confiada e elevando cada 
vez mais alto o conceito de que goza a nossa Brigada. Merece, também, 

as minhas referências o cabo de esquadra Romeu Melo que, como fuzi-
leiro de um dos meus pelotões, soube desempenhar com saliência o seu 
dever. Estacionamento na Varzinha do Capivari, Estado de São Paulo, 4 
de outubro de 1932. Manoel Rodrigues. Capitão comissionado, coman-

dante." 
"Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. 29 Regimento de Ca-
valaria. Terceiro esquadrão. Ao Senhor Fiscal. Parte. Comunico-vos que, 
em obediência à'vossa ordem do dia 30 do mês findo, às sete horas, se-
gui com o esquadrão, sob meu comando, a fim de prolongar a linha de 
avanço do 59 Batalhão de Infantaria, no flanco direito, e atacar o inimi-
go fortemente entrincheirado na margem direita do rio Paranapanema, a 

frente.da fazenda de Pedro Giorgi. Às oito horas, fiz o esquadrão apear 
prosseguir a marcha de aproximação a pé, aproveitando os acidentes 

do terreno, tomando a formação de ataque, já sob o fogo do inimigo. O 
esquadrão entrou em ação na seguinte ordem: à direita do 59 Batalhão, 

pelotão tenente Othon; no centro e apoiando as metralhadoras, co-

mandadas pelo tenente Taltibio, o pelotão tenente Mazzui; e, à direita, 

pelotão tenente Giglino; o flanco guarda esquerdo foi feito pela es-
quadra do cabo Artur Soares, mais tarde incorporada a elementos co-

mandados pelo tenente Floriano, constituindo um grupo de tiro, que te-

ve a missão de ameaçar o flanco esquerdo do inimigo. O esquadrão 

abriu fogo contra o adversário às nove horas, combatendo durante todo 

dia. O adversário, que se achava de ante-mão habilmente entrincheira-

do e possuidor de grande quantidade de armas autortiáticas, abria Obre 
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nossas linhas cerrada fuzilaria, que era respondida com superioridade e 
galhardia pelos nossos. Da maneira heróica com que se conduziram no 
comando de seus pelotões os oficiais acima, é-me desnecessário dizer-

vos, pois conheceis sobejamente a ação enérgica e decidida de cada um. 
Aos inferiores, cabos e soldados do 39 esquadrão, é-lhes indiferente o si-
bilar das balas adversárias, desprezam o perigo, sem apego à vida e têm 

por lema — "cumprir com o seu dever e honrar as tradições heróicas do 
2° Regimento de Cavalaria e da Brigada Militar". O esquadrão retirou, 

às nove horas, por ordem verbal do senhor comandante do Regimento, 

que acompanhou durante todo o dia a ação deste esquadrão, percorren-

do as suas linhas diversas vezes. Durante o combate foram consumidos 

pelo esquadrão quinze mil tiros. No dia 1° do corrente, o esquadrão te-
ve a missão de reforçar o 5° Batalhão de Infantaria, a fim de forçar a 

passagem do rio na ponte do Delfino. O esquadrão deslocou-se da fazen-
da Rodrigues Alves, onde pernoitara, às seis horas, na direção da citada 

ponte, progredindo a cavalo até onde lhe foi possível estar a salvo das ar-
mas automáticas inimigas; apeando em lugar apropriado à proteção dos 

cavalos, iniciou a marcha de aproximação, a pé, até às proximidades do 

rio, onde se verificou ter o inimigo, durante a noite, abandonado as po-
sições que ali ocupava. O esquadrão transpôs o rio em um meio pontão, 

passando a cavalhada a nado, encontrou nas posições adversas deixadas 
pelo inimigo o seguinte material; dezenove pás, oito picaretas — mate-
rial de sapa — e quatorze cangalhas com correame, material que foi re-
colhido e entregue ao Regimento. O esquadrão acampou na fazenda Pe-
dro Giorgi, lançando o pelotão tenente Othon em reconhecimento na 
direção de Ligiana, o qual regressou sem novidade. Acampamento na fa-
zenda de Pegro Giorgi, Estado de Sáb Paulo, 3 de outubro de 1932. Ola-
vo Alves. Primeiro tenente, comandante interino." 
"29 Regimento de Cavalaria da Brigada Militar do Estado do Rio Gran-
de do Sul. Pelotão de Metralhadoras Pesadas. Ao Senhor Fiscal. Parte. 

Comunico-vos que, conforme determinação do senhor comandante do 

Regimento, segui no dia 1°, às nove horas, com uma seção de metralha-
doras. sob o comando do segundo tenente graduado Taltibio Maciel, 
a fim de tomar posição na crista à margem esquerda do rio Paranapane-

ma e em frente a fazenda de Pedro Giorgi. Antes de escolher a posição, 

as peças que se achavam protegidas por elementos avançados do tercei-
ro esquadrão, fomos fortemente hostilizados gelo inimigo que se achava 
solidamente organizado na margem oposta dO rio Paranapanema. Orga-
nizadas nossas posições, foi respondido o fogo pelo fogo. Muito embora 
os rebeldes se achassem em posições perfeitamente organizadas e com 

vasto campo de tiro, foram obrigados, por algum tempo, a diminuir a 

sua fuzilaria, dado a fogo das metralhadoras sobre as principais posi-

ções. O combate prolongou-se até a noite. Foram consumidos dez mil 
tiros e quebradas duas chavetas de cano. Não houve nenhum ferido. To-

dos os componentes da seção de metralhadoras se portaram com inex- 
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cedivel bravura, destacando-se o segundo tenente graduado Taltibio Ma-
ciel, que conduziu seus comandados com calma e sangue frio; terceiro 
sargento Camilo Marques de Souza, cabos Demenciano Castencí, Adão 
Corrêa, João Ferreira, Venceslau da Silva Nunes, soldados Zeferino 
Vieira, João Gonçalves de Oliveira, Alvaro Xavier Alves, Francisco Aires 

Santana, Edgar José Curvelo, Ramão Ribeiro, Cantidio Fernandes e Er-

neste Pinto. A 2, o pelotão seguiu com o Regimento, a fim de transpor o 
rio Paranapanema, na direção da ponte do Delfino, onde tomou posi-

ção, ficando a segunda seção, comandada pelo segundo tenente gradua-

do Taltibio Maciel, no flanco esquerdo do dispositivo, apoiado por ele-
mentos do terceiro esquadrão; a primeira seção, sob meu comando, à 
direita do 50 Batalhão de Infantaria, ficando também apoiada por ele-

mentos deste Batalhão e do Regimento. O pelotão teve a missfío de 

apoiar pelo fogo os elementos que progrediam na.  direção da ponte do 

Delfino, enfiando as posições inimigas localizadas nesta ponte e suas ad-
jacências. Entretanto, não houve necessidade de abrir fogo, visto o ini-
migo haver retirado, na noite anterior, das posições onde se encontrava. 

Às quatorze horas, transpôs o rio e seguiu na direção da fazenda de Pe-
dro Giorgi, onde acampou. Acampamento na fazenda de Pedro Giorgi, 

Estado de São Paulo, 3 de outubro de 1932. Abilio da Silva Moraes. Se-

gundo tenente comandante." 

Nas operações de que tratamos, não tomou parte o primeiro 
esquadrão que, a 27 de setembro, se desligara do Regimento, se-
guindo para Aracassú, a fim de fazer parte do 7estacamento Saião. 

Entretanto, essa àlb-unidade, nos dias 30 daquele mês e 19 de 
outubro, combateu contra o adversário, do que nos dá notícia o 

seguinte documento: 

"Brigada Militar do Estado Rio Grande do Sul. 29 Regimento de Cavala-
ria. Primeiro esquadrão. Ao Senhor Fiscal. Parte. Comunico-vos que, 
tendo a 26 de setembro p. findo, passado com dois pelotões à disposi-
ção do sr. coronel Jurandir Mamede, comandante da Brigada Militar de 

Pernambuco, levantei acampamento da fazenda Rodrigues Alves e apre-

sentei-me àquela autoridade, às.dezoito horas, na fazenda Santa Alberti-
na. Aí, recebi a missão de substituir, na ponte João Missioneiro, um pe-
lotão do primeiro esquadrão do 129 Regimento de Cavalaria Indepen-
dente, com postos de vigilância na Quinta dos Reis e Funil. Fiz seguir 
um pelotão no dia 27, ficando com o meu P.C. em Santa Albertina. 

Diz-  28 e 29, ficamos na mesma situação. A 30, pela manhã, fui manda-

do ficar à disposição do primeiro tenente Hugo Garrastazú, comandante 

do primeiro esquadrão do 129 Regimento de Cavalaria Independente, 

para as operações que se iniciavam. Nesse mesmo dia, segui para junto 
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do pelotão, com o resto do pessoal e reuni no Funil. Ai i, às quinze ho-

ras, mais ou menos, conforme ordem, fiz uma patrulha transpor o rio 
Paranapanema, a fim de reconhecer a sua margem direita, travando-se, 

nessa ocasião, ligeiro tiroteio com patrulhas inimigas que, em seguida, 

fugiram. No dia 19 do corrente, às oito e meia horas, mais ou menos, 
debaixo de violenta e incessante fuzilaria, transpuzemos o rio, no mes-
mo lugar denominado Funil, onde travamos combate com forças inimi-
gas, compostas de infantaria e cavalaria, que ali se achavam alojadas nas 
adjacências das matas existentes na margem direita do rio. O combate, 

que se prolongou até às quinze horas, mais ou menos, decidiu-se com a 
nossa vitória, devido a um desbordamento feito pelo flanco direito das 
linhas do esquadrão do 129 Regimento e outro pela esquerda, sendo o 
da direita comandado por mim, tendo como auxiliar o sargento Ulisses 
Rodrigues Martins, e o da esquerda feito pelo tenente Silvio Souto. De-
pois de três horas de forte fuzilaria, conseguimos desalojar o inimigo de 

suas posições, apossando-nos das mesmas e fazendo nessa ocasião treze 
prisioneiros, inclusive dois feridos, algumas carabinas Mauser e munição. 

O inimigo retirou-se desordenadamente. Mandei,então, o tenente Souto 
fazer a perseguição, a qual foi feita durante cinco ou seis quilômetros, 

fazendo mais três prisioneiros. Como se aproximasse a noite e o inimigo 
retirava ateando fogo nos campos, não foi possivel continuar a persegui-

ção, mantendo-se na frente o pelotão tenente Souto, que fez durante a 
noite o serviço de segurança do esquadrão do 129 Regimento. Foi feri-
do durante o combate o soldado Antônio Vieira Duarte. Gastou-se du-
rante o combate seis mil tiros. Todo o pessoal portou-se com bravura e 
sangue frio, demonstrando elevado espírito de sacrifício. Merecem espe-
cial menção os sargentos Inácio Palma de Lacerda, Tito Livio Teixeira 
de Barcelos, Ataide Teixeira de Barcelos, Ulisses Rodrigues Martins, 

cabos Valdomiro Rodrigues, Taurino Maciel de Oliveira e soldados Sa-

di de Souza, Orestes Machado de Oliveira, Antônio Vieira Duarte, San-
tos Hipólito Gonçalves, Honorival Vargas, Conrado Andrade e Oscar 

Rodrigues Machado. O segundo tenente Silvio Souto portou-se de modo 
brilhante, demonstrando, mais uma vez, elevado grau de bravura e capa-

cidade de- comando. Acampamento em Varzinha do Capivar f, Estado de 

São Paulo, 8 de outubro de 1932. Osvaldo Gomes da Silva. Primeiro te-

nente, comandante interino." 

A 4 de outubro, em conseqüência da cessação da luta, foi dis-
solvido. o Destacamento tenente coronel Melo, tendo o 29 Regi-
mento de Cavalaria recebido ordem de dirigir-se para a estação Vi-
torino Carmilo e ali aguardar o embarque, de regresso ao Rio Gran-
de do Sul, o que fez a 9. 

Merece, ao finalizarmos a descrição das operaebes em que se 
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empenhou o 29 Regimento de Cavalaria, ser transcrito aqui o final 
do relatório apresentado pelo tenente coronel Melo 

"Como podereis concluir do que esbocei, grande foi o sacrificio exigi-

do a este Regimento, única tropa de cavalaria com que, durante quase 
dois meses, contou a vanguarda da coluna que marchou pelo eixo da es-
trada de ferro. Dias houve em que o Regimento foi quase todo dissemi-

nado em reconhecimentos de oficial, patrulhas de exploração e postos 
diários de vigilância afastada, sobre terreno difícil e perigoso, exposto às 
ciladas e emboscadas do inimigo. Quando esses elementos voltavam para 
as composições, fazendo jús a um repouso compensador, eram atormen-
tados pelos aviões, por esses pássaros sinistros, por esses abutres gigantes 
e medonhos que, cortando os ares em todas as direções, na sua cruel e 

fúnebre missão, implacáveis e desdenhosos, lançavam seus produtos in-
fernais que a todos e a tudo ameaçavam destruir. E a lei da compensa-
ção? Esta só nos amparou depois de muitos sacrifícios, até de vidas, pois 
somente em meados de agOsto começaram a aparecer os nossos aviões. 
E tão atormentado estava sendo o nosso pessoal com essa arma, que o 

Regimento chegou a ficar com o efetivo reduzido, pois, além de dois pe-
lotões, de trinta e cinco homens cada um, que faziam parte de Destaca-

mentos que operavam noutros setores, chegou a ter aproximadamente 
cento e trinta homens nos hospitais. Acredito, porém, que para isso ti-
vesse concorrido muito o serviço exaustivo que lhe era cometido." 
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CAPITULO XII 

— CONTINUAÇÃO DA REVOLUÇÃO 
CONSTITUCIONALISTA DE 1932. — o 39 
Regimento de Cavalaria. — Transposição do rio 
Itararé. — Documentos referentes a essa opera-
ção. — O 39 Regimento operando isolado, no 
sul de São Paulo. — Ataque a Itaporanga. — 
Efeitos da politica... — Dois documentos im-

portantes. 
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39 Regimento de Cavalaria 

Foi esta a primeira unidade da Brigada Militar, que se deslo-
cou para operações de guerra, contra os revoltosos de São Paulo. 

Já, a 7 de julho, e portanto antes da eclosão da rebelião, 
recebera ordem de movimentar-se para Marcelino Ramos, ordem 
que, pouco depois, foi modificado, seguindo para aquela estação 
apenas uma ala. 

Com o deflagrar da revolução, o restante da unidade, sob o 
comando, dó' 'tenente coronel Jorge Pelegrino Castiglione, partiu 
para a'rnesma localidade, de onde, reunida, seguiu toda a unidade 
rumo a Ponta Grossa, no Estado do Paraná. 

A 14, alcançou Sengés, onde permaneceu, efetuando reco-
nhecimentos em várias direções, consoante ordem recebida, até a 
meia noite de 17, momento em que, fazendo parte do Destaca- 

.--mentd coronel Silva Junior, iniciou a marcha em direção ao passo 
Cipriano Melo, sobre o rio Itararé. 

Pela manhã dêste dia, o Regimento transpôs o passo, sendo 
necessário o pessoal lançar-se à água, visto não ter sido constru ida 
uma pinguela, para cujo fim fora designado um contingente do 
Exército, que não cumpriu a missão recebida. A travessia fez-se 
com água à altura do peito, sem que, entretanto, ocorresse qual-
quer novidade granças a boa disposição do pessoal. 

Em seguida, o terceiro esquadrão, ao comando do capitão 
João Scherer, recebeu ordem de atacar a fazenda Cipriano Melo, às 
margens do rio, onde haviam sido assinalados elementos rebeldes. 
Executada com êxito tal, missão, foram aprisionados onze revolu-
cionários, enquanto que o restante do grupo fugia desordenada-
mente. 

Concomitantemente, o quarto esquadrão, sob o comando do 
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capitão Adonis Ventura Homem, ocupou uma crista fronteira, na 

margem do rio Itararé, posição dominante e perigosa, o que 

conseguiu fazer sem resistência do adversário. 
Ao passo que o 39 Regimento assim agia, as demais forças do 

Destacamento Silva Junior encontravam dificuldades para atraves-

sar o rio. O Regimento, por isso, ficou isolado na margem direita, 
sem poder contar com auxílio, se tal se fizesse mister. 

Diante de um apelo do tenente coronel Pelegrino, ao coman-
dante do Destacamento, para que os outros elementos imitassem a 
ação do 39 Regimento, o 11/89 Regimento de Infantaria, torça 
também gaúcha, atingindo às margens do rio, o transpôs imediata-
mente e, com ele, o restante da tropa, para a qual desapareceram 

então os impecilhos. 
Pelas onze horas, o Regimento prosseguiu em direção a Itara-

ré, marchando na vanguarda e distante, muito distante, do resto do 
Destacamento. Depois de cinco horas de percurso, topou posições 

inimigas, batidas em combate que durou cerca  de duas horas. 

Caindo a noite, bivacou, constantemente inquietado pelo ad-
versário, não obstante se ter colocado a salvo de seus tiros, em um 

ângulo morto. 
No dia seguinte, marchou sôbre Itararé. Foi confiado ao te-

nente coronel Pelegrino o comando dos elementos avançados da 
vanguarda, constituidos pelo seu Regimento, 11/89 Regimento de 
Infantaria e um contingente do 159 Batalhão de Caçadores, que se 

lhe reuniu mais tarde. 
Assinalado o inimigo, fortemente entrincheirado, às onze ho-

ras, a força avançou, em marcha de aproximação. Pouco depois, 
foi colhida por instantânea e violenta fuzilaria, desencadeada a um 

sinal de foguete. 

A tropa legal entrou imediatamente em combate. Graças à 
ação enérgica e decisiva do 39 Regimento, que não vacilou e res-

pondeu o fogo, com presteza e decisão, auxiliado após pelo Bata-
lhão do 89 Regimento de Infantaria, caracterizou-se a ação por vio-

lenta fuzilaria, feita a progressão pelo fogo e pelo movimento. 
Depois de quatro horas de luta titânica, as trincheiras de Ita-

raré, consideradas inexpugnáveis, foram tomadas de assalto, aban-

donando-as o inimigo em desordem. 
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A 19, o 39 Regimento entrou em Itararé e acampou nas ime-

diações da cidade, sendo, nessa ocasião, dissolvido o Destacamento 

Silva Junior. 
Sôbre a atuação do 39 Regimento, nas operações descritas, te-

mos os seguintes documentos: 

"Comandante Brigada Militar. Porto Alegre. 18/7. Comunico-vos que 
hoje às onze horas fizemos marcha aproximação sobre Itararé, encon-
trando os rebeldes fortemente entrincheirados, os quais nos ofereceram 
combate, sendo desalojados de suas trincheiras, depois de quatro horas 
de intensa fuzilaria pelo meu Regimento, que foi auxiliado pelo heróico 

89 Regimento de Infantaria, do Passo Fundo. Tivemos a lamentar a 
morte de três oficiais do Exército e várias praças. Meu Regimento teve 

nove baixas, sendo um morto e oito feridos, entre estes o segundo te-
nente Eugênio Ferreira da Silva. Apreendemos grande cópia de muni-

ção, muito armamento, inclusive uma metralhadora pesada. Ficaram 

também nosso poder trinta homens da Força Pública paulista. Amanhã 

ocuparemos Itararé. Saudações. Tenente coronel Pelegrino." 
"Comandante Brigada Militar. Porto Alegre. 18/7. Aditamento meu te-

legrama de hóje, comunico-vos que às dezesseis horas tive novo encon-
tro Com os rebeldes, travando combate duração uma hora e meia. Inimi-
go retirou deixando nosso poder muita munição, várias armas, alguns 

çeyalos encilhados e treze prisioneiros, tudo Força Pública São Paulo. 
Tenente coronel Pelegrino." 

"De Palácio Catete. 18/7. General Flores da Cunha. Pôrto Alegre. Con-
gratulo-me com o leal e bravo interventor do Rio Grande pela vitória de 
Itararé, onde a bravura riograndense, sem solução de continuidade com 
as gloriosas tradições de seu passado histórico, impôs sua vontade ao ini-
migo, em fulminante carga de baioneta. Lamentando os bravos que 
tombaram, tenho a convicção de que receberão as bençãos do Brasil, 

pois sacrificaram-se pelo seu engrandecimento e pela sua integridade. 

Cordiais saudações. Getúlio Vargas." 
"Comando do 39 Regimento de Cavalaria da Brigada Militar do Estado 

do Rio Grande do Sul. Ao Senhor Comandante do Destacamento Silva 
Junior. Parte de combate. Como vanguarda do destacamento, composta 
da unidade de meu comando, do 89 Regimento de Infantaria (29 Bata-
lhão) e elementos do 159 Batalhão de Caçadores, iniciei a marcha, as 

dez horas, sóbre Itararé, distante da última região de terreno conquista-

do, onde havíamos estacionado, .mais ou menos quatro quilômetros. Em 
seguida ao início de nossa marcha, -nas alturas imediatas, tomei disposi-

tivo de aproximação por ter sido assinalado o inimigo, por elementos 
de exploração, pertencentes ao terceiro esquadrão de meu Regimento, 

extrema ponta de vanguarda. Logo em seguida, às onze horas, teve ml'- 
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cio o ataque, ficando o Regimento com o flanco direito apoiado ao se-
gundo Batalhão do 8° Regimento de Infantaria; daí, a luta prosseguiu 
violenta pelo espaço de quatro horas, quando as trincheiras foram toma-
das de assalto, fugindo o inimigo desordenadamente, dando lugar a que 
fizessemos vários prisioneiros, apreendessemos grande cópia de muni-
ção, armamento, inclusive uma metralhadora Hotckhiss. Cumpro o gra-
to dever de salientar aqui a atuação brilhante do 11/89 Regimento de In-
fantaria, nesse feito de armas, que muito honra o nosso Exército Nacio- 

nal. O Regimento de meu comando teve nove baixas, sendo um morto e 
oito feridos, entre estes o segundo tenente Eugênio Ferreira da Silva. Bi-
vaque nas proximidades de Itararé, 18 de julho de 1932. Jorge Pelegrino 
Castiglione. Tenente coronel comandante." 
"39 Regimento de Cavalaria da Brigada Militar do Estado do Rio Gran-
de do Sul. Primeiro esquadrão. Ao Senhor fiscal. Parte de combate. 
Tendo e'ste esquadrão, no dia 17 do corrente, incorporado ao Regimen-
to, iniciado a marcha a zero hora, na vila Sengés, Estado do Paraná, com 
destino ao passo do Cipriano, já explorado e ocupado por esta sub-uni-
dade, atingiu o local ao clarear do dia. Não havendo ponte, foi o passo 
atravessado a pé pelo pessoal deste esquadrão, que vem marchando co-
mo infantaria. Passado o rio, cerca das nove horas, aproximadamente, e 
sem perda de tempo, o Regimento movimentou-se com o fim de atingir 

objetivo que lhe estava afeto. Conseqüentemente, esta sub-unidade 
forneceu, por ordem do senhor comandante, um pelotão, comandado 
pelo segundo tenente Teimo Dorneles de Azambuja, para constituir a 
reserva do 'quarto esquadrão. Ficou um pelotão, comandado pelo segun-
do tenente José Caetano Pereira de Melo, mais um terceiro sargento, um 
cabo e três soldados, que seguiram sob meu comando, com o fim de au-
xiliar o senhor capitão João Scherer, com elementos de seu esquadrão, 
na tomada da fazenda r.Ipriano, já neste Estado. Prosseguindo assim a 
marcha, o contingente sob o comando daquele oficial, depois de peque-
no tiroteio, tomou aquele local, sem novidade, terminando a tarefa com 

aprisionamento de sete inimigos, estando todos montados. A tarde 
dêsse dia, o pelotão do tenente Teimo tomou parte na ocupação das pri-
meiras posições inimigas, junto ao terceiro esquadrão. Na manhã de 17, 
o_ esquadrão reunido e sob meu comando, ao qual foi incorporado o pe-
lotão do segundo tenente JerGnimo Lima, reiniciou a marcha em busca 
das posições inimigas. A cinqüenta metros aquém do local onde o se-
nhor comandante estabeleceu o P.C., desloquei o meu esquadrão à es-
querda da estrada para, de um pequeno bosque, progredir até tomar 
contato com o inimigo. Ao penetrar no bosque, foi a patrulha alvo de 
uma forte rajada de arma automática, que não foi respondida por não 
estarem ainda reconhecidas as posições do inimigo, que se achava for-
temente entrincheirado. Continuando forte a fuzilaria inimiga, fiz o 
meu pessoal tomar uma vala, que fica em sentido transversal das posi- 
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ções inimigas, mais adiante descobertas. Aos cem metros, mais ou 

menos, saí com o pessoal de meu esquadrão para a direita e com as devi-

das precauções, ao mesmo tempo que o tenente Lima, pelo lado esquer-
do, avançava por lances sucessivos, ora abrigando-se atrás dos capins 

com o seu pelotão, ora por lances descobertos,quando não era possivel 

avançar de outro modo. E desta forma avancei com o meu pessoal, num 
percurso de trezentos metros, aproximadamente, e sempre recebendo 
fortes descargas não só do inimigo, como, também, de uma fração do 
Exército Nacional, que se achava à direita e à retaguarda, e que fazia fo-
go, possivelmente por equívoco, julgando tratar-se de adverUrio, devido 
ao número de unidades empenhadas na ação. Já abandonada a primeira 

trincheira inimiga e a despeito de haver mandado uma comunicação ao 
elemento que se achava à direita e à retaguarda, continuava ainda forte 
a fuzilaria desta parte. Isso deu margem a que me visse forçado a deixar 

os pelotões entregues aos respectivos comandantes, cada um de per si, e 
viesse, pessoalmente, fazer uma ligação mais clara e precisa, com o se-

nhor comandante, no seu P.C. Feito isso, voltei novamente à linha avan-
çada e reassumi o comando deste esquadrão, depois de passar pela zona 

fortemente batida pelas balas inimigas, servindo-me do ensejo para levar 
munição, que já escasseava na linha da frente. Devo frizar aqui três pon-
tos que se registraram a seguir um do outro ininterruptamente: — 19) — 

pouco além do P.C. do senhor comandante, encontrei o terceiro sargen-

to Lotário Conceição de Miranda, do pelotão de metralhadoras, que tra-

zia uma peça sob seu comando. Adverti-o que, de ordem do senhor co-

mandante, devia tomar posição logo à direita da estrada, com o fim de 
proteger a retirada de algum elemento se necessário fosse ou forçar a re-

tirada do inimigo, que se achava em posição a seiscentos metros e na 
mesma direção, alojado numa casa, donde hostilizava as nossas linhas, 
ao mesmo tempo que varria com arma automática a estrada por onde 
deviam transitar os nossos elementos. O sargento Miranda respondeu-me 
que só mesmo uma ordem superior poderia obstar-lhe de avançar até a 
última linha onde se achavam empenhados os nossos companheiros e, 
tomando logo posição, abriu forte e decidido fogo que obrigou o inimi-
go a desocupar a casa. 29) — alcançou-me o sargento ajudante Otaviano 
Lerina Lopes, a quem incumbi de fazer transportar a munição à linha da 
frente; aquêle inferior, sem vacilar, respondeu-Me: "seu tenente, para 

ajudar os companheiros que estão na frente, não faz mal que arrisque 
a vida" e tomou a munição que foi levada, passando pela zona forte-

mente batida pelas balas inimigas. 39) — o terceiro sargento Francisco 
Leite de Araújo e Silva, do segundo esquadrão, aproximou-se de mim 
exatamente no momento em que necessitava transmitir uma ordem do 
senhor comandante ao senhor capitão Scherer; perguntando-lhe eu se 

assumia ele o compromisso de levar a ordem, a despeito da grande fuzi-

laria que observava, respondeu-me que sim. Recebendo-a, foi transmití-

la e, momentos depois, dava-me conta da missão. Sem perda de tempo, 
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procurei reunir-me ao meu esquadrão, o que fiz. Nesse ínterim, era to-
mada a trincheira principal do inimigo, pelos elementos do Regimento 
que se achavam empenhados na ação. Prisioneiros: Dos prisioneiros, on-
ze foram acompanhados até a presença do senhor comandante pelo se-
gundo tenente José Caetano Pereira de Melo e parte do seu pelotão. Pre-

sa de guerra: Ocupadas as trincheiras, foi a seguinte a presa de guerra 
apanhada por este esquadrão: metralhadora pesada Hotckhiss, uma; re-
paro para dita, um; cofres para munição, dezoito; cunhetes de munição 
(mil tiros cada um), doze; panela de campanha, uma; picareta com ma-
chadinha, uma; pás pequenas, duas, pás grandes, três; picaretas, três; fu-
zis-metralhadoras Hotckhiss, dois; carregadores para ditos, sessenta; 
marmitas de aluminio, seis. Feridos: Foram feridos no combate, por 
ocasião da tomada das trincheiras, os soldados Otacilio Ribeiro dos An-
jos e Olivino Alves Machado. Final: A despeito de haver este esquadrão 
agido bem, de modo geral, salvo as exceções que não me foram possível 
apreciar, pelo que vi e pelo que informam os comandantes de pelotões, 
posso informar que se salientaram os segundos tenentes Jerônimo Lima 
e Teimo Dorneles de Azambuja, pela coragem demonstrada no coman-
do inteligente de seus pelotões, que dirigiram até o último lance; o se-
gundo dito José Caetano Pereira de Melo, foi até a trincheira principal, 
donde acompanhou os prisioneiros apresentados pelo esquadrão; o pri-
meiro sargento Deusdedit Paiva Bueno e terceiros ditos Teófilo Muniz 
Reis e Pedro Ripol da Rosa, acompanhando os seus pelotões, muito au-
xiliaram os respectivos comandantes, no que revelaram sua coragem e 
amor ao cumprimento do dever. Os cabos Guilhermino Martins Sói-fica, 
macio Gomes de Castro, Alcides Lima, Processo Nunes Cardoso e Se-
bastião Jegues Filho souberam, também, dirigir com valor suas esqua-
dras. Acantonamento em Itararé, 18 de julho de 1932. Olivio de Carva-
lho Marques. Primeiro tenente comandante do esquadrão." 
"39 Regimento de Cavalaria da Brigada Militar. Segundo Esquadrão. Ao 

Senhor Fiscal. Parte. À zero hora e cinco minutos do dia 17 do corren-
te mês, o esquadrão, com o efetivo de três oficiais e sessenta e duas pra-
ças, marchou a pé, com o Regimento, de Senges para Itararé. Às sete 
horas e trinta minutos, passou o rio Itararé, com água acima da cintura, 
no passo Cipriano. Às oito e meia horas, houve um pequeno tiroteio, 
entre o terceiro esquadrão e patrulhas avançadas do inimigo, que foram 
aprisionadas. O esquadrão recebeu, então, a missão de apoiar o quarto 
esquadrão, prosseguindo a marcha. Às quinze horas, ao sair da serra, re-
cebi comunicação de que o inimigo estava à vista, a mil metros, mais ou 
menos. O pelotão tenente Ferraz, que marchava na frente do esquadrão, 
tomou posição à esquerda do terceiro, progredindo em direção à linha 
inimiga, até atingf-la. O pelotão tenente Januario tomou formação de 
ataque, à direita do terceiro esquadrão, progredindo em direção às trin-
cheiras inimigas, até atingí-Ias, ocupando o P.C., fazendo pressão ssábre 
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a esquerda da linha inimiga, desbordando-a. A ele se juntou o capitão 

Adonis. O inimigo, após uma hora, mais ou menos, de combate, retirou 

em desordem. Estas posições foram, as dezessete horas, mantidas por 
outros elementos e o esquadrão pernoitou com o Regimento, a mil me-

tros, mais ou menos, para trás. No dia 18, às dez horas, o esquadrão 
prosseguiu a marcha, com o Regimento, em coluna de estrada, na se: 
guinte ordem, da vanguarda para a retaguarda: terceiro esquadrão, a ca-
valo; primeiro esquadrão, a pé; segundo esquadrão, a pé; elementos do 

quarto, também a pé, e o pelotão de metralhadoras, à direita. Nesta for-

mação, fomos surpreendidos com violenta fuzilaria do inimigo, que se 
achava nas suas trincheiras, a quatrocentos metros do terceiro esqua-

drão. este esquadrão imediatamente tomou formação de ataque, co-

brindo a frente dos demais. Parte do primeiro esquadrão, que marcha-

va na frente do segundo, em coluna por dois, não tendo espaço para de-

senvolver-se imediatamente, recostou-se num bosque à sua retaguarda e 
a outra parte abrigou-se, como pode, no terreno onde se achava. Nesta 
ocasião, avancei, com o meu P.C., em coluna por um, passando pelo pri-
meiro esquadrão e tomei formação de ataque à esquerda do mesmo, 
progredindo pelo fogo e pelo movimento, em direção à orla do capão, 

donde o inimigo fazia intensa fuzilaria, principalmente de suas armas 
automáticas. Tendo o pelotão de comando avançado uns duzentos me-
tros do local onde se iniciou o combate, recebi, por uma praça, um pe-
dido do capitão Adonis, que se achava mais à esquerda, para avançar na 
sua direção. Deixei, então, o primeiro sargento no local, onde nos acha-

vamos, para servir de ligação entre o P.C. e os pelotões; determinei à 
praça que trouxe o pedido que fosse à retaguarda pedir que viessem 
mais alguns elementos na nossa direção e avancei, com o pelotão de co-
mando, até onde se achava o capitão Adonis. Era intenção dele, e minha 
também, desbordar o inimigo, pela sua direita, forçando-o, assim, na 
iminência de ser envolvido, a abandonar as suas trincheiras. Esta idéia 
produziu o efeito que desejavamos, pois o inimigo, sofrendo forte pres-
são dos elementos atacantes,que se achavam na sua frente, e vendo 
o seu flanco direito envolvido, abandonou as trincheiras e se retirou em 
completa desordem. O pelotão tenente Januario tomou formação de 
ataque, imediatamente, e avançou, colocando-se também à esquerda 

do primeiro esquadrão, e progredindo pelo fogo e pelo movimento, to-

mou de assalto, depois de duas horas de combate, parte das trincheiras 
inimigas, fazendo, nelas, vinte e sete praças prisioneiras e apreendendo 

uma metralhadora pesada, cinqüenta e sete carabinas, cerca de seis mil 
cartuchos de guerra, algumas barracas, cantis, etc. O pelotão tenente 

Ferraz, no início do combate, tomou formação de ataque na direita do 
primeiro esquadrão e progrediu até certa altura, onde recebeu ordem do 
senhor comandante para, com alguns de seus elementos, guarnecer uma 

peça de metralhadora pesada; a outra parte avançou, com o seu coman-

dante, até cerca de cento e cinqüenta metros das trincheiras. Nesta oca- 
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sião, o inimigo abandonou-as e terminou o combate com a sua fuga. O 
primeiro tenente Januario, o segundo dito Ferraz e as praças em geral, 
apesar de saberem que contavam com uma reduzidíssima quantidade de 
munição — o que, por si só, já era uma grande desvantagem — se houve-
ram, nos dois combates acima referidos, com a máxima abnegação e 
bravura. Acampamento em Itararé, 19 de julho de 1932. Capitão João 
Guimarães. Comandante do esquadrão." 
"Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. 39 Regimento de Ca-
valaria. Terceiro Esquadrão. Ao Senhor Comandante do Regimento. 
Parte de combate. Consoante vossa determinação e missão que nos des-
tes, o esquadrão, às dez horas, iniciou a marcha sobre Itararé, fazendo a 
vanguarda do Regimento. Percorrido o primeiro quilômetro, o tenente 
Eugênio Ferreira da Silva conseguiu, com argúcia e muita inteligência, 
assinalar o ponto de entrincheiramento da fórça inimiga. Neste mesmo 
local, foi feita ligação com o esquadrão capitão Adonis, que também 
prevenia inimigo próximo, entrincheirado. Feitas essas comunicações, o 
esquadrão, cautelosamente, continuou a progressão de marcha, sendo a 
pouco mais de duzentos metros do lugar onde se achava acometido por 
fortíssima fuzilaria (onze horas). O tenente Eugênio, comandando o pe-
lotão testa, fez apear-se o pessoal e estender, estabeleceu contato com o 
inimigo, garantindo posições para as fórças da retaguarda e, com muita 
inteligência, manteve-se deste modo até quase o fim do combate, oca-
sião em que vítima da sua própria bravura recebeu ferimento na coxa 
esquerda. O pelotão tenente Sérgio (de infantaria) estendeu logo, à pri-
meira descarga, à esquerda do pelotão vanguarda, e com denodo e 
bravura invulgar progrediu sempre até a tomada das trincheiras inimigas, 
que eram, segundo informações, inexpugnáveis. Teve o combate a dura-
ção de quatro horas. Todo o pessoal soube honrar as tradições da Briga-
da e do Rio Grande. Salientaram-se, como homens que sabem cumprir 
o dever, de ser fortes, os tenentes Eugênio, Sérgio, primeiro sargento 
José Santana Lopes, segundo dito Arlindo Rosa, terceiros ditos José 
Joaquim de Moura, Ari Pitinga de Lima, José Valdemar Rosseto, cabos 
Aristeu Rodrigues Ferreira, Virissimo Bonfim e Alencastro Carneiro da 
Fontoura. Foram feridos os soldados Hilario Fernandes, Gomercindo 
Rios e JerOnimo Rodrigues Nunes. Acantonamento em Ribeirão Verme-
lho, 2 de agç,osto de 1932. João Scherer. Capitão comandante do esqua-

drão." 
"Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. 39 Regimento de Ca-
valaria. Terceiro esquadrão. Ao Senhor Comandante do Regimento. Par-
te de combate. Comunico-vos que, tendo no dia 18 de julho último, re-
cebido vossa determinação verbal, no passo Cipriano Melo, à margem 
esquerda do rio Itararé, Estado do Paraná, desobriguei-me da missão 
que me incumbistes, da seguinte forma: As nove horas, transpús o refe-
rido passo, lançando em direção à fazenda Cipriano, elementos avança-
dos. Em conseqüência de nova instrução vossa, destaquei um pelotãc 
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comandado pelo primeiro sargento José Santana Lopes, para, pelo inte-
rior do mato, à esquerda do eixo de marcha, progredir até atacar a casa 
da fazenda, pela retaguarda. O segundo tenente graduado Eugênio Fer-
reira da Silva recebeu a missão de, fazendo a vanguarda do esquadrão, 
atacar a fazenda na parte da frente ao eixo de marcha. O inimigo, en-
trititheirado, opôs pouca resistência, retirando-se em seguida, desorde-
nadamente. Veio, em missão de apoio ao esquadrão, um pelotão do 
quarto, comandado pelo segundo tenente graduado Jer6nimo Rodrigues 
de Lima, que cooperou com a máxima inteligência e felicidade, aprisio-
nando sete praças paulistas que, a cavalo, regressavam de uma explora-
ção. Neste mesmo dia, em virtude de novas instruções vossas, seguiu o 
esquadrão, fazendo a vanguarda do Regimento, em rumo à cidade de 

Itararé. -As dezesseis horas, foram assinaladas posições inimigas e, cinco 
minutos depois, o inimigo entrincheirado nas alturas das trincheiras pró-
ximas de Itararé, ponto excelente e dominante para o combate, rompeu 
cerrado fogo contra nossas forças. De minha sub-unidade, um pelotão, 
comandado pelo segundo tenente graduado Eugênio Ferreira da Silva, 
que fazia a testa da vanguarda, depois de atravessar o lageado, estendeu 
para a direita. O pelotão tenente Sérgio, de infantaria, tomou posição, 
rápida e inteligentemente, à esquerda do pelotão meu centro, conse-
guindo fazer sobre o inimgo um tiro quase de flanqueamento. Depois de 
uma e meia hora de fogo, o inimigo abandonou as posições, internando-
se em matos distantes dois quilômetros das posições abandonadas. Por 
determinação vossa, o esquadrão acampou no lugar do combate, tendo 
o inimigo, durante toda a noite, feito tiros de inquietação. De um modo 
geral, todo o pessoal do esquadrão, oficiais e praças, conduziu-se de ma-
neira elogiável; no entratanto, releva destaca è os segundos tenentes 

Eugênio, Sérgio, primeiro sargento José Santana Lopes, segundo dito 
Arlindo Rosa, terceiros ditos Joaquim José de Moura, Ar( Pitinga de Li-
ma, cabos Alencastro Carneiro da Fontoura e Virissimo Bonfim, pelo 
denodo, bravura, inteligência e ardor com que atuaram. Tivemos 
ferido, única e levemente, o soldado Natalio do Prado Lima. Acantona-
mento em Ribeirão Vermelho, 2 de agOsto de 1932. João Scherer. Capi-
tão comandante do esquadrão." 

"39 Regimento de Cavalaria da Brigada Militar do Estado. Quarto es-
quadrão. Ao Senhor Comandante. Parte de combate. Conforme vossa 
ordem verbal, recebida no dia 17 de julho, às sete e meia horas, na mar-
gem direita do rio Itararé, de apossar-me da crista de elevação fronteira 
ao passo do Cipriano, sai às nove horas, com trinta homens a cavalo, le-
vando como subalternos o primeiro tenente Gomercindo Duarte e se-
gundo dito graduado Manoel ,Rodrigues Cordeiro, e com este elemento 
penetrei no flanco direito da elevação, apossando-me da crista, que se 
achava desguarnecida. Deixei o tenente Gomercindo, com vinte ho-
mens, mantendo a posição, determinei ao tenente Cordeiro que levasse 
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um reconhecimento à estrada de Itararé, o que foi feito até o passo, de 

onde, mais tarde, iniciamos a aproximação e com elementos do pelotão 

do segundo tenente Teimo Dorneles de Azambuja, bati as posições adja-

centes (com patrulhas), recolhendo-me para a boca da picada da estrada 

de Itararé, onde permaneci como força de cobertura. Desta posição, de-

pois da passagem da vanguarda do Regimento, incorporei-me à coluna. 

As dezesseis horas e cinco minutos, entrou o elemento a cavalo, sob o 

meu comando, tomando posição à direita do terceiro esquadrão. Depois 

de tomar posição, deixei os tenentes Gomercindo e Cordeiro, no comba-
te de frente e, cOrn alguns de meus homens e ele—mentos do segundo es-
quadrão, procurei desbordar o flanco esquerdo das posições do inimi-
go, o que consegui, porém em ocasião de não poder, do movimento, ti-

rar proveito, pois o inimigo já havia abandonado suas posições. O ele-

mento a pé de meu esquadrão, comandado pelo segundo tenente JerP.ni-
mo Rodrigues de Lima, não seguiu sob meu comando, pois, desde a pas-

sagem do passo, agiu isolado do esquadrão, na primeira missão, junto ao 
esquadrão capitão Scherer e, na segunda, junto ao comando do Regi-

mento. Cumpre-me declarar-vos que, tanto oficiais, como praças do es-
quadrão, souberam, nas diversas missões, que lhes incumbi, cumprir 
com seus deveres. Saliento, porém, o tenente Cordeiro, pelo seu espirito 
de sacrifício, inteligência no cumprimento das missões por mim deter-
minadas. Acampamento em Ribeirão Vermelho, 4 de agósto de 1932. 
Adonis Ventura Homem. Capitão comandante do esquadrão." 
"39 Regimento de Cavalaria da Brigada Militar. Quarto esquadrão. Ao 
Senhor Comandante. Parte de combate. No dia 18 de julho, às nove ho-

ras, recebi ordem de, com elementos de meu esquadrão, levar um reco-
nhecimento à estação de I bití, tomá-la danificando a estação telegráfica, 
prosseguir até o campo de aviação inimiga, fazendo o mesmo, caso esti-

vesse desguarnecido. Com  vinte homens a cavalo, sai do acampamento, 
às nove horas e quarenta minutos, levando como subalterno o segundo 

tenente Manoel Rodrigues Cordeiro. Sem carta do lugar, sem o conhe-
cer e sem vaqueano, sai na direção que me foi indicada pelo capitão 
Guilhermino, do Estado Maior do Destacamento, dizendo-me distar três 

meio quilômetros dali. Afastei-me da estrada real, por sabê-la ocupada 
embrenhei-me pelo cerrado e, ao despontar o banhado ali existente, 

topei-me, próximo à fazenda do Lageado, com o inimigo fortemente en-
trincheirado. Interdito pelo banhado, de um lado, e o inimigo, do 
outro, retirei-me, tomando posição de ataque no flanco direito de suas 

posições, e ali aguardei, sem engajar combate, a aproximação de nossa 

vanguarda, ligando-me a ela. Engajado que foi o combate, avancei até 

próximo às trincheiras, auxiliando, com fogo, o avanço heróico das fôr-

ças empenhadas no ataque de frente. Tomadas as trincheiras, segui com 

meu reconhecimento, alcançando a estrada de Santa Cruz dos Lopes, 

para embrenhar-me novamente no cerrado e assim procedi, já com va- 
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queano, que me informou estar Held, do lugar onde saí, mais ou menos 
quatro e meia léguas. Colhendo informações, consegui saber estar 'bar 
ocupado, pois era o campo de concentração do inimigo. Aproximei-me, 
então, do campo de aviação e constatei estar ocupado. Nada tentei por 
este motivo e por julgar sacrifício inútil. Regressei, incorporando-me ao 

R i§i-mento. No combate, de novo fiquei com a infantaria do meu esqua-
drão isolada do meu comando, assim como o restante da cavalaria. Esta, 
sob o comando do tenente Gomercindo, agiu junto com o terceiro es-
quadrão e aquela, do tenente Jeranimo, isoladamente. Soube ter áte 
oficial agido muito bem, com grande espirito de sacrifício, pois deixei-o 
bem doente, quando sai com o reconhecimento. São dignos de elogio, 
não só o tenente Cordeiro, como as praças que faziam parte do reconhe-
cimento. Acampamento em Ribeirão Vermelho, 4 de agósto de 1932. 
Adonis Ventura Homem. Capitão comandante do esquadrão." 
"Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. 39 Regimento de Ca-
valaria. Pelotão de Metralhadoras. Ao Senhor Fiscal. Parte de combate. 
Tendo às zero horas do dia 17 do corrente, marchado com 'este Regi-
mento, de Sengés, sobre o passo do Cipriano, no rio Itararé, ali chega-
mos às seis horas, pouco mais ou menos, disse dia. Em virtude de pe-
quenos elementos do Regimento haverem assinalado, na margem opos-
ta desse rio, patrulhas de cavalaria inimiga, fiz a travessia do rio, apoia-
do por elementos do terceiro esquadrão e, com a possivel brevidade, en-
trei em posição, constituindo uma pequena cabeça de ponte, que garan-
tiu a passagem da vanguarda do Destacamento. Após a passagem do rio, 
um pelotão do terceiro esquadrão atacou uma fazenda, onde o inimigo 
se achava em defgnsiva, pondo-o em debandada, e fazendo alpuns visio-
neiros, com igual número de cavalos ensilhados. Acampamos no local e, 
às quatorze horas, levantamos acampamento e marchamos em direção a 
Itararé, cobertos ainda pelo terceiro esquadrão, que fazia a vanguarda 

do dispositivo. Às dezesseis horas, recebei ordem do senhor comandante' 
do Regimento, para que avançasse o mais depressa possivel, afim de pro-
teger os elementos da vanguarda, que se haviam empenhado no comba-
te, nas imediações de um outro passo que não preciso o nome. Em cum-
primento a essa ordem, evence"! o mais depressa que pude e, mandando 
descarregar para transportar, entrei logo em posição de tiro com as duas 
seções. A segunda seção, sob o comando do segundo tenente graduado 
Alcibiades Francisco dos Santos, tomou como objetivo um inimigo que, 
do flanco, procurava desbordar o nosso escalão de fogo. A primeira se-
ção, sob meu comando, apoiou ós elementos do escalão de fogo, que, 
depois de desalojarem o inimigo, recuaram Obre o referido passo. Pas-
sei a ponte com duas seções prontas para o avanço, que estava marcado 
para às dez horas do dia seguinte, visto que o inimigo fora assinalado 
nas imediações que ficavam fronteiras e fortemente entrincheirado. Às 
nove horas e quarenta e cinco minutos, recebi ordem do" comando deste 
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Regimento, para que me apresentasse a um capitão do Exército Nacio-
nal, cujo nome não me foi possivel saber, para cooperar na base de fogo, 
visto ser um oficial o seu comandante. Apresentando-me ao eferido ca-

pitão, recebi, dele, ordem para dirigir os elementos que constituíam a ba-
se de fogo, ficando ele à minha disposição, Ro meu posto de remunicia-

mento. Entrei em posição com duas seçbes, a fim de proteger os elemen-
tos do ataque, que eram constituidos pelo nosso Regimento, 19 Bata-
lhão do 89 Regimento, 159 Batalhão de Caçadores e outros elementos. 
Para maior eficácia, ordenei ao tenente Alcibiades que mudasse de posi-
ção, colocando sua seção na primeira elevação em frente, para eu deslo-
car a outra, apoiada por aquela. Quando transpunhamos uma crista, fo-
mos apanhados pelo desencadeamento da barragem principal da posição 
inimiga. Tomamos logo posição e procuramos contrabater os órgãos de 
fogo do inimigo; houve na segunda seção um incidente de tiro, que foi 
sanado pelo próprio tenente Alcibiades, o qual, tomando o lugar do ati-
rador, dirigiu em pessoa o fogo dessa peça. Diversas mudanças de posi-
ção foram necessárias, principalmente na primeira seção. Recebi, duran-
te o combate, ordem do comandante do Regimento para guardar com 
uma seção o flanco direito, que se achava descoberto. Dei essa missão à 
segunda seção, onde também permaneci e fomos obrigados a deter um 
ataque do inimigo, que já à cinqüenta metros procurava envolver o nos-
so flanco. Às treze horas, pouco mais ou menos, recebi ordem do 
senhor comandante do Regimento para apoiar com o pelotão de metra-
lhadoras as nossas tropas, que já haviam posto pé na posição inimiga e se 
temia um contra ataque do adversário. Quando avançava com o material 
desmontado, para tomar a última posição, fui batido por metralhadoras 
e fuzis automáticos do 159 Batalhão de Caçadores, que atiravam contra 
os próprios companheiros, conforme verificou o próprio comandante 
do Regimento, a quem ainda procurei abrigar desse fogo, avisando-o 
desse incidente. Na última posição, ainda pudemos bater os últimos ele-
mentos do inimigo, que fugiam tomados de pânico. Não tive a lamentar 
nenhuma baixa produzida por bala; tive, apenas, o soldado deste pelo-
tão José Rodrigues Martins com um joelho luxado, devido a uma queda 
que levou, quando transportava material, numa mudança de posição. A 
impressão que tive nos meus comandados foi ótima, todos se houveram 
como verdadeiros soldados do Rio Grande do Sul. Destacaram-se pela 
sua bravura os segundo tenente Alcibiades Francisco dos Santos, sargen-
tos Elpidio Antunes de Oliveira, Lotario da Conceição Miranda, cabos 
chefes de peça e o soldado Leontino Rodrigues Cabreira. Acampamento 
em Itararé, 19 de julho de 1932. Tomaz de Carvalho Osorio. Segundo 
tenente comandante interino." 

Nos combates descritos, teve o Regimento as seguintes bai-
xas, por ferimentos: a 17 de julho, o soldado Natalio do Prado Li- 

238 



ma; a 18, o segundo tenente Eugênio Ferreira da Silva, soldados 
Olivino Alves Machado, Otacilio Ribeiro dos Anjos, Hilário Fer-
nandes, Jerônimo Rodrigues Nunes, Aurélio Machado e Gomercin-
do Rios, sendo que este veio a falecer. 

Dissolvido o Destacamento Silva Júnior, o Regimento a 20, 
recebeu a missão de operar isoladamente, dando golpes de sonda, 
sobre Santa Cruz dos Lopes, ltaberá e Ribeirão Vermelho, para 

apurar a veracidade de informações sôbre a existência de elemen-
tos rebeldes nessa região e bater pequenos grupos que, por ventura, 
fossem encontrados. 

Com a metade de seu pessoal a pé, desobrigou-se dessa mis-
são, apesar de grandes sacrifípios que teve de vencer, dada a falta 
de material de meios e, até, de víveres. Entretanto, ocupou aquelas 
três cidades. 

Na última, o comandante do Regimento teve informações, 
confirmadas por reconhecimentos, que os rebeldes estavam de pos- 
se de Itaporanga. Disso deu conhecimento às autoridades superio-
res e, contrariamente do que esperava, recebeu ordem de permane-
cer em Ribeirão Vermelho... 

Ali conservou-se até 7 de agosto. Neste dia, foi organizado 
um destacamento, sob o comando do coronel João Aimbiré Men-

des, a fim de atacar Itaporanga, ao qual foi incornorado o 39 'Regi-
mento. 

Reunidos os comandantes das unidades que o compunham, o 
coronel Pelegrino, já conhecedor da região e da situação do adver- 
sário, traçou o plano de ataque, aprovado por todos, inclusive 
pelo general Guilherme Ribeiro Cruz, a quem Q Destacamento es-
tava subordinado. 

Assim, o 89 Regimento de Cavalaria Independente seguiria 
pela estrada denominada da Fabôa, com a missão de fixar o inimi- 
go nas trincheiras a leste, nos arredores da cidade; o 39 Regimento 
marcharia pela eistrada denominada Nova, à esquerda do dispositi-
vo, com a missão de fixar os elementos que ocupavam as trincheiras 

do Çemitério (lado sul), desbordando-as francamente e, se possível, 
cortando-lhes a retirada. Uma bateria do 39 Grupo de Artilharia a 
Cavalo apoiaria a ação, mediante a indicação de objetivos e zonas a 
bater, feita pelo coronel Pelegrino. 
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Tudo assentado, na tarde do mesmo dia 7, o Regimento apro- 

ximou-se de Itaporanga e bivacou. 
Pela madrugada de 8, marchou em direção ao objetivo visado 

e, pouco antes das oito horas, marcada para o início do ataque, já 

estava em posição. 
O primeiro esquadrão e uma seção de metralhadoras recebe-

ram ordem de, pela estrada de Itararé, atacarem as organizações 
inimigas nessa frente e nelas fixarem o adversário. As demais sub-
unidades tiveram a incumbência de desbordar a cidade, entrando 

mais ou menos pela frente oposta, completando assim o seu envol-
vimento e cortando a retirada dos seus defensores. Para isso, esses 

elementos internaram-se por uma picada, que lhes facilitava a ma- 

nobra. 
Em ligeiro resumo que, a seguir, transcrevemos, o coronel Pe-

legrino assim descreveu a ação: 

"As oito horas, mais ou menos, o- 89 Regimento de Cavalaria Indepen-

dente engajou-se e continuou na sua missão na parte da organização que 

lhe tocava. Nessa ocasião, o primeiro esquadrão e a seção de metralha-

doras engajaram-se também e, como eu visse abandonadas as trincheiras 

pela cessação do fogo, determinei sua tomada, dando disso conhecimen-
to ao capitão Scherer, que comandava a força encarregada do desborda-

mento. Essa, forçando, acelerando a marcha, completou o desborda-

mento, atacando também as trincheiras. Tomadas as primeiras trinchei-

ras (linha de vigilância), continuou a resistência em sua linha principal. 

Por determinação minha, foi logo tomada essa linha de trincheiras. Já 
dentro da cidade todo o Regimento, a luta continuou com heroismo ini-

gualável dos ocupantes. Desenrolou-se, então, a luta corpo a corpo. Des-
se modo, graças à ação decisiva dos meus homens, depois de quatro 1-ío-

ras de uma luta homérica, ficamos senhores de Itaporanga. Foram feitos 
sessenta e sete prisioneiros, inclusive sete oficiais, apreendidas três me-

tralhadoras pesadas, oito fuzis automáticos, quarenta e oito fuzis Mau-
ser e outros materiais." 

Neste combate, teve o 39 Regimento, feridos, o cabo Vivaldi-
no Dias e o soldado Gentil Trindade, éste gravemente. 

A seguir, a documentação referente a esse encontro: 

"Comandante Geral Brigada Militar. POrto Alegre. De Itaporanga. 9/8. 

Cumpro grato dever comunicar que, ontem, depois três horas renhido 

combate, onde houve lances corpo a corpo, meu Regimento tomou ci- 
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dade Itaporanga. Fizemos sessenta sete prisioneiros, inclusive sete ofi-

ciais, entre estes primeiro tenente Aldrovando Andrade, comandante 
praça. Apreendemos três metralhadoras pesadas, quatro fuzis-metralha-
doras, quarenta três carabinas Mauser, alguma munição, cinco cami-
nhões e dois autos..Tivemos um cabo e quatro soldados feridos. Inimigo 
deixou campo da luta oito mortos e sete feridos, entre estes ferido ca-
beça primeiro tenente Aldrovando. Atenciosas saudações. Tenente coro-

nel Pelegrino." 
"Coluna General Guilherme Cruz. Destacamento Coronel Aimbiré Men-
des. 39 Regimento de Cavalaria da Brigada Militar do Rio Grande do 
Sul. Ao Senhor Comandante do Destacamento. Parte. Este Regimento 
partiu de Ribeirão Vermelho, fazendo a vanguarda do Destacamento, 
ante-ontem, dia 7, às doze horas, com direção a Itaporanga, até a bifur-
cação das estradas Velha e Nova do referido lugar. A partir desta bifur-
cação, marchou pela estrada chamada Nova, com a primeira bateria do 
59 Grupo de Artilharia a Cavalo, enquanto os demais elementos do Des-
tacamento, isto é, o 89 Regimento de Cavalaria Independente e o 99 Ba-
talhão de Caçadores, como reserva, marcharam pela estrada chamada 
Velha. O nosso Regimento, com a primeira bateria, acampou ao escure-
cer desse dia, na bifurcação da estrada Nova de ltaporanga com a do 
passo do Barbosa. Ao amanhecer de ontem, dia 8, reiniciou a marcha, 
ainda com direção a Itaporanga, tudo de conformidade com a vossa or-
dem de operações, por isso que o 89 Regimento de Cavalaria Indepen-
dente deveria atacar a praça de Itaporanga pela zona leste, com o fim 
de chamar a atenção do inimigo para aquele flanco, dando lugar a que 
este Regimento realizasse, auxiliado pela bateria, o ataque e a tomada 
da cidade, pelas zonas sul e oeste. Como sabieis, pelos reconhecimentos 
de oficiais que este comando enviara de Ribeirão Vermelho, quando co-
mandante daquela praça, conheciamos, mais ou menos, a situação topo-
gráfica da cidade, de suas imediações e, também, as organizações defen-
sivas do inimigo. Em face dessas circunstâncias e de outras ocasionais, 
para dar cumprimento à missão que me destes, este comando deslocou 
os segundo, terceiro e quarto esquadrões, com uma seção de metralha-
doras pesadas, para realizar um desbordamento nas trincheiras inimigas, 
localizadas no Cemitério e à direita e esquerda deste, realizando o ata-
que de frente e estas posições com o primeiro esquadrão e a outra seção 
de metralhadoras pesadas do Regimento, logo após a iniciação do fogo, 
do 89 Regimento de Cavalaria Independente, conforme disposição con-
tida em vossa ordem. Senhor coronel, dado o grande acerto e incontes- 
tável êxito de plano traçado, que não só determinou o desvio da aten- 
ção do inimigo para a zona doada ao 89 Regimento, como também o 
deslocamento de seus melhores elementos para aqudie lado, o primeiro 

esquadrão e a seção de metralhadoras pesadas, que o auxiliava, conse-
guiram, antes que os segundo, terceiro e quarto esquadrões completas- 
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sem a sua manobra, a tomada da primeira linha de trincheiras inimigas, 

isto é, a paralela de vigilância, situada na zona do Cemitério. Efetuada 

a tomada dessas trincheiras, os esquadrões terceiro e quarto realizaram 
o ataque e a tomada das demais organizações inimigas, batendo os ele-
mentos que ainda atiravam contra o 89 Regimento de Cavalaria Inde-
pendente, pela retaguarda. Durante a luta, houve verdadeiros golpes de 

heroismo, tanto de parte da nossa tropa, como também do inimigo. De 

posse de t.6clas as organizações adversas, ainda, para nos apossarmos 

completamente da cidade, por isso que o comandante das fprças rebel-
des tentava conter algumas praças, para continuar a resistência, foi ne-
cessária a luta a arma branca, que foi por vezes homérica, dado o estoi-
cismo de alguns elementos rebeldes, principalmente o primeiro tenente 

Aldrovando de Andrade, que os comandava. Iniciado o nosso ataque às 
nove horas, só teve fim quatro horas depois de uma luta homérica, isto 
é, às treze horas e alguns minutos, ocasião em que tomamos posse de td-
da a cidade. Tivemos a lamentar as baixas, por feridos, de um cabo e 
três praças, dentre estas uma gravemente. Dos rebeldes, morreram dois 

sargentos, dois cabos e sete soldados, tendo sido feridos o primeiro te-
nente Aldrovando de Andrade, um sargento, dois cabos e dois soldados, 

que se acham prisioneiros, além dos primeiros tenentes Mário Camargo, 
Mando Luiz de Cico, segundos tenentes Mário Olegário de Morais, 
Higino de Leonel Filho e José do Prado, e cinqüenta praças. Apreende-

mos três metralhadoras pesadas, quatro fuzis-metralhadoras, quarenta e 

três fuzis Mauser, quatro cofres de munição, quatro caminhões e um 

automóvel. Estacionamento misto em ltaporanga, 9 de agosto de 1932. 

Jorge Pelegrino Castiglione. Tenente coronel comandante." 
"39 Regimento de Cavalaria da Brigada Militar do Estado do Rio Gran-

de do Sul. Primeiro Esquadrão. Ao Senhor Fiscal. Parte de combate. 

Relativamente ao combate de ltaporanga, recebi do segundo tenente 
graduado Teimo Dorneles de Azambuja a parte que a seguir transcre-
vo: "Ao senhor comandante do esquadrão. Parte de Combate. Tendo, a 
8 do corrente, seguido incorporado ao esquadrão, em demanda desta ci-

dade, afim de atacar o inimigo e entrincheirado, recebi ordem para avan-
çar com o meu pelotão, tomando contato de frente com o inimigo, e 
permanecer nesta situação, sem progredir, até que os esquadrões (segun-
do, terceiro e quarto) executassem o desbordamento pela esquerda da 
nossa linha. Deslocando-me, tornei contato debaixo de forte fuzilaria 
adversa, pelo fato de haver o inimigo assinalado o avanço de uma patru-
lha de reconhecimento, que fiz destacar-se, e a quem alvejava violenta-

mente. Sendo minha missão a de atacar o adversário e permanecer em 
posição, sem progredir, deveria eu aguardar, com o meu pelotão, o avan-

ço dos esquadrões segundo, terceiro e quarto, a quem estava afeto o 
desbordamento. Porém, como eu percebesse que o inimigo estava fraco 

e desmoralizado, executei o aproveitamento do êxito. Vendo que o ini- 
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migo estava quase vencido, resolvi, muito embora contrariando a ordem 
do senhor comandante do Regimento, dar uma forte carga de baioneta 
nas trincheiras inimigas, o que fiz, apoiado por uma seção de metralha-
doras pesadas, sob o mando dos valorosos e bravos oficiais, senhor pri-
meiro tenente -Elehú Mário Gomes da Silva e segundo tenente Alcibia-
des Francisco dos Santos, que, a frente de seus bravos soldados, abriram 
forte fuzilaria com suas armas automáticas e assim continuamos-  a pele-
ja. Parte do elemento pOista que ocupava as trincheiras resolveu não 
esperar o resultado da cuba, abandonando seus abrigos, disparando ate-
morizados para o interior da cidade, entrincheirando-se em casas, não 
para resistir e, sim, para fugar. Tomei e ocupei, com o meu pelotão, as 
três trincheiras inimigas situadas no flanco esquerdo do Cemitério, en-

quanto os bravos da seção que me apóiou, tendo à frente seus intrépi-
dos comandantes já mencionados, tomaram as outras duas trincheiras, 
situadas no flanco direito do mesmo reduto. Neste ínterim, aproximou-
se o senhor comandante do Regimento, a quem fui explicar o motivo 
que me levou a desobedecer sua ordem, considerando-me, conseqüente-
mente, preso. Estando já sem munição, esperei o rernuniciamento e em 
seguida prossegui o avanço contra o edificio da Cadeia, onde algum ele-
mento havia se entrincheirado e resistia. Entretanto, quando sitiei o re-
ferido prédio e nele penetrei, já o tinha ocupado o bravo e valoroso se-
nhor primeiro tenente Silvio Nunes, à frente de elementos do esquadrão 
(segundo pelotão), que era comandado pelo primeiro sargento Paiva 
Bueno. Neste ínterim, incorporei-me ao esquadrão e seguimos em busca 
da última resistência inimiga, que foi tomada a baioneta e a facão, pelos 
bravos do nosso esquadrão. Cumpre-me mencionar aqui os terceiros sar-
gentos Teófilo Muniz Reis e Gonçalino Silva de Carvalho, que se porta-
ram com a mais extraordinária bravura e bem assim o cabo Guilhermino 
Martins Sônica, que junto ao soldado Nicanor Antônio,de Souza, avan-
çaram contra uma trincheira inimiga, ocupada por um pelotão da For-
ça Pública, sob o comando do primeiro tenente Aldrov" ando de Andra-
de, tendo o referido cabo lutado córpo a corpo com êsse oficial, até lhe 
poder vibrar um forte coronhaço, que o lançou subjugado ao solo. Ao 
mesmo tempo, o soldado Nicanor lutava pelo fogo com aqueles que 
procuravam retomar o comandante Aldrovando das mãos do cabo_Sór-
tica. Foi nessa ocasião que intervieram os elementos dos esquadrões ter-
ceiro e quarto, auxiliando a completa realização do feito, COM o aprisio-
namento dos demais ocupantes das trincheiras. Devo ainda salientar os 
cabos Antônio Pomateli Gomes, Olivino Alves Machado, Processo Nu-
nes Cardoso, Osorio Araújo e Inácio Gomes de Castro, que souberam 
com sua bravura honrar as insignias que carregam sObre seus braços, 
chegando ao ponto que o cabo Olivino, não podendo sanar um inciden-
te de tiro de seu fuzil automático, por estar muito junto do inimigo, ati-
rou-o ao solve sacando de sua adaga investiu impetuosamente sóbre o 
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adversário, conseguindo vencê-lo. É digno de menção o segundo sargen-
to Otávio Ferreira Coelho, que veio voluntariamente apresentar-se ao 
meu pelotão, tendo-me auxiliado grandemente, revelando valor e cora-
gem e demonstrando que será um oficial brioso e de valor. O senhor co-
mandante do Regimento, que assistiu o desenrolar do combate, poderá 
reafirmar o que aqui menciono, pois o mesmo chegou conosco na oca-
sião em que tomamos as citadas trincheiras. Quanto à minha atuação, 
ficará à critério de quem bem poderá julgar, pois, se é que fiz alguma 
coisa, não foi além da minha obrigação e do cumprimento do dever de 
soldado da Brigada Militar. Acampamento em Itaporanga, 10 de agosto 
de 1932. Teimo Dorneles de Azambuja. Segundo tenente graduado, co-
mandante do primeiro pelotão." — Fazendo minhas as palavras do te-
nente Teimo Dorneles de Azambuja, porque acompanhei todos os lan-
ces do esquadrão, devo acrescentar ainda: o sargento Deusdedit Paiva 
Bueno, à frente do segundo pelotão, que comandava, portou-se com 
bravura e inteligência e, após cessar fogo, fez várias prisões, isoladamen-
te; o terceiro sargento Teófilo Muniz Reis, recebendo de mim a missão 
de socorrer o cabo Sórtica, auxiliado pelos cabos Olivino, Processo, sol-
dados Mário Pereira da Silva e Clai José Danesi, e guiado por um prisio-
neiro, tomou de assalto a última trincheira, principal resistência, aprisio-
nando vinte e dois inimigos, entre os quais o respectivo comandante, en-
tregando-os ao terceiro esquadrão. Cumprida essa missão, reuni essa 
sub-unidade na igreja nova, vindo depois ligar-me ao senhor comandante 
do Regimento. Informado, por um oficial prisioneiro, de que a dois qui-
lômetros da cidade se encontrava uma ponte, na estrada de Fartura, 
guarnecida por uns quinze homens, pedi licença ao senhor comandante 
do Regimento para ir ocupá-la, o que fiz, sem novidade. O terceiro sar-
gento Pedro Ripo' da Rosa, auxiliado pelo cabo Sebastião Jaques, solda-
do José Maria de Souza, clarins Gaudêncio Silva e Rosalino Aguirre, que 
fizeram o remuniciamento, não vacilaram em ir, sob intensa fuzilaria, le-
var munição aos que dela necessitavam. O terceiro sargento Odilon Bica 
foi por mim escalado para fazer o serviço de ligação, portando-se com 
coragem, precisão e brio. Acampamento em Itaporanga, 10 de agcisto de 
1932. Olivio de Carvalho Marques. Primeiro tenente comandante-interi-
no." "Em tempo: O primeiro tenente Silvio Nunes alcançou .este esqua-
drão exatamente no momento em que era ocupada a primeira trinchei-
ra. Descendo do caminhão que conduzia munição, esqueceu-se de sua 
função de quartel-mestre e tomou a si a direção de elementos do segun-
do pelotão, com os quais, auxiliado pelo sargento Paiva, tomou a segun-
da trincheira, seguindo para a frente indo ocupar o edifrcio da Cadeia, 
retornando depois às suas funções, já dentro da cidade. dlivio de Carva-
lho Marques. Primeiro tenente." 

"39 Regimento de Cavalaria da Brigada Militar. Segundo esquadrão. Ao 
senhor Fiscal. Parte. Tendo este esquadrão recebido, hoje, às sete horas, 
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a missão de apoiar o terceiro esquadrão e o quarto, nela se manteve até 

que terminou o combate, pois no foi necessário o seu emprego durante 
o mesmo. Acampamento em Itaporanga, 9 de agósto de 1932. Capitão 
João Guimarães. Comandante." 
"Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. 39 Regimento de Ca:  
vaiaria. Terceiro esquadrão. Ao Senhor Comandante. Parte de combate. 
Comunico-vos que, em conseqüência de determinação vossa, a 8 do cor-
rente mês, o esquadrão de me.ü comando partiu, às sete horas da manhã, 
da fazenda Moisés Barbosa, com a missão de, a quatro quilômetros da-
quela fazenda, entrar em um pique ali existente e contornando a estrada 
ir sair muito abaixo e pela retaguarda dos dispositivos organizados, na 
cidade de Itaporanga, enquanto o primeiro esquadrão e uma seção de 
metralhadoras, estabelecendo cohtato.  com  o 'inimigo, chamariam a 
atenção deste para a estrada real, onde também havia ótima organização 
do terreno. Servia de apoio à minha sub-unidade uma seção de metra-
lhadoras, comandada pelo primeiro tenente Tomaz. de Carvalho Osorio. 
Cumprindo à risca a missão que me destes, prosseguiu o esquadrão a 
marcha, quando, às dez horas menos dez minutos, em uma bifucação 
de estrada, ouvimos as primeiras descargas de fuzilaria, denunciantes de 
ter sido estabelecidb contato com o inimigo. Deste ponto ao local que 
deveriamos atingir a distância é de uma légua (pique que só permite a 
marcha por um), por isso aceleramos, tanto quanto nos foi possivel, a 
velocidade da marbha. Tinhamos, também, conforme vossa ordem, com-
binado com o primeiro tenente comandante da bateria de artilharia que, 
quando soltaáemos o primeiro foguete, èle fizesse suas peças dispara-
rem contra as trincheiras inimigas; o segundo, seria para a cessação do 
fogo; o terceiro, para fogo sôbre a estrada de Taquarí e o quarto para 
cessar fogo. À's onze e meia horas, atingimos o ponto determinado, 
abrindo fogo contra o inimigo, na seguinte organização: quarto esqua-
drão, à direita; centro, seção de metralhadoras, em ótima posição; tercei-
ro esquadrão, à esquerda, ficando o segundo esquadrão de reserva. De 
início, foi pedido fogo de artilharia que, vendo nosso rápido avanço, foi 
obrigada a mudar o objetivo de seus tiros, atirando sóbre a estrada Ta-
quarí. Já haviam sido tonfadas por elementos de nossas fórças as trin-
cheiras nas proximidades do Cemitério; progredindo no avanço, conti-
nuamos o combate na cidade, de quando em vez corpo a corpo e que 
durou ainda uma e meia hora. Foram feitos diversos prisioneiros e apre-
endidas armas e munições:De um modo geral, o esquadrão portou-se de 
modo digno das tradições da nossa força e de nossa terra. Salientaram-
se, entretanto, pelo destemor e inteligência com que souberam agir, os 
segundos tenentes graduados Eugênio Ferreira da Silva, Sérgio Moraes e 
Belarrnino Couto; primeiro sargento José Santana Lopes, segundos ditos 
Arlindo Rosa, Ari Pitinga de Lima, Joaquim José de Moura, Valdemar 
Rossato, Alencastro Carneiro da Fontoura, cabos Aristeu Rodrigues 
Ferreira, Virissimo Bonfim, Donato Cirino Bastos, Eustaquio Martins e 
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Natalio do Prado Lima. Devo, ainda, a bem da verdade, dizer que o se-
gundo tenente Tomaz de Carvalho Osorio, que comandou a seção de 
Metralhadoras, demonstrou inteligência, coragem e perfeito conheci-
mento de sua arma, bem assim como todo o seu pessoal. Acantona-
mento em ltaporanga, 8 de agosto de 1932. João Scherer. Capitão co-

mandante do esquadrão." 
"39 Regimento de Cavalaria da Brigada Militar. Quarto esquadrão. Ao 
Senhor Comandante. Parte de combate. Em cumprimento à ordem rece- 
bida, às sete horas do dia 8 de agosto, na fazenda Moisés, sai com o 
esquadrão, fazendo parte da fõrça comandada pelo capitão João Sche-
rer e que tinha a missão de atacar ltaporanga pelo flanco direito e pela 
retagyarda. Marchamos pela estrada geral uns quatro quilómetros e de-
ppip pelo pique e caminhos improvisados. Às sete horas e cinqüenta mi-
nutos, ouvimos a fuzilaria, denunciando o engajamento da fõrça encar-
regada do ataque de frente. Forçamos a marcha e, às dez e meia horas, 
na altura da estrada do passo do Salto de Itararé, recebi do capitão 
Scherer ordem de tomar posição, com o esquadrão, à direita, ligando-
me com o primeiro, incumbido do ataque de frente, mas, como este 
movimento fosse prejudicado pela progressão mui rápida deste esqua-
drão, resolvi reunir em uma posição de abrigo e dali designei os pelotões 
tenentes Rodrigues e Cordeiro, para entrarem pela cidade, baterem os 
matos existentes e impedirem a retirada do inimigo pela estrada do Ta-

quarí, que- ainda resistia e estava sendo atacada pelo terceiro esquadrão. 
O pelotão tenente Rodrigues, cumprindo sua missáb, tomou a Cadeia 
local, onde havia ainda resistência e, prosseguindo, fêz diversos prisio-
neiros. O pelotão tenente Gomercindo, a principio, tomou posição na 
frente do Cemitério. Dali, determinei-lhe ligar-se com o pelotão tenente 
Rodrigues, pelo flanco esquerdo, e com elementos do 89 Regimento de 
Cavalaria Independente, pela direita, com a mesma missão daqueles. Na 
nova missão, foi o pelotão comandado pelo segundo sargento Antônio 
Martins, por ter o tenente Gomercindo recebido missão especial do co-
mandante do Regimento. O pelotão tenente Cordeiro não agiu em con-
junto na missão que lhe dei. Ficou este oficial no Centro Telefônico e 
seu pessoal dividiu-se, seguindo uns homens com o pelotão tenente Ro-
drigues e outros com o terceiro esquadrão. De um modo geral, tanto 
oficiais como praças agiram bem. Cumpre salientar o primeiro tenente 
graduado Alfredo Rodrigues da Silva, segundo sargento Valdemar Ortiz 
e primeiro sargento Basilio Bica, este como comandante da seção de co-
mando, pelo modo inteligente com que agiu, fazendo na progressão o 
deslocamento do remuniciamento, sempre em situação de, com facili-
dade, atender às necessidades dos combatentes e aquéles pelo modo 
inteligente com que conduziram seus comandados; e o soldado Leopol-
dino Cardoso dos Santos, por ter no Centro Telefônico (Hotel) aprisio-
nado dois oficiais com sua bagagem e armas, entregando-as intatas a um 
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oficial. Foram feitos diversos prisioneiros e apreendidas armas e muni-
ções. Gastou o esquadrão mil novecentos e cinqüenta tiros. Acampa-

mento em Itaporanga, 9 de agosto de 1932. Adonis Ventura Homem, 

Capitão comandante do esquadrão." 
"39 Regimento de Cavalaria da Brigada Militar. Pelotão de Metralhado-
ras. Ao Senhor Fiscal. Parte. Nas primeiras horas de ontem, dia, 8, logo 
depois que o Regimento levantou acampamento da fazenda Barbosa, 
duas léguas distante da cidade de Itaporanga, o comando desta sub-uni-

dada teve conhecimento de-que o Destacamento Coronel Aimbiré-, — 

nosso Regimento e o 89 de Cavalaria Independente, uma bateria do 59 
Grupo de Artilharia a Cavalo e 99 Batalhão de Caçadores — atacaria nes-

se dia o praça de Itaporanga e que o 89 Regimento engajaria o combate 
na zona leste da cidade, com a missão de chamar a atenção do inimigo 

para esse flanco e mantê-lo aferrado às suas posições, enquanto nosso 

Regimento, auxiliado pela Bateria, atacaria pelos flancos sul e oeste, 
com a missão de penetrar nas organizações diversas, forçando a rendição 
dos elementos da zona leste, a fim de complefar a posse da cidade. Horas 

depois, isto é, às oito e meia-, já o Regimento, a quatro quilômetros, 

mais ou menos, de ltaporanga, foi dada ordem de ataque, que constou, 
em linhas gerais, do seguinte: os segundo, terceiro e quarto esquadrões, 

aproveitando um pique, à direita da estrada de marcha e que dá acesso 

à referida cidade, pela zona sul, do Cemitério, deveriam, com o auxilio 

de uma seção de metralhadoras, realizar um desbordamento pelo flanco 
oeste, enquanto o primeiro esquadrão, com outra seção, logo depois 
que o 89 Regimento de Cavalaria Independente iniciasse o fogo, ataca-
ria pela frente, eixo da estrada de marcha, as trincheiras localizadas no 

Cemitério, e à direita e esquerda deste, a fim de, mantendo o adversário 
sob intenso fogo de frente, facilitar a manobra dos esquadrões. Em con-
seqüência da ordem acima, determinei ao segundo tenente Tomaz de 
Carvalho Osorio que se apresentasse, com sua seção, ao capitão João 
Scherer, comandante do terceiro esquadrão, que, logo depois, no cum-
primento da missão que lhe fora atribuida, assim como aos segundo e 

quarto esquadrões, marchou por um pique, abandonando assim o nosso 
eixo de marcha, isto é, do primeiro esquadrão e da seção de metralhado-
ras do segundo tenente graduado Alcibiades Francisco dos Santos, com 
este comando. As nove horas e um quarto, iniciamos a marcha de apro-
ximação, o primeiro esquadrão na direção geral do eixo de marcha — es-

trada de Itararé —, tendo elementos avançados, pelotão tenente Teimo. 
A seção de metralhadoras, sob minha direção, marchou à esquerda da 
estrada, promovendo, na aproximação, a sua própria segurança. Dessa 
forma, progrediu a seção até a primeira entrada em posição, para em se-
guida receber a comunicação do tenente Teimo, que se encontrava nas 
proximidades da orla do bosque, por onde marchavamos. Em vista do 

que me comunicou o referido oficial, progredi com a seção até o primei- 
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ro escalão, ficando ele constituido da seção e mais o pelotão tenente 
Teimo. Nessa situação, fiz trabalhar as duas peças, para logo em seguida 
transportá-las, com os elementos do esquadrão, para a orla do bosque, 
mais ou menos a duzentos e cinqüenta metros da primeira linha de trin-
cheiras inimigas, mais tarde verificada paralela de vigilância. Nessa posi-
ção, nos conservamos por espaço de uma hora, mais ou menos, funcio-
nando as duas peças, que executavam a primeira, junto da qual eu me 
encontrava, fogos precisos contra o elemento da trincheira, localizada 
à direita do Cemitério e sobre a parte direita dêste; a segunda, junto da 
qual se encontrava o tenente Alcibiades, também com precisão, atirava 
contra o elemento da trincheira da esquerda do Cemitério e parte es-
querda deste. Como o nosso ataque tinha como objetivo principal faci-
litar a manobra dos esquadrões segundo, terceiro e quarto, verifiquei, 

logo que calou uma metralhadora adversa, que nos hostilizava, ser pos-
sivel, e como a nossa missão impunha, continuarmos a manter o adver-
sário sob o nosso fogo, resolvi determinar ao pelotão tenente Teimo e à 
seção tenente Alcibiades a tomada das primeiras trincheiras, de onde já 
não partia um só tiro. Ao chegarmos nas trincheiras, encontramos ain-
da, nos elementos de organização localizados à direita do Cemitério, 
quatro soldados rebeldes, tendo um reagido à prisão e ferido o soldado 
do primeiro esquadrão Gentil Trindade, o qual foi morto pelo dito, 
também do primeiro esquadrão, Gregório Mendes, sendo os demais apri-
sionados. De posse dessa linha de trincheiras, determinei a ocupação dos 
elementos da esquerda, pelo pelotão tenente Teimo. No centro ficou o 
tenente Alcibiades, com a segunda peça, e nos elementos da direita fi-
cou comigo a primeira peça, com algumas praças mais do primeiro es-
quadrão. Nessas posições, permaneci, sem permitir que fosse disparado 
um só tiro, em vista da completa cessação de fogo das trincheiras que se 
encontravam em nossa frente. Achavamo-nos nessa situação, quando os 
demais elementos do Regimento progrediram sábre a cidade, onde se 
desenrolou a luta final. Cumpre-me informar-vos, finalmente, que tanto 
os oficiais como as praças do pelotão portaram-se em altura digna dos 
mais francos elogios. Sdbre a ação do tenente Carvalho, abstenho-me de 
fazer referências pessoais, por isso que não operou sob as minhas vistas. 
Quanto à seção tenente Alcibiades, merecem referência especial, não só 
0:sse tenente, como também os cabos Vivaldino Dias e José Jesus da Cu-
nha, aquele ferido levemente, os soldados Jerdnimo de Oliveira, Anaure-
lino Marçal Leonço e Oscar Ribeiro. É meu dever salientar também a 
ação do terceiro sargento Gonçalino Carvalho, que realizou, por minha 
ordem, uma perigosa e importante ligação com os esquadrões que cons-
tituiam a unidade de manobra do Regimento, demonstrando abnegação 
e bravura. Acantonamento em Itaporanga, 9 de agOsto de 1932. Elehú 
Mário Gomes da Silva. Primeiro tenente comandante." 

Como aconteceu em outras unidades, também o 39 Regimen- 
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to, apesar de haver cumprido com denodo e galhardia o seu dever, 
não ficoú infenso aos maléficos efeitos da política, que conseguira 
empolgar alguns de seus oficiais, embora em número reduzido. 

Um destes, entretanto, o primeiro tenente graduado Alfredo 
Rodrigues da Silva, chegou a abandonar a unidade, sendo qualifica-
do desertor. Permaneceu algum tempo no estrangeiro, retornando 
mais tarde ao seio da força, por efej,to de anistia. 

Termina, aqui, a descrição de como atuaram as unidades efe-
tivas da Brigada Militar, mandadas a São Paulo, para auxiliarem a 

debelação da mazorca. 
Em vidas as frentes onde se combateu, a cooperação das tro-

pas gaúcha"; foi enérgica e decisiva. 
Os comandos superiores, a que estiveram subordinadas, não 

lhes regatearam aplausos à conduta disciplinada, ao ardor patrióti-- 
co e à .bravura com que se conduziram, aliados ao elevado espírito 
de sacrifício e de abnegação, de que sempre deram provas. 

Já consignamos atrás os juizos, altamente expressivos, do ge-
neral Colatino Marques, sóbre o 49 Batalhão de Infantaria, e do co-
ronel Argemiro Dorneles, àcerca do 19 da mesma arma e do 29 Re-
gimento de Cavalaria. 

Infelizmente, não conseguimos obter as referências certamen- 
te feitas àsdemais unidades. Mas,.de uma coisa estejamos conven-
cidos: não desmereceram elas das tradiçbes gloriosas da Brigada Mi-
litar e, como aquelas, souberam portar-se dignamente no campo da 
luta. 

Resta, agora, transcrever mais um documento de alta valia, 
não só pelo seu significado, como pela elevada autoridade moral de 
quem o subscreveu: o general Pedro Aurelio de Góis Monteiro: 

"Interventor Federal Rio Grande do Sul. P6rto Alegre. Terminadas•as 
operações militares contra o movimento revolucionário paulista prestes 
a ser dissolvido o Destacamento do Exército de Leste, cumpre-me, por 
um dever de justiça, lealdade e patriotismo, salientar a atuação enérgica 
e oportuna da Força Pública de vosso Estado. Desnecessário se torna 
descrever em detalhes os diferentes feitos de armas em que tomou par-
te, bem como as provas de energia física e abnegação dadas no correr da 
luta, pois de tudo vossa excelência era informado contínua e detalhada-
mente. O que ora faço é entregar-vos os agradecimentos do Destacamen-
to do Exército de Leste pela colaboração recebida e manifestar-vos o 
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meu profundo respeito pela memória daqueles que souberam cair com 
honra no campo da luta. Queira, pois, aceitar com os meus cumprimen-
tos pelo restabelecimento da ordem, os protestos de minha afetuosa 
consideração. General Góis Monteiro." 

A A Federação, de 25 de outubro, deu publicidade ao telegra-

ma a seguir: 

"De Recife. 24-10-32. General Flores da Cunha. Interventor Federal. 
Porto Alegre, Oficiais Brigada Militar Pernambuco, de volta do front do 
sul, onde tiveram contato com forças Brigada Militar Rio Grande, bata-
lhões provisórios inclusive, sentem-se dever exprimir sua profunda 
expressão admirativa e de gradecimentos ao valor dos combatentes gaú-
chos pelas suas virtudes propriamente militares, como também pelo so-
berbo espírito companheirismo de que deram provas. Folgam os sinatá-
rios presente haverem constatado maneira inconcussa e direta no recen-
te episódio vida nacional, em que se jogou sorte movimento mil nove-
centos trinta, explêndida afirmação identidade pontos vista e afinidade 
sentimentos ligando, desde primórdios história brasileira, gaúchos e per-
nambucanos. Dirigem-se os oficiais da Brigada Militar deste Estado ao 
intrépido e cavalheiresco Interventor Federal Rio Grande do Sul, como 
autorizado representante, para solicitar transmita sua excelência a tária 
brava tropa que faz orgulho dessa terra expressão nosso reconhecimento e 
nossa simpatia, fazendo votos sinceros para que jamais sofra solução 
continuidade cordialidade reinante entre soldados e povo dos dois gran-
des Estados, assim acontecendo para grandeza, felicidade e glória nosso 
País. Cordiais saudações. Tenente corcinel Emerson Benjamin, majores 
R ogaciano Melo e Pedro Malta, comandantes, respectivamente, 29, 10 e 
39 Batalhões." 
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CAPI-TUL,0 XIII 

— CONTINUAÇÃO DA REVOLUÇÃO CONS. 
TITUCIONALISTA DE SÃO PAULO. — Atua-

ção das unidades não permanentes da Brigada 
Militar — 89 Batalhão de Infantaría da Reserva: 
Tiroteio em Serraria. Operações na fazenda de 

Santa Cruz dos Ferreiras. — 39 Corpo Auxiliar: 

Sua atuação no Rio Grande. Partida para São 
Paulo. Ataque à boca da picada Burf-Capão Bo-
nito. — Combate na região da ponte do Minei-
ro. Operações sabre o rio das Almas. — O Pé-no- 

chão. 
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Veremos, agora, a atuação de outras unidades não permanen-
tes da Brigada Militar, que, também, tomaram parte nas operações 

em território paulista. 

Criadas com subordinação ao comando e regulamento da Bri-
gada Militar enquanto existiram, é,óbvio, fizeram parte integrante 
da corporação, e por isso, o que fizeram não pode ser omitido. 

Lamentavelmente, foram poucas as informações conseguidas 
a respeito de algumas, nada ácerca de outras. Unidades irregulares, 
seus arquivos ficaram em poder dos respectivos comandantes, ao 
invés de serem recolhidos à Brigada Militar. E a maioria désses co-

mandantes não se deram ao trabalho de, nem ao menos, acusar o 
recebimento da correspondência em que se lhe solicitavam infor-

mações'. 
O' que há, para base deste trabalho, são apenas alguns poucos 

relatórios e telegramas que encontramos publicados em Boletins 
da Brigada Militar. 

'Feita essa pequena ressalva, comecemos pelo 

89 Batalhão de Infantaria da Reserva 

, 
Esta unidade originou-se da Escola de Instrução, nela trans-

formada provisoriamente, por decreto .de 25 de agósto. Foi-lhe da-

do o efetivo de 400 homens, sendo 22 oficiais, sob o comando do 

major Ramiro Barcelos Feio. 
Convenientemente aparelhado, o Batalhão partiu de POrto 

Alegre a 8 de setembro, viajando por via férrea. 
A 17, atingiu Capão Bonito, no Estado de São Paulo, onde 

passou a integrar um Destacamento, sob o comando do tenente co-
ronel João Marcelino Ferreira da Silva, ficando em reserva, à dispo- 
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sição da Divisão de Infantaria, articulada na região daquele nome e 

orientada para a ponte Damião Ferreira. 
No mesmo dia, iniciou deslocamento, alcançando , a 2b, as 

proximidades de Serraria; aí, a vanguarda entrou em contato com 
o adversário que, após cerrado tiroteio com a primeira companhia 
e um pelotão da quarta, retirou pela picada que conduz à picada de 
Sanfá-Cruz dos Ferreiras. 

Continuando sua progressão a 21, depois de haver marchado 
cérca de cinco quilômetros de terreno acidentado, de mato denso e 
cortado de picadas, os elementos da ponta da vanguarda foram ti-
roteados por patrulhas rebeldes, ocultas na orla de um bosque e 
que retiraram em seguida. 

À tarde, o Batalhão atingiu aquela fazenda, abandonada pelos 

rebeldes após pequena resistência. 
Nesse local, permaneceu até a cessação das hostilidades, sus-

tentando tiroteios diários com elementos rebeldes, que o vinham 
inquietar. 

Na noite de 29, o inimigo desferiu violento ataque às suas po-
sições. A ação teve início no flanco esquerdo, generalizando-se 
em seguida; em toda a frente. As companhias primeira e quarta, 
encarregadas da segurança do acantonamento, responderam ao 
fogo adversário; depois de quase uma hora, foram reforçadas por 
pessoal de outras sub-unidades e apoiadas por diversos disparos de 
uma bateria de artilharia, à disposição do corpo. 

Após hora e meia de ataque, em que empregaram até grana-
das de mão, sem lograrem êxito, dada a resistência oposta, as tro-
pas rebeldes recuaram para as margens do rio Paranapanema, reo-
cupando suas organizações. 

Nos combates e tiroteios descritos, teve o Batalhão, feridos, 
os segundos sargentos Horácio Souza Leal, Julio David Torres, ca-
bos Ernesto José da Cunha, Artur Vieira Rodrigues, soldados Dar-

ci Alves Bitencourt, Antônio Pizati, Paulo Roulien Alves Ferreira, 
João Pedro de Aguiar, Mauricio da Silva Cai-Valho, Manoel Pereira 
Lago e Hermenegildo França, tendo este.  falec,i,dó. 

Os telegramas e partes a seguir, dirigrd'O's ao comandante geral 
da Brigada Militar, pelo comandante do Batalhão, e a este pelos 
das sub-unidades, detalham como se desenrolaram 'aquelas ações: 
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"Comandante Brigada Militar. Pbrto Alegre. De Capão Bonito. 24-9-32. 

Dia 20 corrente, Batalhão que faz parte Destacamento coronel Marca-
lino Ferreira da Silva, teve as primeira e quarta companhias, comando 
tenentes Ferraz e Gontran, empenhadas inimigo a oito quilômetros 
aproximadamente norte Capão Bonito. Depois cerrado tiroteio durou 
cerca hora e meia, nossos soldados, avançando bioneta calada, desaloja-
ram suas trincheiras elementos defendem regime decaído. Todos sol-
dados Batalhão portaram-se brilhantemente, destacando-se segundo te-
nente graduado Sebastião Fábio que, apesar surpreendido, soube levar 
frente decididamente seu pelotão. Tivemos feridos nessa ação, levemen-
te, soldado Antônio Pizati e, gravemente, soldado Dard Alves Biten-
court. Dia 21, Batalhão tomou, sem encontrar resistência, fazenda San-
ta Cruz Ferreiras, que fica dois quilômetros rio Paranapaslema. De suas 
trincheiras, adversário hostiliza elementos avançados Batalhão, tendo si-
do feridos sargento Horácio Souza Leal e soldado Hermenegildo França. 
Demais oficiais e praças bons. Major Ramiro Feio. Comandante 89 Bata-

lhão Reserva." 
"Comandante Brigada Militar. Pôrto Alegre. De Capão Bonito. 28-9-32. 
Batalhão está estreito contato inimigo fazenda Santa Cruz dos Ferreiras. 
Foi ferido, dia 24, levemente, na linha de frente, cabo Ernesteo José da 
Cunha. Artilharia inimiga bombardeia constantemente acantonamento 
Batalhão, tendo sido feridos estilhaços granadas, levemente, dia 25, sol? 
dado Paulino Roulien Alves Ferreira, dia 27, soldado João Pedro 
Aguiar. Major Ramiro Feio. Comandante 89 Batalhão Reserva." 
"Comandante Brigada Militar. Pbrto Álegre. De Capão Bonito. 30-9-32. 
Inimigo tentou retomar, dia 29, fazenda Santa Cruz dos Ferreiras, para 
o que protegido escuridão noite lançou um ataque às nossas posições e, 
depois tiroteio durou cerca hora e meia, adversário foi repelido, voltan-
do suas trincheiras. Tivemos feridos nesse combate, levemente, segundo 
sarnento Juho David Torres, cabo Artur Vieira Rodrigues, soldados 
Mauricio da Silva Carvalho e Manoel Pereira Lago. Major Ramiro." 
"89 Batalhão de Infantaria da Reserva da Brigada Militar do Rio Grande 
do Sul. Primeira companhia. Ao Senhor Comandante do Batalhão. Par-
te de combate. Tendo recebido ordem para fazer, coma companhia de 
meu comando, a vanguarda do Batalhão, que tinha a missão de atingir 
à fazenda Santa Cruz dos Ferreiras, no Estado de São Paulo, fiz iniciar 
a marcha às oito horas do dia 20 do corrente mês, em direção à referida 
vila, mantendo como ponta da vanguarda um pelotão, sob o comando 
do segundo tenente graduado Sebastião Fábio, que recebeu ordem de 
explorar todo o terreno à direita da estrada que liga Capão Bonito a 
Santa Cruz dos Ferreiras. Avisado que, pelas proximidades do eixo da 
estrada, existiam pequenas resistências inimigas, procurei sondar o ter- 
reno e mandei avançar alguns homens como esclarecedores. Estes vascu-
lharam todo o terreno até as proximidades de um casebre, existente um 
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pouco à direita do eixo de marcha. Como, porém, recebi ordem verbal 
de me deslocar mais para a direita, encaminhei-me com a companhia em 
direção a um bosque de pinheiros e, aí, constitui novamente meus ele-
mentos, que, pelas circunstâncias do momento, haviam se espalhado 
muito sobre o terreno designado para o deslocamento do Batalhão. De-
pois disso, iniciei novamente a marcha, mantendo dois pelotões na fren-
te, como primeiro escalão. Como havia sido já explorado o terreno onde 
iria marchar, pouca cautela tomei até o casebre mencionado. Já estava 
próximo à orla do mato, que fica à direita da estrada, quando recebi 
desse comando ordem por escrito para fazer retroceder a companhia pa-
ra onde se achava o batalhão. Fiz avançar até os pelotões da frente o 
mesmo ligador, que trazia a ordem, para que os respectivos comandan-
tes dela tivessem conhecimento. Quando os seus pelotões estavam dan-
do cumprimento a ordem, foram alvejados pelas costas, de dentro do 
mato, iniciando-se então forte fuzilaria de ambos os lados. Logo de iní-
cio foi ferido o soldado da primeira companhia Dard Alves Bitencourt. 
Supondo eu que o inimigo fosse fazer forte resistência, em vista das 
boas posições que ocupava, procurei ligar-me com os elementos da reta-
guarda, para garantir o remuniciamento, caso fosse necessário. Depois 
de vinte minutos de forte tiroteio, os pelotões, sob o comando dos se-
gundos tenentes Sebastião Fábio e José Joaquim Ferreira, fizeram uma 
forte carga sobre o adversário, que não pode resistir ao ímpeto do ata-
que. Sob vil-ias ao Rio Grande, tomamos as posições adversas, conser-
levando-nos nelas até sermos substituídos pela quarta companhia, que vi-
nha fazendo o segundo escalão. Na ação todos portaram-se com intrepi-
dez, salientando-se sobremodo o cabo Altamonte Adolfo Cruz e o sol-
dado Manoel Antônio da Fonseca. Acampamento em Santa Cruz dos 
Ferreiras, 30 de setembro de 1932. Carlos Lewis Ferraz. Primeiro tenen-
te comandante." 

"89 Batalhão de Infantaria da Reserva da Brigada Militar. Quarta com-
panhia. Ao Senhor Comandante do Batalhão. Parte de combate. Tendo 
recebido ordem de fazer, com a minha companhia, o segundo escalão 
da vanguarda, sendo que o primeiro era feito pela pritheira companhia, 
afim de marçharmos sobre a fazenda de Santa Cruz dos Ferreiras, 

a marcha às oito horas e vinte minutos, do dia 20 do corrente mês. 
Quando prosseguiamos a marcha e atingimos um mato existente na es-
trada que vem a esta fazenda; tive conhecimento de que a primeira com-
panhia havia entrado em contato com o inimigo, e logo em seguida ou-
vi forte fuzilaria. Logo depois, recebi do primeiro tenente Carlos Lewis 
Ferraz pedido de refôrço e munição; mandei imediatamente apoiar a ci-
tada companhia por um pelotão, comandado pelo primeiro tenente, em 
comissão, Moacir Braga, e marchei, com o resto da companhia, até às 
imediações da primeira, fazendo imediatamente elementos do segundo 
pelotão guarnecer o lado esquerdo do mato, visto o inimigo alvejar 
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continuamente o resto de minha companhia. Tendo recebido uma or-
dem vossa, para que a primeira companhia retrocedesse, fiz imediata-
mente chegar às mãos do tenente Ferraz, o qual deu cumprimento, em 
vista do inimigo ter se retirado desordenadamente. Logo depois, confor-
me vossa ordem, fiz, com minha companhia, um avanço de um quilôme-
tro, mais ou menos, e ocupei o primeiro escalão, o terreno conquistado 

ao inimigo. Durante o combate, minha força, cumpriu o seu dever. Dei-

xo de mancionar o destaque de oficiais e praças, porque nada mais fize-

ram do que cumprirem fielmente as ordens emanadas desse comando. 
Acantonamento ,na fazenda de Santa Cruz dos Ferreiras, 30 de setem-
bro de 1932. Gontran de Melo Ramos. Primeiro tenente comandante." 
"89 Batalhão de Infantaria da Reserva da Brigada Militar do Rio Grande 
do Sul. Primeira companhia, Ao Senhor Fiscal. Parte de combate. 

Cumpre-me levar ao vosso conhecimento que, no dia 29 do passado, por , 
ocasião do ataque pelas forças rebeldes ao nosso Batalhão, portaram-se 
de modo digno, no comando de seus pelotões, os segundos tenentes Se-
bastião Fábio e Antônio Camara da Silva; segundos sargentos João Wei-

ler, Renato Moro Ramos, Olegário Pais de Oliveira e Manoel Gonçalves 
Brochier, cabos Artur Vieira •Rodrigues, sendo este ferido quando traba-

lhava um fuzil Z.B., Altamonte Adolfo Cruz, que na parte mais forte do 
combate manejou um fuzil Z.B. Não deixarei de citar também os nomes 
dos • cabos João lnocêncio de Souza, Otalino Cardoso, Jobair Bueno 
Vargas, Delmar Nascimento, Manoel Antônio da Fonseca, que demons-

traram calma e perfeita compenetração de seus deveres militares, e o 
soldado Mauricio da Silva Carvalho, que foi ferido numa mão, no mais 

aceso da peleja. Merecem especial menção o terceiro sargento Salvador 
Leal dos Santos e o soldado Ricardo Flores que, espontaneamente, se-
guiram para a linha de frente, onde combateram como bravos soldados 
do Rio Grande, até o final da luta. É de lembrar que essas praças sempre 
distribuiram com presteza a ração das praças desta companhia, quando 
no serviço de vigilância, muitas vezes debaixo de cerrada fuzilaria do ini- 
migo. Finalmente, tOdas as praças desta companhia portaram-se bem, 
exceto as de números cinqüenta e um, Manoel Veiga Ramos, oitenta e 
nove, Pedro Luiz Lopes, e noventa e seis, Florisbaldo Rodrigues, que se 
portaram covardemente, fugindo da linha cie fogo, sendo que o corne-
teiro João Manoel Gomes, que estava de ligador entre os pelotões tenen-
te Fábio e tenente Camara, deixou de fazei:  esse serviço, declarando ao 
tenente Camara que n5o se exporia às balas. Acantonamento em Bull', 

11 de outubro de 1932. José Joaquim Ferreira. Primeiro tenente, co-
mandante interino." 

"89 Batalhão de Infantaria da Reserva da Brigada Militar do Rio Gran-

de do Sul. Terceira Companhia. Ao Senhor Fiscal. Parte. Comunico-vos 
que, ontem, às vinte e uma horas, o inimigo abriu, inesperadamente, 

violento fogo sobre as posições defendidas pelo 79 Regimento de I nfan- 
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tarja, no nosso flanco esquerdo e, em seguida, contra a linha principal 
de resistência da nossa unidade. Conforme ordem verbal do senhor co-
mandante do Batalhão, a companhia tomou posição nas imediações do 
flanco direito, e em sentido perpendicular ao mesmo, com a dupla mis-
são de barrar qualquer tentativa de desbordamento por parte do 
adversário e de guarda à heróica bateria do 59 Regimento de Artilharia 
Montada, que nos apoiava. Disposta em uma crista e completamente de-
sabrigada (pois, pelo inesperado do ataque e a escuridão da noite as pra-
ças não puderam procurar seu material de sapa), a companhia, por espa-
ço de quase hora e meia, afrontou com galhardia o fogo inimigo, que 
batia de enfiada a posição que ocupavamos, única que, de momento, 
satisfazia as exigências da missão recebida. O segundo tenente João Ga-
briel Pereira, comandante do segundo pelotão, interpretando mal uma 
ordem minha, foi ter, com sete homens, à linha de resistência, onde 
aliás não desmentiu o seu hagitual denodo, já por tantas vezes posto à 
prova. Nessa emergência, determinei ao sargento Geraldi Pires Atanasio 
que assumisse o comando do pelotão. Nos combates à noite, é difícil, 
senão impossivel, observar-se a conduta de cada um. No entanto, por in-
formações dos comandante de pelotões, é justo pôr em relevo a cora-
gem e o espirito de sacrificio das seguintes praças: terceiro sargento Val-
dionor Rodrigues dos Santos, cabos Odorico Rodrigues, Hugo Pereira, 
Ludgero Batista Dorneles, Cândido dos Santos, soldados Pedro Macha-
do de Lima, Guilherme Alves, Merino Rocha, Anastacio Pereira da Sil-
va, Osvaldo Costa, João Gabriel Pereira, João Melquiades dos Santos, 
Zoilo Acunha, Sérgio Luiz Antônio e Vicente dos Santos. É preciso ain-
da ressaltar a ação eficiente, heróica e leal dos primeiro tenente Albino 
Candiota Xavier, segundo dito João Vidal Ajala e segundo sargento Ge-
raldi Pires Atanasio, este momentaneamente investido das funções de 
comandante do pelotão. Por sorte, a terceira companhia teve só um feri-
do: o segundo sargento Julio David Torres; por desdita, um covarde, o 
soldado Francisco Sampaio, que fugiu miseravelmente quando seu gru-
po de combate tomava posição. Acantonamento na fazenda de Santa 
Cruz dos Ferreiras, 30 de setembro de 1932. Eudoro Lucas de Oliveira. 
Primeiro tenente." 
"89 Batalhão de Infantaria da Reserva da Brigada Militar do Rio Grande 
do Sul. Quarta Companhia. Ao Senhor Comandante do Batalhão. Parte 
de combate. Conforme ordem de serviço diário, substitui, no dia 29 do 
pretérito, no flanco direito da fazenda de Santa Cruz dos Ferreiras, às 
sete horas da manhã, a terceira companhia do nosso Batalhão. O serviço 
vinha sendo feito normalmente, pois o inimigo, nesse dia, mostrou-se 
fraco; porém, às vinte e uma horas, começou a fazer fogo nas linhas de 
defesa do 79 Regimento de Infantaria do Exército, que se achava à nos-
sa esquerda e, em ato contínuo, o fogo generalizou-se em t6da a frente 
de combate. A minha companhia, que se achava, como já me referi, no 
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primeiro escalão de defesa, esperou o impetuoso ataque do inimigo, 
pois este, julgando que o flanco direito, o mais importante para um in-

filtramento, estivesse pouco reforçado, procurou lançar todo o poder de 

sua força e de seus fogos, chegando a nos alvejar com tiros de morteiro, 

os quais foram insuficientes. A nossa companhia suportou com bravura 

o fogo inimigo, por espaço de hora e meia, quando este, já rechassado, 
retirou-se para suas trincheiras do lado direito do Paranapanema. Por 

ocasião do ataque inimigo, vieram apresentar-se a mim elementos das 
companhias, os quais, depois de organizados, mandei para a primeira li- 

nha, afim de reforçarem a minha companhia. Apresentou-se, também, a 
mim, --o segundo tenente da segunda companhia, Protasio Monteiro da 
Silva, comandando um pelotão, o qual mandei imediatamente cobrir o 
flanco esquerdo da minha companhia, que se achava com poucos ele-
mentos. Mais tarde, apresentou-se também o segundo tenente Claudio/. 
José de Carvalho, com algumas praças da segunda companhia, ao qual 
determinei que fcisse reforçar a primeira, que se achava guarnecendo a 

parte esquerda da fazenda, pois esta, por diversas vezes mandou pedir-

me reforços. Também apresentou-se o segundo tenente Mário Borges da 

Costa, comandando uma seção de metralhadoras pesadas, o qual não 
entrou em fogo, por não ser, niocasião, necessário.)Em vista da grande 
confusão que houve, custei um pouco a entrar em contato com os ele-

mentos mais avançados; diversas praças da companhia, tomadas de sur-
presa, pelo tiroteio, começaram a sair de seus abrigos e a atirar contra os 
próprios companheiros. Depois de muito custo, auxiliado pelo segundo 
tenente Alcides Neves, consegui restabelecer a calma nestas praças. Ob-
servei com satisfação a calma e sangue frio, com que se conduziram os 
primeiros tenentes Protasio Monteiro da Silva, Moacir Braga, segundos 
ditos João Gabriel Pereira, Adroaldo Florentino da Silva, Alcides Neves 
e Claudio José de Carvalho, pois estes oficiais cumpriram com nitidez 
todas as ordens que lhes dei. Acampamento em Buil', 10 de outubro de 
1932. Gontran de Melo Ramos. Primeiro tenente." 

"89 Batalhão de Infantaria da Reserva da Brigada Militar do Estado do 
Rio Grande do Sul. Quarta Companhia. Ao Senhor Fiscal. Parte. Comu-
nico-vos que, no dia 29 do pretérito, por ocasião do ataque das forças 
inimigas ao nosso Batalhão, portaram-se de modo digno os segundos sar-
gentos João Davlonta, Antônio Bruno Wagner, Guilherme Lewis Ferraz 

e terceiro dito João Alves Macedo. O primeiro, não tendo encontrado 
seu comandante de pelotão, veio imediatamente comunicar-me e trans-
portou -sozinho para a linha da frente munição para o seu pessoal; o 

segundo agiu com bravura a frente de seu grupo, quando o inimigo, na 

distância de cento e cinqüenta metros, procurava avançar. Os demais, 
ora concertavam fuzis automáticos que não funcionavam. Acantona-

mento na fazenda de Santa Cruz dos Ferreiras, 19de outubro de 1932. 
Gontran de Melo Ramos. Primeiro tenente." 

259 



Terminadas as operações, o 89 Batahão da Reserva regressou 

ao Rio Grande, sendo desmobilizado e convertendo-se novamente 
em Escola de Instrução. 

39 Corpo Auxiliar 

Organizado com elementos do municipio de Palmeira e do de 
Irai, logo aos primeiros dias da revolução, marchou pouco depois 
para Passo Fundo. 

Quando o dr. Batista Luzardo e outros politicos infensos à si-
tuação governante do Estado pretenderam levantar em armas a re-
gião do nordeste, o 39 Corpo recebeu ordem de ocupar a cidade de 
Lagoa Vermelha, antes que aqueles o fizessem. E, em marchas for-
çadas, cumpriu a missão, sendo isso um dos fatores que contribui-

ram para o fracasso da intentona, no Rio Grande do Sul. 
Resolvida a situação naquela zona, partiu para operações de 

guerra, no Estado de São Paulo. 
Ainda em viagem, a 12 de agosto, foi mandado apressar a 

marcha e apresentar-se, com urgência, ao general Valdomiro Lima, 
cujas forças estavam empenhadas em combate. 

Reunido às demais forças legais, na noite de 13 para 14, o ge-
neral convocou os comandantes de corpos às suas ordens, para dar 
missão a cada um, no ataque a ser levado às posições adversárias. 

Ao 39 Corpo Auxiliar e 89 de Infantaria coube atacar a boca 
da picada que, de Buri, vai ao Capão Bonito. 

Aquele Corpo marcharia pela várzea que precede a picade. 
atacaria pela esquerda, enquanto que o 89 Regimento marcharia 
mais resguardado e atacaria pela direita. 

Esse ataque deveria ser 'desfechado a 14, sendo depois adiado 

para a manhã' de 15. 
A posição entrincheirada dos rebeldes era formidável e procu-

ravam melhorá-las cada vez mais. 
Das notas que, gentilmente, nos forneceu o bravo comandan-

te do Corpo, tenente coronel Serafim de Moura Assis, extra.írnos os 
seguintes apontamentos, sôbre ésse combate: 

"O armamento da fsprça era quase todo velho. O coronel Canabarro 
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havia remetido pelo 59 Batalhão da Brigada doze automáticos Colt. O 
59 só chegou às quatro horas da madrugada. Em virtude desta demora e 

de não ter técnicos, só pude utilizar-me de dois, pois que, às sete horas, 
já o 39 marchava para tomar posição de combate. Escalei o major Reis e 

primeiro esquadrão, sob o comando do capitão Laudelino Carvalho, 

para fazer a vanguarda e iniciar o ataque, marchando os outros esqua-
drões, segundo a ordem numérica, a um de fundo, por dentro da restin-
guinha da costa do rio Apiaí. A nossa artilharia, composta de doze pe-
ças, abriu fogo por cima de nós. A inimiga respondeu, atirando sobre 
nossos compánheiros, que ficavam mais distantes, no flanco esquerdo, 

porque não nos enxergava. Aproveitamos uma pequena vertente que 

desagua no Apiaí e, a duzentos metros das trincheiras, fomos pressenti-

dos pelo adversário, que abriu cerrada fuzilaria, ao que o terceiro esqua-
drão respondeu, travando-se, então, o combate às oito horas da manhã. 
A neblina que caia, muito facilitou a nossa aproximação. 0.resto da coJ 
luna teve de estacionar a seiscentos metros do inimigo. Mandei imedia-
tamente o capitão Godoi estender linha à esquerda, visto que o adversá-

rio nos hostilizava desse lado. Parte do segundo esquadrão reforçou a 
primeira. O combate tornava-se cada vez mais violento. As duas da tar-
de, a fuzilaria das forças amigas, que se debatiam à esquerda do 39, para 

lado da estação Carmilo, já era menos densa, enquanto a nossa fuzila-

ria continuava com a mesma intensidade. As três horas, recebi pedido 
de munição; tinhamos, então, já trinta e tantas baixas. Pouco depois, re-

cebi uma ligação do bravo tenente Quadros de Carvalho, da Polícia Ca-
tarinense, e que se achava à minha retaguarda; pedi-lhe o concurso de 
uma seção de metralhadoras, no que fui imediatamente atendido. Dis-

se-lhe que assestasse as peças, indicando-lhe o lugar a uns quinhentos 
metros do inimigo e cem na minha frente, em uma elevação do terreno, 
para atirar por cima de minha linha de frente, pois o terreno assim o 

permitia, dada a posição do inimigo. Os terceirianos, pouco a pouco, 

iam se remuniciando e lentamente avançando. Já ninguém podia levan-
tar-se, que não caísse ferido ou morto. A nossa artilharia, que havia si-

lenciado, abriu novamente formidável fogo, o qual, dada a competência 
do major Catulo e de seus artilheiros, não atingiu nossas fileiras, já tão 
próximas do adversário. As cinco e meia horas, a nossa aviação também 
bombardeava a posição inimiga. Nas outras posições, já havia cessado o 
fogo. Quase às seis horas, já sem munição, notei que alguns paulistas 
corriam da ponta das trincheiras para o mato. Gritei à soldadesca que 
carregasse e, como uma onda, levantamos da macega, correndo em dire- 
ção ao inimigo em desordem e não haviamos corrido cem metros já a li-
nha de frente gritava, de facão em punho, nas bordas das trincheiras ini- 
migas, saltando os arames farpados. Estava ganho o combate; caiu a noi-

te, tratou-se de reunir alguns feridos e mortos, que estavam pelo campo, 
ocupou-se as trincheiras para pousar nelas, sem comer nem beber e can-

sados. Teve o corpo oito mortos e trinta e quatro feridos." 
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A propósito, encontramos o seguinte telegrama que o general 

Lima dirigiu ao interventor Flores da cunha: 

"General Flores da Cunha. Pôrto Alegre. De Burf. 16/8. Combate on-
tem a leste e norte Buil' aprisionamos oitenta rebeldes, que tiveram 

grande número baixas. Batalhão tenente coronel Serafim Moura Assis 
portou-se com inexcedível bravura, tendo sete mortos e trinta e dois fe-
ridos. Estamos aniquilando últimas resistências. Prossegue ofensiva. 
Abraços. Gen. Lima." 

Depois de referir-se a outras operações de menor importância, 
necessárias ao desenvolvimento do plano de ação, passa o tenente 
coronel Serafim a descrever o combate da região da ponte do Mi-
neiro e o faz da seguinte forma: 

"Combinamos com o capitão Tinoco, que era o representante do gene-
ral, que viesse o coronel Braga (Jernimo Teixeira Braga), com o res-
tante do 179 Corpo Auxiliar (um esquadrão já fOra adido anteriormente 
ao 39), por uma picada velha que mandei reabrir na costa do rio Apiaf, 
encurtando, assim, a distância, para podermos atacar o inimiao pela re-
taguarda. A 25, o coronel Braga incorporou-se ao 39e haviamos feito li-
gação com o 99 Regimento de Cavalaria Independente. O inimigo era 
numeroso — mil e oitocentos homens —, segundo asseverou o coronel 
Arlindo, pouco vigilante, pois que rdo nos havia descoberto. A 26, de-
pois de termos organizado o plano, iniciou-se a ataque pelo primeiro es-
quadrão e uma seção de metralhadoras pesadas do 59 Batalhão da Bri-
gada, sob o comando do tenente Valfrido Pereira Gomes, a qual, dias 
antes, passara a servir junto ao Corpo, atacando essa tiirça pela direita. 
O 179 Corpo Auxiliar atacou de frente e o 99 Regimento de Cavalaria, 
da margem oposta do rio, também abriu fogo, travando-se, assim, o 
combate. Enquanto isso, eu, com o resto do 39 Corpo, entrei por um pi-

que que mandara abrir indo sair na íiicada Burf-Capão Bonito, onde per-
manecemos ocultos, aprisionando diversos rebeldes paulistas (todos aca-
dêmicos), que por ali passavam. O capitão Godoi, com parte do quarto 
esquadrão, ficou postado em outra picada, à esquerda, defrontando as 
posições inimigas. O combate do Mineiro continuava intenso. Mandei o 
major Reis tomar novo dispositivo, mais à direita. O 59 da Brigada e a 
artilharia empenhavam-se em cerrada fuzilaria com os paulistas, que 
guarneciam a picada de Burf. Mandei o capitão Godoi abrir fogo com o 
seu pessoal, sõbre o inimigo que estava na trincheira e, em seguida, car-
regar, pondo-o em debandada. Mas, não pudemos avançar mais, porque 
a nossa artiharia e o 59 já nos estavam alcançando com seus tiros, pois 
estavamos à retaguarda do inimigo,que corria em direção à estrada que 
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vai a ponte da Manteiga. Com  isto, a picada Buri-Capão Bonito ficou 

limpa de inimigos, indo éles se entrincheirar no Fundão, do outro lado 
do Paranapitanga. A linha, que mandei para a nova posição, sob o co-
mando do major Reis, ocupou-a. O destemido tenente Tézinho e Osorio 
Marques, que até então era sargento, forçam o flanco direito do inimi-
go, no Mineiro, juntando-se ao tenente Tézinho mais um pelotão do 
179, sob o comando do tenente Machado. O valoroso tenente Valfrido 
avança com a seção de metralhadoras, para colocar suas peças numa sa-

liência do terreno, a uns quinhentos metros do inimigo, quando encon-
tra-se com o comandante paulista, coronel Arlindo, que vinha, com uns 
trinta homens, em auxilio de seus companheiros; em ligeira escaramuça, 

a fprça legal matou oito revolucionários, fugindo os demais. Pouco de-

pois, o coronel Arlindo era feito prisioneiro, porque, tendo errado o ca-
minho, na fuga, fora dar em uma posição ocupada por elementos do 39 

Corpo. Após mais.  alguns ligeiros encontros parciais, terminaram glorio-

samente, no dia 26 de agosto, os diversos encontros do 39, nos matos e 
capoeiras, entre Paranapitanga e Apiaí; todo o inimigo, que se achava na 

frente do 39, fora batido e extraviado; o bravo coronel Arlindo estava 

préso. Após esse combate, dirigi ao general Flores dã Cunha, o seguinte 

comunicado.:-- "Depois do combate dia 15, 39 continuou vencendo, to-

mando trincheiras, infiltrando-se flanco esquerdo inimigo, mato, bri-
gando todos dias. Hoje, dia 26, conseguiu 39 prender luta coronel Arlin-

do, comandante força paulista, mais onze estudantes, inflingindo pesa-

das baixas, resultando fuga inimigo direção Capão Bonito. Não tivemos 
baixas devido condições terreno. Continuo vanguarda. Corpo entusias-
mado. Tomamos duas metralhadoras, muitos fuzis novos, ambulância, 
etc." — Depois de alguns dias empregados na preparação de novo plano 

de ataque, no dia 31, a artilharia iniciou o bombardeio às posições ini-
migas do Fundão. Os pernambucanos avançaram quinhentos metros 
além de sua posição anterior, abrindo fogo. Os paulistas responderam de 

suas trincheiras, estava travado o combate. O capitão Godoi, que 
comandava o ataque pela retaguarda, seguia encoberto pela capoeira. Às 
duas da tarde, o capitão Godoi abriu fogo, quase à retaguarda do inimi-
go, que, batido pela nossa artilharia, metralhadoras do 89 Regimento de 
Infantaria, do comando do capitão França, e pernambucanos, havia re-
cuado, afim de evitar o envolvimento, travando-se forte fuzilaria. Os ter-

cei riariós.  avançaram e os paulistas procuraram escapar pela estrada geral 

que vai a Capão Bonito, o que faziam correndo em debandada. O capi-
tão Godoi avançava, correndo, com os esquadrões, porém os paulistas 
já haviam tomado precaução de preparar pequenas trincheiras para ar-
mas automáticas, as quais abriam fogo em proteção ao pessoal que fu-
gia. Más, os soldados do 39 não se intimidavam, avançavam nos redutos 
e os destroçavam imediatamente. Em um déstes ninhos, o capitão Go-

doi ficou com o braço direito esfacelado por bala, quando avançava pa-
ra tomá-lo, apenas com quatro soldados. Quase morto, esvaindo-se em 
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sangue, foi .carinhosamente atendido pelo médico da fetrça pernambuca-
na. Os paulistas haviam posto fogo no campo, onde iam deixando seus 
mortos e feridos. Estes os nossos soldados arrastavam para o meio da es-
trada, afim de evitar que morressem queimados. Surpreendidos por pes-
soal dc-i" 39 Corpo parte dos paulistas começavam a render-se, quando o 
major Reis, ignorando essa circunstância, acedeu em conceder uma tré-
gua até as oito horas do dia seguinte, pedido pelo coronel Anchieta, e 
da qual se aproveitaram os paulistas para fugarbm, durante a noite, em 
direção ao rio das Almas. Teve o 39 Corpo, nesse dia, onze baixas, 
sendo dois mortos e nove feridos, entre estes o capitão Godoi, que teve 
o braço amputado. Quanto ao inimigo, pOde se dizer que teve fim a sua 
falada Legião Negra, da qual foram feitos cinqüenta e sete prisioneiros, 
sendo elevado o número de mortos e feridos." 

Há, sôbre essa ação, relativamente ao 39 corpo, o telegrama a 
seguir: 

"General Flores da Cunha. %no Alegre. De Burf. 31/8. Nesta hora aca-
bo de bater rebeldes no Paranapitanga, após violenta luta. Continuo sua 
perseguição proximidades Capão Bonito. Entre outras tropas, teve tarn--• 
bém saliente papel bravo 39 Auxiliar. Amanhã mandarei detalhes. Sau-
dações. Tenente coronel Dorneles. Comandante Destacamento." 

- 	De 19 a 14 de setembro, o 39 Corpo Auxiliar ora repousava, 
conforme as circunstâncias o permitiam, ora auxiliava a fórça pa-
raibana a manter sues posições. 

No dia 15, os paulistas trouxeram um ataque geral à frente 
das tropas legais, mas foram severamente repelidos, sofrendo pesa-
das baixas. Depois de cerrãda fuzilaria, o 39 Corpo avançou, procu-
rando o entrevero, mas os atacantes fugiram. 

E continuam as notas do coronel Serafim: 

"A noite, fui chamado ao P.C. do coronel Dorneles, para combinarmos 
e receber ordens, para o grande combate do rio das Almas. Lá,. todos 
reunidos, os comandantes do 80 Regimento de Infantaria, dos pernam-
bucanos, do 149, do 99 Regimento de Cavalaria Independente, do 59 Re-
gimento de Artilharia Montada, do 79 e eu, depois de discutirmos os 
prós e contras do combate, o nosso comandante nos deu a seguinte or-
dem escrita: — "Ordem de Operações. do Q.G. do Destacamento Dorna-
les. Capão Bonito. 18/9/932. Às oito horas. — I — O nosso Destacamen-
to vai atacar as posições inimigas, procurando atirar o inimigo para o 
outro lado do rio das Almas. II— Farão o ataque o 39 Corpo Auxiliar e o 
149 Regimento de Cavalaria Independente, em cooperação com o 99 
Regimento de Cavalaria, que atacará o flanco ou a .retaguada. III — O 
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ataque será protegido pela companhia do 59 Batalhão de Caçadores, que 
está na região da fazenda Santa Inês, pela bateria do 5° Regimento de 
Artilharia Montada, que está em apoio direto à nossa frente. IV —Será 

iniciado às dez horas e a bateria do.  59 Regimento de Artilharia baterá 

às dez e trinta as trincheiras inimigas assinaladas à direita do capão que 
fica em frente ao 39 Corpo Auxiliar e as que se estendem até a margem • 
direita do rio das Almas. V — A companhia de metralhadoras agirá de 
acordo com o 99 Regimento de Cavalaria. VI — O 1/89 Regimento de 
Infantaria e o 7° Regimento de Infantaria farão a pressão que as cir-
cunstâncias indicarem em cada setor. VII — Estarei junto ao P.C. do 59 
Regimento de Artilharia, ao lado da estrada de rodagem. Coronel Arge-
miro Dorneles. Comandante do Destacamento." Escalei quase todo o 
39 Corpo para o ataque, sob o comando dos bravos tenentes Alvim 
Dias, com o terceiro esquadrão, Dorvil Julio, comandava o quarto, Tau-
rino Cunha, com parte do segundo, e Saúl Missél, com um pelotão do 
primeiro. Em proteção, à curta distância, constituindo a linha de segu-
rança, os pelotões sob o comando dos bravos tenentes Nicanor Almeida, 
João Paz, Osorio Marques e I nerito Lima; e o posto de remuniciamento 
estabeleci mais à retaguarda, sob o comando do primeiro tenente Pedro 
Paulo, do quinto esquadrão, deixando de ocupar no combate este es-
quadrão, sob o comando do valente e disciplinado capitão Pompilio 
Silva, por ser uma gente recém-chegada do Rio Grande. Durante o com-
bate, estabeleci o meu P.C. junto a artilharia, para observar o avanço do 
39 e pedir os tiros da artilharia contra as posições inimigas, onde se 
achavam armas automáticas. Vou dar, a seguir, a esta narrativa, a cópia 
da ordem do dia feita pelo meu competente secretário, acadêmico Tarso 
de Moraes Dutra, com os retoques acima que não se achavam registra-
dos: "Após o memorável combate de Buri e depois da rápida passagem 
pela zona do Capão Bonito, nossas tropas, levando pela frente o inimi-
go, detiveram-se ante o rio das Almas, afluente do Paranapanema, a fim 
de se reorganizarem e ao mesmo tempo estabelecerem um novo piano 
de ataque, que o terreno e o inimigo fortemente organizado impunham. 
O adversário se estabelecera em uma linha de elevações, na ala direita, 
tendo aproveitado ao máximo o terreno que particularmente lhe era fa-
vorável e possuindo ótimo comandamento sobre nossas tropas. As posi-
ções inimigas, preparadas com grande antecedência, estendiam-se por 
quase todo o curso do rio das Almas, batendo com precisão, suas armas 
automáticas, todos os acessos a margem daquele rio: Após cuidadoso 
estudo das posições inimigas, foi estabelecido o plano de ação e dada às 
tropas a ordem de ataque. O movimento, que devia processar-se de mo-
do violento e decisivo, iniciou-se por uma infiltração no terreno inimi-
go, embora tendo que transpor diversos obstáculos, como a passagem 
do rio e, na outra margem deste, os pântanos e matagais queimados, on-
de o fardamento cáqui se destacava à distância, oferecendo bom alvo. A 

moral da tropa, apesar de tudo, era elevada. Dominava-a a vontade de 
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vencer e avançou resoluta, apesar do inimigo tudo ter feito para impedir 
a aproximação do rio, tendo danificado as pontes e devastado os matos 
no lugar dos vaus, afim de ter melhor campo de tiro. Abandonando as 
posições, nossa linha lançou-se denodadamente sobre a crista da coxi-
lha, fazendo tremenda fuzilaria contra os rebeldes. Encontrou, porém, 
fortissima resistência, tendo o inimigo estabelecido cerrado fogo de bar-
ragem, sob o qual a progressão era quase impossivel. O terreno, cortado 
por diversos afluentes do rio das Almas, dificultava a marcha e, ao mes-
mo tempo, facilitava o inimigo com a nossa fixação em diversos pontos. 
Nossa tropa não esmoreceu. A resistência inimiga tornava-se cada vez 
mais violenta e nos deteve sob um fogo contínuo até às quatro horas da 

tarde. A nossa oficialidade só tinha um anseio: era ocupar a colina, para 
avançar sobre o inimigo, fortemente entrincheirado na orla do mato, 
em frente a nós. A artilharia, coadjuvando a ação, manteve violento bom-
bardeio às posições inimigas, sendo contra-batida pela artilharia inimiga 
e também atacada por fogos de metralhadoras pesadas. Os pelotões, lu-
tando contra todos os obstáculos, progrediam sempre. As seis horas e 
cinqüenta minutos, o coronel Serafim recebe a seguinte ligação do des-
temido tenente Saúl Missal: — "Ocupamos a crista da coxilha. O inimi-
go, composto do 8° e do 59 Batalhões da Força Pública de São Paulo, 
está fortemente entrincheirado na orla do mato e resiste com vantagem. 
Mande munição. O 99 Regimento de Cavalaria Independente ainda não 
deu sinal de vida e lutamos sósinhos, mas firmes. Já temos baixas. É 
conveniente artilharia bater as metralhadoras que estão à nossa esquer-
da. Já estabeleci, conforme ordem, o nosso posto de remunicamento. 
Primeiro tenente Saúl Missal." — Da linha de segurança, chegava tam-
bém a seguinte: — "Deixe-nos avançar, por favor. Não podemos passar 
sem dar uns tirinhos. Tenente Osorio Marques." — Continuava sem ces-
sar o fogo. Ao entardecer, nossa gente, tendo se aferrado ao terreno 
conquistado, preparava novos lances, apesar de ser impossivel e impru-
dente a progressão. Foi preciso recorrer a artilharia, tal a violência dos 
fogos inimigos. Nossa artilharia deu vinte e cinco tiros, enquanto nossos 
tenentes tomam uma nova base de partida, para o avanço definitivo. O 
bombardeio da aviação fez-se sentir com uma intensidade tremenda e 
mesmo assim o inimigo resistia. Após os vinte e cinco tiros de canhão, 
nossa tropa, numa arrancada gigantesca, a peitos descobertos, como ver-
dadeiros heróis embriagados pela vitória certa, arremete-se como uma 
onda de mar sobre as organizações constitucionalistas. Nada detém a 
avalanche de fogo, nem mesmo a fuzilaria infernal e formidável do ini-
migo. De todos os lados, os soldados do 39 Corpo deixam a encosta e os 
rebeldes tiveram que ceder, pois foram atacados ao mesmo tempo pela 
frente e pelo flanco. À frente dos heróis, tomba ferido mortalmente o 
sargento Sebastião Ortiz, soldado de uma rara e extraordinária bravura 
conhecida por todos os seus companheiros. A fuzilaria recrudece, tendo 
o inimigo se refugiado nos bosques. O 39 Corpo Auxiliar tomou, triun- 
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fante e entusiásticamente, as formidáveis organizações inimigas, contan-
do mais uma estrondosa vitória com o desbaratamento completo do 

adversário. Nossa viação tomou parte saliente nesse combate, hostilizan-
do horas a fio, um poderoso inimigo e pondo em fuga a sua aviação. Fi-

cou, com mais esta valiosa conquista de armas, jamais vencidas, reduzi-
da a apregoada resistência das posições do rio das Almas, continuando 
nossas tropas, em rápida progressão, a recalcar o inimigo, que deixou va-
riada cópia de munição de morteiro, de fuzil, barracas, granadas de 

mão, capacetes, roupas, etc. A resistência, embora fraca continuou ain-

da durante a-:"-noite. Nos dias 25 e 26, juntamente com o 89 Regimento 

de Infantaria, de Passo Fundo, e o 149 Batalhão de Caçadores, combate-
mos o inimigo na região da costa do rio Paranapanema, numa extensáb 

de seis quilômetros, até a ponte do Souza. Daí em diante, sempre com-

batendo na região do rio das Almas e do Paranapanema, conservou-se o 

39 Corpo Auxiliar, em conjunto com o'89 Regimento, até o fim da re-

volução. A 3 de outubro, finalmente, tendo pernoitado junto ao povoa-
do denominado Taquaral, quando se preparava para bater o inimigo na 
margem oposta do rio Turvo, o 39 Corpo Auxiliar ouviu tiros e gritos; 

era a notícia do fim da revolução fratricida que regara o solo da Pátria 

bem amada, com o sangue generoso de seus filhos estremecidos." 

O 39 Corpo Auxiliar ficou conhecido pela alcunha de Pé-no-

Chão —, porque os seus homens, pouco acostumados ao uso da bo- 
~In 
tina ou do borzeguim, campeiros que eram em sua maioria, anda-
vam quase sempre descalços, com o calçado pr.éso ao equipamento, 
como se fosse peça acessória deste. E, assim, faziam suas arranca-

das homéricas, lutando às vezes até a facão, levando o adversário de 
vencida, derrotando-o fragorosamente e cooperando, de maneira 
elevada, para a vitória das armas legais e restabelecimento da or-

dem. 
Tal fato, porém, não era inédito na História do Brasil. Duran-

te a guerra do Paraguai, um Batalhão do Exército — o 139 de in-

fantaria —, da guarnição ao Rio Grande do Sul (de São Gabriel, se 

não nos falha a memória), teve ocasião de sob o comando do intré-
pido coninel Jacinto Machado de Bitencourt, praticar atos de 
heroismo inigualáveis, que o sagraram como um dos mais autênti-

cos representantes da bravura gaúcha. 
Pois esses heróis também andavam descalços. 
O brilhante historiador e biógrafo catarinense, almirante Hen-

rique Boiteux, em sua magnifica obra — Santa Catarina no Exérci-

to —, paradoxalmente escrita por um homem do mar e que se pode 

267 



considerar um dos melhores compêndios de nossa História Militar, 

referindo-se àquele valente oficial e ao seu bravo 139 Batalhão, dis-

se: 

"Seu Batalhão, pelo seu adestramento, ficou sendo conhecido pela al-
cunha de Arranca Tôco, como nos diz o general Dionisio Cerqueira, no 
seu livro — Reminiscências da Guerra do Paraguai —, "porque era como 
as antas na floresta: nada resistia a seus embates, e os pés nús e robustos 
passavam incólumes spbre espinhos e tremedais, pedras cortantes e.areais 

abrasados pelo sol de verão. Dir-se-ia que seu Batalhão, identificados os 
soldados com o tresmalhar das manadas dos vacuns nas campinas rio-
grandenses, quando viam os inimigos, como loucos, iam a ponta de 
baioneta derribando as colunas ou trincheiras que lhes antepunham." 

E, quem sabe? Talvez nas veias dos bravos do Pé-no-Chão cor-
resse sangue dos heróis do Arranca Tôco 
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CAPITULO XIV 

— AINDA A ATUAÇÃO DAS UNIDA-
DES AUXILIARES NA REVOLUÇÃO CONS. 
TITUCIONALISTA DE SÃO PAULO: 149 Cor-
po Auxiliar: Combate de Eleutério. — Tomada 
de ltapira e do entrincheiramento de Gravi. — 
Combates de Santa Helena, Brumado, Pantaleão 
e Amaro. Fome da população paulista. — Ata-
que dos rebeldes e Amparo. — Combates da Pe-
dreira e da Uzina. 179 Corpo Auxiliar: — Com-
bate da picada Buil-Capão Bonito. — Combate 
na região de Serraria e ocupação de Capão Bo-
nito. — Morte do tenente cortine! Jercinimo Tei-
xeira Braga. — 89 Corpo Auxiliar: Combate sti-
bre o rio Paranapanema. — 69 e 259 Corpos Au-
xiliares, no Destacamento Trota, em operações 
no litoral de São Paulo, próximo à divisa com o 
Paraná. — Destacamento General João Francis-
co : 109 e 249 Corpos Auxiliares: Combates so-
bre o rio Jacaré, no passo do Leite, emtRibár6--
polis, Pirajú e outros. — Aditamento ao Boletim 
de 5 de outubro de 1932, do Destacamento de 
Exército Sul. 
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De outros Corpos Auxiliares, que também operaram em São 
Paulo, conseguiu-se, anenas, colher dados esparsos, através de tele-
gramas recebidos pelo interventor federal e pelo comandante geral 
da Brigada Militar. 

São, por isso, deficientes e vagas as referências a eles feitas, 
mas ngo é justo que se deixe de mencioná-los, em homenagem aos 
serviços que prestaram, à memória de seus mortos e à bravura de 

seus elementos. 

O 149 Corpo Auxiliar, de São Borja, do comando do tenente 
coronel Benjamin Vargas, partiu para o teatro da luta, a 3 de agos-
to, via marítima. Desembarcou no Rio de Janeiro, de onde, após 
alguns dias de permanência, em que recebeu o material necessário, 
partiu para a frente, sendo incorporado às tropas que operavam no 
Estado de Minas Gerais. 

O primeiro combate em que se empenhou foi o de Eleuterio, 
nó qual se conduziu valentemente. 

Perdeu o Corpo, nesse encontro, o capitão João Guilherme 
dos Santos, segundo tenente Pedro Valdemar Braga e seis soldados; 
e teve, feridos, quatro oficiais e trinta soldados, sendo três grave-
mente. 

Tal número de baixas dá-nos a impressá'o exata da violência 
do combate, de que se ocupam os telegramas a seguir: 

"Dr. Flores da Cunha. Porto Alegre. De Jacutinga. 27/8. Comunico vos-
sa excelência que únicos soldados paulistas atualmente estão em territó-
rio mineiro são prisioneiros. Em combates renhidos 25 e 26, foram re-
pelidos adversários para além fronteiras Minas. Valorosa tropa gaúcha 
colaborou valentemente. Número suas baixas exalta e justifica seu he-
roismo. Congratulo-me vossa excelência e povo riograndense pela vitória 
alcançada margem Eleuterio. Gen. Jorge Pinheiro." 
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-General Flores da Cunha e coronel Canabarro Cunha. Pôrto Alegre. De 

Jacutinga, 27/8. — 149 Corpo, sob meu comando, empenhou-se violen-
to combate contra todo setor inimigo esta zona e depois de dois ataques 
às trincheiras inimigas, inimigo debandou completamente, ocupando 
nosso Corpo todas posições inimigas. Exército, como sempre falhou, li-
mitando-se atirar metralhadoras de cima dos morros. Única força atacou 
inimigo foi nossa, apesar haver ordem para primeiro onze Regimento In-
fantaria atacar simultaneamente. Nossa vitória foi estrondosa, auxilia-
dos ultimamente pela bateria sob o comando nosso amigo, capitão Vi-
leroi França. Temos lamentar morte nosso bravo capitão João Guilher-
me dos Santos, comandante segundo esquadrão, morto heroicamente na 
boca das trincheiras inimigas. Perdemos também valoroso segundo te-
nente terceiro esquadrão, Pedro Valdemar Braga. Tivemos seis soldados 
mortos. Foram feridos mais quatro oficiais e trinta soldados, todos de 
natureza leve, com exceção de três soldados com ferimentos grave-s. 
Nossa tropa, como sempre, honrou tradições Rio Grande. Inimigo fu-
giu, depois de receber reforços de seiscentos homens, pois suas trinchei-
ras eram servidas por linha férrea com trem blindado. Precisamos mais 
gaúchos aqui para nossa completa vitória. Mandarei mais detalhes. Sau-
dações. Benjamin Vargas. Tenente coronel comandante." 
"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Jacutinga. 27/8. Avança-
mos hoje para Barreiros, Estado Sá'o Paulo, em direção Itapira. Nossos 
feridos vão passando bem. Ferimentos na totalidade leves. Rogo meu 
ilustre chefe mandar essa zona importantíssima mais dois corpos da 
nossa invencível terra. Seria de efeito colossal sôbre inimigo. Nossa gen-
te assombrou sul de Minas, pela sua audácia e galhardia. Em breve pedi-
rei as nomeações de oficiais para preenchimento claros, com a morte 
nossos heróicos capitão Guilherme dos Santos e segundo tenente Pedro 
Valdemar Braga. Benjamin Vargas. Tenente coronel comandante." 

Seguiu-se, logo depois, a tornada de Itapira, em que o 149 
Corpo teve papel saliente, já então fazendo parte do Destacamen- 

to sob o comando do coronel Eurico Gaspar Dutra. 
A 4 de setembro, empenhou-se novamente em ação para a to- 

mada do entrincheiramento de Gravi, entre Itapira e Mogi-mirim, . 

da qual nos dão notícias os telegramas a seguir: 

"Interventor Flores da Cunha. Pôrto Alegre. De Jacutinga. 5/9. Comba-
te ontem travado frente Mogiana, onde foram aprisionados Orca qui-
nhentos homens, apreendida cópia numerosa material guerra, tomou 
parte saliente 149 provisório gaúcho, sob comando intrépido coronel 
Vargas. Cordiais saudações. Gen. Jorge Pinheiro." 
"General Flores da Cunha. Pàrto Alegre. De Jacutinga. 5/9. Com  mi-

nhas saudações, honra comunicar mais um violento combate, ontem, 
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no qual 149 Corpo Auxiliar, meu comando, soube honrar mais uma vez 
nossas tradições. Posto na vanguarda, como sempre, avançou debaixo 
fogo, apossando-se entrincheiramento Gravi, formidável posição rebel-
de, entre Itapira e Mogi-mirim. Foi um dos mais felizes feitos nossas 
armas. Não tivemos perdas. Além de apreendermos grande cópia de ar,  
mamento e munição, tais como metralhadoras pesadas, fuzis Mauser, es-
tes número duzentos oitenta, fizemos, em um total de vinte e oito ofi-
ciais e quatrocentos quatro soldados, vinte seis feridos, seis mortos e du-
zentos quatorze prisioneiros, entre oficiais e praças, notando-se entre és-
tes oficiais Exército e Polícia. Saudações cordiais. Benjamin Vargas. 'Te-
nente coronel comandante." 

Continuando sua ação vitoriosa, o 149 Corpo prosseguiu com- 
batendo em Santa Helena, Brumado, Pantaleão e Amparo, para cu-
ja tomada cooperou brilhantemente. 

São dessas ações estes informes oficiais: 

"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Jacutinga. 8/9. Nossas fôr-
.ças com avançadas direção Campinas, Amparo. 149 Corpo Auxiliar 
avançando. Punje coração contemplar estado revolução reduziu riqueza 
paulista. Fazendas, cujos colonos foram alistados à força pelos rebeldes, 
acham-se abandonadas. Café apodrece terreiros, safra estragada. Popula-
ção cidades, vilas, espavorida, escondida matas, completa desolação. 
Temos feito ver nossa luta não é contra São Paulo, não é contra povo 
paulista, sim contra políticos salafrários, que contrariados seus apetites 
não trepidaram armar São Paulo contra resto Brasil, apunhalando Pátria 
pelas costas. Prisioneiros temos feito declaram que empregados foram 
postos dilema pegar armas ou perder emprego. Nossa gaghada linda e 
guapa sauda brilhante chefe e amigo. Abraços respeitosos. Cap. Oliveira 
Mesquita. Ajudante 149 Corpo Auxiliar." 

"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Jacutinga. 11/9. Partimos 
de ltapira, fazendo parte Destacamento bravo coronel Dutra e depois 
vencer três barreiras opostas pelo inimigo, onde tivemos de empenhar 
violentos combates, foi destacado para a tomada cidade e Corpo se por-
tou com grande bravura, vencendo toda resistência. Fizemos trinta pri-
sioneiros, encontramos muitos mortos e feridos do inimigo, inclusive 
um capitão da F Orça Pública. Tivemos a lamentar a morte dos seguintes 
companheiros: cabo Mudo Magalhães, soldados Amâncio Soares Pinto, 
Marcos dos Santos e Dano de Brum. Tivemos dois feridos de natureza 
leve. Saudações cordiais. Benjamin Vargas. Tenente coronel comandan-
te." 

Do telegrama do capitão Oliveira Mesquita se vê que a miséria 
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e a fome campeavam entre a população das cidades paulistas, da 
zona de operações. 

Por escapar à finalidade de nosso trabalho, deixamos de con-
signar aqui farta documentação que tivemos em nosso poder e pela 
qual se constataria a conduta dos rebeldes paulistas, principalmen-
te na região sul do Estado, saqueando, roubando e, até, assassinan-

do, deixando os moradores à míngua de recursos. 
E, para não morrerem de fome, homens, mulheres e crianças, 

andavam mendigando as sobras dos acampamentos das forças le-
gais, onde, para orgulho nosso, eram sempre recebidos fraternal-

mente e carinhosamente tratados. 

Era tal o espetáculo confrangedor de desolação e miséria que, 
certa ocasião, o coronel Argemiro Dorneles, comandante do Desta-
camento-vanguarda do Exército Sul, dirigiu veemente apelo tele-
gráfico ao, general Flores da Cunha, solicitando-lhe fizesse remeter 
para ali, afim de serem distribuídos entre os mais necessitados, gê-

neros alimentícios, principalmente feijão, arroz e charque. 

Após esse ligeiro parênteses, continuemos. 
Como vimos, a cidade de Amparo fora ocupada pelo Desta-

camento Dutra, de que fazia parte o 149 Corpo. 
O adversário, desesperado, vendo perdidas quaisquer esperan-

ças de vitória, idealizou um golpe que, se surtisse efeito, certamen-

te viria elevar o moral já bastante decaído de suas tropas. Levou a 
efeito um contra-ataque de surpresa sobre aquela cidade, com o fito 
de aprisionar o coronel Dutra e seu estado maior. 

As forças legais estavam, porém, vigilantes e reagiram, travan-
do violento combate, que foi um dos mais encarniçados e sangren-
tos dos que se feriram na região norte de São Paulo. 

Durou a luta sete horas, ao cabo das quais pronunciou-se a 
derrota dos assaltantes, que fugiram em debandada, perseguidos, 
deixando mortos, feridos, prisioneiros, material bélico, etc. 

O telegrama a seguir, dirigido ao interventor Flores da Cunha 
pelo chefe de publicidade da 4@ Divisão de Infaniaria, dá maiores 
informes: 

"General Flores da Cunha. Pbrto Alegre. De ltapira. 19/9. O comandan-
te Raúl Tavares tem grande prazer enviar ilustre amigo, general Flores, o 
último comunicado sObre as operacEtes região Campinas: — "N9 96. — 
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N9 49. D.I. informa: Aditamento número 95, passo informar combate 
sul Amparo, ontem foi um dos mais encarniçados e sangrentos havidos 
nesta região. Adversários, número aproximado quinhentos, formado 
quase todo tropas regulares Polícia paulista, havia idelizado surpresa sb-
bre Amparo, para aprisionar comandante e estado maior Destacamento 
Dutra, o que não conseguiram, pois nossas tropas estão sempre vigi-
lantes. Mais uma vez coronel Dutra conduziu-se com grande habilidade. 
Nossas forças representadas pelos bravos 49 Regimento Cavalaria Divi-
sionário, sob comando coronel Costa Neto, 149 provisório gaúcho, ele-
mentos Batalhão Paraíba, sob comando coronel Benjamin Vargas, de-
pois sete horas luta conseguiram, ao meio dia, cortar a retirada, haven-
do verdadeira derrocada fileiras rebeldes, Perseguição continuou até tar-
de. Adversário deixou campo luta duzentos quinze prisioneiros, sendo 
oito oficiais, doze mortos, onze feridos, muitos fuzis Mauser, mosque-
tões, alguns fuzis-metralhadoras, uma metralhadora pesada, um mortei-
ro Stock e regular quantidade munição. Comando rebeldes capitão Be-
nedito Soares, Força Pública, também prisioneiro, tendo nossa parte 
uma praça morta 49 Regimento Cavalaria Independente e quatro feri-
dos, todos levemente, sendo um capitão Polícia paraibana. Ten. Carlos 
Berenhauser. Chefe publicidade 4a  D.l." 

Poucos dias depois, o Destacamento Dutra e, com éle, o 149 
Corpo Auxiliar tomou a cidade de Pedreira, tendo, ainda, combati-
do, por fim, na região da Uzina, onde o coronel Dutra foi levemen- 
te ferido na cabeça, fato que não permitiu fõsse divulgado, nem 
mesmo em boletim oficial, segundo declarou 6 capitão ajudante do 
149 Corpo, Pedro Sales de Oliveira Mesquita, em entrevista a seguir 

transcrita e publicada no Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, em 

sua edição de 28 de outubro: 

"A narrativa da ação das forças federais nas frentes mineiras e posterior-
mente nos combates que tiveram por centro de operações Amparo e 
Mogi-mirim, não pode ainda ser feita com exatidão, porque ali rareavam 
os jornalistas observadores, ao passo que nos demais setores a imprensa 
esteve sempre representada. O Destacamento comandado pelo então co-
ronel Eurico Gaspar Dutra, promovido a general nos últimos dias da 
campanha, teve uma atuação valiosa, na onfensiva que já estava às por-
tas de Campinas, quando se deu a rendição das tropas paulistas. Entre as 
unidades que formavam esse Destacamento, desde que investiu.ile sobre 
Eleuterio, figurava o 149 Corpo Auxiliar da Brigada gaúcha, sob o co-
mando do tenente coronel dr. Benjamin Vargas, irmão do chefe do go:  
verno provisório. Exerceu o cargo de fiscal dessa brava e denodada 
fprça o major João Fontela e o de ajudante, no pinto de capitão, o dr. 
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Pedro Sales de Oliveira Mesquita, nosso colega da imprensa gaúcha e 
promotor público da comarca de Sio Borja. Tivemos oportunidade de 
nos defrontar com o dr. Oliveira Mesquita, quando comentavamos nu- 
ma roda de jornalistas as citações de que fora alvo nos boletins do gene-
ral Dutra, pelos seus feitos de bravura e dedicação em diversos comba- 
tes. O nosso confrade adiantou-nos alguns informes interessantes sobre 
a atuação do Destacamento Dutra, afirmando que foram deveras re-
nhidos os combates de Eleu-tério, ltapira, Gravi, Santa Helena, Bruma- 
do, Pantaleão, Amparo, Pedreira e Uzina. Disse-nos que os soldados 
paulistas bateram-se sempre com tenacidade e bravura, mantendo mui-
tas vezes as suas posições à custa de sacrificios, só as abandonando ou 
capitulando, quando náb mais podiam receber recursos ou eram envol-
vidos por forças mais numerosas e melhor aparelhadas, como de fato 
eram as tropas do Destacamento Dutra. O 149 Corpo Auxiliar da Briga-
da gaúcha, que ocupava sempre a vanguarda do Destacamento, forman-
do ao lado das forças paraibanas, do Exército e Polícia, sob o comando 
do coronel Aristoteles de Souza Dantas, durante os dias da campanha 
que sustentou teve dezessete mortos e sessenta e quatro feridos. Êste 
corpo saiu de São Borja com um efetivo de trezentos e oitenta homens, 
acrescido depois de um escalão de cerca de duzentos soldados, os quais 
TIS() chegaram a entrar em combate. Entre os mortos do 149 Corpo Au-
xiliar, figuravam os capitães João Guilherme e Pedro Braga e o segundo 
tenente Valdemar Braga. Foram feridos, entre outros oficiais, o capitão 
Reginaldo Rodrigues, primeiro tenente Irina, dos Santos e os segundos 
tenente Odon Sarmanho Mota, Pedro Duarte, João Anselmo e dr, Pôrto 
Alegre. No combate da Uzina, o último travado, coube a essa força gaú-
cha dar o tiro de honra, pois só suspendeu a ofensiva após a notícia de 
que os chefes militares paulistas concordaram com a rendição nos mol-
des ditados pelo general Góis Monteiro. Tendo combatido, sem inter-
rupção, desde fins de agosto, essa vanguarda da 4a Diviso de Infantaria, 
sentia-se sempre empolgada pelo real mérito do general Dutra. A ela foi 
confiada a ocupação de Campinas, não tendo sido hostilizada pela po-
pulação civil. No combate da Uzina, foi ferido levemente, na cabeça, o 
general Eurico Dutra, por bala de fuzil, não tendo então permitido que 
o fato fásse divulgado, nem mesmo em boletim. Finalizando os seus in-
formes, o dr. Oliveira Mesquita descreveu o segundo combate de Ampa-
ro. em aue foi aprisionado o vigário dessa cidade, dr. Luiz Bueno, capi-
tão das forças paulistas. Nesse combate as forças gaúchas fizeram trezen-
tos e vinte e quatro prisioneiros, e durante tada a sua ação fizeram seis-
centos e quarenta prisioneiros." 

O 179 Corpo Auxiliar, ao comando do tenente coronel dr. Je-
ronimo Teixeira Braga, oficial reformado do Exército, tambem 
partiu de Psàrto Alegre, onde fbra organizado, a 3 de agOsto, por 
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via férrea, para a zona sul do Estado de São Paulo. 
Ali chegado, passou a operar junto ao Destacamento do Exér- 

cito Sul, com o qual tomou parte em vários combates. 
A 26, teve papel saliente, juntamente com o 59 Batalhão de 

Infantaria e o 39 Corpo Auxiliar, no combate em que os rebeldes 
paulistas foram desalojados da picada Burf-Capão Bonito, combate 
este que se prolongou até o dia 28 e cujo desfecho foi uma estron-
dosa derrota dos rebeldes, conforme relatam os documentos a se- 

guir: 
"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Bui-i'. 28/8. Dia 26, após fe-
liz ataque flanco e frente, conseguimos desalojar rebeldes desfiladeiro 
Buri-Capão Bonito, uma das mais fortes posições inimigo. Fizemos 
grande presa, muitos prisioneiros, inclusive próprio comandante rebel-

de, major—Arlindo Oliveira, mesmo que dia 12 atacou meu flanco inten-
ção prender-me e que foi desbaratado. Ação 26, distinguiram-se, alem 
outros, 39 e 179 Corpos Auxiliares e 59 Batalhão Brigada Militar. 39 
Corpo possui um grande chefe, que é o major Reis. Tivemos um sargen-
to morto 179 e um soldado ferido 59 Batalhão. Saudações Tenente co-

ronel Argemiro Dorneles, Comandante Destacamento." 
"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Curitiba. 28/8. Em com-
plemento notícia dada pressa grande vitória Coluna Sul, informo 
pormenores grandioso feito: — Travou-se hoje violenta batalha entre as 
forças legais, do comando do sr. general Valdomiro Lima, e os rebeldes, 
do comando dos coronéis Arlindo e Heliodoro e capitão Cândido Braga. 
A ação teve início há dois dias, intensificando-se ontem e tomando pro-
porções extraordinárias hoje, pela madrugada, continuando pelo dia to-
do e terminando agora à noite. Os combates foram dirigidos em pessoa 
pelo sr. general, que teve o seu P.C. numa das trincheiras avançadas, 
próximo às primeiras linhas paulistas. A ação desenvolveu-se na frente 
de Burf, nas proximidades e eixo da estrada de rodagem que liga esta vi-
la a Capão Bonito, obedecendo aos planos pré-estabelecidos pelo co-
mando em chefe, tendo em mira o envolvimento 00 inimigo, que assim 
surpreendido não resistiria ao ataque. As forças constitucionalistas esta-
vam entrincheiradas numa posição dominante, em coxilhas ao longo da 
estrada, de maneira a impedir o acesso às forças legais pelo centro, que 

era varrido constantemente por vivo fogo de metralhadoras pesadas. Em 

tais condições, só a artilharia poderia atenuar a intensidade do fogo ini-
migo, permitindo o avanço das forças atacantes. Essa missão foi entre-

gue às baterias do 99 Regimento de Artilharia Montada, 39 Grupo de 
Artilharia Pesada e 59 Grupo de Artilharia de Montanha, que passaram 
depois de forte preparação a apoiar a progressão do 29 Batalhão de Ca-
çadores de Pernambuco e 59 Batalhão gaúcho. Enquanto a artilharia fi-
xava a frente inimiga num bombardeio ensurdecedor de shrapnells e gra- 
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nadas, os 39e 179 Corpos provisórios gaúchos e99 Regimento de Cava-
laria Independente, numa rápida ação de envolvimento, estabeleciam 
formidável círculo de ferro em terno das tropas insurretas. Rompido o 
fogo e mobilizadas as forças, o combate tomou grandes proporções, cul-
minando na mais estrondosa das vitórias até agora obtidas pelas forças 
ditatoriais. Como prova insofismável da grande vitória obtida, aí estão 
prisioneiros do sr. general Valdomiro Lima, o comandante e estado 
maior das forças rebeldes, coronéis Arlindo e Heliodoro, vários outros 
oficiais e grande número de soldados, que estão chegando dos diversos 
recantos onde se ferira a batalha. Completando a vitória, as forças legais 
apreenderam metralhadoras pesadas, fuzis-metralhadoras, grande quan-
tidade de material bélico, animais, automóveis, mantimentos. O coronel 
Arlindo, que fora revolucionário em 24, é genro do ilustre general João 
Francisco, comandante em chefe das forças que operam na regiSo de 
Cambará-Ourinhos. Portaram-se com grande heroismo soldados legais' 
Destacamento Dorneles, cujo chefe salientou-se pela bravura, energia e 
sangue frio, demonstrados nas diversas fases da memorável campanha. 
Forçoso é reconhecer que a presença do comandante em chefe nas trin-
cheiras foi fator decisivo vitória e o sr. general Lima, acompanhado dos 
primeiros tenentes Trota, chefe da segunda seção estado maior, capitão 
Branco Pedroso e tenente Moreira Lima, ajudantes de ordens, capitão 
dr. Luiz Parigot, médico, e os comandantes das diversas unidades, acom-
panhou e dirigiu o desenvolvimento do combate, afrontando com extra-
ordinária coragem os perigos decorrentes do cruzamento de fogos a que 
estava sujeito o seu P.C., durante várias horas. Foram oficiais de ligação 
entre o Destacamento e o comando em chefe o sr.major Cordeiro de Fa-
ria, capitão Nelson Tinoco, dois bravos e arrojados oficiais do Exército, 
que se portaram com inexcedível bravura. Saudações cordiais. Ten. Cel. 
Van Erven. Assistente Militar Interventor Paraná." 

Após a ação que descrevemos, continuou o 179 Corpo com as 
tropas da vanguarda, em ofensiva, combatendo nos dias 30 e 31, às 
margens do rio Paranapitanga, na região de Serraria, tendo sido 
feridos os capitão Antônio Paraguassú, tenente Silvio Rosa e seis 
soldados. 

Tais 'ações culminaram com a tomada de Capão Bonito, desta-
cando-se, como relatam os telegramas a seguir, os Corpos Auxilia-
res 39 e 179, o 99 Regimento de Cavalaria Independente e um Ba-
talhão da Fqrça Pública de Pernambuco: 

"Comandante Brigada Militar. Porto Alegre. De Burf. 2/9. Comunico-
vos combate 30 e 31, após cerca dez horas fogo, nosso Batalhão, junta-
mente 39 Corpo e Polícia pernambucana, desalojamos inimigo posição 
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vantajosa fortemente entrincheirado. Foram feridos capitão Antônio 
Paraguassú, tenente _Silvio Rosa e seis soldados. Nossa tropa portou-se 
com denodo e entusiasmo. Ten. Cel. Jeronimo Braga." 
"Comandante Brida Militar. Pprto Alegre. De Capão Bonito. 3/9. 
Após combate 31, inimigo fugiu desordenadamente diante Destacamen, 
to Coronel Dorneles, qual fazia vanguarda Batalhão e 39 Corpo Provisó-
rio, abandonou tôdas posições, não resistindofrnpeto nossa tenaz perse-
guição. Conquistamos mais quinze quilômetros terreno, ocupando Ca-
pão Bonito, principal ponto resistência. Nossa tropa não desmentiu 

-honrosas tradições Rio Grande Sul, portando-se desmedido denodo e 
bravura. Saudações. Ten. Cel. Jeranimo Braga." 
"General Flores da Cunha. Pprto Alegre. De Capão Bonito. 5/9. Confor-
me prometi nobre amigo, mando alguns detalhes combates Paranapitan-
ga, Serraria. Fizemos cerca duzentos cinqüenta prisioneiros, vinte cami-
nhões, alguns cheios, vários objetos, mais de duzentos fuzis, metralha-
doras, fuzis-metralhadoras, trezentos capacetes aço e infinidade outros 
objetos. Atuaram muito destaque 39 e 179, principalmente companhia 
capitão Tozzi, do 179 Esse grande êxito permitiu tomada Capão Boni-
to e progressão Destacamento Boanerges, deve-se atuação invulgar 99 
Regimento Cavalaria Independente, do grande, bravo major Barreto. 
Fez movimentos envolventes incriveis de tão audaciosos. Nenhum solda-
do 99 Regimento queria tomar conta cavalos de mão, todos corriam pri-
meira linha. Ocupamos Capão Bonito dia 2, manhã, e aguardo apenas 
ordem nosso chefe atropelar novamente inimigo, que não tem enverga-
dura resistir impeto avançadas gaúchas. Tivemos algumas baixas feri-
mentos, maioria leves. Saudações. Tenente coronel Dorneles." 
"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Capão Bonito. 6/9. Apre-
sento ao denodado e bravo chefe nossas saudações cordiais pela vitória 
conquistada inimigo, com concurso tropa riograndense fazia parte pri-
meiro escalão,- combate 30 e 31, desalojando inimigo todas posições 
percurso cerca quinze quilômetros até reduto final sua extensa linha Ca-
pão Bonito. Nosso Batalhão e 39 Corpo Auxiliar portaram-se verdadei-
ros heróis. Prisioneiros declaram ser impossível conter tão grande espi-
rito ofensiva nossa heróica tropa. Ten. Cel. Jeranimo Braga. Comandan-

te 179 Corpo Auxiliar." 

Prosseguindo as operações, o 179 Corpo empenhou-se a fun- 
do no combate do rio das Almas, a 16 de setembro, onde teve a in- 
felicidade de ver tombar, A.  sua frente, ferido de morte, seu bravo e  
intrépido comandante, tenente coronel Jer6nimo Teixeira Braga. 
Era o tenente coronel Braga capitão reformado do Exército, médi-
co humanitário e servia comissionado naquele pMto. 

Cessam daí em diante quaisquer notícias sobre a valorosa uni-

dade, até o seu regresso ao Rio Grande, após a pacificação. 
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O 89 Corpo Auxiliar, sob o comando do tenente coronel 

Amintas Maciel, embora tivesse seguido para a zona de operações, 
quase em fins de setembro, ainda a atingiu a tempo de entrar em 

combate, às margens do rio Paranapanema, incorporado ao r)estaca-
mento Saião. 

Segundo telegrama que seu comandante dirigiu ao interven-
tor federal, quando aqupe Destacamento transpôs o rio, em cuja 
margem direita o adversário estava fortemente entrincheirado, cou-
be ao 89 a primazia da transposição da ponte da Estrada de Ferro 
Sorocabanã, que todos julgavam dinamitada. 

Além dos Corpos Auxiliares já referidos, houve outros que 
também operaram no Estado de São Paulo. 

Os 69 e 259 estiveram incorporados a um Destacamento que, 
sob o comando do tenente coronel Frederico Trota, atuou na re-
gião do litoral, próximo à divisa com o Paraná. 

Em zona baixa e pantanosa, ésse Destacamento expulsou o 
adversário de vários pontos, ocupando, depois de encarniçados 
combates, as localidades de Porto Evaldo, Santa Maria, Garganta 
do 3rejo e o Porto de Cananéa. 

Dessas Operações dão-nos notícias os seguintes telegramas: 

"Sr. Interventor Federal. Pôrto Alegre. De Curitiba. 19/9. Ao contrário 
das decantadas vitórias proclamadas pela Rádio Educadora Paulista, se. 
interventor Manoel Ribas tem satisfação participar que vanguarda Des-
tacamento Trota, em operações litoral, atacou violentamente Nrto 
Evaldo se encontrava poder paulistas, iniciando combate treze horas on-
tem, terminando seis horas hoje, com vitória nossas tropas, que ocupa-
ram posições, fazendo prisioneiros e perseguindo inimigo rumo Santa 
Maria, o qual foge com grandes perdas. Nossas tropas ataque eram cons. 
tituidas elementos bravo Batalhão Bombeiros Paraná e valoroso 159 Ba-
talhão Caçadores. Comandante Frederico Trota, em pessoa, dirigiu 
ação. Para o litoral seguiram nossas forças, inclusive 69 e 259 Corpos 
Auxiliares Brigada glorioso Rio Grande. Destacamento opera em terre-
no dos mais pantanosos, sendo gloriosa marcha digna pena um Taunay. 
Cordiais saudações. Ten. Cel. Silvio Van Erven. Assistente Interventor 
Paraná." 
"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Pôrto Evaldo. 19/9. Depois 
de pertinaz perseguição, através dos pantanais, acabamos de tomar, às 
dezenove horas de hoje, Santa Maria, dez quilômetros dentro território 
paulista. Rebeldes fugiram desbaratados. Viva o Brasil unido. Ten. Cel. 
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Frederico Trota. Cmt. Destacamento Litoral." 
"Interventor Flores da Cunha. POrto Alegre. De Porto Evaldo. 19/9. 
Cumprimento vossência brilhante cooperação tropa 259 Corpo Auxiliar, 
fazendo parte meu Destacamento. Gente como essa torna fícil qual-
quer vitória. Saudações. Ten. Cel. Frederico Trota. Cmt. Destacamento 
Litoral." 
"Interventor Federal. POrto Alegre. De Porto Evaldo. 20/9. Completan-
do meu telegrama ontem, ss_ibre tomada-Santa Maria, comunico foram 
apreendidos vários fuzis, munições, grande quantidade carregadores me-
tralhadoras, fuzis-metralha-doras, munição, equipamento, provisões. 
Foi feito um prisioneiro que segue Paranaguá. Apresentaram-se nove re-
beldes espontaneamente, que de acordo instruções foram postos liber-
dade, encaminhados para retaguarda. Ainda hoje continuaremos para 
frente. Saudações. Ten. Cel. Frederico Trota. Cmt. Destacamento Lito-
ral." 
"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Santa Maria, Sãb Paulo. 
25/9. Tenho honra comunicar-vos minha chegada hoje esta localidade, 
onde procurarei colaborar coronel Trota. Também comunico grande 
êxito alcançado pelas nossas forças gaúchas hoje. Conseguimos tomar 
Garganta do Brejo, além do rio Minas, fugindo inimigo direção Itapitan-
gui. Nossas forças já ocuparam essas posições. Saudações. Leonildo Qua-
dros. Ten. Cel. Cmt. 259 Corpo Auxiliar." 
"General Flores da Cunha. Porto Alegre. 19/10. De Curitiba. Prazer co-
municar vossência duas companhias infantaria Corpo Bombeiros Paraná 
ocuparam porto Cananéa, após vários combates pantanais, pertencendo 
aquelas sub-unidades Destacamento Litoral, comando brioso tenente 
coronel Frederico Trota, do qual faz parte também valente 259 Corpo 
Auxiliar Brigada Militar. Ten. Cel. Van Erven. Assistente Militar Inter-
ventor Paraná." 

Passamos, agora, a tratar finalmente de um outro Destaca-
mento que operou na regiffo sudoeste do Estado de SSo Paulo: o 
do general João Francisco Pereira de Souza, velho guerrilheiro do 
Rio Grande, com larga folha de serviços nas revoluções de 1893-95 
e de 1930 e que, após aquela, comandou, durante muitos anos, o 
29 Corpo Provisório, estacionado no Catf, municipio de Santana 
do Livramento. 

Esse Destacamento era constiturdo, em sua maior parte, de 
elementos congregados pelos coron.eis Eliziario Paim, Quim Cezar 
e Fidêncio de Melo Filho, pequena parte no Rio Grande e o restan-
te no Estado de Santa Catarina, mas déle fizeram parte, também, 
os Corpos Auxiliares 109e 249, sob o comando dos tenentes coro-
. 

neis Domingos Teixeira e Frederico Curio de Carvalho. 
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O primeiro combate dgsse Destacamento, de que consegui-

mos referências, foi o que travou, nos primeiros dias de setembro, 
sôbre o rio Jacaré, entre as estações Guimarães Carneiro e Jacaré- 

sinho, no ramal do Para napanema. 
Esse encontro, cujo ppso principal recaiu sobre o pessoal co- 

mandado pelo coronel Eliziario Paim, terminou a 5, com o com-
pleto desbarato e fuga do adversário, conforme os comunicados a 

seguir: 

"General Flores da Cunha. Pôrto Alegre. De Platina. 5/9. O bravo gene-
ral Eliziario Paim, com fôrça de caçadores montados e a pé, desta colu-
na, acaba destroçar inimigo que há três dias se achava entrincheirado so-
bre o rio Jacaré, ocupando pontes Estrada de Ferro entre estações Gui-
marães Carneiro e Jacarézinho. Entramos neste ramal. Desbordamento 
nossa cavalaria spbre flanco esquerdo inimigo o envolveu, enquanto nos-
sa brava infantaria atacou de frente o entrincheiramento. Tomamos pri-
meiro ponto estrada rodagem, enquanto nossa cavalaria cortava retirada 
inimigo que defendia ponte Estrada Ferro. Até agora, não tivemos mor-
tos. Temos poucos feridos. Mais tarde enviarei detalhes proa guerra e 
outras ocorrências. Nossas tropas portam-se bravamente. General Paim, 
que a comandou, reafirmou sua capacidade, bravura excepcional. Viva a 
nova República. Saudações. General João Francisco." 
"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Venceslau Braz. 5/9. Com  

grande satisfação comunico vossência vanguarda nossa força, após vin-
te quatro horas renhido combate, pôs debandada inimigo, proximidades 
Jacarezinho. Tradições bravura, destemor, legadas nossos antepassados, 
continuam reafirmadas nossa valorosa 'Brigada, serão nossa divisa, nosso 
galardão palavra vossência: ou se volta com honra ou não se volta mais. 
Respeitosas saudações. Ten. Cel. Domingos Teixeira. Cmt. do 109 C. 

Aux." 
"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Guimarães Carneiro. 6/9. 
Comunico vossa excelência após vinte quatro horas intensa fuzilaria, 
margens rio Jacaré, nossas torças desbarataram inimigo, que fugiu espa-
vorido, deixando campo luta grande número material bélico, sofrendo 
grandes baixas. Da nossa gente tombaram dois mortos e seis feridos. 
Saudações. Fulgêncio Estavam de Brito, Major fiscal, cmt. interino 109 

Corpo Auxiliar." 
"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Guimarães Carneiro. 6/9. 
Depois renhido combate com tropas paulistas, margem rio Jacaré,-Rói 

vinte quatro horas renhido fogo, inimigo retirou-se completa debandada 
e desordem, deixando campo luta grande quantidade material bélico, 
sofrendo grandes baixas. Nós tivemos dois mortos, seis feridos, inclusive 
dois oficiais. Aceite minhas felicitações maneira brilhante se portou dé- 
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cimo Corpo Auxiliar Brigada gaúcha, sob comando interino major Ful-
gêncio Estavam de Brito, mais uma vez assinalou terra paranaense valor 
desta Brigada. Saudações. General Eliziario Paim, sub-comandante Di-
visão General João Francisco." 
"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Guimarães Carneiro. 6/9. 
Acabamos completar vitória. Reforçada, nossa brilhante cavalaria ata-
cou e ocupou últimas posições inimigos defendiam longo estrada ferro e 
rodagem. Força paulista mais de quinhentos homens fugiu desbaratada, 
transpondo rio Paranapanema. Causamos-lhe muitas baixas, caindo nos-
so poder quatro caminhões automóveis, algumas carabinas sem ferrolho, 
vinte cavalos. Tivemos dois mortos, nove feridos, inclusive dois oficiais 
gravemente, os mais levemente. Esta noite restabelecemos linha férrea e 
ocupamos Jacarésinho. Saudações cordiais. General João Francisco." 
"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Guimarães Carneiro. 6/9. 
Continuando perseguição, nossa cavalaria apreendeu abarracamento, ca-
valos e mais algumas armas abandonadas inimigo, que se internou todo 
território paulista. Já ocupei Jacarésinho e vou ocupar Cambará. Sauda-
ções cordiais. General João Francisco." 

. No mesmo dia 5, em outro setor da mesma zona de opera-
ções, o Destacamento do coronel Fidêncio de Melo, combatendo 
galhardamente, desalojou o adversário do passo do Leite, próximo 
à cidade de Fartura, pondo-o em fuga. 

Desse feito, ocupam-se os telegramas abaixo: 

"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Guimarães Carneiro. 5/9. 
Após oito horas combate, tomamos passo do Leite e respectivas balsas, 
canoas, aprisionando um grupo inimigos que aumenta medida estamos 
entrando matos Itararé. Apreendemos munições, animais. Também to-
mamos hoje cabeça ponte Durinhos, cortando grupo inimigo estamos 
perseguindo. Entrincheiramentos cabeça ponte foram tomados heroica-
mente carga baionetas. Continuamos combatendo neste ponto, espero 
amanhã novo progresso. Tivemos cinco baixas. Inimigo teve muitissi-
mas. Saudações. General João Francisco." 
"General Flores da Cunha. Pprto Alegre. De Passo do Leite. 5/9. Comu-
nico vossa excelência Corpo Provisório Três Outubro e o esquadrão Sa-
lustiano de Padua, aquãle comandado pelo bravo tenente coronel Pedro 
dos Santos e este pelo bravo major Laudelino Garcez, ambos pertencen-
tes meu Destacamento e meu comando direto vanguarda, combateram 
valente e heróicamente no Itararé, passo do Leite, duas léguas aquém 
Fartura. Tomamos copiosa munição, fizemos diversos prisioneiros, além 
carroças, automóveis. Houve sete horas cerrada fuzilaria, tendo inimigo 
muitos mortos. Nossa vanguarda acha-se proximidades Fartura. Além 
prisioneiros já referidos, ainda estamos'pegando outros no combate se 
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extra-iaram pelas matas. Congratulo-me vossência mais este feito herói- 
co 	soldados, herdeiros tradições farroupilhas e nome vossa exce- 
lência foi sobejamente lembrado pelos meus bravos combatentes. Sau-
dações cordiais. Fidêncio Melo Filho. Cel. Cmt." 

Prosseguindo em uma série de operações de pequena impor-
tância, a 22, a Brigada do coronel Quim Cezar cooperou em outro 
combate, que durou nove horas e terminou com a tomada de Ri-

beirópolis. 
Em seguida, dada a natureza do terreno, tornou-se mister o 

emprego de quase todas as forças do comando do general João 

F rancisco. 
A descrição dos combates que, então, se desenrolaram temo-

la nos telegramas seguintes: 

"Interventor Flores da Cunha. Porto Alegre. De Capão Bonito. 23/9. 
Comunico-vos nossas tropas tomaram quatorze horas ontem Ribeirópo-
lis, após nove horas vivo combate. Dita cidade foi atacada pela estrada 
Taquarf-Ribeirópolis, pelo Destacamento comando capitão Huascar 
Matogrossense Rocha, que executou manobra envolvente flanco norte, 
tendo atacado frente, executando manobra lado, vanguarda Brigada 
Quim Cezar, do Destacamento João Francisco. Coordenou ação, repre-
sentando meu pensamento, capitão Dimas Siqueira Menezes, chefe meu 
estado maior. Rebeldes deixaram nosso poder duas metralhadoras pesa-
das, um fuzil-metralhadora e cerca duzentos fuzis, além de bombardas, 
canhões trinta e sete e grande quantidade bocais VB. Até dezoito horas 
ontem haviam sido evacuados retaguarda trezentos prisioneiros, entre 
eles um capitão, dois primeiros tenentes e urrr segundo tenente. Eleva-
se assim mais dois mil número prisioneiros feitos neste setor. Guarni-
ção Fartura pretendeu reforçar Ribeirópolis, mas não o conseguiu, por 
estar tomada estrada nossas tropas, tendo se retirado em caminhões. To-
inamos quinze caminhões, três autos turismo, depósitos munição, mate-
rial sanitário, fardamentos, calçados, mantimentos. Prisioneiros decla-
ram intenção rebeldes era atacar ontem direção Itaporangaltararé, ten-
do por isso guarnição Ribeirópolis recebido considerável reforço. Briga-
da Quim Cezar, ao se lançar ataque, encontrou já rebeldes galgando en-
costa nossas posições, tendo-os obrigado recuar suas trincheiras devido 
violento ataque. Tivemos seis mortos, quatorze feridos. Adversários pre-
tendiam retirar-se caminhões estrada Fartura, conduzindo material béli-
co, munição, feridos e fugitivos, tendo sido porém obrigados deixar ca-
minhões, embrenhando-se matos. Foram encontrados muitos mortos na 
cidade e circunvizinhanças. Fortes elementos cavalaria enviados pela es-
trada Ribeirópolis, BelotMonte, Pirajú, impediram retirada inimigo por 
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lá. Estavam presentes para dirigir ação ofensiva adversa coronel Dias 
Campos, capitão Mancebo, tenente coronel Cunha Leal e tenente Cor-
rêa Velho, que consta estarem extraviados mato, pelo que foram envia-
das várias patrulhas sua procura, bem como recolher material e mais re-
beldes ali perdidos. General Valdonniro Lima." 
"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Jacarézinho. 24/9. Acaba-
mos tomar Fartura e imporfante cidade Salto Grande. Aquela caiu 
mãos coronel Fidêncio Melo, com seu Destacamento. Esta foi tomada 
coronel Moreira Lima, comandante nossa ala esquerda, cujas tropas se 
acha 109 Corpo Auxiliar Brigada Militar. Congratulo-me com general 
mais esta vitória nossas armas. Entretanto, preciso dizer-vos necessito 
reforços munições, tropas, para manter estas conquistas e prosseguir 
avançando interior São Paulo. General João Francisco." 
"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Ribeirópolis. 24/9. Infligi-
mos fragorosa derrota inimigo. Fizemos centenas prisioneiros, apreen-
demos grande cópia material, inclusive muitas armas automáticas, qua-
tro canhões Stock. Temos lamentar perda um sargehto, dois oficiais fe-
ridos gravemente e mais oito soldados feridos levemente. Dirigi pessoal-
mente combate, onde pude observar bravura soldados gaúchos. Em nome 
Brigada meu comando saúdo vossa excelência. Cel. Quim Cezar." 
"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Jacarézinho. Envio detalhes 
prometidos. Ontem, madrugada, coronel Moreira Lima, frente Destaca-
mento constituido 109 Corpo Auxiliar, vanguarda, Batalhão Azauri e 
uma companhia armas automáticas, atravessando rio Paranapanema, sO-
bre foz Rio Pardo, passagem feita embotes, debaixo fogo inimigo, mas 
nossa brava tropa avançou com denodo e impavidez, que assombrou ini-
migo,que foi batido e destroçado, deixando nas águas do rio dez mortos 
e cinco em terra. Tomamos uma metralhadora pesada, alguns fuzis, 
grande depósito víveres, pouca munição. Ocupamos importante cidade 
Salto Grande ê ponte estrada ferro Sorocabana, s*bre rio Paranapane-
ma. Um trem blindado tentou retomar-nos estas posições, foi repelido 
nossas tropas. Estamos restabelecendo balsas rio Paranapanema e pros-

sigo avançando território paulista. Armazéns grandes estão cheios ce-
reais e víveres. Mesmo tempo Destacamento Fidêncio Melo tomou Far-
tura, onde população civil recebeu jubilosa nossas tropas, principalmen-
te familia Pinheiro Machado, ali radicada. Este Destacamento se portou 
com muita bravura. General João Francisco." 
"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Carlópolis. 25/9. Depois 
dois dias violentos combates, conseguimos escalar serra Fartura, ocupar 
cidade mesmo nome. Nifo é demais repetir.  empolgante espfrito sacrifi-
cio, temerária bravura mostrou mais uma vez já gloriosa tropa meu co-
mando. Nossos heróicos soldados, ora galgando escarpas célebre serra 
Fartura, ora carregando com fantástico heroismo em arremetidas quase 
incansáveis, ao cair noite 23, puzeram inimigo fuga, desesperada deban-
dada, deixando nosso poder grande quantidade material bélico, outros 
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petrechos que ainda não foi possível relacionar. Tivemos apenas dois fe-
ridos. Saudações. Cel. Fidêncio Melo." 
"General Flores da Cunha. Pôrto Alegre. De Itararé. 25/9. Ontem, 249 
Corpo, juntamente outras forças, escreveram brilhante página, cobrin-

do-se louros retomada Ribeirópolis, donde inimigo bateu completa de-
bandada, deixando duzentos prisioneiros e grande cópia material. Aten-
ciosas saudações. Ten. Cel. F. Curio Carvalho. Cmt. 249C. Aux." 

As forças do general João Francisco, combatendo sempre 
com entusiasmo e destemor notáveis, foram avançando e ocupan-
do, em sua arremetida, as localidades de Pirajú, Bernardino de 
Campos, Sarantoja, Chavantes, Ourinhos, Mandurf, Santa Cruz do 
Rio Pardo, Sáb Bartolomeu e Cerqueira Cezar, tudo conforme re-
gistram os telegramas a seguir: 

"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Jacarézinho. 29/9. Minhas 
tropas acabam tomar Pirajú, onde fizeram muitos prisioneiros. Apreen-
demos copioso material bélico. Agora estamos perseguindo destroços 
desses inimigos que estão fugindo para Bernardino-de Campos. Amanhã 
estarei posse mais cem quilômetros estrada Sorocabana. Entretanto, ne-
cessito mais tropas. É o que mais tenho pedido, visto meu setor é hoje 
metade Estado São Paulo. Saudações cordiais. General João Francisco." 
"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Fartura. 29/9. Hoje tomei 
assalto Sarantoja. Ocupei também Pirajú, terra celebre Ataliba Leonel. 
Fiz inúmeros prisioneiros, oficiais, soldados, metralhadoras pesadas, gra-
nadas, munições, fuzis, cavalos ensilhados. Inimigo fugiu espavorido, 
deixando tudo, não tendo tempo dinamitar ponte. Batalhão 3 de outu-
bro, comando bravo tenente coronel Pedro Santos, cada vez mais admi-
rado, inclusive esquadrão Salustiano Padua, comandado bravos major 
Laudelino Garcez e capitão Pelegrino. Saudações. Cel. Fidêncio Melo." 
"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Jacarézinho. 30/9. Com  to-
mada Salto Grande, a ponte sobre o Rio Pardo, já tenho nosso poder 
quatrocentos quilômetros Sorocabana. Hoje, ocupamos estações Cha-
vantes, Bernardino de Campos e Mandurf, devendo minha vanguarda 
atingir Santa Cruz Rio Pardo. Para tão grande cobertura preciso e aceito 
reforço meu general está mandando. Em Pirajú fizemos grande presa de 
guerra, restos inimigo fugiram espavoridos. Cordiais saudações General 
João Francisco." 

"General Flores da Cunha. Pprto Alegre. De Fartura. 200. Num lance 
audácia joguei toda minha força em Piraju, destroçando coluna inimiga 
superior muitas vezes seu efetivo, havendo luta corpo a corpo. Houve 
verdadeira chacina. Fiz prisioneiro quase todo estado maior. Apreendi 
formidável prêsa de guerra. Hoje ocupei cidades Mandurf, Bernardino 
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de Campos e Santa Cruz Rio Pardo. Saudações. Coronel Fidêncio Me-
lo." 
"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De Jacarézinho. 3/10. De or-

dem general João Francisco, comunico desde ontem tem seu quartel ge-
neral Ourinhos, tendo ocupado a 19 Chavantes, Bernardino de Campos, 
Santa Cruz, apreendendo última cinco locomotivas com trinta vagões, 
alguns carregados víveres, alcool motor. Ainda ontem ocupou São Bar-
tolomeu e Cerqueira Cezar, fechando assim círculo iniciado tomada Sal-
to Grande. Saudações. Cap. Julio Pereira." 

Estavam as tgrças do general João Francisco em pleno avan-
ço, quando as surpreendeu a pacificação, emconseqüência do que 
cessaram tôdas as operações, iniciando, pouco depois, o regresso 
aos pontos onde haviam sido organizadas. 

E, para finalizarmos o relato das operações em território pau-
lista, sobre as quais muità nos estendemos, com base na documen-
tação que conseguimos coligir, vamos trazer para este nosso mo-
desto e despretencioso trabalho, apenas para deixar registrado co-
mo .colaboração a historiadores que, futuramente, queiram dedi-
car-se à reconstituição dos fatos, o — Aditamento ao Boletim diá-
rio de 5 de outubro de 1932 — do Destacamento de Exército Sul, 
em que o seu valoroso e competente comandante, general Valdo-
miro Castilhos de Lima, descreveu, em linhas gerais, os combates 
do rio das Almas e Paranapanema, de 15 de setembro a 3 de outu-
bro. 

Disse Destacamento de Exército, fizeram parte os 19e 59 Ba-
talhões de Infantaria, os Regimentos de Cavalaia 29e 39, o 89 Ba-
talhão de Infantaria da Reserva, os  Corpos Auxiliares 39, 8.e 179, 
além dos 109 e 249, que operaram junto às fàrças do general João 
Francisco. 

É o seguinte o Boletim referido: 

"DESTACAMENTO DE EXÉRCITO SUL. Aditamento ao Boletim diá-
rio de 5 de outubro de 1932. 

Combates dos rios das Almas e Paranapanema 
(De 15 de setembro a 3 dç outubro) 

A) — Destacamentos que tomaram parte nas operações, segundo sua or- 

287 



dem de colocação, a partir da fazenda Santa Albertina (à esquer-
da) para SE: 

— Destacamento Coronel Saiffo: 
Cmt: Cel. João Siqueira Queiroz Saião. 
Tropa: Infantaria: 19 e 29 Batalhões da Fárça Pública de 
Pernambuco; 19 Batalhão da Brigada Militar do Rio Grande 
do Sul; 89 Corpo Auxiliar da Brigada Militar do Rio Grande 
do Sul; 1/139 R.I. 

Artilharia: 39 Bateria do 69 R.A.M. 
Cavalaria: 1 esquadrão do 129 R.C.I. 

— Destacamento coronel Melo: 
Cmt: Cel. Angelo de Melo. 
Tropa: Infantaria: 59 Batalhão da Brigada Militar do Rio 
Grande do Sul; 

Cavalaria: 29 Regimento da Brigada Militar do Rio 
Grande do Sul. 

—  Destacamento Coronel Dorneles:  
Cmt Coronel Argemiro Dorneles. 
Tropa: Infantaria: 79 R.I.; 1/89 R.I.; 39 Corpo Auxiliar da  
Bricada Militar do Rio Grande do Sul; 19 Batalhão da Fàr- - 
ça Pública da Paraíba. 

Artilharia: 59 R.A.M. 
— Destacamento Coronel Marcelino: 

Cmt :Tenente coronel João Marcelino Ferreira e Silva. 
Tropa: Infantaria: 19 B.C. da F.P. dé Santa Catarina; 29 Btl. 
I. da Força Pública da Paraíba; 89 Batalhão de Infantaria da 
Reserva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul e 149 B.C. 

— Destacamento Coronel Plaisant: 
Cmt: Coronel Airton Plaisant. 
Tropa: 19 e 29 Btls. da Fórça Pública do Paraná. 

— Destacamento Coronel Boanerges: 
Cmt: Tenente coronel Boanerges Lopes de Souza. 
Tropa: 11/139 R.I.; Cia. Mtrs. do 39 R.1.; 11/89 R.I.; 139B. 
C. e 179 Corpo Auxiliar da Brigada Militar do Rio Grande 
do Sul. 

O 39 G.I.A.P. e 99 R.A.M. em apoio direto ao ataque de flanco realiza- 
do pelo Destacamento Plaisant. 
O 59 G.A. Mth., em reserva, em Capão Bonito. 
Grupamento de Cavalaria: 129 e 99 R.C.I. e 1V/59 R.C.D., em Capão 
Bonito. 
O 149 R.C.I. permanecendo na missáb de cobrir Bur(. 
B) — Idéia de Manobra: 

Fixar a esquerda e manobrar pela direita na direção de Sio Miguel 
Arcanjo. 
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Esta idéia de manobra traduzia-se, pois, em fixando a esquerda, 
avançar com a direita de molde a ir rebatendo-se sobre a esquerda 
das resistências adversárias, fazendo-as cair para facultar o pro-

gresso geral. 
O que estava previsto para o grande conjunto face a leste, devia ir 
realizando-se parcialmente com os diversos Destacamentos consti-
tuidos, dentro do âmbito dos quais a idéia de manobra outra não 
era senão o conjunto e fixar com a esquerda e manobrar pela direi-
ta. 
Miss5o: 
Transpor os rios das Almas e Paranapanema e progredir na direção 
de I ta petini nga. 

— Desenrolar dos Combates: 
Detidos os Destacamentos Coronel Saião e Tenente coronel Dor-
neles, foi lançado o Destacamento Plaisant que, por seu turno, 
também não pOde progredir — o adversário não se descuidara da 
ponte de. Dámião Ferreira, sbbre o rio das Almas. Destruida esta, 
dadas as posições dominantes ocupadas na margem oposta, o ini-
migo sentia-se seguro — estava plenamente assegurada a cobertura 
do flanco esquerdo das resistências que detinham a progressão do 
Destacamento Dorneles. 

Constituido outro Destacamento, o de tenente coronel Boanerges, 

foi ele lançado a 15 de setembro mais para o montante, a fim de 
tentar cair sbbre o flanco esquerdo (sempre a manobrar pela direi-
ta, pelas cabeceiras, atendendo a situação tática e ao terreno) des-
sas novas resistências e facultar, assim, a passagem do Destaca-
mento Plaisant para a outra margem do rio. 
Transposto o rio das Almas, na ponte do Martins e mais a juzante 
da pinguela construída pela tropa, o Destacamento Boanerges, re-
calcando os primeiros elementos encontrados, viu-se logo adiante 
detido por uma nova frente contrária, face ao sul. Estava déste 
modo parada a manobra. O adversário continuava senhor das posi-
ções do CERRADO, fortemente organizado e disposto a resistir 
seriamente. 
As condições topográficas não permitiam nova manobra; o flanco 
direito apoiado no RIO DAS ALMAS, o esquerdo repousava nu-
ma elevação circundada de um pequeno curso d'água e um grande 
banhado; cobria o flanco direito, à distância, o129 R.C.I., com o 
IV/59 R.C.D. 
Foi, então, preciso atacar a fundo, o que coube a um novo Desta-
camento (Tenente coronel Marcelino), o qual, passando as linhas 
do Destacamento Boanerges, chegou, com elementos da F.P. do 
Paraná, que já haviam transposto o rio ais Almas, arrastados peri 
bravura do falecido capitão de artilharia Antônio Gomes dos San- 
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tos, até a carga de baioneta, desalojando, assim, o inimigo e fazen-
do prisioneiros. 
Reconstituidas as fbrças e constatado que os rebeldes se haviam 
retraido para o norte (talvez parte na direção de Santa Cruz dos 
Ferreiras, diante da direita do Destacamento Dorneles, e parte na 
ponte do Bueno, dos Souzas), como constava das cartas disponí-
veis, teve o Destacamento Marcelino ordem de progredir na dire-
ção de Santa Cruz dos Ferreiras (esquerda das resistências do Des-
tacamento Dorneles), ao passo que o outro (Boanerges), no da 
ponte do Bueno (ao N) e passo Ana Romana (para o leste, no Pa-
ranapanema). 

Restabelecido o contato na região NO de Serraria, foram os rebel-
des recalcados pelo 11/89 R.I. e 89 Btl. da Reserva, facultando des-
ta forma que a direita do Destacamento Dorneles (79 Ri.) trans-
puzesse, então, o RIO DAS ALMAS. 
A esse tempo, o Batalhão de Santa Catarina era detido nas proxi-
midades da ponte do Bueno, enquanto o Destacamento Boanerges 
se aproximava do passo Ana Romana. 
Estava terminada a manobra do RIO- DAS ALMAS. 
Tornando-se desnecessária a presença do 11/89 R.I., na região on-
de., então, passar a agir o 79 R.I., foi aquele Batalhão transportado 
para leste (região ao N da ponte do Bueno), ficou o 89 Btl. I. da 
Reserva fazendo parte do Destacamento Dorneles que, em seu lu-
gar, enviou o 39 C. Aux.  para o Destacamento Marcelino. 
Nessa mesma ocasião (a 21), ficou o Destacamento Marcelino 
constituido da F.P. de Santa Catarina do 11/89 R.I., 149 B. C. e 39 
C. Aux. em ligação com o 129 R.C.I., também com a Missão de 
transpor o Paranapanema, na região da ponte do Bueno, devendo 
rumar, ulteriormente, na direção de SÃO MIGUEL ARCANJO. 
O Destacamento Boanerges ficou reduzido "ao 139 B.C., 11/139 R. 
1. 179C. Aux. e IV/59 R.C.D. 
Tomando contato em passo Ana Romana e, em parte, transposto 
o rio mais a montante o inimigo resolveu abandonar as posições, 
julgando-as insustentáveis (segundo expressões de uma ordem de 
operações encontrada) e indo organizar-se do outro lado do Ribei-
rão dos Cristais (afluente do Ribeirão Guapiára), cobrindo a estra-
da para São Miguel Arcanjo. Na verdade, porém, éle já estava sen-
do ameaçado de envolvimento pelo seu flanco esquerdo. 
A F.P. do Paraná continuava em reserva, agora a leste da fazenda 
Capuava. 
Transp.6§to o Paranapanema por uma parte do Destacamento Mar-
celino e pelo 129 R.C.I. (entre ponte do Bueno e passo Ana Ro-
mana), os elementos que defendiam a ponte do Bueno refluiram 
para SE, indo reforçar as resistências oferecidas ao Destacamento 
Boanerges, onde, mais tarde, foram identificados o 49 R.I., o 14 
de Julho, o 79e o 109 B.C.R., uma unidade de ex-combatentes da 
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Grande Guerra (alemães), uma companhia do 189 B.C. e um es-
quadrão do 119 R.C.I., com cerca de dois mil homens, ao todo, 
segundo informações da população de S(b Miguel Arcanjo. 
Novamente detido o Destacamento Boanerges, nas alturas da mar-
gem direita dos Cristais, entrou em ação, procurando manobrar as 
resistências o 99 R.C.I., apoiado por uma bateria de montanha. (O 
IV/59 R.C.D. e um esquadrão do 149 R.C.I. estavam incorporados 

a esse R.C.1.). 
Náb logrando êxito a primeira tentativa, pois o adversário contra-
atacou vantajosamente, devido à posição, foi realizada nova ma-
nobra no dia 19 de outubro, dando em resultado o abandono das 
posições de Taquaral abaixo, progredindo o Destacamento rumo a 
São Miguel Arcanjo. Este êxito, porém, foi alcançado graças ao 
concurso do Destacamento Marcelino, que atacara pela manhã' do 
dia 19, o Destacamento Coronel Saião transpôs o rio Paranapane-
ma, nos dois flancos de sua frente, cortando as linhas de comuni-
cações do inimigo, que, atacado violentamente de frente na região 
de Liciana, rendeu-se, sendo feitos 365 prisioneiros, sendo 15 ofi-
ciais, e apreendida grande quantidade de armamento, munições e 
material de acampamento. 
TransPgsto o rio Paranapanema pelo Destacamento Coronel 
Saião, tornou-se fácil o avanço do Destacamento Coronel Melo, 
que, depois de enfrentar uma ligeira resistência, progrediu e trans-
pôs também o Paranapanema. 
Restabelecido o contato pelo 99 R.C.I., nas alturas leste do Ribei-
rão Taquaral, tomado depois pelo 11/89 R.I., o adversário retirou-
se, à noite, não ocupando as posiOes organizadas no Turvo, ao 
certo por ter tido conhecimento da rendição. 

— PERDAS: 
Prisioneiros 
Feridos 
Mortos 

— APREENSÕES: 
Grande número de prisioneiros, inclusive oficiais, armamento, 
munição e material de acampamento. 

— ELOGIOS E RECOMPENSAS: 
Aos oficiais que comandaram Destacamentos nos memoráveis 

combates do Rio das Almas e Paranapanema, onde o inimigo pre-

tendia quebrar a marcha vitoriosa do Destacamento de Exército 
Sul, elogio pela precisão das manobras executadas pelo denodo e 
pela bravura com que dirigiram suas tropas no conjunto das ope-
rações, assás concorrendo para a brilhante e esmagadora vitória de 

nossas armas. 
Aos major Osvaldo Cordeiro de Farias e Capitães Dilermando 

291 



Cândido de Assis, Tasso Tinoco, Bianco Pedroso e Pereira da Si,b 
va, oficiais de ligação deste comando aos Destacamentos, elogio 
pelo bom desempenho de suas funções nos combates do Rio das 
Almas e Paranapanema, onde se mostraram oficiais inteligentes, 
habilidosos, assegurando um perfeito entendimento entre os di-
versos escalões do Comando. 
Aos oficiais do meu estado maior, elogio pela sua eficaz e brilhan-
te cooperação com este comando, mesmo nos momentos mais 
difíceis, revelando-se todos oficiais cultos, enérgicos, de grande va-
lor profissional no desempenho de suas funções, coordenando e 
orientando os esforços para vitória final. 
Autorizo aos srs. Comandantes de Destacamentos e unidades a 
elogiarem aos seus imediatos comandados, pela vitória alcançada. 
Este comando acaba de solicitar ao Sr. Chefe do•Gov.érno Provisó-
rio promoção aos postos imediatos, por ato de bravura, dos capi-
tão António Gomes dos Santos e 29 tenente João Gomes da Silva, 
mortos em combate. Gen. Valdomiro Lima. Cmt." 

Lamentamos não nos ter sido possivel conseguir cópia dos de-
mais Boletins do mesmo Destacamento de Exército, em que foram 
mencionadas as operações anteriores, o que seria de real interesse 
para o futuro. 

Nãb nos faltaram, entretanto, boa vontade e esforços que, in-
felizmente, náb lograram êxito. 
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CAPITULO XV 

— Pacificação do Estado de São Paulo, co-
mo se processou. — Outras fiSrças riograndenses 
partiram para operações. — Reflexos da Revolu-
ção. — Levantes parcelados no Rio Grande do 
Sul: Vacaria, Centro do Estado, Fronteira. — 
Combate do passo do Farinheira — O coronel 
Marcial Terra dissolve o seu grupo rebelde. 
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Depois de descrevermos, detalhadamente, a atuação dos ele-
mentos da Brigada Militar, na debelação do levante paulista, não é 
demais ocuparmos mais algumas linhas para um ligeiro relato de 
como se processou a pacificação do grande Estado bandeirante, in-
felizmente lançado à luta contra seus irmãos. 

Na madrugada de 29 de setembro, foi surpreendido o presi-
dente Vargas por um telegrama do general Bertoldo Klinger, chefe 
militar da revolução, nos seguintes termos: 

"São Paulo, 29. Dr. Getúlio Vargas. Rio. Com  o fito de não causar à Na-
ção mais sacrificios de vidas, nem danos materiais, o comando das FOr-
ças Constitucionalistas propõe a imediata suspensio de hostilidades em 
todas as frentes, a fim de serem assentadas as medidas para a cessação da 
luta armada. General Klinger." 

Era que os acontecimentos, na capital paulista, se haviam 
agravado. 

A Força Pública do Estado, por intermédio de seu comandan-
te, coronel Herculano de Carvalho e Silva, que havia pouco assumi-

ra o cargo, tendo vindo de Campinas, onde comandava a praça, re-
solvera não mais obedecer às ordens do general Klinger e declarara 

ao governo revolucionário que náb mais combateria, porque estava 
empenhada em salvar o patrimônio do Estado e em manter a or-
dem. 

Em • seguida, o coronel Herculano mandou por em liberdade 
todos os oficiais que estavam presos, por não terem aderido ao mo-
vimento, bem como os que haviam sido feitos prisioneiros em 
combates. Abriu, também, as portas das prisões a todos os solda-
dos e civis que, por motivos políticos, estavam detidos na capital e 
suas imediações. 

Como era natural, tais medidas trouxeram o pânico na cidade 

C 
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e, à certa hora, já o general Klinger era considerado um elemento 

sem significação e sem controle. 
Das três correntes de opinião que havia na capital naulista e 

que tornavam a situação mais confusa ainda, conseguira impôr-se a 
da Roça Pública, que nal) concordava com a direção do general 
Klinger, como vimos, e queria, de acordo com o governo federal, 

restabelecer a ordem no Estado. 
As outras duas correntes eram o grupo chefiado por aquele 

general e outros militares responsáveis pelo movimento e que dese-
java a terminação da luta e a paz baseada em um acbrdo, e o grupo 
dos exaltados, constituido de estudantes, poli-ticos e outros ele-

mentos, o qual, com o povo em seu desvario, queria lutar até o 

fim, sacrificando-se inutilmente. 
Recebido o telegrama do general Klinger, o presidente da Re-

pública, depois de entender-se com os generais Góis Monteiro e 
Valdomiro Lima, comandantes dos dois setores da luta, respondeu-
lhe que enviasse um emissário ao general Góis, a quem investia, co-
mo seu delegado, de poderes para estabelecer as providências indis-
pensáveis à aceitação de sua proposta e que só depois de assentadas 
essas providências pelos chefes militares e aprovadas pelo govêrno, 
poder-se-ia tornar efetiva a suspenso das hostilidades. 

Diante disso, o general Klinger pediu àquele seu colega que 
marcasse hora e ponto, onde seu emissário, o coronel Vila Bela, 
chefe de seu estado maior, pudesse entender-se com o comandante 
do Exéyr:ito Leste. 

Foi-lhe respondido que o emissário deveria vir pela estrada 
Rio-Sáb Paulo, de automóvel, a apresentar-se ao general Daltro Fi-
lho, em Lorena, para daí ser conduzido a um local, onde se acharia 

coronel Pantaleão Pessoa, chefe do estado maior do referido 
Exércjtp, com quem se entenderia. 

No mesmo dia 29, propbs, ainda, o general Klinger ao coman-
dante do Exército Leste a suspendi) provisória das hostilidades, a 
partir das dezoito horas, por dois ou três dias, tempo que julgava 
necessário para serem ultimadas as conversações, ao que respondeu 

general Góis que, desde o momento em que conhecesse as pro-
postas e disposições preliminares a serem trazidas pelo coronel Vi-
la Bela, ordenaria a medida sugerida para cinco horas mais tarde e 
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pelo prazo que fosse indispensável à redação das convenções mili- 

tares. 
Pouco depois, na cidade de Cruzeiro, deu-se o encontro dos 

delegados de ambas as partes, os quais, entretanto, não chegaram a 

um aóÓrdo. 
Os representates das forças federais declararam que a termina-

ção das operações ~ente seria possivel mediante sólidas garantias 
militares que assegurassem, completa e eficientemente, o restabele-
cimento da ordem. Os emissários dos rebeldes, entretanto, limita-
ram sua proposta apenas à suspensão das hostilidades, para trata-
rem como se fossem beligerantes, deixando entrever claramente in-
tuitos protelatórios e objetivos politicos não definidos. 

As condições ditadas pelo delegado do governo federal eram 
especialmente honrosas para o povo paulista, resumindo-se as exi-
gências a simples garantias de caráter militar e aos meios seguros 
para facilitar o transporte de socorros destinados a suprir as neces-
sidades mais prementes das populações civis. 

Não se tendo acertado, o representante do general Klinger 
voltou à capital, de onde retornou algumas horas depois, supondo-
se que para aceitar aquelas exigências e assinar o acordo. 

Tal, porém, não se deu. Apresentou-se em Cruzeiro arrogante, 
cheio de exigências e evasivas, pelo que o General Góis determinou 
fosse ele conduzido às linhas avançadas do adversário e que as hos-
tilidades fçtssem reencetadas em todos os setores, pois que, embora 
nenhuma ordem de suspensão de fogo houvesse sido expedida, as 
hostilidades tinham sido afrouxadas pelos combatentes, ao correr 

a notícia da próxima pacificação. 
Reiniciados os ataques pelas forças legais, o general Klinger, 

em telegrama ao general Góis, protestou contra isso, obtendo a se-

guinte resposta: 

"Nada tenho esclarecer sobre limitação progressão vossas forças, porque 
recusadas pelo vosso emissário garantias militares cessação hostilidades, 
terei que procurá-las pelas armas até que vossas fbrças reconheçam ne-

cessidade submeter-se." 

Nesse ínterim, o governo federal ciente da decisão tomada pe-
la FPrça Pública de São Paulo, determinou ao coronel Herculano, 
por intermédio do general Góis Monteiro, que assumisse o governo 
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da capital, depondo o interventor Pedro de Toledo e fazendo os di-
retores das Secretarias do Governo responderem pelos respectivos 
expedientes, determinações que aquele oficial cumpriu fielmente. 

Também, diante do desenrolar dos acontecimentos, já desde 
o dia 30, as tropas rebeldes tinham afrouxado a resistência, ren-
dendo-se umas e retraindo-se outras para os arredores da capital. 

Desprestigiado e sem meios para lutar, o chefe militar da 
rebelião não teve outra alternativa senão comunicar ao general 
Góis Monteiro que se rendia, submetendo-se às exigências que lhe 
fossem feitas. 

Estava findo o impatriótico levante que tantos males•causou à 
Nação e, principalmente, ao próprio Estado de São Paulo, prejudi-
cando enormemente o seu admirável progresso e a propriedade 
particular. 

Ainda outras fOrças do Rio Grande partiram para operações 
militares, decorrentes da rebelião paulista. 

A 2 de outubro, deixou o pdrto do Rio Grande, com destino 
a Mato Grosso, em cuja região sul se haviam ferido encarniçados 
combates entre legalistas e revolucionários, um Destacamento 
constituido dos 29 e 49 Batalhões de Infantaria da Reserva, sob o 
comando do tenente coronel Pedro José Martins Tourinho. 

Dada a terminação da luta, essa tropa regressou de Montevi- 
déo. 

O 29 Batalhão de Infantaria, ao regressar, trouxe diversas pra-
ças do 29 Regimento de Cavalaria e dos corpos auxiliares 89e 1 79, 
que haviam sido aprisionadas em combate pelos rebeldes e postas 
em liberdade, ao terminar a luta. 

• 

Reflexos da Revolução 

Como já referimos anteriormente, a rebelião paulista teve re-
flexos no Rio Grande, onde surgiram alguns pronunciamentos, de 

Imediato debelados. 
Deu causa a tais levantes parciais a atitude assumida pelo che-

fe do Partido Republicano Riograndense, dr. Borges de Medeitos, 
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que, à princípio, se colocara em favor de medidas tendentes a um 
acordo honroso entre as partes em luta, pondo-se, depois, erátfran-
ca solidariedade aos rebeldes. 

De outro lado, também elementos do Partido Libertadbr to-
mara atitude favorável aos revolucionários paulistas, aliando-se, 
então, os filiados dos dois credos políticos que simpatizavam com 

levante. 
Para Vacaria, onde deveria ser organizado um corpo auxiliar, 

gov.érno do Estado fizera remeter o necessário armamento, muni-
ção e equipamento. 

Recebendo-os, o prefeito municipal, Otacilio Fernandes, de-
clarou-se solidário com a revolução e pretendeu irradiá-la no Esta- 
do, aliando-se-lhe outros elementos, inclusive o dr. Batista Luzar- ,; 
do, que assumiu a direção civil, cabendo àquele a parte militar. 

Digamos, entretanto, de passagem, que .à_ste levante não teve 

apoio da alta direção dos dois Partidos políticos gaúchos. 
Ciente do que ocorria, determinou o governo que seguissem 

várias ‘ças para a região de Vacaria e Lagoa Vermelha. 

. A 19 de julho, partiu, via férrea, para Caxias, o major Marceli-
no Rodrigues da Silva, comandando um contingente, constituido 
de uma companhia do 39 Batalhão de Infantaria, um esquadrão do 
Regimento Presidencial e outro do 19 Corpo Auxiliar, elementos 
àstes comandados, respectivamente, pelo capitão Justino Marques 
de Oliveira, primeiro tenente Floriano Peixoto Sobral e capitão 

Domingos Pereira. 
Marcharam, também, para a mesma região, o 19 Regimento 

de Cavalaria e os Corpos Auxiliares 19, 79 e 149, sob o comando, 
respectivamente, dos tenentes cororiOs Anibal Garcia Barão, mi-
guei Luiz da Cunha, Cassio Canto e Benjamin Vargas. 

Tbdas as fOrças acima passaram a constituir um Destacamen-
to, cujo comando foi entregue ao tenente coronel Barão, ficando 
encarregado da vanguarda o contingente do major Marcelino. 

Este Destacamento e mais outros Corpos da região serrana, 
pertencentes aos Destacamentos dos coronéis Vitor Dumoncel Fi-
lho e Vazulmiro Dutra, entre os quais os 2-9, 39, 189e 369, foram 
dispostos de maneira a meter os rebeldes em um círculo de ferro, 
obrigando-os a combaterem ou se renderem, ou ainda, em última 
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hipótese, a passarem para o Estado de Santa Catarina, pois não fo- 
iN 	• ram guarnecidos os passos do rio Pelotas. 

Tendo atingido, a 20, pela manhã, a estação de Nova Vicenza, 
o éontiiigente do major Marcelino aí desembarcou e iniciou a mar-
cha de aproximação, por lances, com algumas dificuldades e demo-
ra, devido ao reduzido número de veículos motárizados de que dis-
punha. 

A 22, estando essa vanguarda concentrada no Capão do Bu-
gre, entre Antônio Prado e Vacaria, e todas as demais fórças mais 
ôu menos aproximadas desta localidade, houve ordem de serem 
suspensas quaisquer operações, enquanto se processasse um enten-

dimento com os rebeldes. 
Era que, não tendo os drs. Borges de Medeiros e Raul Pila, 

chefes dos Partidos Republicano. e Libertador, dado seu assenti-
mento ao levante, haviam combinado, com o governo do Estado, a 
ida de urna comissão de representantes seus a Vacaria, conversar 
com os chefes locais, afim de procurar dissuadí-los de seu intento. 

Tal comissão, co-n-stituida do coronel Eliziario Paim Neto, co-
mo representante do governo, e dos drs. Sinval Saldanha e Anôr 
Butler Maciel, por parte dos dois Partidos, passou, a 23, pelo acam-
pamento da força legal, rumo a Vacaria. 

Depois de entendimento com o dr. Batista Luzardo e Otacilio 
Fernandes, a comissão dirigiu longo telegrama ao interventor fede-
ral, transmitindo-lhe a conveniência de serem atendidas algumas 
sugestões dos rebeldes, com o que o general Flores da Cunha con-
cordou, cessando, dessarte, o movimento na regido do nordeste, 
dissolvendo-se as fórças rebeldes, acampadas próximo à vila da Ex-

trema, no interior do municipio. 
Dando conhecimento aos seus companheiros, o dr. Luzardo e 

Otacilio Fernandes, respectivamente, chefe civil e chefe militar do 
levante, publicaram, a 24, um boletim do Comando da Oiviao do 
Exército Revolucionário Constitucionalista, em que diziam o se-

guinte: 

'ScificaçSo do Rio Grande — Em data de ontem, este comando rece-

beu convite para comparecer a vila de Vacaria, afim de ter um entendi-
mento com uma comissão, composta dos srs. drs.—Sinval Saldanha, Aneir 
B,utler Maciel e coronel Eliziário Paim Neto, representantes, respectiva- 

300 



mente, dos srs. drs. A.A. Borges de Medeiros, Raul Pila e do general 
José Antônio Flores da Cunha. 
Hoje, naquela localidade, pela referida comissão, foi narrado em deta-
lhes o fracasso do movimento revolucionário constitucionalista, que 
juntamente conosco devia ter irrompido em todo o Estado do Rio 
Grande do Sul. Explicou também a comissão a inutilidade do esforço 
que iriamos fazer, por isso que, havendo fracassado o movimento, o 
governo do Estado faria convergir para aqui tôdas as forças que lhe 
eram fiéis. 
Aceitando a exposição dos fatos feita pelos drs. Sinval Saldanha e Anôr 
Butler Maciel, .este comando representado pela chefia militar e civil, 
acordou com a dita comissão que fosse transmitido ao general Flores da 
Cunha o seguinte telegrama: — "Geneial Flores da Cunha. Pôrto Alegre. 
24-7-1932. Chefes levante aqui estão dispostos, de acordo com instru-
ções chefia Frente Única, entregarem armas hoje, aceitando garantias 
oferecidas vossa excelência, terminando assim movimento aqui iniciado. 
Ponderamos para isso toda conveniência vossa excelência atenda o se-
guinte: 19) sejam conservados em seus cargos funcionários públicos te-
nham tomado parte movimento, exceto Otacilio Fernandes, que se julga 
incompatibilizado cargo prefeito; 29) tendo sido levados pela circuns-
tância levante a fazerem requisições aqui, as quais atingem cerca de trin-
ta contos e não querendo dispôr de quarenta sete contos de réis, requisi-
tados Bancos, quantia que fazem questão devolver hoje, poderia gover-
no Estado assumir responsabilidade de indenizar interessados ditas re-
quisições, mais tarde, por ocasião de se pagarem as requisições em geral; 
39) cancelar a nota "a bem do serviço público" da exoneração do coro-
nel Otacilio Fernandes de prefeito, tendo em vista especialmente que 
antes do ato de exoneração já tinha ele pedido demissão; 49) estender 
aos elementos de Bom Jesus e Lagoa Vermelha solicgrios movimento 
aqui, as mesmas garantias que serão dadas aos de Vacaria. — Aceitando 
vossa excelência estas sugestões que transmitimos, poderia a comissão 
que constituimos receber hoje armamento e munição, entregando em 
seguida a quem vossa excelência ordenar. Enviando resultado nossa mis-
são de paz, esperamos palavra de vossa excelência, cumprindo-nos dever 
de levar seu conhecimento o anseio geral por uma solução digna que 
evite o derramamento do generoso sangue dos nossos irmãos riogran-
denses. Saudações atenciosas. Eliziario Paim Neto, Sinval Saldanha. 
Anôr Butler Maciel." 
A este telegrama, o general interventor federal no Estado deu a seguin-
te resposta: — "Urgente. Dr. Sinval Saldanha. Cel Eliziario Paim Neto. 
Dr. Anôr Butler Maciel. Vacaria. 24-7-1932. 14 horas. De Palácio. Nino 
Alegre. Aceito deposição armas dos nossos patrícios que se levantaram 
em armas nessa região. Quanto às vossas ponderações articuladas res-

pondo e prometo: Primeira — conservarei seus cargos funcionários pú-
blicos tiverem tomado parte no movimento, desde que não venham a 
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ser achados em culpas, por crimes comuns, exceção feita do coronel 
Otacilio Fernandes nãó poderá continuar. Segunda — Estado pagará as 
requisições feitas e documentadas até a quantia de trinta contos de réis, 
sob a condição de ser devolvida a quantia de quarenta e sete contos de 
réis requisitada nos Bancos dessa localidade. Terceira — Cancelarei a no-
ta de "a bem do serviço público" da demissão do coronel Otacilio Fer-
nandes. Quarta — Darei idgnticas garantias aos revoltosos de Bom Jesus 
e Lagoa Vermelha e a todos quantos se tenham envolvido nesse lamen-
tável movimento. Deveis fazer entrega armamento e munição ao coronel 
Anibal Barão, que se acha em Antônio Prado, que para isso será devida-
mente autorizado. Para atender ao que me pedis faço-o tão ~ente pe-
lo inestancável amor que voto à minha terra e à minha gente. Desejo 
que todos voltem tranqüilamente a reintegrarem-se na comunhão rio-
grandense sem ódios nem rancores. Muito agradeço vossa ação eficaz e 

. patriótica no sentido da manutenção da paz e da ordem entre nossos pa-
trícios. O Rio Grande do Sul e a posteridade terão sem dúvida em conta 
o vosso incomparável serviço. Cordial abraço. Flores da Cunha." 
Diante disso, determinamos a desmobilização da coluna, devendo para 
isso todos os comandantes de corpos e o pelotão de comando fazerem 
entrega do armamento, correiame, munição e material de acampamento 
que lhes foram entregues." 

Desde os primeiros dias de agosto, o interventor federal co-
meçara a receber informações de vários pontos do Estado, de que 
se preparava novo levante. 

Providências enérgicas foram tomadas no sentido de fazê-lo 
abortar, pondo-se as tropas em rigorosa prontidão e determinadas 
outras medidas de caráter policial. 

Propalava-se que a rebelião teria como ponto de irradiação a 
cidade de Santa Maria, onde seus promotores contavam com a ade-
são de elementos do 19 Regimento de Cavalaria. Efetivamente, 
dessa unidade chegaram a ausentar-se, indo reunir-se a grupos que 
se formavam, o capitão Marfim Cavalcanti, o segundo tenente Alti-
vo Barreto Alves, alguns sargentos e praças, em número nEo muito 
elevado. 

Um grupo revolucionário, na madrugada de 20, chegou, mes-
mo, a marchar sôbre a cidadê de Lavras, tendo, porém, desistido, 
ante providências tomadas pelas autoridades locais. 

Na região de centro do Estado, formou-se o grupo rebelde 
mais numeroso, tendo por chefes os drs. Borges de Medeiros e Ba-
tista Luzardo. 
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Logo que disso teve conhecimento, o general Flores da Cunha 
empregou esforços para procurar dissuadir o venerando chefe repu-
blicano, enviando-lhe vários emissários, dos quais uns não conse-
guiram encontrá-lo e outros não lograram êxito em seus intentos. 

Forças legais foram, então, postas em perseguição não só a es- 
se grupo, como a outros que surgiram. 	• 

A 22, em telegrama de Santa Maria, o coronel Vitor Dumon-
cel Filho, que fora mandado descer da serra para orientar as opera-
ções, comunicou ao interventor federal que o tenente coronel San-
ta Rosa, comandante do 119 Corpo Auxiliar, lhe avisara achar-se 
na ponte do passo das Tropas, onde fora batido o grupo rebelde de 
Armando Borges e Antônio Barroso, tendo o adversárió - fugido; 
que o terreno era muito acidentado, alagado, coberto de mato 
cheio de restingas; que já havia encontrado animais mortos e ar-
reiamento. Tal notícia foi, posteriormente, confirmada pelo Bole-
tim de Informações da 3 Região Militar, de 25, que declarou ter o 
grupo batido deixado no campo da luta três mortos e dois mosque-
tões Mauser. 

A 19 de agosto, também levantou-se em armas, com um gru-
po não muito numeroso, o coronel Marcial Terra que, a princípio, 
se colocara ao lado do governo, para depois divergir em obediência 
à injunções partidárias. 

Organizado na região dos municipios de Tupanciretã e Julio 
de Castilhos, esse grupo tomou a direção da fronteira pelos muni-
cipios localizados para a direita dos rios Santa Maria e Ibicu í. 

Determinou, então, o governo que marchasse para aquela re-
gião o primeiro esquadrão do 19 Regimento de Cavalaria, sob o co-
mando do capitão Juvenal Pereira, a fim de, em cooperação com 
outras forças, dar-lhe combate. 

A 27, o 209 Corpo Auxiliar, de Santiago do Boqueirão, ata-
cou o referido grupo que, após pequena resistência, transpós o rio 
Inhacapetum, pelo passo do Tiburcio, penetrando no dito munici-
pio, rumando para a fazenda Mundo Novo, onde, a 30, foi tirotea-
do pela vanguarda do Corpo. 

O esquadrão do 19 Regimento, no dia 19 de setembro, travou 
combate com o gru.po—do coronel Marcial Terra, no municipio de 
São Francisco de Assis. 
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O encontro iniciou-se no passo do Farinheiro, para onde os 
rebeldes se haviam dirigido, depois de tiroteados em Mundo Novo. 

Dali, retiraram-se, pouco depois, indo entrincheirar-se no lugar de-
nominado Rincão de Santa Rosa, à margem esquerda do rio Itú e 
aí resistiram durante duas horas, fugando em seguida na direção do 
municipio de Itaqui. 

Sobre esse encontro, em que o esquadrão teve gravemente fe-
rido o soldado Dorval Rosa, que veio a falecer, e feridos levemente 
um soldado e dois civis, que a ele se haviam incorporado voluntà-
riamente, temos os seguintes documentos: 

"Comandante Geral Brigada Militar. Porto Alegre. De Santa Maria. 
2-9-32. Capitão Juvenal Pereira transmitiu do Sifo Francisco seguinte: — 
hoje, oito e meia, proximidades passo Farinheiro, entrei contato inimi-
go, o qual, simulando retirada, entrincheirou-se cerca pedras e prédios 
existentes linha crista orientada sentido perpendicular nosso eixo mar-
cha e no lugar denominado Rincão Santa Rosa, margem esquerda Itú. 
Depois duas horas fogo, meu esquadrão conseguiu desalojá-los sólidas 
posições ocupadas, operando retirada precipitada municipio ltaqui, di-
reção estação Recreio. Temos lamentar ferido gravemente soldado Dor-
val Rosa e levemente dito Temistocles Menezes, civjs Clotário Fouchard 
e Pautilio Chagas. Ignoramos baixas inimigo que levou fuga mortos e fe-
ridos. Fizemos um prisioneiro que declara força combateu composta se-
tecentos homens, chefiados Marcial Terra, Turibio Gomes, dr. Lindolfo 
Color, está regularmente armada e municiada. Fiz recolher feridos vila 
São Francisco, Estabeleci ligação 209 Corpo Auxiliar. Estou com pouca 
munição. Persigo rebeldes. — Atenciosas saudações. Tenente coronel 
Quites." 

"19 Regimento de Cavalaria da Brigada Militar. 19 Esquadrão. Ao Sr. 
Major fiscal. Parte de combate. No dia 31 de agosto último, estando o 
esquadrão ocupando a fazenda de Belarmino Vieira, nas proximidades 
da vila de Sffo Francisco de Assis, às treze horas, levantou acampamen-
to, em cumprimento de ordem telegráfica do sr. comandante geral, mar-
chando com destino ao passo do Farinheiro, com a missão de bater os 
rebeldes chefiados por Marcial Tierra e outros, atingindo às dezenove 
horas o passo do Taquari. As vinte horas, reuniu-se este esquadrão o pe-
lotão do tenente Eudoro, que estava guarnecendo o passo do Catarina. 
À zero hora do dia 19 de setembro, prosseguindo a marcha, entrou em 
ligação pela vista com a coluna rebelde ao clarear do dia. Às oito e meia 
horas, o pelotão tenente lbanez entrou em contato com a retaguarda 
inimiga, fazendo um prisioneiro e continuando sua marcha até o passo 
do Farinheiro. O adversário, desviando-se para a esquerda do passo, es- 
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tendeu uma extensa linha de atiradores, a qual, às primeiras rajadas dos 
pelotões tenentes Eudoro e Cassemiro, retirou-se, em direção ao passo 
Santa Rosa, também no Itú, indo entrincheirar-se nas proximidades do 
mesmo, em uma cerca de pedras e prédios existentes em uma linha de 
crista orientada perpendicularmente ao eixo de marcha do esquadrão. 
Às nove horas, o pelotão tenente Cassemiro, tomado quase de surpresa, 
empenhou-se em luta debaixo de forte fuzilaria e a curta distância de li-
nha de resistência do inimigo. Meia hora depois, os pelotões tenentes 
lbanez e Eudoro, que se haviam retardado em vista de um obstáculo in-
transponfvel do terreno, que encontraram na sua direção de marcha, 
ocupando uma elevação à retaguarda do pelotão do tenente Cassemiro, 
abriram intenso fogo sobre a posição adversária, facilitando, assim, a 
progressão do pelotão inicialmente engajado, o qual num arrojado lance 
conseguiu desalojar o inimigo, que se retirou em direção ao municipio 
de Itaqui. 0.esquadrão teve na luta, que durou duas horas, feridos gra-
vemente o soldado Dorval Rosa, falecido horas depois, em conseqüência 
do ferimento recebido; levemente, o soldado Temistocles Menezes e 
dois civÁ que voluntariamente acompanharam o esquadrão. Além do te-
nente Cassemiro Lúcio dos Santos, que se portou com brilhantismo 
durante a ação, distinguiram-se na arrojada carga levada a efeito às trin-
cheiras inimigas os terceiro sargento Fernando Machado, cabos Rosalino 
Joaquim dos Santos, Justimiano Russi, soldados Dorival Pereira, Manoel 
dos Santos Couto, Acelino Matos e Euclides Fialho, que fizeram um pri-
sioneiro e apreenderam quatro fuzis Mauser, nas trincheiras rebeldes, 
armas estas já remetidas por mim ao corpo. Devo dizer-vos que o esqua-
drão lutou com grande ardor, demonstrando a bravura tradicional de 
nosso regimento. Juvenal Pereira. Capitão." 

Por seu turno, o sr. Clotário Fouchard, um dos feridos neste 
combate e que, voluntariamente, acompanhava o esquadrão, diri-
giu, a 2, o seguinte telegrama ao interventor federal: 

"General Flores da Cunha. Porto Alegre. De SE° Francisco de Assis. 
2/9. Ontem, oito horas, esquadrão sob comando capitão Juvenal bateu-
se com eficiência, à margem esquerda do Itú, rincão Santa Rosa, contra 
rebeldes Marcial Terra, em número quinhentos mais ou menos. Inimi-
go, abrigado uma casa, mangueira e trincheiras naturais, procurou en-
volver esquadrão que combateu durante três horas cerrada fuzilaria. Re-
beldes abandonaram posições, deixando três mortos, dois prisioneiros. 
Tivemos quatro feridos, inclusive eu, os quais foram atendidos à noite, 
pelo médico Lemos. Dr. João Fraga continua atendendo os feridos que 
foram transportados esta vila. Clotário Fouchard." 

Após esse combate os revolucionários retiraram-se em direção 
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aos passos do Goulart e Farinheiro, de onde retrocederam com a 
intenção de passarem para o municipio de ltaqui. 

Continuando a perseguição, o esquadrão capitão Juvenal e o 
209 Corpo Auxiliar entraram, na noite de 19 para 2, em contato 
com os rebeldes, que se esquivaram ao combate e, apressando a 
marcha, procuraram a direção de São Francisco de Assis, rumando 
depois para Santiago do Boqueirão, pelos Três Passos, no rio Itú. 

Diante da atuação tenaz dessas fbrças e quase cercado por ou-
tras tropas que operam na mesma região, o coronel Marcial Terra 
resolveu aceitar a interferência de seu amigo, coronel Viriato Var-
gas, que, em seu nome e no de seu venerando progenitor, o general 
Manoel do Nascimento Vargas, dirigiu-lhe um apâo para que depu-
zesse as armas. 

Dirigiu, então, o coronel Marcial o seguinte telegrama ao ge-
neral Flores da Cunha: 

"General Flores da Cunha. Pkto Alegre. De Santiago do Boqueirão. 
3/9. Com  c6rca oitocentos homens armados, em marcha neste munici- 
pio, fui procurado pelo meu amigo, coronel Viriato, que, em seu nome 
e no do meu velho amigo, general Vargas, apelou para mim, invocando 
altos interesses Rio Grande, a fim depor armas. Estou resolvido a isso. 
Peço seis dias para procurar dr. Borges, se„este estiver estrangeiro, ou se 
dentro de seis dias eu não encontrá-lo ou se encontrando-o éle discor-
dar minha resolução, porei meu caso nas mãos do coronel Viriato para 
que êle resolva e o que éle resolver eu cumprirei. Nesses seis dias minha , 
força ficará garantida pelo coronel Gai. Vossa Senhoria me dará e aos 
meus companheiros tbdas garantias. Marcial Terra." 

Como resposta a esse telegrama, encontramos o telegrama 
abaixo, ainda de 3, do general Franco Ferreira, comandante da 
3@ Região Militar, ao coronel Gai, comandante da 1@ Divisão de Ca-
valaria: 

"General Interventor e comandante Região perfeito acb.rdo desejam tu-
do fazer no sentido cessar difusão sangue território riograndense; sob 
condição precipua entrega armas, munições, cavalhadas, sem o que ne-
nhum entendimento será admitido, general interventor dará ampla anis-
tia, tfidas garantias, e neste sentido já telegrafou prefeito Mi ler o coro-
nel Viriato, dizendo mais que deveis ser ouvido." 

Em conferência telegráfica, ainda no mesmo dia 3, disse o te- 
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nente coronel José Ernesto Miler, comandante do 209 Corpo Auxi-
liar, ao interventor: 

"0 comandante do 209 Corpo Auxiliar pede licença a sua excelência o 
general Flores, para expbr o que se passou, que deu lugar ao reatamen-
to das conversações sobre o armistício pedido pelos revolucionários; 
agora é que teve conhecimento de todos os fatos. O comandante da Di-
visão e seu estado maior dirigiam-se para o Iguariaçá, quando os revolu-
cionários, perseguidos pelo 209 Corpo, vieram encontrá-los, prendendo-
os. Deu daí nascer entre o comandante e o coronel Marcial um enten-
dimento. A pedido do coronel Gai, o coronel Viriato Vargas cessou as 
hostilidades e hoje chegou a esta vila, estando os revolucionários a uma 
légua daqui, donde se movimentarão depois da solução que o sr. general 
der esta comunicação. Marcial me deu a palavra de que dissolverá sua 
força, precisando participar primeiro ao dr. Borges de Medeiros, para 
não ser considerado desleal. Color e outros se optem, mas não serão em-
baraço, porque não dispõem de elementos, podendo irem para onde 
quizerem. Quer Marcial Terra que o sr. géneral interventor lhe dê garan-
tias de verdade, assim como para a gente que dissolver. Quer, de modo 
nenhum, continuar luta. Assim s. ex. pode dar-me instruções para solu-
cionar, como julgar acertado. O capitão Juvenal acompanha-me com seu 
esquadrão desde São Francisco Assis. Deseja saber se pode continuar 
aqui ou se tem alguma outra missão. Tem-se mostrado um oficial cum-
pridor de seus deveres." 

Há evidente engano nesta conferência, na parte em que diz 

que o coronel Viriato Vargas cessara as hostilidades.. Deve enten- 

der-se como sendo o coronel Marcial Terra, pois aquele jamais to-

mou parte no movimento. 

Dos telegramas que tivemos em mão, para consulta, perten-

centes ao arquivo do Palácio do Gov:érno, e nos quais baseamos 

grande parte da descrição, que fazemos da revolução constitucio-

nalista e seus reflexos, depreende-se que o coronel Marcial Terra 

modificou seu pensamento, desistindo do prazo que pedira, pois, 

ainda no dia 3, à noite, o coronel Viriato Vargas cientificou ao in-

terventor ter entregue a fórça revolucionária ao prefeito de Santia-

go do Boqueirão e ao coronel Gai, ficando a mesma acampada a 

três léguas da cidade, no meio de tropas legais. 

Em telegrama de 4, o dr. Protásio Vargas avisou, de Sá-o Bor-

ja, que o 29 Regimento de Cavalaria Independente, na encruzilha-

da das estradas Itaqui-Sgo Borja, na véspera, à tarde, se havia apro- 
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ximado de uma força rebelde, de cerca de quatrocentos homens, 
tendo tomado disposição para combater, mas não chegara a travar 
contato, porque os rebeldes retiraram-se durante a noite. Dizia 

mais que julgava tratar-se de gente de Sáb Francisco de Assis, que 
procurava juntar-se às forças de Marcial Terra, ignorando que este 
já se achava em negociações para a rendição. 

Finalmente, a 4, o coronel Gai comunicou ao interventor fe-
deral que uma comissão de oficiais do 19 Regimento de Cavalaria 
Independente estava na fazenda Madrí, a três léguas de Santiago, 
recebendo o armamento dos rebeldes; que o coronel Marcial iria 
para a casa do coronel Viriato, em São Borja, enquanto o dr. Color 
e o tenente coronel Otacilio Fernandes haviam seguido, escolta-
dós, para a mesma cidade, de onde passariam para a República Ar-
gentina. 

A 6, o general Flores da Cunha recebeu o seguinte telegrama: 

"De Sa—o Francisco de Assis. Congratulo-me convosco pela feliz solução 
do caso dos rebeldes de Marcial Terra, comprovando mais uma vez 
vosso coração magnânimo, evitando sempre que possfyel derramamento 
sangue de nossos irmãos. Muito influiu para esta solução a ação rápida, 
enérgica, decisiva dos bravos capitão Juvenal e seus comandados, salien-
tando-se entre estes o tenente Cassemiro, por sua presteza, coragem, na 
ocasião da lutá. Temos a lamentar a morte do soldado Dorval Rosa, um 
dos feridos no combate. Os outros feridos passam bem, inclusive comer-
ciante Clotário Fouchard. Cordiais saudações. Fausto Leitão. Prefeito 
Municipal." 
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CAPITULO XVI 

- Perseguição ao grupo dos drs. Borges de 
Medeiros e Batista Luzardo. - Combate na fa-
zenda do Cerro Alegre e prisão do dr. Borges. 

- Levante no Encantado. - Coronel Cândido 
Carneiro Junior rebela-se em Soledade. - Tiro-
teios. - Combate do rio Fao, no rincão de Nos-
sa Senhora. -;NIOrté dos tenentes. João Cândi-
do Alves Filho e Orestes Pereira Marçal. - Per-
seguição e dissolução de grupos rebeldes em fu-
ga. - Tiroteio nas Quatro Léguas. - Pronuncia-
mento de elementos da guarnição federal de 

Uruguaiana, em favor da mazorca. - Destaca-
mento coronel Amadeu Mass-o-t. - Levantes em 
outros pontos do país: no Pará, em Santa Cata- - 
rina e Minas Gerais. - Regulamento para os 
Cursos Práticos de Veterinaria e de Ferradores. 
- Melhoria de vantagens aos oficiais reforma-
dos. - Instituição da transferência administrati-
va para a reserva 
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Como vimos, os drs. Borges de Medeiros e Batista Luzardo 

reuniram um grupo rebelde, com o qual começaram a pdrturbar a 

ordem na região centro do Estado. Vários corpos foram, então, 

lançados em sua perseguição. 
Após uma série de diligências, conseguiu o 139 Corpo Auxi-

liar, sob o comando do tenente coronel Adel Bento Pereira, desco-

brir aquele grupo, saindo ao seu encalço. - 

Em telegrama de 4 de setembro, o comandante AdO comuni-

cou ao interventor federal que, ao atravessar o rio Vacacaf, nos fun-
dos do rincão do 3ojurú a vanguarda tinha tiroteado um grupo re-
belde, que fugira, levando um homem ferido, rumo ao banhado dos 

Borges, no município de Santa Maria. 
Continuava o 139 Corpo a perseguição, quando recebeu or-

dem de suspendê-la, pelo que perdeu o contato. 
Posteriormente, foi constatado achar-se o mesmo grupo em 

marcha rumo ao passo do Verde, no município de Santa Maria, 

desviando-se mais tarde para a fazenda dos Pinheiros. 
A 11, em telegrama procedente de Santa Maria, o capitão 

Adalardo Machado de Freitas, delegado de polícia local, informou 

que o grupo rebelde tomara a direção do passo da Juliana, perse-
guido pelos esquadrões dos capitães Abelardo Rubim e Lauro. 

Entre os dias 11 e 13, houve um combate entre os dois esqua-

drões-e a força rebelde, parecendo-nos que a sorte das armas não 

foi muito favorável aos legalistas, que tiveram vários de seus ho-
mens prisioneiros. 

A respeito de tal combate, propriamente, nada encontramos 
que nos permita dar detalhes. Mas, no Arquivo de Palácio, depara-
mos com o telegrama abaixo, datado de 13, do capitão Adalardo, 
retransmitindo uma comunicação que recebera de Sáb Sepé: 
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"Sôbre o combate entre Mato Grande e Cerca de Pedras, acabo de rece-
ber mais esta comunicação enviada tenente comandante destacamento 
São Sepé: — Tive aviso capitão Lauro foi explorar campo luta, encon-
trando três dos Rosas daí, um capitão, outro primeiro tenente e outro 
sem insignia e mais três homens, todos mortos. Nossos mortos no cam-
po um só. Cinco apresentaram-se à tardinha ao capitão Armando, inclu-

sive um cabo fuzileiro. Nossa gente tomou no combate um fuzil tipo 

paulista, dois mosquetbes, três revólveres, mil cartuchos Mauser e diver-

sos cavalos encilhados. Capitão Rubim, que foi ferido levissimamente, 
acha-se passando bem, a praça regular. Tenente Rivaldo.  Respondendo 

pelo destacamento." 

Posteriormente, outra informação dizia que se haviam apre-

sentado em Sgo Sepé mais uma praça extraviada e duas que tinham 
sido feitas prisioneiras, continuando, abria, em poder dos rebeldes, 
três homens, que esperavam oportunidade para fugir. 

Por essa época, em telegrama de Bagé, o comandante do 469 
Corpo informou que havia acampado no quarto distrito uma força 

revolucionária, de noventa homens, sob o comando do capitão 
Marfim Cavalcanti, e o dr. Josino Brasil, comandante do 349 Cor-
po, a 17, avisou que os grupos reunidos dos drs. Borges de Medei-
ros, capitão Martim Cavalcanti, João Vargas e Coriolano Castro ti-
nham transposto o Camaquã, no passo dos Enforcados, tendo sido 
tiroteados por um contingente do Corpo de seu comando, que 
marchava sObre Guaritas e que o total dos rebeldes orçava em du-
zentos e cinqüenta homens. 

Aliás, informações de várias origens diziam que tais grupos 
buscavam aproximar-se da cidade de Pelotas, onde contavam com 
elementos para engrossar suas fileiras. 

Retomando a perseguição que interrompera, o 139 Corpo Au-
xiliar, agora com a cooperação do esquadrão do capitão Julio Fi-
gueira, pertencente ao 19 Regimento de Cavalaria, e de uma ala do 
129 Corpo, de Dom Pedrito, atacou, a 20, o grupo dos drs. Borges 
e Pila, que se entrincheirara na fazenda do Cérro Alegre, municipio 
de Pi ratin f. 

Depois de algumas horas de resistência, foram feitos prisionei-
ros o dr. Borges de Medeiros, o tenente coronel João Vargas de 
Souza e outros elementos civis, além dos capitão Martim Cavalcan-
ti, sargentos Léo Barreto, Natalício Gonçalves Cassemiro e solda- 
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do Vilson Gomes, que se haviam ausentado do 19 Regimento de 

Cavalaria, incorporando-se aos sediciosos. 

No decorrer do combate, que durou cerca de três horas, as 

forças legais tiveram, mortos, o capitão do 129 Corpo Catulino No-
gueira e seis praças; e feridos o major do mesmo Corpo Leopoldino 
Dutra, os tenentes Serafim José de Miranda, do 19 Regimento, 
João Tomás Soares Leal, do 139 Corpo, e quatro praças, sendo re-

gulares, também, as baixas do adversário. 
Dando conta da atuação da força de seu comando, o tenente 

coronel Adel Bento Pereira dirigiu, ao interventor federal, a seguin-

te comunicação: 

"Acabamos bater completamente grupo revolucionários no lugar deno-
minado Cerro Alegre, município de Piratinf. Após três horas.de  tremen-
do fogo, conseguimos bater revolucionários que, já batidos em campo 
aberto, se entrincheiraram casa moradia coronel Nicanor Barbosa. Fo-
ram feitos prisioneiros dr. Borges de Medeiros, capitão Cavalcanti, João 
Vargas, Coriolano Oliveira Castro, dr. Silvio Faria Corrêa e quase todo 
grupo rebeldes. Temos lamentar morte bravo, heróico capitão Catulino 
Nogueira, do 129 Corpo Auxiliar; estão feridos os bravos major Leopol-
dino Dutra, do mesmo Corpo, tenente Serafim José Miranda, do 19 Re-
gimento da Brigada Militar, e o segundo tenente José Tomás Soares 
Leal, do 139 Corpo, sob meu comando. Mais quatro praças nossas feri-
das e seis praças mortas." 

Particularmente, sobre o esquadrão do 19 Regimento de Ca-
valaria, que cooperou no combate, temos os seguintes documen-

tos: 

"Comandante Brigada Militar. %do Alegre. De Pinheiro Machado. 
21-9-1932. Esquadrão meu comando, ontem, desenvolvendo-se flanco 
direito fOrças coronel Adel Pereira, em ataque combinado essa fárça, 
após três horas intensa fuzilaria, desalojamos grupos rebeldes Borges e 

Luzardo que se achavam entrincheirados Cerca Pedras, fazenda prefeito 
Piratiní, lugar denominado Cerro Alegre. Do meu esquadrão, foram feri-
dos gravemente tenente Serafim José de Miranda e levemente soldado 
João Gonçalves. Os rebeldes tiveram muitas baixas. Número prisionei-. 
ros sobe a quarenta, entre éles capitão Cavalcanti, sargentos Léo Barre-
to, Natalicio Gonçalves Cassemiro e soldado Vilson Gomes, estes do 19 
R.C. Outros informes constam telegrama coronel Adel, transmitido ge-
neral interventor. Informo-vos meu esquadrão se acha efetivo noventa 
dois homens, inclusive tenente Manoel Alves Martins, único oficial pos- 
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suo. Cientifico-vos finalmente que muitas praças meu esquadrão se 
acham bastante enfermas, necessitando hospitalização, outras na imi-
nência adoecerem, devido grande dispêndio energias. Acharia conve-
niente, sr. comandante, se julgardes acertado, recolhimento meu esqua-
drão sede Regimento, mesmo que fosse por alguns dias. Saudações. Ca-
pitão Julio Figueira." 
"19 Regimento de Cavalaria da Brigada Militar. 39 Esquadrão. Ao Sr. 
Major fiscal. Parte de combate. Comunico-vos que o esquadrão de meu 
comando fazendo parte das forças do comando do tenente coronel Adel 
Bento Pereira, às 13.30 horas do dia 20 de setembro último, recebeu a 
missão de atacar pelo flanco direito o grupo de rebeldes chefiados pelo 
dr. Antônio Augusto Borges de Medeiros, na fazenda do Cerro Alegre, 
de propriedade do sr. Nicanor Barboza, prefeito de Piratini. O inimigo, 
que se achava entrincheirado em cercas de pedras, não podendo resistir 
ao impetuoso ataque das forças legais, começou a fugir desordenada-
mente, ocupando um grupo e edificio da fazenda, onde foi obrigado a 
render-se, sendo presos o dr. Borges de Medeiros, João Vargas, capitão 
Marfim Cavalcanti e outros. No combate, que durou cerca de quatro ho-
ras, tombaram feridos gravemente o segundo tenente Serafim José de 
Miranda, que recebeu um balázio que ocasionou a fratura exposta da 
parte anterior do braço esquerdo e atravessou a região torkica, com ori-
fício de entrada na região epigástrica esquerda e saida na região lombar 
direita; levemente, o soldado João Gonçalves, tendo o projetil atingido 
a fivela do cinto, ricocheteando, produzindo-lhe ligeira escoriação e 
forte choque traumático na região abdominal. Nesse combate, os 
oficiais, sargentos, cabos e soldados do meu esquadrão portaram-se com 
denodo e bravura, conservando assim as gloriosas tradições da nossa Bri-
gada Militar. Entretanto, como um ato de justiça, merecem menção es-
pecial, pela maneira brilhante e eficaz com que se portaram nessa ação 
os segundos tenentes Serafim José de Miranda e Manoel Alves Martins, 
os sargentos Manoel Velasco, Artidorio Marques dos Santos e Martimia-
no Garibaldino Fraga, cabos Adel João Gonçalves, Aparicio Fernandes 
Costa, Hermal Medeiros Leite, soldados João Gonçalves, Adauto Gon-
çalves, Otacilio Veloso Leal, Vasconcelos Domingos Bueno, João Ro-
drigues Xavier, cabo José Luiz da Silveira e clarim Graciliano Rodrigues 
de Vargas. Julio Figueira. Capitão comandante." 

O dr. Batista Luzardo, que conseguira escapar com alguns 
companheiros, aproximou-se do rio Camaquã, entre os arroios Ve-
lhaco e Grande, no município de Pinheiro Machado. Aí, dissolveu 
o grupo, dirigindo-se depois para o Uruguai, onde buscou asilo. 

O dr. Borges de Medeiros, cercado de t6da a consideração e 
garantias, foi conduzido prêlso ao Rio de Janeiro, acompanhado 
pelo general Guilherme Ribeiro Cruz. 
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A 3 de setembro, o agente do Telégrafo Nacional, em Encan-
tado, comunicou ao diretor regional, sediado em Porto Nlegre, que 

fora destitu ido pela população local, do carrn 	nrefeito munici- 
pal, o tenente coronel reformado da Brigada Militar, José Rodri- 

gues Sobral, o qual, convidado a aceitar o cargo de intendente re- 
volucionário constitucionalista, aceitara. 

Pouco depois, essa notícia era ampliada com o seguinte tele- 
grama, recebido por um jornal da capital: 

"A população deste municipio em sua unanimidade obediente aos glo-
riosos chefes da Frente Única Riograndense, em reunião extraordinaria-
mente concorrida, na sala do Tribunal do Juri, às dezesseis horas de ho-
je, resolveu destituir do cargo de prefeito o coronel José Rodrigues So-
bral, sendo em seguida convidado a tomar conhecimento do ato e ao 
mesmo tempo a comissão que presidia a reunião o consultou se aceitava 
o cargo de intendente revolucionário constitucionalista de Encantado, o 
qual aceitou, sendo de tudo lavrado uma ata que foi assinada pelos pre-
sentes." 

Diante dessa e de outras informações positivas, o governo 
imediatamente determinou a marcha de diversas forças na direção 
daquele município, o que levou os pseudo rebeldes a abandonar a 
localidade, transferindo a sede da comuna para o distrito de Nova 

Brescia, onde pretendiam opor resistência. 
O levante de Encantado, que se pode considerar mais uma 

farsa do que ação de caráter revolucionário, pois os que nele toma- 
ram parte não dispunham de uma arma sequer e o seu chefe, coro-
nel."'Sobral, marchou para a "luta" apenas com um canivete, resul- 
tou em grande fracasso, corno nNo podia deixar de ser. 

Depois de vagarem alguns dias pelo interior do município, os 
revolucionários dispersaram-se. 

O tenente coronel Sobral foi, finalmente, preso no lugar de-
nominado Picão, no municipio de Estrela. 

No mesmo dia 3, a vila de Muçum, no município de Guaporé, 
foi ocupada por uma força revolucionária, em consonância com 

elementos que se levantaram em Soledade, ao mando do tenente 
coronel Cândido Carneiro Junior, que, dias antes, em Porto Alegre, 

hipotecara solidariedade ao governo e recebera numerário para or-
ganizar um corpo provisório. 
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Comunicando a mudança de sua atitude, dirigiu ele ao inter-

ventor federal, em data de 5, o seguinte telegrama: 

"Por emissãrio aqui chegado, fui informado de que o meu partido está 
contra a ditadura. Não acreditei que dr. Adalberto e vossa excelência 
me disseram viva voz que o eminente chefe dr Assis Brasil estava com a 
ditadura. Instado povo e familia assumi comando movimento deste mu-
niçipio, fazendo minhas as palavras de vossa excelência, de que neste Es-
tado ou se é um partido ou não se é coisa nenhuma. Fico, assim, com o 
meu partido, com o Rio Grande. Hoje, defrontei-me com suas forças no 
passo do Rocha. Foram mortos oito homens. Estabeleci governo e pren-
di os que não estavam com o Rio Grande. Neste município estou à fren-
te de mil e quinhentos homens e com armas ou sem elas lutarei até meu 
assassinato, com aqueles que vos acompanham no grande despenhadei-
ro que se acha. Irei a luta com o corpo de quatrocentos homens, com 
recursos que vossa excelência me forneceu,mas não recebi armas, nem 
munição para trair-lhe. Só dinheiro que é do povo. Use-mo-lo com o 
mesmo direito. Sou dos maiores contribuintes ao fisco estadual e mu-
nicipal. Meus bens ficam para responder pelo ato que cometo. Vejo vos-
sa excelência, o Bento Gonçalves da atualidade, o general querido do 
Rio Grande. Nada temo. Vossa excelência poderá mandar contra mim 
todo o Exército, enfrentá-lo-ei de ânimo resoluto nas matas deste mu-
nicípio, quando não puder lutar em campo, será o último reduto a ser 
batido. Não me queira mal. Serei ainda um seu amigo e soldado. Isto 
passa e nós ficamos. Cândido Carneiro Junior. Ex-coronel do 339 Corpo 
Auxiliar." 

Para debelar esse foco da mazórca, o governo fez convergir 
fórças da região serrana, dos Destacamentos dos coroneis Valzumi- 
ro Dutra e Vitor Dumoncel Filho, do 239 Corpo Auxiliar, de São 
Francisco de Paula, que se achava no Encantado, além de um es- 

quadrão do Regimento Presidencial, sob o comando •"^ grimeiro te-
nente Anápio Barcelos Feio, levando o efetivo de 4 Oficiais e 71 
praças. 

O combate do passo do Rocha, a que se referiu o coronel Car-
neiro Junior, reduzido às suas verdadeiras proporç5es, não passou 

do seguinte: na tarde de 4, na ocasião em que alguns homens, de 
uma fOrça legal, tentavam atravessar a nado o rio Jacu(, para se 
apoderarem da barca do passo, que se achava na margem esquerda, 
foram tiroteados por um piquete rebelde, que matou oito homens; 
na madrugada seguinte, foi morto mais outro homem, quando se 

banhava no rio. Nessa ocasião, travou-se novo tiroteio entre as 
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duas forças, estando os rebeldes ocultos na barranca mais alta do 

rio, razão por que não tiveram baixas. 
Um contingente do 69 Corpo Auxiliar, após ligeiro tiroteio, 

ocupou o passo Grande, no mesmo rio. 
No prosseguimento das operações, o 369 Corpo Auxiliar, do 

Destacamento Coronel Vazulmiro Dutra, na madrugada de 7, ocu- 
pou Soledade. Durante a marcha, sua vangaurda tiroteou fàrças ad-
versárias, pondo-as em fuga e tomando-lhe cavalos e munições. No 
percurso até aquela cidade, teve o 369 Corpo três ligeiros encontros 
com os rebeldes, que lhe feriram apenas um homem. 

A 8, o coronel Dumoncel Filho avisou estar seguramente in-
formado de que os rebeldes de Soledade, em número de setecen- 
tos a oitocentos homens, sob o comando de Urbano Benigno dos 
Santos e dr. Leitão, achavam-se acampados à entrada da picada do 
rincão de Santo Antônio. 

O tenente coronel Tasso Silveira, comandante do 389 Corpo 
Auxiliar, do Destacamento Dumoncel Filho, respondendo a uma 
pergunta do interventor federal, informou, em telegrama de 10: 

"Devido grande temporal, ocasionando cheias vários arroios zona infes-
tada rebeldes, coronel Dumoncel só hoje, às treze horas, é que marchou 
para operar contra rebeldes, com seguintes itinerários: Ále, coronel Du-
moncel, levando o 29 Corpo, uma ala do 389 e esquadrão isolado, se-
guiu pela estrada Venâncio Aires ao rincão Santo Antônio, tomando a 
frente mesmo rincão, isto é, atendendo flanco direito e frente; tenente 
coronel Prates seguiu para tomar costas arroio Fao e parte frente rincão 
Santo Antônio, fazendo ligação coronel Dumoncel; tenente coronel Ar-

mando Severo ocupa a frente estrada Encantado fazendo ligação com 
tenente coronel Prates. Comandante Rubim ocupa frente estrada vem 
de Lajeado. Rebeldes até ontem estavam no rincão de Santo Antônio, 
entre estrada Venâncio Aires e arroio Fao, sare a boca da picada." 

O esquadrão do Regimento Presidencial operava junto ao 239 
Corpo Auxiliar, do tenente coronel Armando Severo. 

Na tardinha de 12, ao atingir o passo do Bento, no arroio Fao, 
elementos da vanguarda da fàrça do tenente coronel Severo, da 
qual fazia parte um pelotão daquele esquadrão, ao comando do se-
gundo tenente José Luiz de Vasconcelos, tirotearam ligeiramente 
patrulhas rebeldes. 

No dia seguinte, pelas seis horas da manhã, deu-se o encontro 
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entre as duas forças, no referido passo, no local chamado Rincão 
de Nossa Senhora, municipio de Soledade. 

A força legal que combateu compunha-se do esquadrão acima 
referido e de outro do 239 Corpo, sob o comando do capitão José 
Maria Ferreira, os quais, já quase ao findar a ação, receberam auxí-
lio de outro esquadrão do mesmo corpo, ao comando do capitão 
Argemiro Ferreira da Silva, vindo com este o major fiscal Darcf 
Feijó, que dirigiu a perseguição. Além deste, ainda participaram do 
combate o comandite e outros oficiais do 239 Corpo. 

Para atingir O local ocupado pelos rebeldes, aquela fórça féz 
penosa marcha noturna, cheia de dificuldades, com animais cansa-
dos e a tropa gasta pelos grandes esforços que dela se vinha exigin-
do. 

Os rebeldes obedeciam às ordens dos coronel Cândido Carnei-
ro Junior, Urbano Benigno dos Santos e dr. Rosauro Tavares. 

O combate travou-se encarniçado. O adversário, muito supe-
rior em número, estava fortemente entrincheirado, na mata que 
cobria a zona por si escolhida e que lhe proporcionava ótimos pos-
tos de observação. Sob intensa fuzilaria e ataques coordenados de 
frente e de flanco, a ação decorreu enérgica, chegando, por vezes, a 
pairar dúvidas quanto à vitória, em meio a confusão estabelecida. 

Pelotões, agindo por iniciativa própria, ora avançavam, ora re-
cuavam, cedendo aos ataques impetuosos do adversário, disposto 
a aniquilar aquéle pugilo de bravos que, por fim, o desbaratou 
completamente no campo da luta. 

Esta chegou a travar-se à distância de vinte e cinco metros, in-
do, às vezes, quase ao corpo a corpo. 

Nessa refrega violenta, perdeu o esquadrão do tenente Anapio 
Feio os segundos tenentes João Cândido Alves Filho, Orestes Pe-
reira Marçal, cabo Rivadavia C-ardoso dos Santos, soldados Frederi- 
co Brito da Silva e Nestor Ferreira da Costa, tombados bravamente.' 
no cumprimento do dever; e foram feridos o segundo tenente Car-
los Leite Candiota, terceiro sargento Alfredo Nunes Pontes, cabo 
José Trindade da Rosa, soldados José Espricio, Fidelis Ribeiro da 
Silva, João Orandino da Rosa, José Espina, Helmuth Krieger e El-
pidio Alves Pereira. 

O 239 Corpo teve duas praças mortas e quatro feridas, cujos 
nomes não nos foi possivel averiguar. 
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Os rebeldes tiveram cerca de trinta mortos, entre os quais al- 

guns oficiais, e muitos feridos. 
Sóbre esse combate, temos o seguinte telegrama, que o des- 

creve detalhadamente: 

"Coronel Canabarro Cunha. Comandante Geral da Brigada Militar. Pôr-
to Alegre. De Soledade. 19/9. Comunico-vos que, no dia 12, após ter-
mos atingido com um esquadrão do 239 Corpo Auxiliar, o povoado de 
Granadino, às quinze e meia horas, fiz seguir juntamente com dois pelo-
tões déste Corpo, o terceiro pelotão, sob o comando do segundo tenen-
te José Luiz de Vasconcelos, afim de ocupar o passo do Bento, para evi-
tar que os rebeldes transpuzissem o rio Fao, para a margem esquerda. 
As vinte horas e meia, o tenente Vasconcelos mandou um ligador nos 

prevenir que parte do inimigo já havia transpbsto o referido passo, que 

a patrulha de reconhecimento tiroteara as sentinelas do pÔsto avançado 
dos rebeldes, tendo emseguida o tenente Vasconcelos tomado dispositi-

vos para o combate. Com  os demais elementos permaneceu até alta ma-
drugada, engajando fogo às seis e 'meia horas. Fomos cientificados da co-
municação do tenente Vasconcelos às vinte e quatro horas, mar,...hamos à 

uma hora com o restante do esquadrão e mais um pelotão do 239 Corpo 
Auxiliar, para o dito local, onde chegamos às seis horas e quarenta mi-
nutos, a dois quilômetros distantes da linha da frente, tomando posição 
na estrada e fazendo fogo nas grotas, à margem direita do rio Fao, para 
bem poderem os pelotões tenentes Candiota e João chegar ao lugar on-
de estava o pelotão do tenente Vasconcelos. Avançou primeiro o pelo-
tão tenente Candiota, protegido pelo pelotão tenente João, que féz ini-
migos colocados numa vertente serra margem esquerda rio Fao, abando-
naram posição, deixando-nos livre asse caminho, verdadeiro desfiladei-
ro. Antes fazer seguir pelotão tenente João, Candiota pedia reforço e 
comunicava-me que inimigo, de posse morro por onde descíamos, esta-
va nos sitiando. Incontinente, fiz seguir pelotão tenente Orestes, que ro-
chassou rebeldes, os quais estavam nos atirando de revólver a trinta me-
tros de distância, na encosta do morro. Feito isto, ainda o combate du-
rou três horas e quarenta minutos de intensa fuzilaria. Os pelotões te-
nentes Candiota, João e Vasconcelos brigaram a vinte e cinco metros de 
distância do inimigo e o do tenente Orestes quase corpo a corpo. Todos 
os meus oficiais e praças, com exceção do sargento Luiz Ribeiro, porta-
ram-se com bravura e heroismo, os quais são dignos dos maiores louvó-

res de vossa parte, bem assim todos os componentes do 239 Corpo Au 
xiliar. Destacaram-se no combate os tenentes Candiota, Vasconcelos e 
falecidos tenentes João e Orestes, sargento Osmar Braz Machado, tercei-
ro dito Alfredo Nunes Pontes, cabos José Trindade da Rosa, Aparicio 

da Costa Leite, Ananias Chagas, Alvaro Capitulino Nunes, Apio Pereira 
de Vasconcelos e os soldados José Espricio, Fidelii Ribeiro da Silva, 
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João Orandil da Rosa, José Espina, Helmuth Krieger, Elpidio Alves Pe-
reira, Aparicio Antunes Neto, José Rodrigues, Lucas Deodoro Palhares, 
Vasco Antônio da Silva, Ulisses Pereira Fuá-o, Edgar Pinheiro Machado, 
Donato Neves dos Santos, Adriano Barros da Silva, Aristides Duarte, 
Erasmo Pinto Martins, Francisco de Vasconcelos, Narciso Silveira, Ben-
jamin Antônio de Oliveira, Paulino Flores Pinto e Brasileiro Nunes, Des-
tacaram-se ainda mais o cabo Ananias Chagas e os soldados Frederico 
Brito de Matos, João Rodrigues, Léo Soares, Valter Pereira da Silva, 
Veimar de Oliveira Lopes, que fizeram parte da patrulha de reconheci-
mento e lutaram corpo a corpo com o pessoal do pósto avançado do 
inimigo. Desde o início do combate, as linhas inimigas ocuparam o res-
paldo dos dois morros margem esquerda rio Fao e morros encostas mar-
gem direita mesmo rio, até a embocadura do Ducas. Leito Fao é estrei-
to, encachoeirado, profundo, correntoso, margens medem mais ou ma-
nos vinte e cinco metros altura. Estrada por onde descemos direção pas-
so do Bento é em sua maioria descoberta. Existem primeiras encostas 
morro, queimadas colonos fizeram para lavouras, acentuando-se mais 
abaixo uma grande curva, que era passagem obrigatória nossa força, es-
tando pouco adiante linha frente, entre três fogos, próximo barracas ini-
migo. Brigou nosso lado desde inicio combate terceiro esquadrão, sob 
comando capitão José Maria Ferreira, 239 Corpo Auxiliar. Muitissimo 
nos auxiliou completo êxito vitória. As onze horas, chegou major Darcí 
Feijó, com quarto esquadrão, sob comando capitão Argemiro Ferreira 
da Silva, que continuou a bater pequenos ntScleos resistência rebeldes, 
aprisionando nove caixões munição, grande número cavalos ensilhados 
inclusive dois çlos chefes revoltosos, espadas oficiais, armas diferentes 
tipos, parte arquivo, um conto de reis e quantidade generos alimentí-
cios. Tkidas nossas fbrças, inclusive meu esquadrão, estiveram comando 
do valoroso, heróico comandante tenente coronel Armando Severo, ten-
do por determinação dele assumido a direção técnica do combate. Du-
rante fogo inimigo, que partia de três frentes, após cessar o da vertente 
margem direita Fao, coronel Severo, tenentes Nivaldo Ferraz, Alvaro 
Soares, Alberto Soares, capitão Aparicio Boeira e eu fános obrigados a 
lançar mão dos fuzis de alguns dos feridos para desalojar os rebeldes 
ocupavam matos cristas morros esque4a, direita, próximos nossas ulti-
mas linhas avançadas, distância trinta metros. Acham-se meu poder dois 
cunhetes munição, três carabinas, ata manização Brigada Mixta Consti-
tucionalista, um documento com descrição marcha coluna revolucioná-
ria, com várias hip6teses, outros pap4is, dizendo último caso irem se 
alojar serra Tapir, onde passariam faiar emboscadas e guerrilhas. FÓrças 
revoltosas batemos constituiam toda coluna revolucionária desta região 
e se compunham quatrocentos 'homens bem armados e municiados, 
quais depois combate sairam completa debandada. Nossos mortos, feri-
dos, constantes telegrama dia 13, mais os do 239 Corpo, foram, com ex- 
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ceção do cabo Rivadavia Cardoso dos Santos, conduzidos em padiolas 
ligeiras distante local combate e daí transportados vila Soledade. Todos 
feridos foram precisa e carinhosamente atendidos facultativo 239 Cor-
po, dr. Pedro Sander. Esquadrão tem a lamentar perdas irreparáveis 
morte tenentes João Cândido Alves Filho, Orestes Pereira Marçal, que 
se portaram inexcedivel valor, e dos cabo Rivadavia Cardoso dos Santos, 
soldados Frederico Brito Silva e Nestor Ferreira da Costa; levemente fe-
ridos, abnegados tenente Carlos Leite Candiota, terceiro sargento Alfre-
do Nunes Pontes, cabo José Trindade Rosa, soldados José Esprício, Fide-
lis Ribeiro da Silva, João Orandino da Rosa, José Espina, Helm—uth Krie-
ger, Elpidio Alves Pereira, bem como dois mortos e quatro feridos 239 
Corpo Auxiliar. Inimigo baixas foram elevadas, atingindo mais de trinta 
mortos, segundo informações dadas pessoas procederam enterramento 
mesmos. Entre mortos desta margem rio, foram encontrados um major, 
um capitão, um tenente, cujas respectivas insignias acham-se Soledade. 
Nove rebeldes foram aprisionados durante o combate. Depois combate 
margens rio, contra-marchamos para transpor Duduia suas cabeceiras, 
perseguir inimigo sua debandada. Com  eíte intuito coluna duas frações, 
dispersando pequenos grupos. Pelas informações colhidas dos detidos, 
como nos habitantes da serra, revoltosos dispersaram-se diversas saidas, 
sua maioria a pé, desarmados município limítrofe pelo coronel Agilber-
to Maia, ocupa Itapuca, a quem se tem apresentado grande número fugi-
tivos. Continuamos serviço perseguição, exploração neste setor, Tenen-
te Osvaldo Marques da Silva, seção metralhadoras, foi confeccionado le-
vantamento expedito zona combate. Oportunamente será entregue ge-
neral Flores da Cunha pelo comandante tenente coronel Armando Se-
vero Acampamento rincão de Nossa Senhora, 18 de setembro de 1932. 
Anapio Feio. Tenente comandante do esquadrão." 

Após o combate, o major Darcí Fel já, com elementos do 239 
Corpo, continuou a perseguição, obrigando o adversário a disper-
sar-se em pequenos grupos, que foram sendo batidos e dissolvidos, 
aos quais foi tomada munição e outros materiais. 

No decorrer destas últimas operações, apresentaram-se ao 239 
Corpo, afim de nelas cooperar, uma seção de metralhadoras e um 

pelotão Cie fuzileiros do 39 Batalhão de Infantaria, sob o comando 
do primeiro tenente Eduardo Navarro. 

Em telegrama de 16, o coronel Dumoncel Filho informara 
que os rebeldes se haviam dividido, seguindo Cândido Carneiro Ju-
nior, com cento e poucos homens, para o rincão de Nossa Senhora, 
e que Urbano Santos, com o dr. Leitão, estavam ainda no municí-
pio de Soledade, com duzentos homens, procurando saida para 
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Campo Branco, no municiPio de Lajeado, e que, tanto um como o 
outro grupo, estavam sendo perseguidos. 

Por outro lado, na mesma data, telegrafou o tenente coronel 
Armando Severo, ao interventor federal: 

"Levo vosso conhecimento que depois do combate do passo do Ben-
to e de haver procedido a limpeza de toda a margem direita do rio 
Fao pela serra, transpuz o mesmo rio em suas cabeceiras, percorren-
do as estradas da serra, até as proximidades de Bela Vista, município 
Lajeado, batendo diversos grupos em retirada, completamente -"des-
moralizados. Vários detidos declaram ignorar destino chefes, que an-
dam ocultos matos, e que todo pessoal debandou para suas casas. 
Também informam que na precipitação passagem rio, pereceram 
muitos homens afogados, perdendo-se n'água grande parte armamen-
to. Posso assegurar quase todos fogem desarmados e maior parte a 
pé. Aos esquadrões que estão operando limites Lajeado tem se apre-
sentado diversos chefes pequenos grupos, pedindo garantias vida e 
hipotecando solidariedade governo. Fugitivos confirmam ser aproxi-
mado a cem o número de baixas inimigas, tendo sido mortos e feri-
dos diversos comandantes. Total nossas baixas seguinte: Esquadrão 
Presidencial, cinco mortos e nove feridos; dos dois esquadrões do 
239, dois mortos e quatro feridos. Últimas operações tomaram parte 
seção metralhadoras e pelotão infantaria. Acampamos esta noite Bar-
ro Preto, donde regressaremos Guará-mirim, para dar descanso cava-
lhada. Continuaremos operações. Aguardamos ordens." 

Alguns dias depois, ao se recolherem a Porto Alegre os ele-
mentos da Brigada Militar, que tomaram parte nas operações, o co-
mandante geral recebeu o seguinte telegrama: 

"Coronel Canabarro Cunha. Pbrto Alegre. De Soledade. 22-9-32. Reco-
lhendo-se a essa capital esquadrão presidencial e seção metralhadoras e 
pelotão infantaria tenente Navarro, cumpro dever agradecer eficientissi-
mo concurso essa tropa diversas operações no município, onde todos 
oficiais revelaram dedicação, zelo e alta capacidade militar. Com  prazer 
quero destacar ação decisiva, valorosa do esquadrão presidencial comba-
te rincão Nossa Senhora, onde nos mais difíceis momentos da luta en-
carnou e reviveu gloriosa tradição valor merecido Brigada nunca venci-
da. Ten. Cel. Armando Severo, Cmt. 239 Corpo Auxiliar." 

A 9 de setembro, uma companhia do 59 Batalhão de Infanta-
ria da Reserva, sob o comando do capitão Vitor F. Gomes, mar-
chou da cidade de Rio Pardo, tomando a direção dos municipios 
de Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. 
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A 11, no lugar denominado Alto da Légua, fez junção com o 
esquadrão auxiliar de Caxias do Sul, sob o comando do major re-

formado Honorio José Teles, passando as duas forças a operar em 

conjunto. 

esses elementos acamparam, a 13, nas Quatro Léguas. Aí, ti-
veram conhecimento de que um grupo rebelde estava oculto nos 
matos, em torno do lugar, tomando, então, os dois comandantes as 
medidas de segurança que se impunha. 

A tardinha, da parte que ficara afeta ao esquadrão do major 
Teles, foi dado sinal de que o adversário se aproximava, em conse-

qüência do que as forças legais aprestaram-se para o combate, que 

se deu ao cair da noite. 

O tiroteio prolongou-se com alternativas até a madrugada, 

quando os rebeldes abandonaram o local 

O último pronunciamento revolucionário no Estado e o ,"inico 

de caráter positivamente militar deu-se a 22 de setembro, pelas vin- 

te horas, na cidade de Uruguaiana. 

Rebelaram-se, ali, elementos do 59 Regimento de Cavalaria 
Independente e do 29 Grupo de Artilharia a Cavalo, sob a chefia 

do capitão Floriano Peixoto Keller e de outros oficiais. 

Completamente amotinados, os rebeldes começaram o levan-

te ti roteando-se mutuamente, dentro dos próprios quartis. 

Ao estourar o movimento, o chefe dos sediciosos dirigiu ao 
comandante do 59 Corpo Auxiliar, tenente coronel Alvaro da Cos- 

ta e Silva, a seguinte intimação: 

"no intuito de evitar derramamento inútil de sangue e diante da evidên-
cia dos fatos, exigimos que os nossos companheiros sejam postos ime-
diatamente em liberdade e concitamos a tropa que nos hostiliza a con-
fraternizar-se conosco, pelo bem do Brasil e pela honra do Rio Grande. 
No caso contrário, seremos forçados a bombardear a cidade. O portador 
desta deverá se achar neste quartel, com a resposta, até às oito horas da 
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manhã, e, o seu não comparecimento aqui até a hora acima, tomare-

mos como recusa formal, dando-nos com isso o direito de agir. No caso 

de adesão, vossa tropa deve vir por colunas inferiores a cem homens, de 
meia em meia hora, pela avenida Flores da Cunha. Viva o Brasil. Floria-

no Peixoto Keller. Pela Coluna Revolucionária." 

Essa intimação teve como resposta: 

"Somos portadores mandato de honra e saberemos cumprir nosso de-

ver. Não aceitamos vossa intimação." 

Logo após a deflagração do levante, o 59 Corpo Auxiliar to-
mou posição para impedir a saída dos rebeldes para fora de seus 
quartis, entrando em contato com eles na zona sul da cidade. 

Dando conta do desenrolar dos acontecimentos, o general 
Flores da Cunha recebeu o seguinte recado: 

"Estamos nos tiroteando de frente Tarragô e setor Caridade; fogo isola-
do, ainda não houve tentativa violenta. Temos alguns oficiais do 59 que 
estão na cidade, alguns do Grupo. Soldado vindo quartel diz reinar ex-
trema desordem lá, estão atirando a ésmo, saqueando a cantina e tudo 

que puderam no quartel. Parece chefes movimento são capitão Keller e 
tenente Aladim. Acho que pela madrugada teremos fogo mais forte. 
Nossa gente vai resistir com vantagem. Diz tenente Madeira que Grupo 
tem visada certa, pela metragem do automóvel, da Intendência, sub-in-
tendência e nosso quartel." 

Pela manhã de 23, os rebeldes içaram bandeira branca, ren-
dendo-se pouco depois. 

Do tiroteio, resultou um morto e dois feridos. 

Logo ao explodir a rebelião, o Governo do Estado fez organi-
zar, em Santa Maria, um Destacamento constituido dos Batalhões  
de Infantaria da Reserva 19, 29 e 39, e cujo comando foi entregue  
ao coronel da reserva da rigada Militar, Amadeu Massot, velho e 
experimentado chefe, sobejamente conhecido na fàrça, à qual ser-
viu mais de trinta e cinco anos, com grande lealdade, abnegação e 
rara capacidade de trabalho. 

Conquanto não tivesse tido oportunidade de enfrentar, pelas 
armas, o advergario, prestou, entretanto, relevantes serviços na 
manutenção da ordem. 

O 29 Batalhão, como já referimos, chegou a embarcar para 
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operações militares no sul do Estado de Mato Grosso, tendo, po-
rém, regressando em meio a viagem, por ter sobrevindo a pacifica- 

ção. 
Não só no Rio Grande, mas também em outros Estados, teve 

reflexos a Revolução Constitucionalista. 
Foram, é verdade, levantes de somenos importância, logo aba- 

fados, mas que não deixaram de ter alguma repercussão. 
A título de registro, faremos referências a eles, coma trans- 

crição dos telegramas a seguir: 

"Interventor Federal. Rio Grande do Sul. De Belém. 21/8. Comunico a 
vossência que fui cientificado ontem de um levante de soldados no 
quartel do 49 Grupo de Artilharia, de Obidos, neste Estado. Movimen-
to de que não participa nenhum oficial, não tem grande importância, re-
duzindo-se a mero motim de soldados, auxiliados por políticos decaí-
dos, chefiados por urn civil que se intitula emissário do general Klinger. 
Apesar de terem sido pre-sos -pelos -sediciosos todos os oficiais e aút-oFf-

dades civis, o levante sem finalidade, nem objetivo, não pôde abalar a 
tranqüilidade do espirito público, mesmo porque o 49 G.A.C. fora an-
teriormente desmuniciado e conta apenas setenta homens, servindo o 
gesto apenas para impressionar fora do Estado e particularmente no sul 
do País, fazendo-se crer da participação do norte e suas simpatias pela 
criminosa sublevação São Paulo. Imediatamente tomei as necessárias 
providências e ontem mesmo fiz seguir para ali o vapor Tenente Portela, 

da flotilha do Estado, conduzindo uma força de desembarque de trezen-
tos homens, devidamente armada e municiada, e obtive do Governo Fe-
deral ordem para que também o couraçado Floriano daqui seguisse esta 
madrugada com aquele mesmo destino nele embarcando o capitão-te-
nente Rogerio Coimbra, interventor do Amazonas, ontem chegado do 
Sul. Tenho a certeza de que a ordem será em pouco restabelecida, pois a 
sublevação, por falta de elementos, não teve repercussão e se acha cir-
cunscrita à cidade de Obidos, continuando todos aqui firmes, prestigian-
do o chefe do Governo e combatendo pelos princípios da resolução de 
1930. Saudações cordiais. Major Magalhães Barata. Interventor Federal 

Pará." 
"Interventor Federal, Porto Alegre. De Belém. 23/8. Ordem Obidos res-
tabelecida. Emissário reacionários paulistas, com aproximação nossa 
gente, fugiu, tendo antes saqueado brutalmente comércio e particulares. 
Imiti' tentativa norte preocupar Governo provisório na repressão reacio-
nários. Cordiais saudações. Major Barata." 
"Interventor. Furto Alegre. De Manaus. 24/8. Comunico vossência que 
às três horas de hoje, em frente ao porto de ltacoatiara, travou-se memo-
rável combate entre vapores Jaguaribe e Andira, ocupados por fiirças re- 
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beldes de Obidos, e vapores Baependi e Ingá, ocupados por forças do 
279 Batalhão de Caçadores, sob o comando naval do capitão de fragata 
Alberto de Lemos Bastos. Combate durou quarenta minutos, cerrado 
tiroteio, dispondo rebeldes quatro canhões Krupp setenta e cinco, e 
contingente 279 duas metralhadoras pesadas. Força 279 B.C., sob co- 
mando capitão Jonatas de Morais Corrêa, assistente militar do interven- 
tor. Navios rebeldes foram ambos postos a pique. Faltam pormenores 
sobre número mortos e feridos entre rebeldes. Nossas fôrças ilesas. Con- 
gratulo-me vossência vitória Governo, que restabelece tranqüilidade 
espirito população. Cordiais saudações. Valdemar Pedroso. Secretário 
Geral, no exercicio da Interventoria Amazonas." 
"Interventor Federal. Porto Alegre. De Palácio Catete. Rio. 8/9. Comu-
nico a vossa excelência que serviço publicidade Imprensa Nacional dis- 
tribuiu à imprensa seguinte nota: — Conforme informações telegráficas 
do interventor do Pará ao chefe do Governo provisório, verificou-se na 
capital daq4le Estado, às últimas horas da tarde de 7, uma tentativa de 
levante, promovida por um grupo de guardas civis e elementos comunis-
tas, auxiliados por indivíduos ligados à situação Clecaida. Surpreendida a 
guarda do edificio onde se achvam vários prsos políticos, puzeram estes 
em liberdade e a seguir atacaram a Chefatura de Polícia, também com o 
propósito de dar soltura a outros présos. Repelidos inicialmente, foram 
logo cercados e reduzidos à prisão pelas forças dirigidas pessoalmente 
pelo interventor major Magalhães Barata, com auxílio de elementos da 
Marinha de Guerra destacada naquele pc_irto. A intentona não teve a mí-
nima repercussão no resto do Estado, onde reina completa paz, e na 
própria capital a ordem continua inalterada. Atenciosas saudações. Lei-
vas Otero, Oficial gabinete Ministro Justiça." 
"Interventor Federal. Piirto Alegre. De Florianópolis. 9/9. Dia 6, na flo-
rescente vila Cruzeiro do Sul, onde ultimava organização, fim seiguir 
frente operações, 39 Bátalhão Reserva FOrca Pública, com efetivoltre- 
zentos trinta homens, foi sublevado pelo capitão comandante da terceira 
companhia, num golpe audacioso e traidor, combinado com reaci4•ná- 
rios, entre os quais Venceslau Breves, Manoel Maia, José fiupp e Ivo 
Aquino. Preso prefeito João Fontoura, major Antônio de Lara Ribas, 
comandante do Batalhão, e vários seus oficiais. Manoel Maia, ex-prefei- 
to, condenado Junta Sanções restituir cofres Estado mais de cem contos 
por desvio durante sua gestão Prefeitura, assumiu direção movimento. 
Mesmo dia, noite, com parte rebeldes, Ivo Aquino, ex-secretário goÁr- 
no deposto, ocupa vila Campos Novos, vizinha Cruzeiro Sul. Major Lara- 
conta ndo com alguns oficiais fiéis entre rebeldes e já com confiança tó:-
das praças, embora recrutas, p'Pèle, mesmo da prisão, planejar contragol- 
pe para dia seguinte. Este, vibrado impetuosamente, após tiroteio cerra-
do, libertou Lara e seus companheiros. Reassumindo comando seu Bata-
lhão, conseguiu prender Manoel Passos Maia, Custódio Campos, capitão 
Aldo Fernandes e outros. Venceslau Breves, com quinze homens foi 
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preso em Perdizes por forças coronel Paim. Conseguiram fugir Ivo Aqui-
no e José Rupp, que estão sendo perseguidos. Está, portanto, restabele-
cida paz no Estado. Tropas governistas em elevado número já se haviam 
deslocado e hoje esmagariam rebeldes. Cordiais saudações. Ptolomeu 
Assis Brasil. Interventor Federal." 
"Interventor Federal. Rio Grande do Sul. Pbrto Alegre. De Palácio Ca-
tete. Rio. 7/9. Comunico vossa excelência serviço publicidade Imprensa 
Nacional publica hoje seguinte nota: — "Chegada há dias conhecimento 
altas autoridades federais e do Govêrno Minas existência uma conspirata 
elementos reacionários mineiros com ramificações nesta capital, tendo 
por centro e chefe principal dr. Artur Bernardes. Correspondência reco-
lhida mãos diversos emissários presos revela claramente planos concerta-
dos e de acàrdo com ,eles policia conseguiu apanhar alguns dos instiga-
dores e responsáveis. Esta providência obrigou precipitação motim, que 
amortecido limitou-se corte linhas telegráficas e telefônicas e dinamita-
ção ponte Serraria, próximo Juiz de Fora, que recebeu apenas ligeiras 
avarias. Governo Minas agiu com rapidez e energia, capturando amotina-
dos, restabelecendo comunicações e mantendo inalterável ordem e paz 
em todo Estado. Conseqüência providências postas prática um contin-
gente Polícia Mineira, primeiras horas manhã de hoje, cercou fazenda 
Otávio Bernardes, sobrinho sr. Artur Bernardes, em Ipanema. Depois li-
geira resistência, esta força aprisionou Otávio Bernardes, segundo tenen-
te Justiniano Vasconcelos, drs. José Segadas Viana, Caio Freitas Castro 
e Artur Carneiro Pena, além mecânico Oto Gotier, fazendeiros Rocha e 
Ferreira Santos, nove jagunços, apreendendo também copioso arma-
mento, munição e numerosos documentos comprometedores. Objetivo 
conspirata era depor govérno mineiro, para entregar Estado dr. Artur 
Bernardes, como delegado general Bertoldo Klinger. Intentona feliz-
mente não surtiu efeito, fracassando não s6 pelas medidas prevenção 
adotadas, como também falta apoio seio nobre, laboriosa população mi-
neira que, identificada com causa nacional, não quis ver Minas acorren-
tada azares um movimento reacionário injustificável e impatrii;Stico, co-
mo sedição São Paulo. Atenciosamente. Leivas Otero. Oficial Gabinete 
Ministro Justiça." 
"Interventor Federal. Porto Alegre. De Palácio Catete. Rio. 10/9. Che-
fe governo recebeu presidente Minas Gerais seguinte telegrama: — "Co-
munico ilustre amigo ante-ontem noite tive conhecimento se haver veri-
ficado cidade Pirapora, neste Estado, tentativa subversão ordem, tendo 
promotores movimento se apoderado repartições públicas federais e 
estaduais, inclusive estação Estrada de Ferro Central Brasil. Fiz seguir 
para ali, imediatamente, contingente Força Pública Estado trem espe-
cial, qual chegou àquela cidade seis horas manhã de hoje. Feito sítio ci-
dade, destacamento nela penetrou sem encontrar resistência. Foram 
presos principais responsáveis movimento, entre os quais capitão pôrto 
e oficial Marinha Otávio Monteiro Machado, indicados como chefes mo- 
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vimento. Acordo comunicação acabo receber comandante destacamen-

to foi prontamente restabelecida ordem cidade Pirapora, achando-se to-
da zona São Francisco perfeita calma. Saudações. Olegário Maciel. 

Atenciosas saudações. Leivas Otero, Oficial gabinete Ministro Justiça." 

Com estas transcrições, encerramos a narrativa, embora im-

perfeita em relação a alguns fatos, pela falta de maior documenta-

ção, do que foi o movimento revolucionário constitucionalista de 

1932. 
Para a sua debelação, a Brigada Militar, não obstante algumas 

defecções, felizmente em número assás reduzido„ mostrou, rnfis 
uma vez, ser a força disciplinada de sempre, correspondendo, ple-
namente, à grande confiança que nela depositaram as autoridades 
constituidas. 

Toda a sorte de sacrifícios arrostaram as unidades, quer efeti-
vas, quer de reserva ou auxiliares, chamadas à luta, mas o seu ardor 
cívico, a lealdade e, sobretudo, o ascendrado amor ao Rio Grande, 
fkz-lhes suportá-los com galhardia e estoicismo, certas de que a vi-
tória e a paz coroariam seus esforços. 

Vidas preciosas perderam-se. Muitos voltaram mutilados ou 
aleijados, — mostrando em cada ferida o hino de uma vitória —, co-
mo disse o poeta. 

,Conseqüências inevitáveis das lutas armadas, mas dolorosas, 

imensamente mais dolorosas, quando os degladiantes são irmãos, fi-
lhos da mesma terra, levados à desavença pela ambição de alguns e 
pelo impatriotismo de muitos! 

E, hoje, que tudo passou, que todos nós voltamos a trabalhar 
por um Brasil forte, coiso e respeitado, por urna pátria grande e 

poderosa, de que nos orgulhamos, esqueçamos agudas maus dias e 
rendamos o culto reverente da nossa saudade imperecível à memó-

ria dos amigós e camaradas, de todos os credos politicos, que tom-
baram nobremente no campo das lutas inglórias. 

Resta-nos, agora, antes de encerrar o ano de 1932, fazer men-
ção a alguns fatos de ordem administrativa, que deixamos de in-
cluir na ordem cronológica, para não interrompermos a seqüência 
dos acontecimentos. 

Por decreto de 11 de junho, o Govajno aprovou e mandou 
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executar o Regulamento para os Cursos Práticos de Veterinária e 

de Ferradores. 
A 2 de agosto,por decreto n9 5.048, o interventor federal 

concedeu melhoria de vantagens a todos os oficiais reformados 
da Brigada Militar, os quais passaram a ter seus proventos equipa-
rados aos da tabela então vigorante na fórça efetiva. 

Foi este um dos atos de maior benemerência do interventor 
Flores da Cunha, durante seu govèrno. 

Havia oficiais reformados há muitos anos, quando os venci-
mentos da corporação eram bastante reduzidos, mesmo em relação 
às épocas em que vigoravam, os quais percebiam diminutas vanta-
gens, passando muitos deles até privações, se as suas fOrças ou a 
saúde não lhes permitiam dedicar-se a atividades civSs. 

Dada a situação que se criara para vários oficiais que, simpa-
tizantes com o movimento revolucionário constitucionalista, não 
escondiam seus pendores pollticos, chegando, mesmo, alguns a se 
ausentarem de suas unidades para empunharem armas, apresentou-
se a necessidade da adoção de medidas acauteladores da disciplina 
da corporação, pondo-a, ao mesmo tempo, a salvo de qualquer sur-

prOa. 
Para isso, depois de examinada detidamente a situação, o Go-

vgrno baixou decreto, a 19 de agósto, tornando extensivas à Briga- 
da Militar as disposições do decreto-lei federal n9 19.700, de 12 de 
fevereiro de 1932, que instituiu, para as classes armadas, a transfe-
rência para a reserva, administrativamente. 

Foram atingidos por esse decreto vários oficiais que, entretan-

to, mais tarde, retornaram à atividade. 
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CAPI-TULO XVII 

—  Coronel Canabarro Cunha, comandante  
efetivo da Brigada Militar. — 2? Batalhão de In-
fantaria em trabalhos rodoviários, no ramal Ale-
grete-Cluaraf. — Contagem de-tempo de serviço 
em dObro. — Promotor de Justiça da Brigada 
Militar. — Reversão de oficiais e praças afasta-
dos por motivos políticos. — Monumento ao 
Marquês do Nerval. — Oficializado pelo Gover-
no Federal o Curso Prático de Enfermeiros e Pa-
dioleiros. — Organização de farmácias nas uni-
dades sediadas no interior do Estado. — Visita 
de oficiais uruguaios ao 2° Batalhão de Infanta-
ria. — Extinção da Comissão de Promoções. — 
Visita do Comandante da 29 D.C. ao 29 R.C. — 
Organização da Farmácia Central. — Centro de 
Instrução Militar. — Companhias Rodoviárias. 
— Construção da linha telegráfica, entre Rosário 
e Santana do Livramento. — Monumento ao co-
ronel Aparicio Borges. — O presidente da Repú-
blica visita o Rio Grande. — Repercussão ao 
contrabando na linha divisória. — Curso Espe-
cial de Equitação. — O dr. Flores da Cunha co- 
mo. governador constitucional do Estado. — Ho-
/ menagem ao general Eduardo Costa, do Exérci- 

to uruguaio. — Criação do pilsto de sub-tenente. 
— Centenário da FÓrça Pública de Santa Catari-
na, representação da Brigada Militar nas come-
morações. — Extinção do posto de capitão téc-
nico de aviação militar:— Gabinete-de' eletrici-
dade médica. — Gesto louvável de dois solda-
dos. 
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1933 

Em conseqüência de ter sido concedida transferência para a 
reserva ao coronel Claudino Nunes Pereira, que a solicitara ao termi-

nar a licença em que se achava para tratamento de saúde, a 6 de 

outubro foi efetivado no cargo de comandante geral o coronel  
João de Deus Canabarro Cunha, que o vinha exercendo interina-

mente. 

Embora oficial do Exército, o coronel Canabarro Cunha, des-
de segundo tenente, vinha servindo como instrutor da corporação, 

a ela dedicando grande amizade e carinho. 
Exercendo o comando em uma época dificil, quer sob o pon-

to de vista da segurança pública, quer sob o ponto de vista finan-
ceiro, não póde ele desenvolver tódas as atividades a que se propu-

nha, em bem da força, mas, ainda assim, deixou seu nome ligado a 

vários empreendimentos. 
Nós que fdrnos seu secretário e, depois, chefe de seu estado 

maior, podemos testemunhar o seu desvelo, o seu interesse e o seu 
amor, cada vez mais arraigado, às coisas brigadianas. 

Para resumir tudo em poucas palavras, diremos, apenas, que o 

coronel Canabarro quando, em 1937, por efeito de política, foi  
exonerado do comando da Brigada Militar e mandado recolher-se 
ao Exército, não tinha um único uniforme sequer para apresentar-

se ao Quartel General, pois sempre usara fardamentos da corpora-

ção que dirigia. 
Também, com--a transferência para a reserva do coronel Clau-

dino Nunes Pereira, perdeu a Brigada Militar um dos seus grandes 
chefes. Trabalhador infatigável, zeloso e dedicado, o coronel Clau-
dino jamais descuidou-se da mínima coisa que pudesse redundar 

333 



em benefício de seus comandados, todos seus amigos incondicio-
nais, apreciadores das brilhantes qualidades que ornavam seu cará-
ter sem jaça e ao seu coração magnanimo, sempre' pronto a esten-
der a mão aos que dele se acercavam. 

Desenvolvendo o seu programa de utilizar elementos da Briga-
ga Militar na construção de rodovias e ferrovias, o Governo deter-
minou que o 29 Batalhão de Infantaria seguisse para a fronteira, in-

do estacionar, provisoriamente, em Severino Ribeiro, afim de tra-
balhar no prolongamento do ramal Alegrete-Quaraí, dt-Jjo tráfego, 
até aquela estação, já vinha sendo feito há alguns anos. 

O embarque da unidade deu-se a 8 de janeiro de 1933, tendo 
dado início à sua missão poucos dias depois de ali chegar. 

O 59 Batalhão, logo ao regressar de São Paulo, retornou para 
o Passo do Inferno, afim de concluir a missão de que estivera in-
cumbido e que fpra forçado a paralizar. 

Ultimado esse serviço, veio para Porto Alegre, recebendo, 
mais tarde, a incumbência de colaborar com o 29 Batalhão naquela 
construção. 

A sua segunda companhia seguiu para Severino Ribeiro., em 
junho, e o restante da unidade em principios de agósto. 

Por decreto de 23 de março, que tomou o número 5.301, o 
Governo mandou contar em dobro, para fim de inatividade de ofi-
ciais e praças, o periodo de 11 de julho a 7 de outubro de 1932, 
em que a Brigada Militar prestou serviços de guerra, na repressão 
dos movimentos revolucionários de São Paulo e neste Estado. 

Tendo sido adotado na fórça estadual o Código da Justiça Mi-

litar federal e a tim de harmonizar os órgãos da justiça, na corpora-
ção, com os dispbsitivos daquela lei, foi, por decreto de 26 de ju-
lho, criado o cargo de promotor da Brigada Militar. 

Como vimos, no decorrer do movimento sedicioso de 1932, 

diversos oficiais e praças, levados por entusiasmo partidário ou ali-
ciados por elementos contrários ao Govèrno, abandonaram suas 
unidades, indo reunir-se a grupos rebeldes. 

Alguns foram aprisionados em combate e outros não se apre- 



sentaram findo o prazo estipulado em lei para serem considerados 

desertores. 
Entretanto, o Governo resolveu não considerá-los assim, co-

mo seria natural, e reformou administrativamente os oficiais e 
mandou excluir as praças, por não convir a sua permanência na 

corporação. 
Mais tarde, por decreto de 3 de agpsto, facultou a tais oficiais 

a reversão ao serviço ativo e a rei nclusão daquelas praças, favor de 
que se utilizaram todos os beneficiados. 

Por ocasião das solenidades com que foi inaugurado o monu-
mento ao generalissimo Manoel Luiz Osorio, Marquês do Nerval, 
na praça Senador Florêncio, formou a 6 do mesmo mês, um Desta-
camento, constituido dos Batalhões de Infantaria 19e 39, do Cur-
so de Preparação Militar, do Regimento Presidencial e do 19 Corpo 
Auxiliar, tendo por comandante o coronel Orestes Carneiro da 

Fontoura. 

O Curso Prático de Enfermeiros e Padioleiros da Brigada Mi-
litar, criado em 1917, vinha funcionando com regularidade e efi-

ciência desde aquela época. 
Professores competentes e dedicados preparavam as turmas 

anuais de profissionais, muitos dos quais, ao terem baixa do servi-
ço, empregaram-se em hospitais civis, onde os seus conhecimentos 
e a capacidade demonstrada os punham em situação de destaque. 

Entretanto, para que as vantagens decorrentes da cánclusão 
do Curso fôssem completas, pois os enfermeiros por ele diploma-
dos só tinham exercício da função assegurado dentro do território 
do Estado, havia necessidade de sua oficialização pelo Governo fe-
deral. 

E isto foi conseguido pelo decreto número 23.507, de 27 de 
novembro, pelo qual aquele Governo concedeu aos referidos diplo-
mados as vantagens constantes do decreto número 21.141, de 10 
de março de 1932, tendo em vista que o Curso vem funcionando 

com regularidade e eficiência comprovadas, desde 19 de janeiro de 
1917, e está modelado pelo padrão das melhores escolas de enfer-

magem do País. 
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A 29 de dezembro, o comandante .geral, em seu boletim, 
atendendo às vantagens da existência de uma pequena farmácia, 
nas unidades sediadas no interior do Estado, para suprimento das 
respectivas enfermarias regimentais, oficiais, praças e suas famílias, 
autorizou a organização das mesmas. 

O capital a ser empregado com a aquisição de drogas e medi-
camentos não poderia exceder de seis mil cruzeiros e a indenização 
dos fornecimentos feitos seria com o acréscimo de dez por cento 
sobre o custo. 

Bem dirigidas, estas farmácias oferecem reais vantagens ao 
pessoal, que nelas se supre de medicamentos e outros artigos ine-
rentes ao ramo, por preços bastante inferiores aos vigorantes nos 
estabeleci mentos particulares. 

1934 

Em maio de 1934, o 29 Batalhão de Infantaria recebeu, em 
seu acantonamento, na estação Severino Ribeiro, a honrosa visita 
de um grupo de oficiais do Regimento de Cavalaria n96, do Exér-
cito uruguaio, aquartelado na cidade de Artigas, os quais, acompa-
nhados de suas famílias, foram carinhosamente tratados e cumula-
dos de gentilezas. 

Awadecendo, o comandante do Regimento dirigiu ao do Ba-
talhão o seguinte ofício: 

"Cuartel em Artigas, Mayo 28 de 1934. Of. n9560/934. Objeto: Agra-
deciendo atenciones. Serior Comandante dei 29 Regi miento de la Briga-
da, Coronel D. Orestes Carneiro da Fontoura. Seflor Comandante. — 
Queremos agradecer por médio de la presente ai Sei-1°r Jefe y a su dig-
nissima oficialidad ias atenciones dispensadas a nosotros y a nuestras 
selioras em el pasaje que hicieramos por vuestro acampamento. Quere-
mos tambien, Serior Comandante, hacerlos saber la complacencia con-
que hemos visto que vuestros soldados valientes en la guerra, son efi-
cientes obreros en la Paz, lo que significa que esse cuerpo que tan digna-
mente comandais constituye uno de los pedestales más solidos de vues-
tra Pgria. Aprovechamos la oportunidad para saludarlo ai Sefior Co-
mandante con nuestra mayor consideracion e estima. El J. Reg. C. 6 — 
Coronel Luiz Gomes. El Ayudante R. 6 - Capitan lnocencio Auspuro." 
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A Comissão de Promoções de nficiais da Brigada fora criada. 
a título orena'rin PM 1929. Vários fatores, entretanto, vieram  

jsanelhar sua dissol~ Âté aue o Gmteraw_e_gulamentasse, 
104Q1  caráter definitivo. o seu funci  narnentp. 

Foi o que fez, o comandante geral, em boletim de 12 de ju-
lho, declarando que assim procedia porque as condições então pu-
blicadas não preenchiam plena e satisfatoriamente os fins a que se 
destinavam. 

Decorridos, porém, muitos anos de tal medida administrativa, 
podemos dizer claramente quais os motivos principais que a deter-
minaram, o que se não poderia fazer na época. 

1"7"--iue, entre outras coisas, o Governo, em geral, não respeita-
va as propostas da Comissão_promovendo oficiais que nelas não fi-
guravam, mas que lhe eram afeiçoados ou simpáticos... 

Em maio, o 29 Regimento de Cavalaria recebeu a visita do co-
mandante da 2 Divisão de Cavalaria do Exército, que fora a San-
tana do Livramento inspecionar a tropa de sua jurisdição. 

Transmitindo a agradável impressão do que ali observou, o 
coronel Francisco de Melo Moreira dirigiu ao interventor federal 
elogioso ofício, em data de 13 de julho, no qual dizia: 

"Em visita de inspeção nos últimos dias do mês findo ao 79 Regimento 
de Cavalaria Independente e ao 59 Grupo de Artilharia a Cavalo, em 
Santana do Livramento, e ao 59 Regimento, em Rosário, Oste comando 
teve a grata satisfação de receber a isita do 29 Regimento de Cavalaria, 
representado por seu dign6' comandante, o sr. tenente coronel Ângelo de 
Melo e pelo seu segundo comandante, o sr. major Pereira. Recebida essa 
visita na casa do sr. coronel Djalma Cunha, onde 6ste comando almoça-
va em companhia de seu chefe do Estado Maior, o sr. capitão Alberto 
dos Santos, ficou assentado, nessa ocasião, que o mesmo comando lhe 
retribuiria essa visita em seu quartel no dia seguinte, 27 do mês findo, às 
duas hora da tarde. Essa visita de retribuição de cortezia foi realizada a 
essa hora, sendo este comando recebido pelo sr. tenente coronel Ângelo 
de Melo, por sua brilhante oficialidade e por sua excelente tropa, com 
as formalidades militares iguais às que as tropas desta 29 Divisão de Ca-
valaria lhe prestam por fOrça dos nossos regulamentos militares e pela 
função de comando que lhe assiste por direito. Percorrendo seu quartel 
teve jste comando uma excelente impressão do estado de instrução de 
sua tropa e do modo galhardo como a mesma se apresentou nas forma-
turas de guarda de honra e no interior de seus alojamentos. Tratando-se 
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de uma tropa alheia a este comando, essa visita serviu para melhor es-

treitarmos os laços de boa camaradagem e de cortezia que semprè tem 
existido entre as tropas desta Divisão e as' da valorosa Brigada Militar do 
Rio Grande do Sul, que é o berço de nascimento déste comando e do 

ilustre interventor deste valoroso Estado." 

_a_21.„(2 auuo,  determinou o cwandante Trai a oraaniza-

cão de uma farmárin — que se denominaria Farmácia Central —, a 
qual começou a funcionar em dependência da Assistência do Mate-
rial, transferindo-se, mais tarde, para excelente prédio, especial-

mente construido à rua Coronel André Belo. 
Motivou essa resolução o fato da Farmácia do Hospital, situa-

da no Cristal, ser muito distante dos locais onde se achavam os 

quartéis, o que nem sempre lhe permitia atender, com a presteza 
necessária, casos urgentes de fornecimento de medicamentos. 

Consoante autorização do Governo do Estado, em 28 de 
ag'osto, o Curso de Preparação Militar, o CursO de Sargentos e o de 
Transmissões passaram a ter a denominação, em conjunto, de Cen-
tro de Instrução Militar, sendo o pessoal respectivo dividido em 

duas companhias de infantaria. 

A 19 de setembro, foi criada, em caráter rovis'ório, uma 
Companhia Rodoviaria, com a numeração de_primeira. destinada  a 

'trabalhos de construção de estradas n6 municipio de Santa Cruz 

do Sul. 
O seu efetivo era de 150 homens, sendo os oficiais, sargentos, 

cabos e corneteiros retirados das unidades efetivas da Fbrca. 
O elemento trabalhadovropriamente, era em parte alistado, 

porém a sua maioria era constituida de detentos da Casa de Corre-
ção, os quais, de acbrdo com a lei existente, ficavam considerados  
empregados em serviços externos de utilidade pública. 

Mais duas dessas sub-unidades, as segunda e terceira, com efe-
tivo de 124 homens, cada uma, foram criadas em 5 de dezembro, 
indo trabalhar em vários pontos do interior do Estado. 

Em 31 de maio de 1935, foram todas reduzidas a pelotões ro-
doviários; denominados Pelotão Rodoviário Especial 19, 29 e 39, 
com efetivo de 100 homens, cada um, sendo oitenta e sete presi-
diários. Estas organizações foram, posteriormente, dissolvidas. 
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Por determinação do Governo, nos primeiros dias de setem-
bro, um contingente de quatorze praças do 29 Regimento de Cava-
laria, sob a direção do segundo tenente Camilo Machado Filho, foi 
encarregado da construção da linha telegráfica entre Santana do 
Livramento e Rosário do Sul. 

No dia 20 de setembro, pela manhã, foi inaugurado, na Chá-
cara das Bananeiras, em frente ao quartel do 19 Batalhão de Infanta-
ria, um monumento em bronze, mandado erigir pelo Governo do  
Estado, em homenagem ao coronel Aparicio Gonçalves Borges e 
aos demais bravos tombados heroicamente no cumprimento do de-
ver, no combate de Burf, contra os rebeldes paulistas, em 1932.  

Após ser descoberto o monumento, usaram da palavra o gene-
ral Flores da Cunha, interventor federal, em nome do Gov*no do 
Rio Grande, o general Parga Rodrigues, pela Terceira Região Mili-
tar, de que era comandante, o coronel Canabarro Cunha, coman-
dante geral, e, agradecendo a homenagem, em nome do 19 Bata-
lhão de Infantaria, o primeiro tenente Alfredo Gomes de Jaques. 

Em seguida, um Destacamento, sob o comando do tenente 
coronel Camilo Diogo Duarte e constituido por aquele Batalhão e 
uma companhia do Curso de Preparação Militar, uma do 39 Bata-
lhão de Infantaria e um esquadrão do Regimento Presidencial, des-

filou em continência. 
Constituiu um verdadeiro hino de louvor à Brigada Militar o 

discurso proferido, na ocasião, pelo general Flores da Cunha: 

"Meus patriciosl 
Não deixarei de pronunciar algumas palavras no momento em que, por 
iniciativa do Go4rno riograndense, é erigido .'este monumento em me-
mória do valoroso coronel Aparicio Gonçalves Borges, brilhante ex-
poente da bravura riograndense, modelo e paradigma das virtudes cida-
dãs. Não é esta solene ocasião o momento oportuno que se deva apro-
veitar no sentido politico-partidário. O Rio Grande do Sul devia este 
preito ao coronel Aparicio Borges e à gloriosa Brigada Militar do Rio 
Grande. A homenagem que se presta ao valoroso homem, que já se sub-
jetivou, se prolonga à Fórça de que le foi uma de suas expressões repre-
sentativas. Nunca pratiquei um ato, como governante em benefício da 
maravilhosa FÔrça riograndense, visando fins politicos. Esta tropa, que 
eu, mais de uma vez, conduzi às linhas de fogo, não é cabresteável me-
diante benefícios materiais. Esta tropa, que me féz, de simples advoga- 
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do fronteiriço, o soldadó amador que hoje sou — esta tropa merecia to-
das as atenções dos Govêrnos que me antecederam. Talvez que eu muito 
me tenha preocupado com ela, porque também, de todos os governan-
tes que passaram pelo Rio Grande, seja eu o que mais intimamente te-
nha convivido com ela. A iniciativa, que partiu de mim, de mandar le-
vantar èste monumento para demonstrar a gratidão do Rio Grande a seu 
dileto filho que, nas nossas desgraçadas lutas civis, tombou como um 
herói, no combate de Buri, esta iniciativa não podia deixar de ser mi-
nha, porque conhecia eu o coronel Aparicio Borges, desde muito, quan-
do era ainda tenente da Brigada Militar. Ele pode fazer uma carreira bri-
lhante, tendo ascendido a todos os postos, pela dedicação aos serviços, 
pela bravura desassombrada e alta noção que tinha da disciplina. Sei 
mesmo que não teria partido para combater os paulistas, animado de 
outro entusiasmo, que não fosse aquêle que nasce do cumprimento do 
dever. Mas, marchou. Depois da penetração no território paulista, das 
forças riograndenses e mal terminado o fortissimo combate de Buil, eu 
recebia do coronel Argemiro Dorneles, que comandava a vanguarda do 
Exército governamental, um telegrama, em que este, narrando os feitos 
do 19 Batalhão e do 29 Regimento da Brigada Militar do Rio Grande do 
Sul, me dizia— eu conservo o telegrama no Arquivo do Estado: — "Nunca 
pensei comandar homens táb bravos". A verdade é que as tropas rio-
grandenses, por toda a parte em que são chamadas a intervir, sempre de-
monstram espirito de abnegação e sacrificio, bravura incomparável e, 
sobre tudo, um profundo amor aos serviços da Nação. Era o coronel  
Aparicio Borges um homem da bravura riograndense de outros tempos.  
Simples tenente ajudante de seu Batalhão, em 1924, quando as tropas 
riograndenses foram chamadas para sufocar a rebelião nas ruas da Moóca,  
em São Paulo, quando tudo aconselhava que oficiais e praças se resguar-
dassem das balas inimigas, ele, o tenente Aparicio Borges, nunca se en-
cobriu, oferecendo-se sempre às balas inimigas, sendo até, por isso, ad-
vertido pelos seus superiores. Era mesmo um homem dotado da bravura 
antiga, da imaculada bravura riograndense. Quero, rendendo um preito 
de homenagem e de saudade ao coronel Aparicio, dizer que o Rio 
Grande do Sul tem no mais alto apreço o serviço de sua Força Pública, 
por isso que, em todos os graves momentos da nossa vida, ela foi sempre 
— como dizia aquela espada branca e chamejante de Rolando — igual e 
parelha —, nunca faltando ao cumprimento do dever e ao serviço que 
enobrece a nossa terra. Tropa que eu vi avançar, por dezenas de vezes, 
valorosa, brilhante, animada daquele santo valor de que eram tomados 
os centauros das plagas riograndenses. E se eu escolhi o dia de hoje, para 
prestação desta homenagem, é porque é preciso, cada vez mais, ter bem 
aceso o amor às glórias riograndenses. Não somos bairristas, nem separa-
tistas, mas brasileiros como os que melhor o forem. Mas, temos motivos 
particulares para nos orgulharmos da nossa terra e da nossa gente. Meus 
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patrícios! Vamos dar por inaugurado o monumento em que se rememo-
ra o feito glorioso de Burf, em que tombaram o coronel Aparreio Bor-
ges e seu fiel e dedicado corneteiro. Foi escolhido este local, que fronteia 
o quartel do Batalhão de ferro, o heróico Batalhão da Brigada militar, 
porque desejamds ,todos nós, que concorremos para a ereção deste mo-
numento, que todos os soídados que servem nesta unidade da Brigada 
pudessem tomar como paradigma do cumprimento do dever, sse episg-
dio glorioso para as armas brasileiras e riograndenses. Ninguém deplorou 
mais o desaparecimento prematuro do coronel Aparicio Borges do que 
eu. Que importa que êle tivesse deixado um grande pecúlio a amparar 
seus filhos, ainda na mais tenra idade; que importa que áe tivesse deixa-
do um esplêndido pecúlio que lhes deve ser pago pelo Instituto de Previ-
dência do Estado? Era uma vida moça e cheia de promessas, que ainda 
grandes serviços podia prestar ao Rio Grande e continuar a enobrecer a 
vida modelar da Brigada riograndense. Ninguém a lamentou mais pro-
fundamente do que eu! Quero, porém, dizer que ninguém pode esperar 
maneirálMis gloriosa de se separar desta vida! É da condição do solclap 
do, mPrrer pela sua causa, na defesa da sua bandeira! O seu desapareci-
mento continuará sendo um exemplo para todos quantos, nesta aben-
çoada terra, se atirarem às conquistas da carreira das armas. Ficará co-
mo modelo de disciplina, de amor ao Rio Grande e às suas tradições, 
dos quais o coronel Aparicio era verdadeiramente a expressão represen-
tativa. A Brigada Militar riograndense, a quem também é dedicada a ho-
menagem do Governo, continua mantendo intata a conquista dos que, 
nos seus primeiros tempos, concorreram para a sua formação. No passa-
do, logo depois da proclamação da República, a fPrça riograndense era, 
quase na totalidade, composta de gaúchos saidos da campanha. Hoje, 
em que já se destaca por um alto grau de cultura e de prepèração tecni-
co-profissional, essa milícia pode apresentar-se em qualquer parte, por-
que, naqueles predicados, ela não é inferior a nenhuma tropa; em tradi-
ções, é rica como as que mais o forem e, em espfrito de disciplina, e de-
dicação ao Estado, pode apresentar atestados sobejos de correção inata-
cável. Meus patricios! Ao declarar inaugurado este monumento, congra-
tulo-me com todos os riograndenses, com o ilustre general Parga Rodri-
gues, atual comandante da Terceira Região Militar, que não é riogran-
dense, que é do extremo norte do Pafs, mas que, soldado de folha de 
serviços imarcessrveis ao Brasil, vem quase no fim de sua carreira ao Rio 
Grande, não só para manter a disciplina do nosso glorioso Exército, co-
mo também para verificar como ainda é forte e vibrante, nesta região, o 
amor da Pátria." 

A 23 de novembro, chegou a Porto Alegre, em visita ao Êsta-
do, o presidente da República, dr. Getúlio Vargas, tendo formado, 
para prestar-lhe continência, um Destacamento sob o comando do 
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coronel Agenor Barcelos Feio, e constituido pelo 39 Batalhão de 
Infantaria, duas companhias do Centro de Instrução Militar e um 
esquadrão do Regimento Presidencial. 

Esta força féz parte de um Grupo de Destacamentos, que 
obedeceu às ordens do general João Carlos Toledo Bordini. 

Em fins de dezembro, elementos do 29 Regimento de Cavala-
ria — dois pelotões — passaram a exercer vigilância na linha divisó-
ria, para repressão do contrabando, no setor compreendido entre a 
Barra do Quaraí e o lugar denominado Três Vendas, passando pela 
cidade de Santana do Livramento. 

1935 

Em boletim de 8 de abril de 1935, o comandante geral, devi-
damente autorizado pelo interventor federal, mandou organizar, 
anexo ao Centro de Instrução Militar, um Curso Especial de Equi-
tação, destinado não só a preparar instrutores e monitores de equi-
tação, como também a intensificar e unificar a instrução equestre 
no seio da fórça. 

A 15, tomou posse do cargo de governador do Estado, consti-
cucionalmente, o general dr. José Antônio Flores da Cunha que, 
como interventor federal, já dirigia os destinos do Rio Grande, des-
de 1930. 

Para prestar-lhe continência, formou um Destacamento, sob o 
comando do coronel Agenor Barcelos Feio, constituido pelos Bata-
lhões, delfifântarià 19 e 39e por um esquadrão do Regimento Pre-
sidencial. 

'Para representá-lo na posse do governador Flores da Cunha, o 
Governo da República do Uruguai enviou a Pôrto Alegre urna em-
baixada especial, da qual fazia parte o general Eduardo,da.  Costa, 
figura de relevo no Exército de seu País. 

Testemunhando o seu apreço e admiração às fórças armadas 
na nação amiga e, particularmente, àquele ilustre militar, a Brigada 
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Militar, na véspera da posse, prestou-lhe uma homenagem, no salão 

de honra de seu Quartel General. 
A solenidade teve início às dez e meia horas, decorrendo num 

ambiente de alta cordialidade e distinção. 
Estiveram presentes, além da oficialidade da corporacão, ofi-

ciais do Exército, inclusive o general Cristovão Ferreira, coman-
dante da Terceira Região Militar, dr. João Carlos Machado, que re-
presentava o general Flores da Cunha, o ministro dr. Artur de Sou-
za Costa, titular da pasta da Fazenda; o senador uruguaio Juan An-
tônio Buero, dr. Abadie Faria Rosa, representante do dr. Vicente 
Rao, ministro da Justiça, major Alberto Bins prefeito da capital, 

além de outras altas autoridades. 
Saudando aqtkéle ilustre militar, o coronel Canabarro Cunha, 

comandante geral, proferiu brilhante oração, em que, depois de re-
ferir-se à estreita ligação existente entre as duas Nações — Brasil e 
Uruguai —, e à ação administrativa do então presidente desta, dr. 
Gabriel Terra, terminou levantando sua taça pela grandeza do 
Exército uruguaio e pela prosperidade da República amiga e ofere-
ceu, ao homenageado, em nome da Brigada Militar, uma cuia com 
bomba, lavradas em ouro e prata, contendo aquela um emblema 

do Rio Grande do Sul. 
Em seguida, falou o general Eduardo da Costa, para agradecer 

a homenagem. 
Começou dizendo que representava, naquele momento, o 

Exército de sua Pátria e em nome dele julgava poder interpretar o 

seu agradecimento. 
Estava enlevado com as expressões que o comandante da Bri-

gada Militar acabava de dirigir-lhe; frizou as relações de amizade 
que, tradicionalmente, unem riograndenses e uruguaios; enalteceu 
o valor do nosso povo e exalçou a personalidade do general Flores 
da Cunha, de quem, disse, os uruguaios sentiam-se orgulhosos de 
ser amigos, por ser um homem público, cujas altas qualidades eram 

reconhecidas e proclamadas em seu País. 
Prosseguindo, féz votos pelo engrandecimento sempre cres-

cente do Rio Grande do Sul e para que o povo déãte Estado conti-
nuasse a manter as tradições, tão citadas e apreciadas no Uruguai. 

Ao terminar, declarou que bebia pela honra do Brasil, pela maior 
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glória de nossas forças armadas, federal e estadual, pela grandeza, 
prosperidade e felicidade de seu povo. 

Por decreto de 30, ainda de abril, foi criado o posto de sub-
tenente, colocado na hierarquia militar entre os de segundo tenen- 

te e sargento ajudante. 
E o sub-tenente uma praça de categoria especial, assemelhado • 

a aspirante a oficial, mas a ,este subordinado hierarquicamente. 

A 5 de maio, a Força Pública do Estado de Santa Catarina co-
memorou o primeiro centerWrio de sua criação. 

Para as solenidades que, então, se realizaram em Florianópo-
lis, a Brigada do Rio Grande recebeu atencioso convite, fazendo-se 
representar por uma comissão especial, constituida pelo coronel 
Agenor Barcelos Feio, primeiro tenente Cicero Krás Borges e aspi-
rante a oficial Jacinto Francisco Targa; e por outra atlético-des-
portiva, composta do primeiro tenente Aureliano de Siqueira Go-
mes, segundos sargentos Faustino de Vargas Zeilmann, Hermes de 
Lima Santos, Volmi de Missões Bocorni, Egidio Bitencourt, tercei-
ros ditos Renovato de Vargas Zeilmann, Nadir Oldemar Volkart, 
cabo João Alsina Junior soldados Eugênio Nelson Ritzel e Henri-
que Sues Filho. 

A representação da Brigada Militar teve brilhante desempe-
nho, tendo o coronel Feio manifestado à FOrça Catarinense, em 
patriótica e judiciosa oração, as congratulações da F6rça riogran-
dense, pelo significativo acontecimento histórico que festejava a 
valorosa e galharda corporação co-irmã, à qual fez entrega de ex-
pressivo bronze, do qual era portador. 

Nas competições atlético-desportivas e de tiro, a representa-
ção do Rio Grande esteve à altura das tradições do renome da fgr-
ça, classificando-se em primeiro lugar no cômputo geral dos pon-
tos, pois, em treze provas, conquistou oito primeiros lugares, qua-
tro segundos e um terceiro, em importante concurso a que concor- 

reram representantes de unidades do Exército, da Marinha, da Avia-
ção Naval e Fi_irças Públicas estaduais. 

A representação da Brigada Militar obteve as seguintes classi-
ficações: 



Oficiais 	1g Prova — Tiro de fuzil — Distância: 150 metros. 

Concorrentes: 9. — 19 lugar — 19 tenente Aureliano de Siqueira 

Gomes. 
Sargentos — lg Prova — Tiro de fuzil — Distância 200 metros. 

Posição: deitado, arma livre. Concorrentes: 14. 29 lugar — 29 sar- 

gento Faustino de Vargas Zeilmann. 
2g Prova — Tiro de fuzil — Distância: 200 metros. Concorren-

tes: 14. 19 lugar — 29 sargento Faustino de Vargas Zeilmann; 39 
lugar —39 sargento Renovato de Vargas Zeilmann. 

Praças — 1g Prova — Corrida de 200 metros. Concorrentes: 

17. 19 lugar — 39 sargento Egidio Bitencourt; 29 lugar — 29 sargen- 

to Volmi de Missões Bocorni. 
2g Prova — Corrida de 400 metros — 19 lugar — cabo João Al- 

sina Junior, entre 10 concorrentes. 
39 Prova — Corrida de 1.500 metros — Concorrentes: 9. 19 lu- 

gar — cabo João Alsina Junior. 
5g Prova — Arremísso de Pgso 

soldado Eugênio Nelson Ritzel.  
68 Prova — Arremksso de disco 

— soldado Eugênio Nelson Ritzel.  
78 Prova — Arremê'sso de dardo — 

cabo Nadir Oldemar Volkart. 
8? Prova — Salto em distância com impulso — Concorrentes: 

11. 19 lugar — cabo Nadir Oldemar Volkart. 
59 Prova — Salto em altura com impulso — Concorrentes: 11. 

29 lugar — cabo Nadir Oldemar Volkart. 

A 11 de maio, por decreto número 5.918, foi extinto o p'õsto 
de capitão técnico de aviação militar. 

Atendendo às exigências do serviço médico e a fim de perlo 
em condições de bem servir ao pessoal, foi instalado, no Hospital, 

um gabinete de eletricidade médica, inaugurado a 6 de junho. 
Foram, então, adquiridos um aparelho de diatermia e outro 

de raios ultra-violeta, marca Kwarsa Nova, pelos preços, respectiva-
mente, de Cr$ 3.500,00 e Cr$ 2.250,00, dispendendo-se, mais, a 
importância de Cr$ 29,30 com as instalações necessárias. 

— Concorrentes: 8. 10 lugar 

— Concorrentes: 12. 19 lugar 

Concorrentes: 9. 29 lugar — 
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O Correio do Povo, em sua edição de 25 de junho, narrou um 

fato ocorrido, a 23, no qual se envolveram, de maneira louvável, os 

soldados Gabriel Martins e João Gomes de Almeida, respectiva-
mente dos Serviços Auxiliares e do 39 Batalhão de Infantaria. 

Na ocasião em que se concentravam várias corporações reli-

giosas, à frente da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, afim de 
se incorporarem à procissão do Corpo de Deus, surgiu à rua da 

Conceição, em direção à Igreja, em desabalada carreira e com uma 

criança na boléa, uma charrete, cujo animal que a tirava, se tendo 

assustado, disparara, lançando ao solo o condutor do veículo. 
Com a aproximação, estabeleceu-se pânico e aqueles solda-

dos, que se encontravam próximo, acorreram e arriscando a pró-
pria vida, atiraram-se à frente do animal, detendo-o pelas rédeas, 
apesar de sua resistência, conseguindo, assim, afastar o grave perigo 

que se apresentava para o povo ali reunido. 
Ciente do proceder dessas duas praças, através da notícia da 

imprensa, o comandante geral louvou-as em Boletim, declarando 

associar-se, de boa vontade, às manifestações elogiosas que a atitu-
de dos soldados Gabriel e João Gomes merecera das pessoas que 
presenciaram o fato e tinha a grata satisfação de louvá-los pelo no-
bre e decidido gesto, assumido com muito desprendimento e cora-

gem. 
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CAPÍTULO XVIII 

— Criação do Corpo de BoMbeiros do Es- 
.tado.. — Encampação do C_orpo 	Bornb_eiros„ 

Ji_a_r_ticularde_erto Alegrrs — Constituição do 
Estado, de 1935. — Policiamento do Estado. — 
Campeonato do Cavalo d'Armas, da 3P Região 
Militar. — Inauguração do trecho ferroviário, 
entre $everino Ribeiro e Quaraf-Mirim. — Pri-
meiro Centenário da Revolução Farroupilha: — 
formatura da Brigada Militar, Boletim Especial, 
inauguração de placa comemorativa nas unida-
des e repartições, outras comemorações. — Re-
gresso do 29 Batalhão de Infantaria. — Regula-
mento de Promoções. — Monumento a Bento 
Gonçalves. — As Fõrças Policiais Militares dos 
Estados, em face das Constituições do Brasil: 
várias considerações. — Lei n9 192, de 17 de ja-
neiro de 1936. — Greve na Viação Férrea. — Ex-
tinção do p6áto de capitão farmaceutico. 
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De há muito, cogitava o Govêrno do Estado criar, como um 
dos elementos componentes da Brigada Militar, um corpo de hon.  

14142â, com sede em POrto Alegre, encampando, ao mesmo tempo, 
a antiga corporacão particular que existia, mantida pelas Compa-
nhias de Seguros contra fogo, com auxílios do próprio Estado e do 

mu nicipio. 
Resolvendo por em prática essa medida, concretizou-a pelo 

seguinte: . 

ciLero 5 .9 8 5 cla_ 2 7 ax.. 	612, 1955 

•••• Decreto offlafãr, 27cLe'LlY-.7.-"/=L._31.)ho e fg35. 
Cria o Corpo de Bombeiros do Estado. 

O governador do Estado do Rio Grande do Sul, no uso da atribuição 
que lhe confere o decreto federal n9 19.398, de 11 de novembro de 

1930, 
Decreta: 

Art 19 — Fica criado o Corpo de Bombeiros, como parte integrante da 

organização da Brigada Militar. 
Art. 29 — O Governo do Estado entrará em acórdo com o atual Cbrpo 
de Bombeiros particular desta capital para a sua incorporação ao Corpo 

de Bombeiros do Estado. 
Art. 39 — Organizado definitivamente o Corpo de Bombeiros, as sub- 
venções e contribuições constantes do orçamento do Estado e do muni-

cípio de Pix-to Alegre, destinadas aos serviços de extinção de incêndios, 

serão ao mesmo transferidas. 
Art. 49 — A Secretaria do Interior promoverá os acÓrdos que forem ne- 
cessários e expedirá o regulamento para a execução do presente decreto. 
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% j..e(A.tt kt! 	o 33, cl_e_ 1 de- 44,4) 4ee 1935. 

Art. 59 — Revogam-se as disposições em contrário. 
Palácio do Governo, em Porto Alegre, 27 de junho de 1935. 

José Antônio Floresda Cunha. 
Darcy Azambuja." 

Pouco depois, por  decreto de 19 de agosto, foi aprovada a or-
ganização do Corpo, ficando o comandante geral autorizado a de-

signar os oficiais para nele servirem. 
Estes foram retirados de outras unidades, pois, inicialmente, 

não foi dado quadro próprio de oficiais à nova corporação. 
Após vários entendimentos, chegados a bom termo, o Estado 

encampou o antigo Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, median-

te contrato a seguir: 

"Mario Gilberto Mariath, notário do quarto Cartório desta cidade de 
Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul. 
Usando da faculdade que me confere a Lei, certifico, por me ser verbal-
mente pedido, que revendo em meu Cartório  o Livro de Contratos sob  
número duzentos e trinta e cinco (235), dele, à folhas dezesseis verso, 
encontrei urna escritura de acôrdo com o que me foi pedido, por certi-

dão, cujo tebr, verbo ad verbum é o seguinte: 
Escritura de acordo, corno se segue: — Saibam todos quantos virem esta 
pública escritura de Acordo, que 

nesta cidade de P6rto Alegre, capital do Estado do Rio Grande 
do Sul, 	 .o, .no, este Cartó- 

rio  compareceram: como outorgantes e reciprocamente outorgados, o 
Governo do Estado, neste ato representado pelos excelentissimos senho-
res Secretários dos Negócios do Interior e Exterior e da Fazenda, dou-
tor Darcy Azambuja e doutor Carlos Heitor de Azevedo; o municipio da 
P6rto Alegre, como parte interessada no assunto e aqui representado 
pelo senhor major Alberto Bins, prefeito; as Companhias de Seguros 
contra fogo, representadas pela comissão nomeada em assembléia geral  
de primeiro de julho do corrente ano  e composta dos senhores Otaviano 
Gonçalves, Ernesto Bülau, Rui Sá, Adolfo Guilherme Luce Junior e Hu-
go A. Kessler, aqui residentes, os presentes conhecidos do notário, de 
mim ajudante e das testemunhas adiante nomeadas e assinadas, do que 
dou fé, e perante elas disseram os outorgantes e reciprocamente outor-
gados, que tem por justo o seguinte AciSrdo baseado no artigo segundo  
do decreto número cinco mil novecentos e oitenta e cinco, de vinte e se-
te de junho último, que criou o Corpo de Bombeiros do Estado, o que 
celebram pela presente Escritura e na melhor forma de direito, com as 
seguintes clausu las: 
Primeira — Consoante o artigo terceiro do citado decreto,  organizado 
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definitivamente o Corpo de Bombeiros do Estado, as subvenções e con-
tribuições constantes dos orçamentos do Estado e do municipio de Por-
to Alegre, destinados aos serviços de extinção de incêndio, serão trans-
feridas ao mesmo Corpo de Bombeiros e nele aplicados. 
Segunda — As Companhias de Seguros contra fogo entregarão ao Esta-
do, sem onus para os cofres públicos, todo o material terrestre e fluvial  
do serviço de extinção de incêndio e de socorro, de conformidade com  

inventário que será levantado pela Diretoria, auxiliada pela comissão  
que a assembléia geral designar e com a assistência de uma comissão do 
Governo, designada pelo senhor coronel comandante da Brigada Militar  
e do senhor diretor do Patrimônio. 
Terceira — Também serão cedidos ao Estado todos os móveis e imóveis, 
nas mesmas condições do item anterior, bem como todos os fundos 
existentes em cofre, em Bancos e os que estão a receber e assim discrimi-
nados: primeiro — os terrenos e respectivas construções que constituem 

patrimônio imóvel do Corpo de Bombeiros Particular; segundo — os 
fundos existentes em dinheiro (em Caixa, nos Bancos e a receber), de-
pois de saldados todos os compromissos assumidos pela Diretoria, até 
esta data e cumpridas as determinações da assembléia geral, referente-
mente à gratificações; terceiro — subvenções a receber do Estado e do 
Municipio. 
Quarta — O pessoal combatente ou não combatente do atual quadro e 
que figura na folha de pagamento do mês de junho último, deverá ser 
incorporado na nova organização do citado decreto, garantidos os direi-
tos relativos a antiguidade e mais vantagens que as leis do Estado assegu-
ram aos funcionários públicos. 
Quinta — As Companhias de Seguros contra fogo, pela comissão citada 

abaixo assinada, obrigam-se a manter a taxa de adicional de dez por 
cento (10%) s_6bre os prêmios dos seguros contra fogo, de acórdo com 
as disposições locais, da tarifa aprovada pelo decreto número cincomil 
quatrocentos e setenta e seis, de junho de mil novecentos e vinte e oito, 
e com o despacho da Inspetoria de Seguros, de trinta de novembro de 
mil novecentos e vinte e oito, adicional esse cobrado como contribuição 
ao serviço do Corpo de Bombeiros de5to Alegre e que continuará a 
ser arrecadado pelas referidas Companhias de Seguros, na forma adota-
da até agora. Cada Companhia de Seguros se compromete mais a entre-
gar ao Tesouro do Estado, mediante guias, o produto global das taxas 
arrecadadas até o dia vinte e cinco do mês seguinte ao vencido. 
Sexta — A Prefeitura Municipal se obriga a recolher ao Tesouro do Esta-
do, pela forma que fkir estabelecida e enquanto lei posterior não derro-
gue a que atualmente vigora relativamente a taxa de seguros, o produto 
global dessa taxa e das que vieram a ser cobradas para fins icinticos, 
conforme lei número seiscentos e vinte e oito, de trinta de setembro de 
mil novecentos e vinte e nove, e que se refere a auxílio ao Corpo de 
Bombeiros, recolhimento que fará até o dia quinze de cada-mês. 
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Sétima — A Prefeitura Municipal se obriga a isentar da taxa a que se re-
fere o item anterior os proprietários de imóveis que hajam pago a taxa 
adicional de dez por cento às Companhias de Seguros contra fogo, sobre 
o prêmio de seguro efetuado em qualquer das Companhias que operem 
ou vierem a operar em Porto Alegre. Os proprietários nessas condições 
provarão o pagamento do referido adicional com a exibição da apólice 
em vigor do seguro efetuado contra fogo. A Prefeitura Municipal reme-
terá ao Tesouro do Estado, até o dia quinze de cada mês, a relação mi-
nuciosa dos contribuintes que obtiverem isenção na forma estabelecida. 
Oitava — A passagem dos serviços a cargo do atual Corpo de Bombeiros 
particular ao Estado, estará ultimada com a incorporação do material, 
imóveis, móveis e fundos ao Patrimônio do Estado. 
Nona — Os representantes das Companhias de Seguros terão livre ingres-
so nos recintos em que ocorrerem incêndios, mediante a exibição de 
uma carteira de identidade fornecida pela Comissão Regional de Segu-
ros, com a rubrica do excelentissimo senhor Chefe de Polícia do Estado. 
Décima — Ficam as Companhias de Seguros contra fogo desobrigadas de 
qualquer responsabilidade relativa ao Corpo de Bombeiros criado pelo 
Estado, salvo as do item quinto e não terão inge-rência na administração 
financeira ou técnica do mesmo Corpo de Bombeiros. Entretanto, se 
obrigam a qualquer assistência gratuita que aos seus representantes fOr 
reclamada pelo comando do Corpo de Bombeiros. 
Undêcima — A Caixa Beneficiente do Corpo de Bombeiros considera-se 
extinta na data déste Acbrdo e o seu patrimônio será rateado entre o 
pessoal, em consideração ao que ficou resolvido, unanimemente, em as-
sembléia geral de vinte e nove de junho próximo passado. 
Duodécima — Sempre que o Governo do Estado fizer seguro dos pró-
prios do patrimônio e dos que tiver em arrendamento, deverá dar prefe-
rência às Companhias que operarem ou vieram a operar em Pórto Ale-
gre, devendo caber a distribuição à Comissão Regional de Seguros, o 
que esta fará equitativamente entre ttklas as Companhias e a ela filiadas. 
Pelos outorgantes e reciprocamente outorgados foi dito, ante as mesmas 
testemunhas, que era verdade todo o exposto e por isso aceitavam esta 
Escritura, nos termos referidos; e que clã9 por justo, acordado e contra-
tado, assinam a presente Escritura de Acordo celebrado entre os Gové'r-
no do Estado do Rio Grande do Sul e do Municipio de P.Orto Alegre e 
as Companhias de Seguros contra fogo, filiadas à Comissão Regional de 
Seguros, com plenos e gerais poderes para assinar esta referida Escritura 
de Acordo e que lhe foram outorgados pela assembléia geral das mesmas 
Companhias, realizada a primeiro de julho do corrente ano e pelo que 
dão como certa a passagem para o patrimônio do Estado de tudo quan-
to pertence ao Corpo de Bombeiros particular e que se incorpora ao 
Corpo de Bombeiros criado pelo decreto número cinco mil novecentos  
e oitenta e cinco e que será inventariado na forma estabelecida noilem 
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segundo. Foi apresentado o bilhete de distribuição do teor seguinte: — 
"Ao quarto notário. O Governo do Estado, o Município de Porto Alegre 
e as Companhias de Seguros contra fogo, fazem escritura de Acordo. 
Pórto Alegre,  doze de setembro de mil novecentos e trinta e cinco. Julio 
Moraes. (Estava legalmente selado). E de comum acórdo outorgantes e 
outorgados dão a presente Escritura o valor de oitocentos e sete contos, 
oitocentos e quarenta e nove mil réis (807.849$000), relativo ao mate-
rial e imóveis da praça Visconde do Rio Branco e do Destacamento Les-
te, excluidas as subvenções do Estado e do Município. Esta Escritura 
não paga selo proporcional federal, em virtude da solução de consulta 
dada pela Procuradoria Fiscal do Estado, que declarou estar isenta. E as-
sim justos e contratados pediram esta Escritura em notas, sendo-lhes li-
da em presença das testemunhas Honor de Almeida e Ariovaldo Gaivão 
dos Santos, brasileiros, casados, do comércio, aqui residentes, a acharam 
conforme, aceitaram, ratificam e assinam. Eu, Julia Herminia Mariath, 
ajudante do notário, a subscrevo e assino. O notário — Mário Gilberto 
Mariath. Darcy Azambuja. Carlos Heitor de Azevedo. Alberto Bins Ota-
viano Gonçalves. Ernesto Bülau, Rui Sá. Adolfo G. Luce Junior. Hugo 
A. Kessler. Honor de Almeida. Ariovaldo Gaivão dos Santos. Era o que 
se continha na Escritura que me foi pedida por certidão, aqui bem e 
fielmente transcrita do próprio livro e folhas no começo mencionados 
aos quais me reporto e do fé. Porto Alegre, vinte e cinco de outubro de 
mil novecentos e trinta e cinco. Eu. Mário Gilberto Mariath, notário, 

subscrevo e assino." 

Veio, assim, engrossar as fileiras da Brigada Militar uma cor-
poração de honrosas tradições e que, por seu passado nobre e he-
róico, era motivo de justo orgulho para a comuna p8rto alegrense. 

Ao tratarmos da encampação do Corpo de Bombeiros parti-
cular de Porto Alegre, não deixa de ser oportuno trazermos para 
aqui alguns informes sôbre a existência da valorosa unidade que, 
desde a sua criação, prestou sempre os mais assinalados serviços à 

coletividade de sua terra. 
A existência de serviços encarregados da extinção de incêndio 

em Porto Alegre, datava já de alguns anos quando foi criado o Cor-

po de Bombeiros particular. 
Em meados do século passado, por volta do ano de 1852, en-

contramos algumas notas esparsas, atribuindo a elementos do Cor-
po Policial tal incumbência. Ora, era o serviço executado por pes-
soal do Exército ou da Companhia de Artífices do Arsenal de 
Guerra, ora por praças do Corpo Policial. 
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Em princípios de 1894, a Intendência Municipal de Porto 
Alegre dirigiu-se aos diretores e agentes de Companhias de Seguros, 
tanto nacionais como estrangeiras que aqui operam, oferecendo-se 
a dar um auxílio mensal de dez contos de réis, -para uma Compa-

nhia de Bombeiros, cabendo àquelas entidades concorrerem com 
uma quota mensal para a manutenção do serviço de extinção ao 
fogo e de uma caixa de socorro para o pessoal que se invalidas-
se no desempenho de suas funções. 

Após várias reuniões, foi aceita a oferta e, em 19 de março de 
1895, foi instalado o Corpo de Bombeiros de Pórto Alegre, organi-
zação particular, sob o comando do cidadão Norberto Garrido da  
Silva, com um ajudante, um primeiro e um segundo sargentos e 
dez bombeiros. 

Tinha, então, o Corpo de Bombeiros uma diretoria, que regia 
os seus destinos, constituida de três diretores ou agentes de Com-

panhias de Seguros, eleitos pelos demais. 
Paulatinamente e de acordo com as necessidades do serviço, 

o pessoal e material do Corpo foi sendo aumentado. 
Em 1900, já tinha ele o efetivo de trinta e sete homens e, 

além de um carro para condução do pessoal, com dois carretéis de 
mangueiras, um carro ligeiro para pessoal e condução de forragens, 
de duas parelhas de cavalos (já possuia duas). Foi adquirida, tam-
bém, uma lancha a vapor, construida em estaleiro desta capital, 
com motor importado de Londres. 

Já existiam, naquele ano, cento e noventa e oito hidrantes, 
distribuidos por diversas ruas da cidade. 

No periodo entre 1901 e 1904, dificuldades financeiras asso-

berbaram o Corpo de Bombeiros. Por terem sido proibidas de fun-
cionar no País as Companhias estrangeiras sua receita decaiu con-
sideravelmente, sendo a diretoria obrigada a reduzir-lhe, não só o 
efetivo, como os vencimentos do pessoal, em dez por cento. 

Entretanto, neste último ano, revogada a proibição, começou 
a normalizar-se a situação do Corpo, tornando a elevar-se o seu efe-
tivo. 

Em 1906, com a instalação da Hidraulica Municipal, melhora-
ram em muito os serviços da corporação e o número de hidrantes 
também foi acrescido de mais duzentos. 
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Em 9 de fevereiro de 1909, foi aposentado o comandante 
Norberto Garrido da Silva, sendo substituído pelo capitão do Exér-
cito José Inácio da Cunha Rasgado, que durante muitos anos pres-
tou relevantes serviços ao Corpo. No ano seguinte, já por sua in-
fluência, foi o Corpo de Bombeiros reorganizado, passando o seu 
pessoal a receber instrução regularmente. 

No ano de 1912, substanciais melhoramentos recebeu a cor-
poração, em material. Foram adquiridas novas mangueiras, uma 
bomba química, arreiamento moderno para os animais que tracio-
navam os carros, semelhante ao usado na Europa e nos Estados 
Unidos. Neste ano, foi, ainda, adquirido, pela importância de nove 
contos de réis, o terreno à rua Cristovão Colombo, esquina de Al-
mirante Barroso, sendo dado início à construção do quartel para o 
Destacamento Leste. Também em 1912, foram instalados, em di-
versos pontos da cidade, quatorze telefones, no interior de caixas 
de ferro, ficando as chaves em poder dos agentes municipais de ser-
viço nas respectivas quadras, e destinados aos avisos de incêndio, 
na sua maioria feitos, até então, pessoalmente. 

Naquele ano, o Corpo de Bombeiros estava sob o comando 
do capitão Manoel Pozzo Bravo, continuando, porém, a ser fiscali-
zado pelo  capitão Rasgado, como representante das Companhias 
de Seguros. Compunha-se de sete oficiais e quarenta e nove praças, 
com os seguintes vencimentos mensais: capitão comandante, 
240$ 000; capitão imediato, 220$000; tenente, 200$000 Alferes, 
185$000; sargento do pessoal, sargento maquinista e furriel do 
material, 135$000; sargento corneteiro, 130$000; cabo, 120$ 000; 

praça de primeira classe, 107$000; de segunda, 100$000 e apren-
diz, 67$000. 

No decorrer do ano de 1913, foi adquirido, pela importância 
de 22.988$000, um veículdauto-motor (automóvel Mulag, com 
rodas maciças, importado da Europa), o qual, com outro já exis-
tente e convenientemente adatados, passaram a atender os serviços 
de incêndio, ficando a tração animal para ser empregada sói/lente 
em casos especiais. Ainda no mesmo ano, recebeu o Corpo de 
Bombeiros grande quantidade de material e equipamentos novos, 
em sul quase totalidade de procedência estrangeira. 
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Devido à crise que avassalava o Estado, com reflexos em to-
dos os ramos de atividades, as obras do quartel do Destacamento 
Leste foram suspensas em 1914, mas reiniciadas pouco depois, vis-
to que, em 1916, já estavam concluidas. Não foi de imediato insta-
lado o Destacamento, pois se aguardava a chegada do material en-
comendado. Não encontramos, entretanto nenhuma referência que 
nos autorize a dar a data da inauguração. 

Em 1926, a Prefeitura Municipal fez doação ao Corpo de 
Bombeiros de um terreno para a edificação de um novo quartel, 
com o valor oficiai de Cr$ 180.000,00. O  Histórico do Corpo de 
Bombeiros de Pôrto Alegre,  de onde extraimos estas notas, não 
consigna a sua localização. Também, não encontramos nenhuma 
referência a mudança do Corpo, de seu quartel da rua Jeronimo 
Coelho para a praça Rui Barbosa. 

Entre os anos de 1927 e 1935, recebeu a corporação qrancks 
melhoramentos em material e teve seu efetivo bastante aumenta-
do, procurando seus dirigentes pô-lo à altura do desenvolvimento e 
das necessidades de Porto Alegre. 

A 29 de junho, a Assembléia Constituinte promulgou solene-
mente a nova Constituição do Estado. 

Para prestar continência, nessa ocasião, formou um Destaca-
mento, sob o comando do coronel Agenor Barcelos Feio, cons-
tituido pelos 39 Batalhão de Infantaria, duas companhias do Cen-
tro de Instrução Militar e um esquadrão do Regimento Presiden-
cial. 

A nova Carta Constitucional do Estado determinava que o Es-
tado organizasse e dirigisse o policiamento em todo o território 
riograndense, mediante contribuição financeira dos municípios. 

Tal serviço foi, então, afeto à Brigada Militar, que passou a 
ter destacamentos em Vidas as comunas e cuja composição variava 
de acórdo com a respectiva população e importância econômica. 

Subiu a mais de dois mil o número de homens empregados 
nesse mister. 

O efetivo da Fórça, que fóra fixado para outros serviços, não 
comportava o novo anus, como não o comporta suficientemente o 
atual. 
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Para fazer face a nova necessidade, o Governo decretou o au-
mento do mais mil soldados no efetivo da Brigada Militar, a partir 
de 19 de julho. 

Em agosto, teve lugar ,na cidade de Bagé, a disputa do Cam-
peonato do Cavalo d'Armas da 3q RegiSo Militar, ao qual concorre-
ram oficiais da Brigada Militar. 

Na prova Adestramento, classificaram-se em primeiro e segun-
do lugares, respectivamente, os segundos tenentes Julio Danton 
Canabarro Trois e Milton Gomes da Silva; e na de Steeple-Chase, 

em primeiro lugar, o segundo tenente João Orientil Falcão da Fro-

ta, todos da corporação. 

Como relatamos anteriormente, o Governo confiara aos Ba-
talhões de Infantaria 29e 59a continuação da construção do ramal 

ferroviário Alegrete-Quaraí, já em tráfego até a estação  deSeveri-
no Ribeiro. 

Atacados os trabalhos em fins de 1932, a 19 de setembro de 

1935 foi feita a experiência da linha, no trecho entre aquela esta-
ção e um quilômetro e meio aquém do Quarai-mirim. Correu um 
trem mixto, com taboleiro completo, no qual viajaram inspetores 
de tração e do tráfego, sediados em Cacequi, acompanhados pelos 
engenheiros encarregados da direção técnica da construção e ofi-
ciais daquelas duas unidades. 

Poucos dias depois, os trilhos atingiram a margem daquele ar-
roio 

Recebeu, então, o comandante geral os seguintes telegramas: 

"Comandante Geral Brigada Militar. Perto Alegre. De Quaraf, 9/9/35. 
Em meu nome, oficiais e praças esta unidade, congratulo-me distinto 
chefe haver sido terminado hoje trecho estrada até éste acampamento 
bem como estação provisória. Major Pereira." 
"Coronel Canabarro Cunha. Porto Alegre. De Quaraf-mirim. 10/9/35. 
Tenho prazer comunicar prezado colega amigo atingimos linha férrea ar-
roio Quaraf-mirim, junto sede 59 Batalhão. Com  meus sinceros cumpri-
mentos, aproveito oportunidade destacar atuação brilhante entusiasmo 
Brigada Militar, a quem Rio Grande fica a dever mais este inestimável 
serviço. Saudações cordiais. Manoel Parreira." 
"Coronel Canabarro Cunha. Porto Alegre. De Quaraf-mirim. 14/9/35. 
No momento em que tomo o trem Quaraf-mirim, inaugurando linha, te- 
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nho a subida honra de em nome povo de Quaraí transmitir a vossa se-
nhoria, assim como briosas, disciplinadas forças Brigada, que atuaram 
grandioso empreendimento nosso caro chefe general Flores da Cunha, 
profundos agradecimentos por mais essa brilhante página de glória, es-
crita com desmedido heroismo em nossas esmeraldinas cox ilhas. Sauda-
ções cordiais. Dr. Junio Souza. Prefeito." 

Continuaram, ainda, os trabalhos no trecho entre Quara í-mi-
rim e a cidade de Quaraí, que foram concluidos alguns meses mais 

tarde. 

Tendo transcorrido, a 20 de setembro, o primeiro centenário 
da gloriosa Revolução Farroupilha, realizaram-se, em todo o Esta-
do, imponentes comemorações, principalmente em Pôrto Alegre, 
capital e sede do Govérno. 

Para presid idas, veio especialmente do Rio de Janeiro o presi-
dente da República, dr. Getúlio Dorneles Vargas, que aqui chegou 
no dia anterior ao início dos festejos. 

A fim de prestar-lhe continência, formou, entre outras forças, 
um Destacamento da Brigada Militar, sob o comando do próprio 
comandante geral, coronel João de Deus Canabarro Cunha, e cons-
tituido pelos Batalhões de Infantaria 19 e 39, uma companhia do 
29e um esquadrão do Regimento Presidencial. 

Na grande parada, realizada no dia 20, formou toda a tropa 
disponível da corporação, em um Destacamento, ao comando do 
coronel Canabarro. 

No interior do Estado, também formaram os corpos e desta-
camentos estacionados nas várias localidades. 

Comemorando a efeméride que transcorria, o Boletim da Bri-
gada publicou: 

"20 de setembro. — Esta magna data, que assinala a passagem do pri-
meiro centenário da Revolução Farroupilha de 1835, é para nós, rio-
grandenses e soldados da Brigada Militar, um marco de glória e motivo 
de justo orgulho e satisfação, porque rememoramos os feitos de nossos 
antepassados, evocando fatos gloriosos da história de nossa gente, que 
nos legou um patrimônio moral, que devemos cultuar com carinho e de-
votamento, qual seja o da defesa do Rio Grande e de sua liberdade. 20 
de setembro de 1835 é o brado de liberdade, partido de um povo opri-
mido e vexado pela prepotência dos Govárnos daquela época; é o pro- 
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testo contra a tirania; é o recurso extremo de um povo, cansado de so-
frer, procurando reivindicar pela sorte das armas o que não logrou con. 
seguir pelos processos regulares e pacíficos do Direito. Não deram ori-
gem a êsse movimento armado a ambição, o egoismo, nem as posições 
de mando políticas ou administrativas, mas a defesa dos interesses da 
coletividade, dos seus direitos e liberdades conspurcadas pelos opresso-
res. Não moveram seus promotores outros ideais que não os do bem co-
mum. Nem, tampouco, teve ele por fundamento quebrantar a unidade 
nacional. A proclamação da República Riograndense teve por princípio 
básico assegurar os ideais da Revolução, por um regime mais condizente 
com a nossa indole de povo americano. Glória aos Farrapos! Glória são 
éles do Rio Grande, porque foram .esses heróicos batalhadores de há um 
século, que escreveram, com as pontas de seus gládios, as mais belas pá-
ginas da nossa História, cheias de lances empolgantes de civismo, remar-
cando-as com bravura e desprendimento, dando aos pósteros o exemplo 
de raça forte. Nunca mediram sacrificios — a liberdade era o ideal so-
nhado; o amor ao Rio Grande os conduzia ao cumprimento do dever; e 

a visão de dias melhores para o seu povo, o anelo acariciado. Glória são 
ales do Brasil, porque a semente lançada em 1835, por ésses impertérri-
tos defensores da liberdade, germinou e frutificou em 1889, com a -pro-
clamação da República Brasileira. A Brigada Militar se liga, por laços in-
dissolúveis, aos heróis da grande cruzada farroupilha, porque daqueles 
bravos ela provém; porque é a defensora dos princípios e ensinamentos 
civico-patrióticos que nos legaram Bento Gonçalves da Silva, o legendá-
rio chefe farrapo; David Canabarro, Onofre Pires, Antônio Neto, Vas-
concelos Jardim, José Garibaldi, para citar alguns dos inúmeros heróis 
da gloriosa epopéia. Continuemos, portanto, a gigantesca obra dos cen-
tauros dos Pampas, venerando-os e honrando-os, condignamente; aman-
do nosso Estado, que tem, para glória nossa e felicidade de seu povo, em 
sua suprema direção, a figura, benemérita e nobre por todos 6s títulos, 

de sua excelência, o sr. general José Antônio Flores da Cunha, um con-
servador impoluto das memoráveis tradições farroupilhas, como paladi-
no da paz e da liberdade. Sejamos disciplinados, conscientes, apanágio e 
razão de ser da nossa existência como firça armada, na execução das or-
dens emanadas da autoridade e no cumprimento do dever militar, 
lembrando-nos, sempre que sem disciplina não há ordem e sem esta não 
pode haver progresso. Façamos assim para glória do Rio Grande e gran-
deza do Brasil. Este comando tem a grata satisfação de congratular-se 
com a tropa da Brigada Militar, representada por seus oficiais e praças, 
pela passagem de tão grande e auspiciosa data." 

Ainda, como parte das comemorações, a Brigada Militar man-

dou confeccionar artísticas placas de bronze, que foram colocadas 
em todos os quartéis e estabelecimentos, como homenagem aos 
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nossos gloriosos antepassados de 1835. 
Representam uma força de cavalaria, em plena carga de lança, 

tendo na parte inferior os seguintes dizeres: — "Aos heróis farrou-

pilhas, no primeiro centenário de sua epopéia — Homenagem da 

Brigada Militar." 

Tendo concluido a parte que lhe estava afeta, na construção  
do ramal ferroviário, Severino Ribeiro-Quard, regressou a Porto 
Alegre, a 2 de dezembro, o 29 Batalhão de Infantaria. 

Na árdua tarefa que lhe fora cometida e da qual acabava de 
desincumbir-se, demonstrou a unidade grande capacidade de traba- 

lho e muita dedicação. 
Bem compreendendo a finalidade de tão nobre quão impor-

tante missão, os seus bravos, leais e abnegados componentes, assim 
como os do 59 Batalhão, trocando as armas, que valorosamente 
souberam empunhar nos graves dias de 1932, pela ferramenta do 
operário humilde, a ela dedicando-se inteiramente, trabalhando in-
cessante, sem esmorecimentos, com ardor admirável e entusiasmo 

dignos de nota. 
De inicio, inúmeras foram as dificuldades que lhes surgiam a 

cada momento, já pela pouca prática que possuiam, já pela falta de 
materiais necessários à execução de tão grandiosa obra administra- 

tiva. 
Entretanto, empregando cada um a sua melhor boa vontade, 

esforçando-se todos para a consecução de tão importante objetivo, 
jamais levaram em conta a falta de recursos que se fazia-sentir. 

Não obstante o único meio de que dispunham para a remoção 
de pedras e terra, o que era feito em carrinhos de mão, bem como 
para a perfuração de rochas feita com brocas; apesar das ferramen-
tas imprópras de que se utilizavam e da escassez de explosivos, foi 
sempre crescente o progresso nos trabalhos ali realizados. 

Graças, porém, aos esforços do comandante da unidade, coro-
nel Orestes Carneiro da Fontoura, os meios-materiais foram sendo 
melhorados gradativamnte pela Viação Férrea e pelo Gov:érno do 

Estado, decrescendo os óbices iniciais e conseguindo-se levar a 
bom termo o importante empreendimento. 

Ã Brigada Militar sempre sentiu-se, e sente-se) bem, quando 
pode emprestar o seu concurso para o desenvolvimento econômico 
e a grandeza material do amado Rio Grande. 
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1936 

A 7 de janeiro de 1936,,  o governador do Estado sancionou e 

promulgou-  a lei da Assembléia Legislativa, de número 565, regu-

lando as _promoções de oficiais na Brigada Militar estabelecendo 

princípios e processos garantidores da formação.  hierárquica na fór-

ça estadual, se undo uma criteriosa sele ão de valores  conforme  

os termos da própria lei 

A 15, foi inaugurado, solenemente, o monumento a Bento 

Gonçalves, mandado erigir pelo Governo do Estado, no largo do 

Parque Farroupilha. 
Para prestar continência à memória do grande general, forma- 

ram o 19 Batalhão de Infantaria e um esquadrão do Regimento 

Presidencial. 
Mais tarde, o monumento foi transferido para outro local, no 

entroncamento das avenidas João Pessoa e Azenha. 

Um dos problemas qué, constantemente, trazia preocupações 

às fôrças públicas estaduais era o que se relacionava à sua existên-
cia, face à Constituição federal, não obstante serem, quase tódas 
ou todas, organizações de mais de cem anos de reais e relevantes 

serviços, tanto na paz como na guerra. 
Monsenhor Arruda Camara, em memoráveis discursos pro- 

nunciados na Câmara Federal, como deputado pelo Estado de Per-
nambuco, no ano de 1935, traçou em brilhantes palavras, mercê de 

sua inteligência privilegiada, o perfil moral dessas abnegadas corpo- 

rações. 
Em um dkles, disse o preclaro sacerdote e político: 

"A origem da polícia militar, no Brasil, mergulha na noite dos tempos e 
é congênita com a própria nacionalidade. É uma instituição que, a 
começo, sob o nome de milícia, sentou o marco das quinas históricas 
aprofundando as nossas fronteiras e rompendo, assim, o Tratado de 
Tordesilhas. Vimos em Pernambuco, ou no norte, sob o domínio holan-
dês, essas milícias melhoradas por Nassau — o príncipe soldado e esta-
dista de renome — com definidas atribuições policiais e depois atuando 
na insurreição brasileira, por todos os recantos do Brasil, contra o do- 
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mínio absoluto de Portugal. Mergulham, assim, pelos séculos a dentro, 
subsistindo e progredindo, embora lentamente até os nossos dias, quan-
do já têm caráter definitivo, feição diversa e obrigações bem mais sérias 
e múltiplas. E se naquele tempo as fórças de linha eram constituidas dos 
exércitos regulares de Portugal, de Holanda ou de Espanha, claro que es-
sas milícias eram, sem tirar nem pôr, as forças territoriais, as forças poli-
ciais, por nativas e porque não eram fôrças de exército. É, portanto, mi-
lícia ou polícia militar uma classe nascida com o Brasil, como cristali-
zando a alma nacional, desde os seus primeiros albores e que na liça 
continuada, árdua e grandiosa de servir ao Povo, servindo às instituicões 
e ideologias patrícias, teve a primazia de abrir caminho para o Exército 

Nacional, -por tê-lo antecedido entre nós." 

E, mais adiante: 

"Em 1836, é que vemos a reconstituição definitiva de todos os corpos 
de polícia militar do Brasil e do próprio Exército Nacional, tão pouco 
felizes nos movimentos anárquicos de 1829 a 1835 (Oliveira Lima - 
História da Civilização). Passada a onda de anarquia, após 1836, as polí-
cias Militares ressurgem como baluartes da ordem, escrevendo com as 

.suas baionetas uma história brilhantê de abnegação e dedicação à ordem 
pública e à integridade de nossa Pátria, como vanguardeiras do progres-
so e da civilização do nosso povo. Com  o Exército e com o povo, os 
Corpos de Polícia do Brasil abraçam tãdas as campanhas memoráveis 
que são páginas de esplfindido fulgor inapagáveis da nossa história pat.ij;  

cia. No Paraguai, depois de terem operado como milícia nas campanhas 
da Patagonia e da Cisplatina, vimos os Corpos de Polícia do Brasil intei-
ro, constituindo tropas de vanguarda e conquistando louros para a nossa 
magnifica história. Depois de ao comando dessa figura de herói que se 
chamou Carlos de Morais Camisão, terem tomado parte na famosa Reti-
rada da Laguna - operação de guerra que tem causado pasmo ao myn-
do pelo exemplo de pertinácia, disciplina, constância e.resistência insu-
perável, manobraram no campo da morte de Tuiutí a Cêrro Corá, pas-
sando pelo Chaco Boreal ao comando de Caxias, e em cujas investidas 
leoninas, soba denominação este de 129 de Voluntários da Pátria, aque-
le de 319, aqugle outro de 519, e assim por diante, conquistaram para -as 

luzidas corporações de hoje, o mais p-r-ecioso renome, fundamentando-
lhes Osse modo, segura e inequivocamente, as pedras angulares do edi-
ficio moral de sua existência,t'ãda dedicada às boas causas da Pátria." 

Em outra memorável oração referindo-se, ainda, às polícias 
Militares em geral, o insigne defensor das mesmas focalizou mais 
particularmente, embora não o declarasse, a situação dos nossos 
camaradas do norte do País, mais sujeitos do que os do sul à ação 
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nefasta do cangaceirismo, que lhes cumpre perseguir e exterminar. 

Disse então: 

"As Polícias Militares têm gravado à custa do suor agoniado de sua fron-
te e do sangue generoso de suas veias, páginas de imorredoura e gloriosa 
tradição, na guerra como na paz. Nas campanhas acesas, à linha de fren-
te, ombro a ombro com o bravo Exército Nacional, lutando, morrendo 
ou vencendo para elevar e glorificar o nome da Pátria. Não entibiaram a 
sua coragem indômita, o troar dos canhões e o cólera-morbus do Para-
guai, nem as emboscadas cruéis, os assaltos a ferro frio, corpo a corpo, 
nem as chuvas candentes de chumbo dos trabucos das legiões esguias e 
esfarrapadas, fanáticas e ferozes do velho cismático de Canudos. Nos 
dias de paz, nas cidades populosas, como nos lugarejos mais longínquos, 
são as suas vigílias, permanentes e patrióticas, as horas de sentinela à 
tranqüilidade pública, à segurança, à ordem, à vida, ao sono, à fortuna 
do povo, qual, antiga e misteriosa coluna protetora dos hebreus. E quan-

ta vez, enfrentando o desordeiro ou o malfeitor, tomba sem vida o anô-
nimo policial, cumpridor infatigável do dever ate a morte! Os sertões re-
motos em fora, longe da espOsa e dos filhos estremecidos, sob os ardo-
res e a inclemência da canícula ou em meio à trava da noite, vencendo 
Cicias as canceiras, enfrentando todos os sacrifícios, lanhados de espi-

nhos, picados de ofídios venenosos, pés sangrando ao transpor dai escar-
pas e das lapas onde dormem as tocaias terrificantes, tisnados da fumaça 
dos recontros violentos e quase impossíveis, e de onde saem mutilados, 
quando não perdem a vida. Não é preciso grande esf6rço de imaginação 
para ver de como esses abnegados soldados da lei escrevem a sangue vivo 
a odisséia magnifica da dor e do sacrificio nessas jornadas de tiido dia, 
obscuras é verdade, mas de um profundo e belo sentido qual seja o de 
defender e salvar a vida e os bens da gente laboriosa dos sertões, cons-
tantemente ameaçada pelo flagelo do banditismo. Srs. Deputados, quan-
ta grandeza e quanto heroismo na alma singela, na alma dedicada do sol-
dado de polícia! Como ale sofre e como é esquecido o seu sofrimento!" 

Alongamo-nos demasiado nestas transcrições, mas não nos 

pudemos furtar ao prazer de fazê-lo ante a beleza das expressões, à 

justeza e veracidade dos conceitos. 
Possuimos outros documentos que, quanto a antiguidade das 

Polícias Militares, corroboram o que disse Monsenhor Arruda CA-
mara. Vamos, porém, guardá-los para outra obra que temos em 
mente escrever, após a publicação desta, sobre a vida do Corpo Po-
licial da Provincia, na época do Império. 

Em era mais recente do que as citadas pelo ilustre orador, te-

mos os serviços das FOrças estaduais nas revoluções, que conturba- 
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ram a vida do País de 1924 a 1927 e em 1932, sem falarmos na de 
1930, em que os chefes revolucionários contaram principalmente 
com estas Forças para a consecução da vitória e consolidação do 

novo regime que se implantou. 

E, apesar de tudo, periodicamente, surgiam arautos de idéias 
novas, pregando, pública ou veladamente, a extinção dessas For-

ças, alegando, para tanto, os mais descabidos e irrisórios motivos. 
Ilustre militar, exercendo cargo de alta responsabilidade na 

administração do Brasil, chegou a dizer, em documento oficial, 
que as Forças estaduais constituiam ameaça à unidade nacional.. . 

Como mais se acentuassem tais pruridos, a oficialidade das 

Forças estaduais começou a manter entendimentos entre si, para 
coordenação e defesa de seus interesses. 

Mas, a culpa de tais situações cabia, a nosso ver, à falta de am-
paro constitucional a tão abnegadas e leais corporações. 

Nascidas congenitamente com a própria nacionalidade, por 
força das instruções que trouxe Tomé de Souza, quando veio assu-
mir .a primeira governamentação geral do Brasil, eram elas tolera-
das nos tempos de paz; aduladas e até endeusadas nos tempos em 
que periclitava a situação política dominante no País. 

Efetivamente, se compulsarmos as Constituições do Brasil, des-
de a do lmperio até a de 1937, nada encontramos que amparasse 
cabalmente a existência das Forças Policiais militares nas Provín-

cias e nos Estados, e definisse, de modo claro e positivo, a sua po-
sição entre as fOrças armadas da Nação. 

A Constituição do Impgio, promulgada em 25 de março de 
1824, nenhuma referência fazia nesse sentido. E, no entanto, foi 
nos primeiros tempos do Império que surgiram as Fôrças Policiais, 
oriundas das antigas milícias. 

Já, porém, o Ato Adicional, de 12 de agOsto de 1834, em seu 
artigo 11, número II, dava às Assembléias Provinciais competência 
para fixar, Obre informac3o do presidente da Província, a fórça 
policial respectiva. 

Na primeira Constituição republicana, de 24 de fevereiro fie 
1891, nada consta; apenas, entre as atribuições do Congressos Na-
cional havia a de mobilizar a Guarda Nacional ou milícia cívica, 

nos casos nela previsto, mas esta disposição desapareceu na forma 
constitucional de 1926. 
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Em virtude de autorização do Congresso, em 1917, o Gover-
no federal celebrou convênios com vários Estados, pelos quais as 
forças militarizadas destes passavam a ser consideradas força auxi-
liar do Exército de primeira linha, ficando, desta forma, seus com-
ponentes isentos do serviço militar e_sendo-lhes conferida a facul-

dade de formarem reservistas para o Exército. 
Ainda em 1917, o decreto federal número 3.351, de 3 de ou-

tubro, determinou que os oficiais e praças das polícias militariza- 
das da União e dos Estados tbssem punidos com as penas comina-
das na lei militar; e o decreto número 4.527, de 26 de janeiro de 

1922, mandou aplicar, às referidas Forças, o Código Penal Militar, 
em todos os crimes nele capitulados e cometidos por seu pessoal. 

Veio a revolução de 1930 e, na Constituição promulgada em 
1934, já há alguma coisa, mas ainda não o bastante para consolidar 

a situação das fOrças estaduais. 
Efetivamente, o seu artigo 167 estabelecia que as policias mi-

litares são consideradas reservas do Exército e gozarão das mesmas 
vantagens a este atribu idas, quando mobilizadas ou a serviço da 

União, e dava a esta, privativarpente, competência para legislar so-

bre organização, instrução, justiça e garantias das forças policiais dos 
Estados e condições gerais de sua Utilização em caso de mobiliza-

ção ou de guerra. 
Examinando-lhes a situação e desejando dar-lhes um amparo 

mais sólido, definindo as respectivas responsabilidades, direitos e 
deveres, o Govêrno federal sancionou a lei número 192, de 17 de 
janeiro de 1936, decretada pelo Poder Legislativo, a seguir: 

Lei n9192, de 17 de janeiro de 1936. 
Reorganiza, pelos Estados e pela União, as Polí-
cias Militares, sendo consideradas reservas do 

Exército. 
O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 19 — As Polícias Militares serão reorganizadas pelos Estados e pela 
União, na conformidade desta Lei e são consideradas reservas do Exér-
cito, nos termos do artigo 167 da Constituição Federal. 
Art. 29 — Compete às Polícias Militares: 
a) - Exercer as funções de vigilância e garantia da ordem pública, de 

acordo com as leis vigentes; 
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— Garantir o cumprimento da Lei, a segurança das instituições e o 
exercício dos poderes constituidos; 

— Atender a convocação do Governo federal em casos de guerra ex-
terna ou grave comoção intestina, segundo a lei de mobilização. 
Art. 39 — As Polícias Militares, formadas pelo alistamento de brasilei-
ros natos, serão constituidas de serviços e corpos, das armas de infanta-
ria e cavalaria, semelhantes aos do Exército, e em unidades especiais 
com organização, equipamento e armamento próprios para o desempe-
nho de funções policiais. 
Art. 4.— O efetivo e armamento de cada corpo ou unidade não pode-
rão exceder aos previstos para as unidades das mesmas armas do Exérci-
to, em tempo de paz. 
Art. 59— Os postos das Polícias Militares terão as mesmas denomina-
ções e hierarquia dos do Exército, até coronel inclusive. 
Art. 69 — Os comandos das Polícias Militares serão atribuidos, em co-
missão, a oficiais superiores e capitães do serviço ativo do Exército, ou a 
oficiais superiores das próprias corporações, uns e outros possuidores do 
curso da Escola de Armas do Exército ou da própria corporação. 
§ 19 — O oficial do Exército que for nomeado para comandar Polícia 
Militar será comissionado no p6sto mais elevado da mesma força, sem-
pre que a sua patente for inferior a este Kisto. 
§ 29 — Os comissionamentos só serão permitidos, transitoriamente, em 
casos anormais, salvo as exceções já existentes. 

Art 79 — Os sargentos e praças que contarem mais de dez anos de ser-
viço continuarão a servir independentemente de novo engajamento, 
uma vez comprovada, em inspeção de saúde bienal, a sua aptidão física. 
Art. 89 — As promoções, nas Polícias Militares, serão por antiguidade, 
merecimento ou bravura: 

— Aos postos de major e tenente coronel, um terço das vagas por an-
tiguidade e dois têrços por merecimento; 

— aos de primeiro tenente e capitão, metade por antiguidade e meta-
de por merecimento; 

— aos de segundo tenente, por merecimento intelectual. 
§ 19— O p6sto de coronel será provido, conforme a lei, por comissiona-
mento, quando se tratar de comandante geral e, por promoção, pelo 
princípio de merecimento, quando se tratar de vaga verificada no qua-
dro ordinário. 

§ 29 — A nomeação de oficiais médicos, dentistas, farmaceuticos e vete-
rinários, obedecerá a ordem de classificação em concurso e a promoção 
a segundo tenente-será feita de actirdo com a ordem de classificação in-
telectual dentro de cada turma, salvo os direitos expressos em leis ou re-
gulamentos. 

Art. 99 — Excetuando a declaração de aspirante a oficial, o acesso na 
hierarquia militar. será gradual e sucessivo, não podendo nenhum oficial 
ser promovido sem que possua o tempo mínimo de interstício no posto 
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e satisfaça as condições de robustez física, idoneidade moral e profis-
sional exigidas por lei. 
§ único — É garantido aos oficiais das Polícias Militares, nas condições 
fixadas em leis e regulamentos, o recurso contra preterições que sofram 

quanto a promoção. 
Art. 10 — As Polícias Militares adotarão o uniforme de campanha que 
fór aprovado pelo Ministério da Guerra. 
§ 19 — Os uniformes, distintivos e insígnias das Polícias Militares são 
privativos de seus oficiais, sargentos e praças. 
§ 29 — O uso dos atuais uniformes será tolerado pelo prazo de dois 
anos, a contar da aprovação do novo plano pelo Ministério da Guerra. 
Art. 11 — As Polícias Militares poderão adquirir, nos orgãos provedores 
do Exército, tudo quanto necessitarem para a sua subsistência (víveres, 
forragens, fardamentos, etc.) ou para sua maior eficiência (armamento, 
equipamento, munições, etc.). 

§ único — As mesmas Polícias receberão gratuitamente do Exército, os 

seus regulamentos em vigor. 
Art. 12 —É vedado às Polícias Militares possuir artilharia, aviação e car-
ros de combate, não se incluindo nesta última categoria os carros 

blindados. 
Art. 13 — Vetado. 
Art. 14 — Não haverá, nas Polícias Militares, a nenhum título, gradua-

ção ou reforma no pésto imediato. 
Arts. 15, 16, 17 e 18 — Vetados. 
Art. 19 — Os oficiais, aspirantes a oficial, sargentos e praças das Polícias 
Militares, nos tèrmos do artigo 84 da Constituição federal, terão foro es-
pecial nos delitos militares e serão punidos com penas estabelecidas no 
Código Penal Militar pelos crimes que praticarem e aí estiverem previs-
tos, na conformidade do Código da Justiça Militar. 
§ único — Cada Estado organizará a sua justiça militar, constituindo co-
mo orgão de primeira instância os conselhos de justiça e, de segunda ins-
tância, a Côrte de Apelação ou tribunal especial. 
Art. 20 — Aos oficiais é assegurado o direitode recorrer das decisões dis-
ciplinares e da imposição de qualquer penalidade, na forma da legislação 

do Exército Nacional, quando fOr aplicável. 
Art. 21 — Os oficiais das Polícias Militares, quando demitidos a pedido, 
e as praças das mesmas milicias, excluidas com baixa do serviço e que 
tenham completado a sua instrução, serão consideradas reservistas, nos 

tàrmos da Lei do Serviço Militar. 
Art. 22 - Serão adotados nas Polícias Militares, no em que lhes fór 
aplicáveis, os regulamentos de instrução militar, vigentes no Exército, 
bem como o R.I.S.G. (Regulamento Interno dos Serviços Gerais dos 

Corpos e da Tropa). 
Art. 23 — Aos oficiais da ativa e aos reformados das Polícias Militares é 
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extensivo nos artigos 164 e 165 e seus parágrafos da Constituição Fede-

ral. 
Art. 24 — Vetado. 
Art. 25 — Cinco anos após a publicação da presente Lei, só concorrerão 
ao provimento das vagas: de segundo tenente, os candidatos que possui-
rem o curso de formação de oficiais, da sua corporação ou da Polícia 
Militar do Distrito Federal; e de capitão, major e tenente coronel, dois 
anos após a publicação desta Lei, os candidatos que possuirem o Curso 
de Aperfeiçoamento ou de formação de oficiais da sua corporação ou 
da Polícia Militar do Distrito Federal ou da Escola de Armas do Exérci-

to. 
5 único — Estes prazos de tolerância não atingem às corporações que 
têm escola de formação de oficiais ou de aperfeiçoamento, com mais de 
cinco anos de funcionamento. 
Art. 26 — A instrução dos quadros e da tropa, que obedecerá a orienta-
ção do Estado Maior do Exército, será obrigatbriamente dirigida por 
oficiais do Exército ativo que tenham, pelo menos, o curso da Escola de 
Armas e sejam postos, pelo Ministério da Guerra, à disposição dos go-
vernadores dos Estados, por proposta déstes e com a anuência do Esta-
do Maior do Exército. 
Art. 27 — Continuam em vigor nas Polícias Militares, nos pontos que 
não colidirem com a presente Lei, os dispositivos regulamentares e le-
gais federais e estaduais. 
Art. 28 — Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1936. Getúlio Vargas. Vicente Rao. 

Foi, sem dúvida, medida de elevado alcance para as forças mi-
litares estaduais e por todas recebida com grande satisfação, a Lei 
número 192. À sua sombra, viveram uma éra dé tranqüilidade, vol-
tadas para o trabalho profícuo da manutenção da ordem e garantia 
das instituições. 

Posteriormente, foram revogados os artigos 25 e 26 da referi-
da Lei, sendo aquéle pelo seguinte: 

Decreto-lei n9 1.623, de 22 de setembro de 1939. 
Revoga o artigo 25 da Lei n9 192, de 17 de ja-
neiro de 1936. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arti-
go 180 da Constituição e 
considerando que foi revogado o artigo 26 da Lei n9 192, de lide ja-
neiro de 1936, o qual tornava a direção da instrução dos quadros das 
Polícias Militares pffivativa dos oficiais do Exército ativo; 

considerando que o artigo 25 da citada Lei subordina a promoção dos 
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oficiais daquelas corporações à posse do curso de aperfeiçoamento, de-
creta: 

Artigo único — Fica revogado, a partir da publicação desta Lei, o artigo 
25 da Lei n°192, de 17 de janeiro de 1936. 
Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1939. 1189de Independência e 519 
da República. Getúlio Vargas. Eurico G. Dutra." 

Na vigência da Constituição de 1937, a Lei número 192 
continuou a produzir efeitos, porque, segundo decisão do presi-
dente da República, os seus dispositivos no colidiam com aquela 
Carta. 

Veio, porém, o golpe político de 29 de outubro de 1945 e, 
em seguida, voltaram a esboçar-se novamente algumas tentativas 
contra as Polícias Militares, partidas de seus eternos e gratuitos de-
safetos. 

Finalmente, a Constituição de 18 de setembro de 1946, defi-
nindo, em seu artigo 183 — Das Fórças Armadas — diz que . 

"As Polícias Militares, instituidas para a segurança interna e a manuten-
ção da ordem nos Estados, nos Teritórios e no Distrito Federal, são con-
sideradas, como fórças auxiliares, reservas do Exército.", 

e liquidou as veleidades daqueles que, sem olharem para o passado 
glorioso das fOrças auxiliares estaduais e seus abnegados e valiosos 
serviços, queriam a sua extinção e total desaparecimento. 

Poderiamos estender-nos mais e dizer quais as principais ra-
z6es que influiam no espírito dos nossos inimigos, mas é melhor si-
lenciar. .. 

A 9 de fevereiro, o pessoal do tráfego  da Viação Férrea decla-
rou-se em,greve, _paralizando. Quase de modo geral, as comunia- 

. 

Enormes foram os transtornos que êsse procedimento trouxe 
para a economia do Rio Grande, sem falarmos em alguns milhares 
de pessoas que ficaram retidas em lugares diferentes de suas resi-
dências, muitas das quais sem recursos pecuniários para se mante-
rem. 

Em tal emergência. coube, mais uma vez, à Brinada Mitjtar 
movimentar-se na defesa dos interesses daatado. 

Seu • essoal 
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princi 	 os ens 
,4Q,..Le ...luziclissimo, muitos dos quais conduzidos por elementos do, 

Re 'mento de C-a.-valaria, trabalhando uns como ma uinistas 
Qztros como foguistas, quarda-freios_et& 

É que tendo aquela unidade sua sede na cidade de Santa Ma-
ria, o coração ferroviário do Estado, e onde a Viação Férrea tem 
grandes oficinas contava em suas fileiras com homens especializa-
dos naqueles misteres, os quais, tendo deixado o serviço ferroviá-
rio, nela ingressaram como praças. 

Por decreto de 17, o Governo extinguiu o pbsto de capitão 
farmacêutico, que foi, entretanto, restabelecido, mais tarde. 

,T,LI • 	11 • ia a 	u1 - 
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CAPITULO XIX 

— Reorganização geral da Brigada Militar: Expo-
sição de Motivos. Fixação de efetivo. Mudança 
de denominação de corpos e repartições. Novas 
unidades. Composição geral da Força. 
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Considerando que a organização da Brigada Militar não se 

adatava mais às exigências do momento, em virtude de novos en-
cargos a ela atribuídos, com o policiamento geral do Estado, o co-
mandante geral incumbiu a Assistência do Pessoal de elaborar um 

plano para a sua reorganização, modernizando-a em seus departa-
mentos e aproximando-a, tanto quanto possivel, da organização do 

Exército, tendo em vista as disposições da Lei número 192. 
Terminada a confecção do plano, aquele comandante subme-

teu-o à apreciação do Govérno, com a seguinte exposição: 

"Rio Grande do Sul. Brigada Militar. Secretaria. Porto Alegre. Em 19de 

fevereiro de 1936. Nc? 52. Do Comandante Geral da Brigada Militar. Ao 

Exmo. Sr.Governador do Estado. Assunto: Proposta de reorganização 
da Força. I — Tenho a honra de submeter à apreciação de v. ex. o proje-
to anexo, de reorganização desta Brigada. II — Cumpre-me, preliminar-
mente, informar-lhe que a Brigada Militar, apesar do vertiginoso pro-
gresso do nosso Estado, tem se mantido com as mesmas organizações e 
com o mesmo efetivo de há c'erca de doze anos passados. III — Efetiva-

mente, em 1923 a Brigada Militar tinha o efetivo de 2.200 homens, 
consagrados unicamente à instrução, ao serviço de guarnição e a peque-
nos destacamentos em um limitado número de municípios do Estado; e 

hoje, que está sobrecarregada com o policiamento geral do Estado, ser-
viço que lhe exige no mínimo dois mil homens; que está onerada com 

encargos de construção de linhas férreas, em que estão empregadas duas 
unidades, além dos pelotões rodoviários, em número de três, para con-

servação e preparação de estradas de rodagem, além dos seus serviços ad-
ministrativos extraordinàriamente desenvolvidos, conta ela com um efe-
tivo que não alcança a 6.000 homens. IV — Conforme v. ex. verá na de-

monstração anexa, há necessidade de 3.746 homens para os diversos ser-
viços normais a cargo da FOrça e, para atendê-los, conta-se (segundo o 
projeto de reorganização) com os 19, 39 e 49 Batalhões de Caçadores, 
com a Companhia de Guardas, com os 19, 2.e 39 Regimentos de Cava-

laria e com o Regimento Bento Gonçalves, no total de 4.023, havendo, 
portanto, apenas o excesso de 277 homens sobre o número preciso. E 
nesse número estão incluidos oficiais e praças inseparáveis de suas uni-

dades, tais como comandantes, fiscais, ajudantes, secretários, quartéis-
mestres, comandantes de sub-unidades, sargentos ajudantes, primeiros 

sargentos quartéis mestres, primeiros sargentos sargenteantes, pessoal do 
serviço de saúde da tropa e outros de funções especialistas. V — Não es-
tão computados no cálculo acima os diversos Serviços, o Centro de Ins-

trução Militar, o Batalhão de Sapadores e oareade Bombeiros todos 

de finalidade especial, e mais o 29 Batalhão de Caçadores, que está em-

pregado em construçbes ferroviárias, somando todos o efetivo de 1.889 
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homens e com os quais não se pode contar para aqueles serviços. VI — 
Apesar do aumento de algum pessoal, conforme v. ex. terá ocasião de 
constatar, ainda não fica a Brigada Militar perfeitamente aparelhada, em 
pessoal, para dedicar-se ao serviço e à instrução de sua tropa. Realmen-
te, seria de desejar que, anualmente, fôssem substituidos todos os desta-
camentos de policiamento, a fim de que os homens não permanecessem 
longo tempo afastados dos quartéis, pois isto traz prejuízos à disciplina 
e à instrução, porque, em geral, perdem os homens os hábitos da caser-
na; entretanto, com o efetivo proposto, não se poderá tomar esta medi-
da e os homens, quando-destacarem, permanecerão longo tempo fora de 
suas unidades. VII — Infelizmente, a situação financeira do Estado não 
permite a elevação do efetivo da Fórça ao número de homens necessá-
rios para que todos os seus encargo; possam ser cumpridos normalmen-
te, sem prejuizo da instrução da tropa. Dessa forma, esforçar-nos-emos 
no sentido de que, com o efetivo proposto na reorganização, nada sofra 
tropeços. VIII — Pelo lado econômico, a reorganização proposta fica 
165:963$200 aquém do orçamento aprovado pela Assembléia Legisla-
tiva, conforme demonstra a exposição feita pela Assistência do Pessoal. 
Saúde e fraternidade. J. Canabarro Cunha. Coronel." 

.A exposição da Assistência do Pessoal, a que se refere o ofí-
cio acima, é a seguinte: 

"Brigada Militar. Assistência do Pessoal. Ao Sr. Comandante Geral. 
Cumprindo vossa determinação, venho apresentar-vos o projeto de reor-
ganização da Brigada Militar. Antes de entrar em outras considerações 
sôbre o assunto, peço a vossa atenção para a circunstância de, apesar de 
criada há mais de quarenta anos, a nossa corporação conservar, com 
poucas alterações, a mesma estrutura de organização com que foi cria-

da, acompanhando, assim, muito de longe, as radicais transformações 
administrativas por que tem passado o Exército Nacional, cujos regula-
mentos táticos, por efeito do Convênio de 24 de maio de 1917, entre a 
União e o Estado, deve observar. E, agora, em face do disposto na Lei 
federal número 192, de 17 de janeiro corrente, as Polícias Militares de-
vem adotar a organização dos Serviços e unidades do.  Exército e, tam-
bém, no em que lhes for aplicáveis, os regulamentos de instrução militar, 
vigentes naquela corporação, bem como o R.I.S.G. (Regulamento In-
terno dos Serviços Gerais dos Corpos e da Tropa). Ora, se em face de 
tais dispositivos, somos obrigados a seguir a organização e a instrução 
tática do Exército Nacional e, naquilo que fôr aplicável, o R.I.S.G., é 
necessário que procuremos aproximar a nossa organização administrati-
va da daquele, de quem a nossa Brigada é reserva, consoante a Constitui-
ção Federal, em seu artigo 167. A Brigada Militar, pelo ato de sua cria-
ção, datado de 15 de outubro de 1892, teria um estado maior, que se 
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comporia de um comandante geral, com a graduação de coronel; um ca-
pitão assistente, servindo de secretário; um dito quartel-mestre geral e 
dois ajudantes;; e seria formada de três corpos, sendo dois batalhões de 
infantaria e um regimento de cavalaria. Estas unidades estavam organiza-
das até fevereiro de 1893. Irrompendo a revolução federalista, foi criado 
mais um batalhão de_ infantaria, o 39, organizado a 20 de julho daquele 

ano. Esta organização conservou-se até 1913, modificando-se apenas a 
Assistência do Pessoal, da qual foi desligada a Secretaria, e a Repartição 
do Quartel-Mestre Geral, que passou a denominar-se Assistência do Ma-
terial. Estas alterações, porém, foram quase que exclusivamente sbmen-
te quanto às denominações das repartições aludidas, pois, quanto a pes-
soal, foi conservado o mesmo que já existia anteriormente. Em 1913 a 
21 de fevereiro, era organizado em Santana do Livramento, onde se en-
contra até hoje, o 29 Regimento de CavalariaPosteriormente, foram 
criados:  o Grupo de Metralhadoras, hoje 59 Batalhão de Infantaria, em 
8 de março de.1915; a  Escolta Presidencial, de que se originou o atual 
Regimento Presidencial,  em 25 de janeiro de 1916; o  49 Batalhão de  
Infantaria Montada, na cidade de Pelotas em 21 de fevereiro de 1924 e 
gi 39 Regimento de Cavalaria, em 14 de outubro de 1930, em Alegrete,  
transferindo-se, algum tempo depois, para Passo Fundo, onde se acha. O 
49 Batalhão de Infantaria Montada esteve sem efetivo de 19 de janeiro 
de 1929 a 14 de outubro de 1930, quanfo foi reorganizado como bata-
lhão de infantaria.»Itimamente,„por decreto número 5.585,.de_27_de, 
julho do ano p. findo, foi anexado o antigo Corpo de Bornbeiros de Ptir 
to Alegre --enCar---npado por contrato de 12 de sete—mbro do mesmo , 
ano, entre o Estado e as Companhias de SegurosContra FOg-O: Entretan- Ger - 	_ 
7:1 apesar-  de criado o Corp5,—nqurçamenté para o cõrrente ano não fo- 
ram consignados os oficiais necessários à sua organizaçãci-,— a _ 	_ 
com elementos de outras unidades a ele adidos. Essas modificações na tro-a,- - 
pa, desde a criação da Brigada Militar. No Quartel General, na parte ad- 
ministrativa, entretanto, perdura a arcaica organização das Assistências 
do Pessoal e do Material e da Secretaria, organização há muitos anos 
abandonada pelo Exército e que não mais se adata aos fins visados, por 
não acompanhar a evolução da tropa. Quanto a pessoal, estas reparti-
ções, com exceção•da Secretaria, que foi modificada em 1930, conti-
nuam com o mesmo número de auxiliares. O signatário desta exposi-
ção serviu, em 1916, como amanuense da Assistência do Pessoal, e os 
amanuenses eram no mesmo número de hoje, não obstante o extraordi-
nário desenvolvimento dos serviços, assim como das demais repartições 
do Comando. É verdade que tbdas as repartições estão suprindo suas 
necessidades com oficiais, sargentos, cabos e soldados empregados, tira-
dos das unidades da tropa, ou então acham-se agregados aos Serviços 
Auxiliares, o que acarreta maior onus ao Estado, pois a despesa excede 
às dotações orçamentárias. Além disso, o sistema de pessoal empregado, 
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tirado da tropa, traz prejuízos ao serviço e à instrução desta, pois, tal 
elemento, absorvido pelos encargos que lhe são confiados, jamais vai ao 
quartel de sua unidade. Por tudo isto, é mister e, pode-se dizer, impres-
cindível, a reorganização geral da Brigada Militar, principalmente na sua 
parte administrativa, para colocá-la à altura de suas necessidades atuais. 
Além disso, o serviço de policiamento do Estado, pela sua milicia, esta- 

belecido pela Constituição de 29 de julho do ano findo, exige que se dê 
maior efeito às unidades da Força, a fim de pô-las em condiç5es de po-
derem desempenhar cabalmente -a parte que lhes cabe em tal serviço e 
que é, sem dúvida, a mais pesada. O policiamento do Estado ocupa, pre-
sentemente, 1.381 homens. Entretanto, à vista da nova disposição sübre 
a tributação às municipalidades, para indenizá-lo, tal número será sensi-
velmente majorado tendo-se em vista que, atualmente, há Prefeituras em 
que este serviço é feito pelo irrisório número de dois homens, como em 
Antônio Prado, de três, como em Garibaldi, Torres, Encantado e São Pe-
dro, de quatro, em Farroupilha, Osorio, Bom Jesus, Nova Trento (hoje, 
Flores da Cunha), Venâncio Aires, Palmeira, e outros como Rio Pardo e 
São Sebastião do Caí com cinco homens, Julio de Castilhos com seis e 
São Borja com oito. Com  tal.niimero de homens, ou o municipio fica 
completamente despoliciado, ou as praças vivem esfalfadas se q-uizerem 
desempenhar-se plenamente de sua incumbência. Por outro lado, a guar-

. nição dos edifícios estaduais e do Pórto da capital e do Porto do Rio 
Grande, além dos serviços internos das unidades, exigem um número 
elevado de homens e, se maior não o é, deve-se à resistência do Coman-
do da Brigada em atender os constantes pedidos de elevação do efetivo 
das guardas, pois a tendência da quase totalidade dos chefes de reparti-
ções é aumentar tais efetivos, alegando insuficiência de vigilância, o que 
se não justifica na maioria dos casos. Entretanto, quando tais reclama-

ções são razoáveis, têm sido atendidas. O número de praças hospitaliza-
das é, em regra, também regular, e os serviços extraordinários de diligên-
cias em serviço da Polícia Judiciária e outros distraem grande número 
de homens da tropa. Tudo isso exige que o efetivo de Força seja melhor 
e mais racionalmente distribuido. O aumento de 1.000 homens feito no 
ano passado, por decreto número 5.967, de 25 de junho, limitou-se ex-
clusivamente a soldados e, dessa forma, desorganizou tecnicamente as 
unidades, pois estas nio.sofreram alteraçbes em seus quadros de gradua-
dos, tornando-se corpos pesados, em caso de deslocamentos. É necessá-
rio, por isso, organizá-las eficientemente, quer para a paz, quer para a lu-
ta, pois não deve ser nos momentos de anormalidade que se vá dar orga-
nização ao que estava mal organizado. Si vis puem para bellum é o ve-
lho aforismo dos velhíssimos latinos, mas sempre aplicado aos nossos 
dias. .. O efetivo total de Brigada Militar, pelo orçamento de 1935, era 
de 5.063 homens: acrescido de 1.000 soldados, em junho, elevou-se a 
6.063. O orçamento para 1936 e a lei de fixação da korça estadual con- 
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signam o efetivo de 6.018 homens, e mais 65 provindos do antigo Cor-
po de Bombeiros de Pprto Alegre, ou sejam, portanto, 6.083, entre mi-
litares e civis, funcionários e contratados. O projeto de reorganização 
que a esta acompanha dá à Força Pública do Estado o total de 5.912, 
ou sejam 171 homens menos, incluidos naquele número os antigos bom-
beiros. Aprovada esta reorganização, teremos a despesa, em 1936 (ano 
bissexto e, portanto, mais elevada do que em outros anos, porque os 
vencimentos das praças são diários), de 22.357:548$000, à qual adido-

da a importância de 537:138$400, destinada à comprne`Va= 
para o Corpo de Bombeiros, e que não inclu( no meu orçamento, per- 
faz o 	O orçamento aprovado para o corrente 
ano é da importância total de 23.060:640$600errjj.._áve, 	  
1.000:000$000 para pessoal e material do Corpo de Bombeiros). Rale-

.ya,notar_que„no,orçamentosia.reorganização„a desp_esa cpm pessoal do 
Corpo de Bombeiros, vindo do antigo Corpo, já está incluida no total.  
Representa, assim, a reorganização uma redução de 165'.963$200, 
despesas da Brigada Militar. Se isso não constitui urna economia apreciá-
vel, representa, todavia, o esf4ço e a boa vontade da Brigada Militar 
em reduzir ao mínimo, dentro do possivel e sem desorganização, as suas _ 	. 	• 	_ 
despesas. Os atuais batalhões de infantaria são organiiados a quatro 
companhias de três pelotões de dois grupos de combate cada um, estan-
do as quartas companhias sem efetivo em praças; e os regimentos de ca-
valaria tem cada um o quarto esquadrão e os quartos pelotões dos ou-
tros três esquadrões sem efetivo, também em praças. A organização pro-
posta dá ãquéles Batalhões o caráter de batalhões de caçadores, molda-. 
dos nos do Exército, com três companhias de fuzileiros de três pelotões 
a três grupos de combate cada um, e uma companhia de metralhadoras 
pesadas, com três seções de metralhadoras e uma seção de morteiros 
Stock. O 49 Batalhão, estacionado na cidade de Pelotas, terá, porém, 
apenas duas companhias de fuzileiros e a companhia de metralhadoras 
pesadas, organizadas, ficando a sua terceira companhia sem efetivo (em 
oficiais e praças), para ser organizada quando as circunstâncias o exigi-
rem. Motiva isso o fato da reorganização criar, na cidade do Rio Gran-
de, uma Companhia de Guardas, com três pelotões a três grupos de 
combate cada um, e uma seção de metralhadoras pesadas, tudo com o 
efetivo de 184 homens. Esta Companhia encarregar-se-á da guarda do 
POrto e do policiamento daquela cidade, serviços bastante pesados pelo 
regular número de homens que ocupam diariamente; e fornecerá ainda 
o destacamento de policiamento do municipio de São José do Norte. 
Constituirá, ainda, o esqueleto da organização de um outro batalhão de 
caçadores, se houver necessidade de maior ampliação no efetivo da For-
ça. Os Regimentos de Cavalaria 19, 29 e 39 terão três esquadrões de ca-
valaria a quatro pelotões de dois grupos de combate cada um e um gru-
po extranumerário também cada um, e um esquadrão de metralhadoras 
pesadas, com quatro seções de metralhadoras de duas peças cada uma 
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(a cavalaria não terá morteiros); o Regimento Bento Gonçalves não terá 
efetivo em seu terceiro esquadrão, assim como em praças nos quartos 
pelotões dos outros dois esquadrões. O 59 Batalhão de Infantaria ficará 
transformado em Batalhão de Sapadores, com o efetivo de três compa-
nhias de trabalhadores, e uma companhia extranumerária. O Corpo de 
Bombeiros terá a organização de duas companhias e um pelotão extra-
numerário; as companhias serão, respectivamente, encarregadas da ex-
tinção de incêndios e de segurança e vigilância dos prédios sinistrados, 
podendo, a esta, serem atribuídos outros encargos, como os de guarda, 
etc. O Centro de Instrução Militar passará a ter vida autônoma, com ele-
mentos próprios; constituir-se-á de duas companhias, uma com os alu-
nos dos Cursos de Preparação Militar, de Sargentos e de Transmissões, e 
a outra com os recrutas, cuja instrução passará a ser toda ministrada na-
quele Centro, afim de obter-se uniformidade, pois, atualmente, é feita 
nas próprias unidades, variando o sistema de umas para outras. O atual 
nome do Regimento Presidencial não se lhe adata mais, pois a Consti-
tuiçr,o mudou a designação do chefe do Estado de presidente para go-
vernador. Não assenta bem — Regimento Governamental. Por isso, é ne-
cessária a mudança de seu nome e de acfrdo com a vossa lembrança, po-
deria sê-lo para — REGIMENTO BENTO GONÇALVES — a exemplo 
do que tem feito o Exército, homenageando, em suas unidades, a vultos 
eminentes da vida militar do País, tendo assim corpos com os nomes de 
Osorio, Andrade Neves, Marechal Mallet, etc. Adotando, para o atual 
Regimento Presidencial, o nome _de REGIMENTO BENTO GONÇAL-
VES — o Estado e a Brigada Militar prestarão uma homenagem ao vulto 
homérico que encarnou em si toda a epopéia gloriosa dos Farrapos. Se 
as modificações da tropa não são profundas, limitando-se a modifica-
ções de efetivos e mudança de denominação de unidades, nos Serviços 
do Comando tais alterações são bem sensíveis. A prática tem demons-
trado que a atual organização em Secretaria e Assistência do Pessoal e 
do Material não satisfaz às necessidades do serviço, além do que o chefe 
desta última fica extraordinariamente sobrecarregado de encargos. Por 
tudo isto, propõe o projeto a fusão da Secretaria e da Assistência do 
Pessoal, formando o Serviço de Estado Maior, com três seções, chefia-
das por capitães, e o Arquivo, modernizando-as assim. A Assistência do 
Material, que passará a denominar-se Serviço de Intendência, terá desli-
gadas de sua dependência a primeira seção;  que constituirá o Serviço de 
Fundos, e da quarta seção a parte referente ao material bélico, que for-
mará um serviço autônomo, com a denominação de Serviço de Material 
Bélico, e dependentes um e outro diretamente do comandante geral da 
Brigada. Os demais serviços, de Rádio-Telegrafia, de Justiça e de Saúde 
e Veterinária já existem, tendo sofrido apenas ligeiras modificações. Do 
pessoal excedente que atualmente existe, ficam conservados apenas os 
trinta e sete segundos tenente do Quadro Extra, em face das disposições 
do decreto número 3.294 A, de 20 de setembro de 1934, que efetivou 
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nesse posto os segundos tenentes graduados, e foi acrescido de um te-
nente coronel, o Àenente coronel Aristides Krauzer do Canto, visto o 
ato que lhe concedeu reversão ao serviço ativo declarar expressamente 
ficar ele em um quadro especial. Os demais elementos que se acham 
agregados por excesso são todos absorvidos pela reorganização. Caso 
mereça aprovação o projeto de reorganização da F.órça, que ora subme-
to à vossa apreciação, peço vênia para lembrar-vos que o decreto que o 
sancionar deverá fazer menção: a) — sóbre a mudança de denominação 
de Quartel do Comando para Quartel General; b) — à fusão da Secreta-

-ria e da Assistência do Pessoal em uma só repartição, sob a denomina-
ção de — Serviço de Estado Maior; c) — à mudança de denominação da 
Assistência do Material para Serviço de Intendência, desligados dela a 
primeira seção e o material bélico da quarta seção, os quais passarão a 
constituir os Serviços de Fundos e de Material Bélico, respectivamente, 
dependendo diretamente do comandante geral da Brigada; d) — em con-
seqüência da modificação acima, as atuais segunda, terceira e quarta se-
ções da Assistência do Material passarão a constituir as primeira, segun-
da e terceira seções do Serviço de Intendência; e) — à extinção da Esco-
la de Instrução que, desde 1932, não funciona, estando seuselementos 
adidos a diversas unidades; f) — criação do Centro de Instrução Militar, 
como unidade autônoma, e com a organização do quadro que figura no 
projeto; g) — extinção do 59 Batalhão de Infantaria e criação em sua 
substituição, do Batalhão de Sapadores; h) — mudança da denominação 
dos 19,29, 39e 49 Batalhões de Infantaria para Batalhões de Caçadores, 

com a mesma numeração; i) — criação da Companhia de Guardas, dan-
do-se-lhe por sede a cidade do Rio Grande; e, finalmente, se fõr aprova-
da, j) — a mudança da denominação do Regimento Presidencial para Re-
gimento Bento Gonçalves. Sr. Comandante Geral. São estas as informa-
ções que julguei de meu dever prestar-vos, ao vos apresentar o projeto 
de reorganização da nossa Brigada Militar. Parece-me que, com esta or-
ganização, teremos uma F'õrça eficiente, apta a desempenhar cabalmen-
te a sua honrosa missão de mantenedora da ordem e da segurança do Es-
tado e do País, e modernizada em suas organizações administrativas. Se, 
porém, de outros esclarecimentos precisardes, vô-los prestarei com a 
rpaior satisfação. Quartel do Comando, em Porto Alegre, 31 de janeiro 
de 1936. Ten. Cel. Aldo Ladeira Ribeiro. Assistente do Pessoal." 

Brigada Militar 

Demonstrativo do pessoal mínimo necessário aos diversos serviços a car-
go desta corporação. (Os serviços de guarnição estão calculados de for-
ma a terem os homens uma folga de quarenta e oito horas, em cada vin-

te e quatro de serviço). 
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Natureza do serviço 	 Número de 
homens 

Policiamento dos municipios (conforme quadro à parte) 	 1.975 
Policiamento do Porto da Capital (34 homens diariamente) . . .  	102 
Guarnição dos estabelecimentos públicos na capital (76 homens 
diariamente) 	  228 
Polciamento especial das ruas Barros Cassai e Marcilio Dias, Mer-
cado, Beco do Oitavo, Areal da Baronesa, Hidr4ulica Municipal e 
Energia Elétrica Riograndense (30 homens diariamente) 	90 
3 pelotões rodoviários, corri 23 homens, cada um 	69 
Repressão ao contrabando de álcool  	20 
Policiamento na construção da variante Barreto-Gravata(  	13 
Empregados nas invernadas dos Regimentos de Calavaria 19, 29 
e39  	60 
Destacamento encarregado da vigilância da ponte de Marcelino 
Ramos 	  122 
Empregados na reparação da estrada Livramento-Marco do Lo- 
pes 	35 
Empregados -na construção da linha telegráfica Santana do Livra- 
mento-Rosário  	22 
Pessoal estritamente indispensável aos serviços internos das uni-
dades (dia, guardas, plantões, empregados no rancho, secretaria, 
sala das ordens, arrecadação geral, ordenanças, etc.), nos Bata-
Ih§es de Caçadores 19, 39 e 49, Corpo de Bombeiros Centro de 
Instrução Militar, Regimentos de Cavalaria 19, 29 e 39 e Regi- 
mento Bento Gonçalves 	  900 
Pessoal em diligências a serviço da Polícia Judiciária ou da Fpr- 
ça (média)  	50 
Pessoal baixado ao hospital e com licença 	 60 

Total 	  3.746 

Esclarecimentos 

Para atender a todos os serviços acima, disporá a Brigada Militar, caso 
seja aprovada a proposta de reorganização, dos seguintes elementos: 
19e 39 Batalhões de Caçadores (612 homens cada um) 	 1  224 
49 Batalhão de Caçadores 	  458 
19, 29 e 39 'Regimentos de Cavalaria (594 homens cada um). . . 	 1.782 
Regimento Bento Gonçalves 	  375 

Soma 	  4.023 
Pessoal indispensável aos diversos encargos, conforme quadro 
acima 	 374.6 

Restam 	  277 
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estes 277 homens destinar-se-ão a serviços extraordinários e neles estão 

incluídos os comandantes, fiscais, ajudantes, secretários, quartéis-mes-

tres das unidades, comandantes de companhia ou esquadrão, sargentos 

ajudantes, primeiros sargentos quartéis-mestres, primeiros sargentos sar-

genteantes, sargentos, cabos e soldados de saúde e demais pessoal espe-
cializado. 

Não estão incluídos no cômputo acima os seguintes Serviços e unidades, 
por terem finalidades especiais: 

Comando 	  7 

Serviço de Estado Maior 	  37 
Serviço de Intendência 	  209 
Serviço de Fundos 	  16 
Serviço de Material Bélico 	  12 
Serviço de Justiça 	  7 
Serviço de Rádio-Telegrafia 	  35 

Serviço de Saúde e Veterinária 	  110 

Centro de Instrução Militar 	  63 
Batalhão de Sapadores 	  466 
Corpo de Bombeiras 	  315 

Soma 	  

e mais o 

1.277 

29 Batalhão de Caçadores, empregado também em constru- 

ção de vias férreas 	  612 

Total 	  1.889 

Recapitulando, teremos: 
Unidades para serviços de policiamento, guarnição e outros.. . . 4.023 

Serviços e unidades com finalidade especial 	  1.889 

Efetivo da Brigada (segundo o projeto) 	  5.912 

Tomando em consideração a proposta retro, o-governador do 
Estado propôs à Assembléia Legislativa uma nova Lei de Fixação 
da Força e um novo orçamento para o ano de 1936, os quais, apro-
vados, foram decretados e sancionados pela Lei 572/19-3-1936.  

Tomadas as providências necessárias à respectiva execução, a 

reorganização foi efetivada a 20 de abril, fazendo-se nos Boletins 
de Brigada e regimentais, as necessárias alterações. 

Após quase quarenta e quatro anos de existência, foi esta a  
primeira reorganização radical que sofreu a fórça pública do Esta-.  
do. 
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CAPÍTULO XX 

— Provas esportivas em Passo Fundo. — 
Código da Justiça Militar Federal. — Ramal Fer-
roviário Severino Ribeiro-Quaraf. — Tempo de 
serviço militar federal para a gratificação da 
quarta parte dos vencimentos. — Assalto à ca-
deia civil de São Luiz Gonzaga — Dispositivos 
para os oficiais com o Curso Especial de Equita-
ção. — Enchente em Pórto Alegre. — Procura-
dor da Justiça Militar do Estado. — Fiscais ad-
ministrativos das unidades de infantaria e cava-
laria. — Provas atléticas em Santa Maria. — Tem-
po dobrado. — Organização de um tambo. — 
Passeata clvica. —  O coronel Canabarro deixa o  
comando da Brigada, assumindo-o o coronel  
Orestes-  Carneiro da Fontoura.  — Os aconteci-
mentos de outubro de 1937. — Centenário da 
Fèrça Pública do Rio Grande. — O coronel Age-
nor Barcelos Feio assume o comando da Briga-
da. 

383 





1937 

Comemorando a data de 21 de abril, o Instituto Ginasial de 
Passo Fundo realizou, com a presença de quase tôde a população 
local, uma corrida rasa, no percurso de dois mil e quinhentos me-

tros, na qual tomaram parte trinta concorrentes, representando as 
sociedades esportivas da cidade, corporaçbes militares e estabeleci-

mentos de ensino. 

Porfiada foi a disputa, finda a qual sagrou-se vencedora a 
equipe representativa do 39 Regimento de Cavalaria, constituida 
dos soldados Aristides Rodrigues Alves, Antônio Sales e Orestes da 
Rocha Pastorini,que se classificaram em primeiro, segundo e tercei-
ro lugares, respectivamente. 

.ror decreto de 19 de junho, o Governo mandou adotar na 

Bi.....-122Lia Militar, em tudo que lhe fosse aplicável, o Código da Justi-

ça Militar federal. 

Não obstante o recolhimento a Porto Alegre do 29 Batalhão, 
os trabalhos da construção do ramal ferroviário Severino Ribeiro-

Quara í prosseguiram a cargo do Batalhão de Sapadores, em que fo-
ra transformado o 59 Batalhão de Infantaria. 

Em princípios de junho, com a conclusão do Corte 16 e de al-
gumas obras complementares, foi a nova ferrovia entregue ao trá-

fego. 
A propósito da ocorrência, o governador do Estado dirigiu ao 

comandante geral um ofício, em que se congratulava com a Briga-

da Militar, .que, disse, vinha cooperando, de maneira  altamente pa-

triótica para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, 
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ao mesmo tempo que louvava o comandante, oficiais e praças da-
quela unidade, pela atividade e dedicação inexcedíveis de que de-
ram provas na construção da nova linha. 

Terminada a missão naquela zona, o Batalhão de Sapadores 
deslocou-se para a estação de Santa Bárbara, indo trabalhar na re-
construção da estrada de rodagem entre aquela localidade e Pal-
meira das Missões. 

O decreto n9 6.237, de 25 de junho, determinou fosse compu-
tado, para a concessão da gratificação especial da quarta parte dos 
vencimentos, o tempo de serviço militar federal, desde que o ofi-
cial ou praça contasse mais de vinte anos de serviço estadual, inclu-
sive o tempo dobrado, conforme o decreto n95.751, de 20 de no-
vembro de 1934. 

Na madrugada de 20 de julho, o destacamento do 39 Regi-
mento de Cavalaria, estacionado em São Luiz Gonzaga e acartona-
do no próprio edifício de cadeia civil, foi atacado de surpresa por 
forte grupo armado, que conseguiu arrebatar dois presos civis, ali 
recolhidos. 

Não obstante o inesperado do ataque, o pequeno número de 
homens que estava em quartel, dormindo, despertou e reagiu ener-
gicamente, saindo feridos o sargento e uma 1.:;raça e morto um dos 
assaltantes. 

A sentinela do presídio, apesar de ter oferecido resistência, 
foi subjugada e espancada brutalmente, sendo levada pelos atacan-
tes, que a soltaram a uma légua da cidade. 

Os telegramas a seguir ocupam-se deste caso: 

"Comandante Geral Brigada Militar. Porto Alegre. De Passo Fundo. 
21-6-1936. Comunico-vos recebi ontem dodelegado polícia São Luiz 
telegrama ter seguinte: "Informo vossência grupo armado assaltou ca-
deia civil esta cidade, retirando dois preios. Pequena guarda cadeia bra-
vamente comandada sargento Silverio Goulart, portou-se grande herois-
mo, matando um assaltante. Sargento Silverio e soldado Augusto Nu-
nes receberem ferimentos natureza leve. Cumpro dever externar vossên-
cia minha admiração vossos bravços comandados. Respeitosas sauda-
ções. Haroldo Teixeira. Delegado Polícia." Cordiais saudações. Tenente 
coronel Antero." 
"Comandante Geral da Brigada Militar. Pbrto Alegre. De Passo Fundo. 
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21-6-1936. Comunico-vos recebi tenente Gerson Borges telegrama se-
guinte: "Quatro horas ontem destacamento São Luiz foi assaltado forte 
grupo armado, resultando sairem feridos levemente sargento Silverio 
Goulart e soldado Batista Nunes. Soldado Luiz Rodrigues de Lima acha-
va-se sentinela deu um tiro e foi subjugado assaltantes, que depois de o 
espancarem brutalmente soltaram-no uma légua eíta cidade. Destaca-
mento apesar surpreendido dormindo, lutou bravamente, destacando-se 
sargento Silverio e soldado Augusto Nunes. Saudações. Tenente Gerson 
Borges." Cordiais saudações. Tenente coronel Antero." 

Em boletim de 15 de setembro, foi adotado, para os oficiais 
que concluissem o Curso Especial de Equitação, um distintivo, pa-
ra ser usado obrigatoriamente. Esse distintivo consta de uma forra-
gere, semelhante a usada pelos oficiais que têm o Curso de Equita-
ção da Escola de Armas do Exército, confeccionada, porém, em 
fio de algodão azul. 

Nos meses de setembro e outubro, registrou-se grande en-
chente do rio Guaíba, alagando várias partes da cidade de Porto 
Alegre. 

Como sóe acontecer sempre que a capital é assolada por esses 
flagelos, mais sofreram o Areal da Baroneza, onde estão localiza-
dos os quartéis dos Batalhões de Caçadores 29e 39, as oficinas e a 
garage do Serviço de Intendência, e o bairro industrial dos Nave-
gantes. 

Naqueles dias angustiosos e sombrios, em que grande parte 
dos moradores da capital ficou sem abrigo e sem pão, o 39 Bata-
lhão, embora em zona flagelada, transformou o seu cassino, no pa-
vimento superior do quartel, em uma espécie de albergue, ali reco-
lhendo cinqüenta e duas pessoas, as quais foram tratadas pelos ofi-
ciais e praças, receberam alimentação, bem como medicação que se 
tornou necessária, tendo sido atendidas, pelo médico do corpo, 
duas parturientes, cujas crianças, uma do sexo masculino e outra 
do feminino, deram seus primeiros vagidos sob o teto protetor da-
quela caserna. 

Não é só na luta, na destruição do campo de batalha, que os 
soldados da Brigada Militar demonstram o seu valor e fazem ressal-

tar a sua coragem. 
Também na paz, nos momentos difíceis e angustiosos, eles 
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dão cabais provas de seu amor ao próximo, de seu desprendimento 
pela vida em favor de seus semelhantes, e nisso são inúmeros os 
atos praticados pelos homens da corporação, indo alguns até a ab-
negação e ao sacrificio. 

Como em ocasiões anteriores, oficiais e praças, não medindo 
esforços nem encarando conseqüências, várias vezes lançaram-se à 
água em socorro de famílias ou de pessoas isoladas que, surpreen-
didas pela torrente avassaladora, lançavam aflitos pedidos de prote-
ção e de auxílio. 

Além de abrigar no quartel do 39 Batalhão, por alguns dias, as 
cinquüenta e duas pessoas referidas, fornecendo-lhes alimentação, 
a Brigada Militar fgz, por duas vezes, distribuição de gêneros ali-
mentícios a pessoas pobres, residentes nas imediações de seus quar-
téis. 

Pela lei n9 648, de 8 de outubro, o governador sancionou o 
decreto da Assembléia Legislativa, criando o cargo de procurador 
da justiça da Brigada Militar. 

Alguns dias depois, a lei n9 653, de 13, criou mais quatro lu-
gares de major e cinco de capitães, aos quais, por decreto de 27, foi 
atribuída a função de fiscal administrativo, exercida por aqueles 
nos regimentos de cavalaria e por estes nos batalhões de caçadores 
e no Batalhão de Sapadores. 

Em conseqüência, o cargo de major fiscal das unidades passou 
a denominar-se major sub-comandante. 

Entre os dias 22 e 29 de novembro, realizaram-se, no estádio 
do 59 Regimento de Artilharia Montada, em Santa Maria, dezoi-
to provas atléticas, em disputa ao campeonato da cidade, havendo 
delas participado representações do Exército, da Brigada Militar e 
de sociedades esportivas. 

Conquistou a melhor classificação a equipe do 19 Regimento 
de Cavalaria, que venceu a maioria das provas. 

Pelo decreto n9 6.334, de 26 de novembro, foi mandado con-
siderar como de campanha e, conseqüentemente, contar em dobro, 
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o serviço prestado por oficiais e praças, no período de 3 de outu-
bro a 15 de dezembro de 1930. 

Atendendo ao elevado preço do leite adquirido pelas unida-
des estacionadas na capital, para as suas praças arranchadas .e a 
conveniência. Dara 	jaL.....mnia..0.,ÁgauLzAçan tambp, 
autorizou o comandante q_eral a aouisicão de vacas, vasilhame e de-
mais _pertences necessários à ornanizar.ão _desse estabelecimento.  o 
3ual funcionaria anexo à Invernada de Gravata í. 

Completadas as providências, inclusive a adaptação de um  
grande pavilhão para estábulos, comecou  o seu funcionamento em  
12 de maio de 1937, com quarenta vacas. 

Entre as comemorações da Semana da Pátria, destacou-se co-
mo uma das mais imponentes a grandiosa passeata cívica, à noite 
de 2 de setembro, quando corporações militares, estabelecimentos 
de ensino, associações esportivas e outras entidades desfilaram pe-
las ruas principais de Pârto Alegre, à luz de archotes e conduzindo 
bustos dos mais notáveis homens públicos do Império e da Repú-
blica. 

Nessa brilhante demonstração dvica, a Brigada Militar fez-se 
representar pelo Centro de Instrução Militar e por elementos do 39 
Batalhão de Caçadores e do Regimento Bento Gonçalves, levando, 
em andores, os bustos do Barão do Rio Branco e de José Bonifa-
cio. 

A 11 de outubro, deixou o comando da Brigada Militar o co-
ronel João de Deus Canabarro Cunha, assumindo o cargo, em cará-
ter interino, o coronel Orestes Carneiro da Fontoura, comandante 
do 29 Batalhão de Caçadores. 

Embora oficial do Exército, o coronel Canabarro Cunha, nos 
cinco anos exatos em que dirigiu a força estadual, demonstrou 
grande interesse pelos seus problemas fundamentais, aos quais de-
dicou o maior carinho, conseguindo solucionar alguns, tanto quan-
to lhe permitiram e auxiliaram as possibilidades orçamentárias. 

Entre os melhoramentos de maior vulto, executados na sua 
gestão, podemos citar a construção do quartel do 19 Regimento 
de Cavalaria, em Santa Maria, que seria o marco inicial da constru- 
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ção de outros para unidades que ainda não os tinham; a construção 
de casas para moradias de oficiais, na Chácara das Bananeiras e nas 
proximidades do Quartel General e do 39 Batalhão de Caçadores; a 
criação da Farmácia Central e do Laboratório de Pesquisas Clíni-
cas e outros. 

A primeira dessas construções correu por verba orçamentária, 
as demais pelas economias da Caixa da Brigada e a montagem do 
Laboratório, embora inaugurado quando já deixara o comando, 
pelas Instituições Beneficientes Coronel Massot, das unidades e ser-
viços. 

Desde fins de 1935,. notava-se certa tensão entre as relações 
do governador do Estado, general dr. José Antônio Flores da Cu-
nha, e o presidente da República, dr. Getúlio Dorneles Vargas. 

Os elementos mais chegados às altas esferas governamentais e 
os observadores da política notaram que, ao partir de regresso ao 
Rio de Janeiro, após as comemorações do Centenário Farroupilha, 
o presidente Vargas já não se despedira do governador Flores da 
Cunha com a mesma afabilidade com que aqui chegara. 

Boatos, os mais desencontrados e inacreditáveis, começaram, 
então, a circular. 

Entre eles, tomou maior vulto e os fatos ulteriores vieram po-
sitivar, o que se propalava que o presidente Vargas sondara o gene-
ral Flores da Cunha sobre a sua continuação no governo federal, 
quando expirasse o mandato constitucional, mediante um golpe 
político, ao que este se opuzera tenaz e resolutamente, declarando-
lhe que se bateria pelos dispositivos legais. 

Verdade ou nâ'o, o certo é que a situação foi piorando dia a 
dia. De uma feita, o governador Flores da Cunha, estando no Rio 
de Janeiro, de lá regressou inesperadamente, dizendo-se que assim 
agira para não ser prèso. 

Em fins de 1936, porém, a situação agravou-se de fato. 
O presidente Vargas, agindo de maneira que em nosso traba-

lho não nos cabe averiguar, conseguiu chamar para o seu lado al-
guns deputados à Assembléia Legislativa do Estado, os quais abri-
ram cerrada luta contra o governador. O seu número foi aumen-
tando e, ao iniciar-se o ano de 1937, estavam eles em maioria, o 
que causava grandes embaraços ao governo. 

Avolumarvam-se os boatos, tendo como ponto central a con- 
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duta que teriam os deputados dissidentes, com apoio do governo 

central. Ora dizia-seque a 4ssembléia ia decretar o "impedimento" 
daquela autoridade, ora que o presidente Vargas interviria no Rio 
Grande, e muitos outros. 

Começou, daí em diante, para a Brigada Militar, uma situação 
de intranqüilidade e apreensões, porque, corria, o governador não  
se submeteria nem a uma nem a outra daquelas decisões e resisti-
ria com a fórça armada. A partir de então, eram constantes as 
prontidões, às vezes rigorosas, outras mais brandas e, raramente, a 
tropa ficava apenas de sobreaviso. 

Por esse tempo, fazia o governo organizar, no interior do Es-
tado, as chamadas Turmas Rodoviária, prontas a serem transfor-

madas em corpos provisórios, em caso de perturbação da or-
dem. Recebiam fardamento de brim mescla, capas, calçados e ou-
tras peças indispensáveis, e aos respectivos chefes era remetido ar-
mamento e munição, cujos volumes só deveriam ser abertos se se 
efetivasse aquela transformação. 

Em face da intentona comunista de novembro de 1935, o go-
verno federal decretara o estado de guerra para todo o País, caben-
do aos interventores ou governadores dos Estados a execução das 
medidas dele decorrentes. 

Ante, porém, a conduta do governador Flores da Cunha, da 
qual o presidente Vargas era seguramente informado pelos seus 
adeptos, resolveu este, em abril de 1937,  retirar tal prerrogativa do 
Governo do Estado, entregando-a ao general comandante da 3? Re-
gião Militar, ao mesmo tempo que fazia organizar, em Imbituba, 
no Estado de Santa Catarina, próximo à divisa com o Rio Grande, 
um destacamento de tropas do Exército, cujo comando foi entre-
gue ao general de divisão Manoel de Cerqueira Daltro Filho, ho-
mem extremamente dedicado a todos os govãnos, até mesmo ao 
sr. Artur Bernardes, que dirigiu a Nação com a repulsa da quase 
totalidade das fórças armadas federais. 

Dizia-se que tal destacamento ali se mantinha pronto a inter-
vir no Rio Grande, caso a ordem f6sse alterada. 

Perdendo a execução do estado de guerra e certamente com 
receio das medidas que, presumia-se, seriam tomadas pelo coman-
dante da Região, determinou o governador qup o material bélico,  
confiado aos chefes das turmas rodoviárias, Visse recolhido parte  
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para Porto Alegre e parte aos quartéis dos Regimentos de Cavala-
ria 19, 29 e 39 e ao acantonamento do Batalhão de Sapadores, em 
Santa Maria, Santana do Livramento, Passo Fundo e Santa Bárba-

ra, respectivamente. 
Paralelamente a estas medidas, algumas turmas mudaram de 

estacionamento, vindo três delas para os arredores da capital. 
Com a retirada do general Emilio Lúcio Esteves, do comando 

da 3  Região Militar, o qual não teria podido ou não teria querido 
executar a ordem que, dizia-se, trouxera de depór o governador do 
Estado, foi nomeado para substituí-lo o general Daltro Filho, sen-
do, então, dissolvido o destacamento de lmbituba. Como chefe de 
seu estado maior, trouxe ele o coronel Osvaldo Cordeiro de Farias. 

Os acontecimentos culminaram em meados de outubro. 
Baseado na lei federal n9 192, de 17 de janeiro de 1936, o 

Governo Federal, por decreto de 14 e que devia ser entregue ao go-
vernador do Estado ao meio dia de 16, requisitou a Brigada Mili-

tar, para o serviço de União. 
Efetivamente, à hora pré-fixada, o aludido documento che-

gou às mãos de seu destinatário, levado por um dos ajudantes de 
ordens do comandante da Região, tendo aquele pedido prazo, até 
o dia seguinte, para responder, pois, declarou, ia reunir os Secretá-
rios de Estado para dar-lhes conhecimento do que ocorria. 

Após essa reunião, soube-se que os auxiliares imediatos do go-
vernador haviam opinado por que se atendesse a requisição; entre-
tanto, fora deliberado ouvir, antes de uma resolução definitiva, o 

parecer do eminente desembargador Manoel André da Flocha, con- 
Itor jurídico do Estado. 

Enquanto se processavam essas demarches, o comandante ge-
ral da Brigada, o chefe do estado maior, os ajudantes de ordens da-
quele e outros oficiais permaneciam em Palácio, em cumprimento 

de instruções superiores, aguardando ordens. 
Entre a oficialidade da fárça estadual, o ato do Governo da 

República veio estabelecer algumas divergências que, felizmente, 
não agravaram a situação. 

É o caso que, desde muito, vários oficiais, que tinham ressen-
timentos pessoais em relação ao governador Flores da Cunha, ha-
viam se aliado aos dissidentes e procuravam incrementar, no seio 
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da corporação, o espirito de rebeldia a qualquer ordem que visasse 
desrespeito à decisão do Governo Federal. 

O chefe do executivo estadual, entretanto, levado por infor-
mações de indivíduos que o cercavam e que, como sempre sóe 
acontecer, procuravam tirar partido da situação, ignorava comple-
tamente o que se passava no seio da corporação, chegando, mes-
mo, a expedir ordens a unidades em que depositava absoluta confi-
ança e onde fervilhava o ânimo de desobediência, salvo às ordens 

que -Rissem absolutamente legais. 
Na madrugada de 17, o tenente coronel Aristides Krauzer do 

Canto, chefe do Serviço de Intendência, recebeu ordem de ir assu-
mir o comando do 29 Batalhão de Caçadores, aquartelado no Cris-
tal, subúrbio de Pórto Alegre, cargo que vinha sendo exercido, in-
terinamente, pelo major Ramiro Barcelos Feio, irmão do coronel 
reformado Agenor Barcelos Feio, um dos orientadores dos oficiais 
que se inclinavam à desobediência. 

Pouco depois, o tenente coronel Aristides retornou ao Palá-
cio e, em rápidas palavras, expôs ao comandante geral e ao gover-
nador, a situação em que encontrara o 29 Batalhão, onde uma sub-
unidade apenas oferecia confiança, declarando estar seguramente 
informado ser idêntica a situação nos demais corpos. 

Certificado disso, por uma rápida visita que fez aos quartéis, 
coronel Orestes Carneiro da Fontoura confirmou aquela infor-

mação ao general Flores da Cunha, o qual respondeu que ia delibe-
rar, já tendo convocado os secretários de Estado. 

Realmente, pouco depois, tornou-se conhecida a resolução 
definitiva dos secretários, que era a de acatar a requisição. Soube-
se, ao mesmo tempo, que o governador dirigira um ofício ao co-
mar2dante da 3@ Região Militar, dizendo estar a Brigada Militar à 
disposição do Governo Federal e, em seguida, abandonando o Go-
verno do Estado, embarcara, via aérea, para a cidade de Santana do 
Livramento, de onde transportou-se, incontinente, para Rivera, na 
República do Uruguai. 

Assumiu, então, o governo do Estado o dr. Darci Azambuja, 
secretário do interior, que dirigiu ao comandante geral o seguinte 
ofício: 

"Estado do Rio Grande do Sul. Palácio do Governo. Pttrto Alegre. 18 
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de outubro de 1937. N9 308. Sr. Comandante Geral da Brigada Militar 
do Estado. De acordo com o ofício que, em data de ontem, o sr. general 
José Antônio Flores da Cunha dirigiu ao sr. general comandante da 3? 
Região Militar, deveis providenciar para que, daquela tlata em diante, 
passe efetivamente à disposição do Comando da 3? Região Militar a Bri-
gada Militar do Estado. Valho-me do ensejo para enviar-vos cordiais sau-
dações. Darei Azambuja. Secretário do Interior, no exercício do cargo 
de governador do Estado." 

A Brigada Militar permaneceu nessa situação até 9 de dezem-
bro, quando foi desconvocada. 

A atitude da quase totalidade da fórça estadual veio salvar o 
Rio Grande de uma guerra civil, cujos resultados não se poderiam 
prever. 

- O governador Flores da Cunha estava grandemente ludibriado 
pelas informações que lhe levavam. Contava, com absoluta con-
fiança, para a execução de seu plano, não só com a Brigada Militar, 
mas, também com unidades do Exército, as quais, mais tarde, se 
veio-a saber, nenhum compromisso haviam assumido e manter-se-
iam fiéis ao Governo Federal. 

Felicitaram-se o Brasil e o Rio Grande pelo desfecho que te-
ve a questão, evitando-se a luta armada entre irmãos. 

Entretanto, para a Brigada Militar, pelo menos para aqueles 
que tinham o verdadeiro espirito brigadiano, uma situação doloro-
sa surgiu: todo o armamento de reserva de que dispunha a força e  
que, de fato, lhe pertencia, por ter sido legalmente adquirido pelo  
Governo do Estado, em épocas anteriores, com autorização do Go-
verno Federal, foi requisitado e recolhido aos depósitos do Exérci- 

Criada a Força Policial do Rio Grande, pela lei provincial n9 
7, de 18 de novembro de 1837, estando na presidência da provín-
cia o general Antônio Elzeario de Miranda e Brito, comemorou ela 
seu primeiro centenário em 18 de novembro de 1937. 

Sem solução de continuidade, a FOrça Policial da Provincia 
atravessou os tempos, até transformar-se, após o advento da Repú-
blica, em Guarda Cívica e, logo a seguir, na Brigada Militar. 

Projetava o coronel Canabarro Cunha a realização de pompo-
sos festejos, militares, desportivos e sociais;—para os quais seriam 
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convidadas todas as corporações co-irmãs do País e unidades do 
Exército, sediadas no Rio Grande. 

A situação de apreensões e incertezas em que se passou os 
dois últimos anos, com a força bastante esgotada, mormente pelas 
intermináveis prontidões, obrigando-a a uma vigilância quase per-
manente, impediu a concretização de qualquer programa, por mais 
simples que fosse. 

Dessa forma e para que a efeméride não transcorresse comple-
tamente despercebida, o tenente coronel Angelo de Melo, que  
assumira o comando interino, visto ser o mais antigo dentre os ofi-
ciais mais graduados da corporação, consoante determinação do 
general Oaltro Filho, em face do pedido de exoneração do coronel  
Orestes, publicou o seguinte boletim: 

"CENTENÁRIO DA BRIGADA MILITAR. Meus camaradas! Comemo-
ramos hoje o primeiro centenário da criação da Brigada Militar, com a 
denominação de Corpo Policial. Era desejo do comandante geral, nesta 
data, fazer grandes festividades para comemorar condignamente tão 
magno acontecimento. Entretanto, dada a situação toda especial por 
que vem de atravessar o Estado e em conseqüência a força, nenhuma 

providência me foi possível tomara fim de, nesta data, rememorar os fei-
tos memoráveis e gloriosos da nossa amada Brigada Militar e ao mesmo 
tempo reverenciar a memória dos nossos antepassados que tão belos 
quão gloriosos troféus nos legaram. Meus camaradas! O Rio Grande do 
Sul teve a sua fundação oficial em 1737, desde quando tornou-se o pon-
to de concentração do Exército português, visto como os inimigos ex-
ternos dirigiam seus ataques ao Brasil com mais freqüência ao sul, razão 
pela qual, o Rio Grande do Sul, mais que qualquer outra província ne-
cessitava de fOrças militares que o defendessem dos ataques de que era 
objeto a todo momento. Em 1828, porém o Brasil e o Prata, por meio 
de um tratado, tornam-se amigos. Cessadas que foram as lutas externas, 
iniciam-se as internas. Liberais e conservadores, estes partidários de D. 
Pedro I e aqueles nacionalistas, entraram num período de sérias lutas, 
que culminou com a abdicação do Regente, em 7 de abril de 1831. Ape-
sar da abdicação, o partido conservador, também chamado Caramurú, 
Retrógrado e Camelo, continuou trabalhando para aproximar-se cada 
vez mais do Govârno e ganhar-lhe as boas graças. Esta aproximação cul-
minou por exasperar os nacionalistas que se viram perseguidos por to-
dos os meios. Diante de tal situação, nada mais era possrvel esperar do 
que uma revolta e foi justamente o que aconteceu, pois em 20 de se-
tembro de 1835, um punhado de bravos, chefiados por Bento Gonçal-
ves, revoltam-se e conseguem, dentro em breve, que o movimento se 
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alastre em todo o território riograndense, que ficou em poder dos revol-
tosos. Em 1834, porém, Antônio Rodrigues Fernandes Braga, governa-
dor da Província, pressentira que os liberais, mais dia menos dia, revol-
tar-se-iam, pois os mais exaltados já haviam esboçado o movimento. Re-
solveu, então, fazer uma viagem de inspeção pelo interior da Província, 
entregando o poder ao seu irmão Pedro Chaves, violento e atrabiliário, 
que terminou por exaltar ainda mais os nacionalistas. Em face da situa-
ção criada pela atuação péssima de Pedro Chaves, o governador, de volta 
de sua viagem de inspeção, resolveu tomar, médidas que pudessem me-
lhorar a situação aflitiva em que se achava a Província; e na lei n94, de 
9 de julho de 1835, apareceu no artigo 19, a verba de 100:000$000, pa-
ra a organização do Corpo Policial da Província, que deveria ser criado 
logo depois de votada a lei. Protestos veementes surgiram na Câméra, 
pois julgavam todos que as forças do Governo eram suficiente -Iara a ma-
nutenção da ordem e, por isso, a lei esteve por ser posta de lado, o que 
não aconteceu graças a um golpe de audácia do governador, que conse-
guiu a sua aprovação. A organização do corpo, porém, não se efetuou 
como era desejo do governador, visto como dois meses mais tarde o 
imortal Bento Gonçalves, chefe do movimento nacionalista, levanta-se e 
obriga Rodrigues Braga a fugir. Dois anos e meses mais tarde, a 18 de 
novembro de 1837, o general Antônio Elzeario de Miranda e Brito pro-

mulgou a lei n9 7, fixando o efetivo do Corpo Policial em 363 praças a 
pé ou a cavalo, conforme melhor julgasse de sua utilidade. Teria a refe-
rida força, de acordo com o artigo 29 daquela lei, organização, discipli-
na e vencimentos idênticos aos da tropa de primeira linha. Ainda de 
conformidade com o artigo 39 da mesma lei, o Corpo Policial tinha por 
missão auxiliar as justiças, manter a ordem na sede da Província e 
nos subúrbios, podendo ser utilizada, em caso de invasão de mim 
gos. A Força Policial, ainda de acordo com a lei., ficava subordinada di-
retamente ao Presidente da Província, que a poderia dissolver, quando a 
segurança pública o exigisse. Em 5 de maio de 1841, o dr. Saturnino de 
Souza Oliveira, por decreto da mesma data, promulgou e ordenou que 
fosse observado o Regulamento para o Corpo Policial, cujo artigo 19 da-
quele decreto dava a composição de duas companhias de cavalaria e  
duas de caçadores, com um efetivo de 363 homens. Foi o primeiro co-
mandante do Corpo Policial o tenente coronel Quinteliano José de 
Moura, que teve como sucessores os major Joaquim da Silva Teles e 
Queiroz, tenente coronel Sebastião Barreto Pereira Pinto, major João 
Luiz de Abreu e Silva, capitão José Antônio da Silva Lopes e major 
José de Oliveira Bueno. Em 26 de abril de 1871, sendo presidente da 
Província o Barão da Boa Vista, sancionou a lei n9 746, da mesma data, 
aumentando o Corpo Policial para quatro comanhias de infantaria e oi-, 
to de cavalaria. Em 1873, pela lei n9 874, de 26 de abril, o governador 
da Província extingue o Corpo Policial e cria a FOrça Policial, cujo co- 
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mando confiou ao coronel José Antônio da Silva Lopes, que funcionou 
nesse cargo até agôsto de 1875. Foram seus sucessores os major Antô-
nio de Lima Bueno, coronel João Daniel Damaso dos Reis, capitães José 
Antônio Loureiro e Teodolindo Antônio da Rosa, tenente coronel Luiz 
Enes Bandeira, capitão Antônio de Figueiredo Moreira, major Francisco 
Ripardense de Macedo, capitães Manoel Bento da Fontoura Casado, 
Luiz Manoel da Silva Teles, tenente José Rodrigues Rocha, major Do-
mingos Batista de Carvalho e coronei Antônio Augusto Costa. Com  a 
proclamação da República, em 1889 a Fbrça Pública da então Provín-
cia passa por transformações diversas, sendo, finalmente, por ato de 26  
de dezembro extinta e aproveitados os seus elementos na organização 
da Guarda Civica, criada na mesma data e com a seguinte organização: 
Um estado maior, um estado menor e quatro seções, sob o comando do 
major Tomaz Tompson Flores. Deste modo estava criada a Força Públi-
ca estadual republicana. A organização que recebera ultimamente teve 
pouca duração, pois com o afastamento do dr. Júlio Prates de Casti-
lhos, do Governo do denominado "Governicho", por ato de 28 de mar-
ço de 1892, deu nova organização à Guarda Civica, que passou a deno-
minar-se Corpo Policial do Estado, com a seguinte organização: Um es-
tado maior,  um estado menor, 1 batalhão de infantaria  com quatro 
companhias e 1  regimento de cavalaria com quatro esquadrões, num to-
tal de 1.314 homens. Como se vê, o efetivo da Força Pública do Estado 
t'ora grandemente aumentado. Em 9 de junho do mesmo ano, .o vice-go-
vernador, por ato n9 232, criou a Brigada Policial do Estado, composta 
do Corpo Policial e de outros corpos que o comandante da Brigada jul-
gasse convenientes. Entretanto, com a ,queda do "Governicho", volta a 
Força Pública do Estado a ter novamente a denominação de Guarda Cívi-
ca, que mais uma vez teve diminuta duração, pois o dr. Fernando 
Abott, Secretário de Estado dos Negócios do Interior e Exterior, no 
exercício do cargo de presidente do Estado, por ato n9 387, de 15 de  
outubro de 1892, criou a Brigada Militar do Estado, sob o comando ge-
ral do coronel Joaquim Pantaleão Teles de Queiroz, e organizada dos 
elementos da extinta Guarda afica. A Força Pública, com a denomina-
ção de Brigada Militar, teve a seguinte organização: Estado maior, com-
pósto do coronel comandante geral, um capitão assistente, servindo de 
secretário, um dito quartel-mestre geral e dois ajudantes de ordens (al-
feres ou tenentes) tirados dos corpos, e 3 corpos, sendo  dois de infanta-
ria e um de cavalaria. Na mesma data, foram criados mais três corpos de  
reserva, com as mesmas finalidades da fórça efetiva. Em 21 de outubro 
de 1892, por ato n9 369,  era criado o  19 Batalhão de Infantaria; por 
ato de 10 de novembro, sob número 382, o  19 Regimento de Cavalaria;  
em 15 de fevereiro de 1893, o  29 Batalhão de Infantaria; em 20 de ju-
lho do mesmo ano, o 39 Batalhão de Infantaria; em 21 de fevereiro de 
1913, o 29 Regimento de Cavalaria; em 8 de março de 1915, o Grupo  
de Metralhadoras Pesadas, depois 59 Batalhão de Infantaria e, finalmen- 
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te,  Batalhão de Sapadores; em 25 de janeiro de 1916, a Escolta Presi-
dencial e, mais tarde, Regimento Bento Gonçalves;  em 21 de fevereiro  

de 1924, o 40  Batalhão de Infantaria Montada,  que esteve sem efetivo 
no período de 1° de janeiro de 1929 a 14 de outubro de 1930; em 13  
de outubro de 1930, o 39 Regimento de Cavalaria; e em 27 de junho 
de 1935, o Corpo de Bombeiros. Além destes corpos, figura como uni-
dade organizada o Batalhão Escola da Fórça,  com a denominação de 

Centro de Instrução Militar. A Força Pública, após a Revolução Farrou-
pilha, em cujo decRnio teve papel saliente e das guerras externas mui es-
pecialmente contra Rosas e contra o Paraguai, revelou-se, ainda, no 
combate aos fanáticos de Ferrabraz, campanha de sacrifícios ingentes e 
lutas cruentas. Nos movimentos revolucionários de 1923, 1924 a 1926, 
a Brigada Militar teve atuação destacada, pois, nos setores que operou, 
não só dentro do Estado como fora dele, em São Paulo e no Norte do 
País, a sua ação foi decisiva, notadamente em 1924, que de modo espe-
cial garantiu a estabilidade do governo federal. Em 1930, foi a pioneira 
do movimento reivindicador, desse movimento que foi sem dúvida a 
mais bela página de sua história militar, por isso que a Brigada Militar 
deu o primeiro passo para que uma nova era surgisse para o Brasil. Lo-
go depois, entretanto, surge a campanha constitucionalista de 1932, em-
preendida pelo irmão Estado de São Paulo, que foi uma luta inglória e 
feroz. Apesar disso, a Brigada Militar do Rio Grande esteve à altura de 
suas tradições na defesa das autoridades no poder. Sucederam o coronel 
Joaquim Pantaleão Teles de Queiroz, no comando geral da Força, os co-
ronéis José Carlos Pinto Junior, Cipriano da Costa Ferreira, Afonso 
Erniiio Massot, Claudino Nunes Pereira, João de Deus Canabarro Cunha, 
Orestes Carneiro da Fontoura e Angelo de Melo, atual comandante inte-
rino. Meus camaradas! Em traços ligeiros vos delineei a história da or-
ganização, criação e atuação da nossa gloriosa Brigada Militar. Nesse 
longo período de existência, a.Brigada Militar outra coisa não tem feito 
senão o cumprimento sagrado do dever, qual seja o de mantenedora da 
ordem, das instituições e das autoridades constitu'idas. Sua maior glória 
reside especialmente nesta particular — acatar as ordens legais, sem dis-
cutf-las. E foi esse tesouro de incalculável valorque nos legaram os nos-
sos saudosos antepassados. Conservá-lo é nosso máximo dever, pois, por 
certo, -não mudaram em nossos corações o sentimento da dignidade, o 
patriotismo, a nobreza e a altivez, ornatos sublimes de que sempre se or-
gulharam de os possuir os componentes da Brigada Militar. Meus cama-
radas! Aproveitemos o dia de hoje, que a Brigada Militar comemora o 
seu primeiro centenário e, de joelhos junto ao Altar de Deus e da Pátria, 
prometamos — Servf-la com honra e dignidade, com patriotismo e 
amor, com desinteresse e abnegação, com disciplina e subordinação." 

Ainda a 18 de novembro, assumiu o comando da Brigada o  
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coronel Agenor Barcelos Feio, que revertera ao serviço ativo, do 
qual se afastara pela reforma, um ano antes, em virtude de haver li-

.vergido do governador do Estado e do comandante geral da Briga-
da Militar, quanto à conduta política que haviam adotado. 
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CAPÍTULO XXI 

—Troca de quartéis entre o 2° Batalhão 
de Caçadores e o Regimento Bento Gonçalves. 
— Alteração no prêmio General Osório. — O Ba-
talhão de Sapadores recolhe-se a Pciirto Alegre. 
— Enférmaria-Hospital de Santa Maria. — Cria-
ção e instalação do Grupo Escolar Coronel 
Afonso Emilio Massot — O Batalhão de Sapa-

dores é transformado em 59 Batalhão de Caça-
dores. — Centenário da morte de José Bonifá-
cio. —  Adoção do Regulamento Disciplinar do  
Exército. — Regulamento de Promoções. — Re-
gulamento sane a Inatividade de Oficiais e Pra-
ças. — Serviço de Correio. — Curso de Aperfei-
çoamento de Oficiais. — Perturbações da ordem 
no municipio de Sobradinho, por uma seita fa-
nático-religiosa. O 19 Regimento de Cavalaria 
passa a denominar-se Regimento Coronel Pilar. 
— Aparelho de Raios X, no Hospital. — O coro-
nel Agenor Barcelos Feio deixa o comando da 
Brigada, e é substituido pelo coronel Angelo de 
Melo. — Regulamento para o concurso gle ad-
missão-de -Médicos, farmacêuticos, dentistas e 
veterinários. — Forte tiroteio em São Leopoldo 
e morte do tenente Saraibino Castelo. — Mano-
bras de guarnição. — Representação da Brigada 
Militar às festas do 1309 aniversário da criação 
da Polícia Militar do Distrito Federal. — Cente-
nário do nascimento•do marechal Floriano Pei-
xoto. — Decreto n9 7.844, de 30 de junho de 
1939, limitando o tempo de permanência das 
praças no serviço ativo. — Água potável na Chá-

cara das Bananeiras. — Curso Prático de Enfer-
meiros e Padioleiros. — Laboratório de Pesqui-
sas Clínicas. — Novo quartel do Regimento Co-
ronel Pilar, em Santa Maria. 
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1938 

Por despacho de 17 de janeiro de 1938,0 interventor federal 
autorizou a troca de quartéis entre o Regimento Bento Gonçalves 
e o 29 Batalhão de Caçadores, este localizado nu Cristal e aquele 
na Praia de Belas. 

Entre os motivos determinantes desta providência, preponde-
raram, para o Regimento, a falta de área disponível às necessidades 
de uma tropa de cavalaria, o que dificultava a respectiva movimen-
tação e a instrução, além do que, estando em zona de população 
densa, as exalações das baias e a proliferação de mUscas muito in-
comodavam os moradores das proximidades, não obstante os 
maiores cuidados higiênicos; e para o Batalhão, a circunstância de 
concorrer no serviço de guarnição de edifícios públicos do Estado, 
no centro da cidade, o que ocasionava regular dispêndio mensal 
com conduções, acrescido toda vez que a unidade ou seus elemen-
tos participavam de formaturas. 

Feito o transporte dos respectivos materiais, as duas unidades 
instalaram-se em suas novas casernas, a 18 de fevereiro. 

Mais tarde, o velho quartel do Cristal foi demolido, sendo a 
área por ele ocupada cedida para a construção do prado do Jóquei 
Clube Riograndense e o Regimento transferiu-se para a Chácara 
das Bananeiras. 

Com a extinção das bandeiras e escudos estaduais, determina-
da pela Constituição federal de 10 de novembro de 1937, as armas 
riograndenses de 1835, símbolo da tenacidade, do ardor patriótico 
e da bravura gaúcha, foram apagadas por toda a parte onde exis-
tiam e substituidas pelo escudo nacional. 
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Conseqüentemente, pelo boletim de 18 de janeiro, o pre-

mio General Osório, instituído para o aluno classificado em pri-

meiro lugar, ao concluir o Curso de Preparação Militar, foi também 
modificado, substituindo-se, na medalha, o escudo riograndense 
pelo nacional, passando a fita da medalha e respectiva barrete a ter 
as cores amarelo e encarnado, em vez das cores verde, amarelo e 

encarnado. 

A 17 de fevereiro, regressou a Porto Alegre, vindo da estação 
de Santa Bárbara, o Batalhão de Sapadores, indo acantonar nos pa-

vilhões da antiga Exposição, no Menino Deus. 

O 19 Regimento de Cavalaria fizera construir, pelas suas eco-
nomias, rias proximidades de seu quartel, em Santa Maria, um pré-
dio de alvenaria, para a instalação da enfermaria regimental. 

Assim funcionou por algum tempo, até que, em boletim de 8 
de março, o comandante geral denominou-a — ENFERMARIA-
HOSPITAL DE SANTA MARIA —:, dando-lhe administração inde-
pendente da unidade, subordinada diretamente à chefia do Serviço 
de Saúde e Veterinária e atribuindo-lhe o seguinte pessoal: 1 segun-
do sargento amanuense, 1 segundo e 1 terceiro sargentos enfermei-

ros e 4 soldados serventes. 
A direção do novo estabelecimento sanitário cabia a um capi-

tão médico. 
Corno medida de economia de pessoal, a alimentação dos 

doentes era fornecida pelo rancho daquele Regimento, cuja farmá-
cia atendia, também, o suprimento de medicamentos. 

Para èsse hospital eram baixados os doentes dos três Regi-
mentos de Cavalaria, sediados no interior do Estado, sendo enca-
minhados para o da Brigada aqueles que necessitassem de trata-

mento especial. 
Tal organização, que só vantagens poderia trazer ao serviço, 

foi, entretanto, modificada cerca de um ano depois, por falta de 
verba, retornando o estabelecimento à sua primitiva situação de 
enfermaria regimental. 

Mais tarde; porém como veremos mais adiante, voltou a fun-
cionar como Hospital. 



Uma das primeiras preocupações do coronel Feio, ao assumir 
o comando da Brigada, foi conseguir a criação de um grupo esco-
lar de ensino primário, nas imediações dos quartéis e estabeleci-
mentos situados na Praia de Belas, local onde reside grande núme-
ro de praças casadas ou amancebadas, com filhos em idade escolar. 

O Grupo Escolar 13 de Maio, se bem que não ficasse à distân-
cia muito grande dali, tinha suas aulas superlotadas e lutava, como 
em quase todas as unidades congêneres, com deficiência de profes-
soras, trabalhando, as poucas ali existentes, em dois e, até, três tur-
nos. 

Assim, a criação de mais um estabelecimento escolar, no bair-
ro do Menino Deus, viria desafogar aquele Grupo, pois, para ele, vi-
riam todos os filhos de praças e de muitos civis, matriculados na-
quele. 

Para a efetivação desse desideratum, comprometeu-se a Briga-
da Militar a adquirir um prédio para a instalação do novo Grupo e 
concorrer para outras despesas necessárias, tudo pela sua Caixa de 
Economias, pedindo, apenas, que lhe fosse dada a denominação de 
GRUPO ESCOLAR CORONEL AFONSO EMI LIO MASSOT, em 
homenagem ao saudoso e abnegado comandante geral que, em sua 
mocidade e antes de ingressar nalcarreira das armas, que tanto dig-
nificou, fora professor na cidade de Pelotas, sua terra.  natal, e de-

pois, já c-6*mo oficial da corporação, exercera, ainda, o magistério, 
lecionando francês, no Ginásio Julio de Castilhos. 

Dando corpo à idéia, o Governo do Estado baixou o decreto 
n9 7.164, de 11 de março de 1938, criando o referido Grupo Esco-
lar, que tem sua sede à Avenida Getúlio Vargas esquina da rua Co-

ronel André Belo. 
Referindo-nos ao bairro do Menino Deus e o decreto que 

criou o Grupo Escolar dizer que ele ficaria localizado no bairro 
denominado Praia de Belas, devemos dar uma explicação a quem 

não conhece Porto Alegre. 
Não existe, na capital do Estado, ou, pelo menos, não existia 

naquela época, bairro com tal nome. 
Praia de Belas é, apenas, uma avenida, no bairro do Menino 

Deus, a qual, margeando o Guaíba, vai desde a antiga estação da 
Estrada de Ferro do Riacho, hoje desaparecida, nas imediações da 
histórica Ponte de Pedras, até a rua José de Alencar, passando pela 
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frente do qu-artel do 39 da Avenida Padre Cacique, em homenagem 
ao santo varão; padre Joaquim Cacique de Barros, fundador dos 
Asilos da Mendicidade, para a velhice desamparada, e Santa Tere-
za, para moças órfãs e pobres e ambos nela situados. O Asilo Santa. 
Tereza, por razões que ignoramos, deixou de funcionar há muitos 

anos. 

Por decreto de 22 de março, o Batalhão de Sapadores foi 
transformado em Batalhão de Caçadores, com a numeração de 59e 
o efetivo de 461 homens, sendo 19 oficiais. 

A 6 de abril, transcorreu o centenário da Morte do grande 
brasileiro, José Bonifacio de Andrada e Silva, o Patriarca da Inde-
pendência. 

Às justas homenagens prestadas pela nação à memória do in-
signe estadista, associou-se, também, a Brigada Mlitar, sendo, em 
tódas as suas unidades estabelecimentos, hasteada a bandeira 
nacional e, por um oficial, feita uma preleção ao pessoal sóbre a 
personalidade de José Bonifacio, ressaltando sua ação politica no 
cenário nacional. 

- À propósito da efeméride, o comandante geral publicou ex-
pressivo boletim. 

A 26, por decreto oue tomou o número 7.249, foi mandado  
adotar, na Brigada Militar, no que lhe fOsse aplicável e em substi-
tuição ao seu Regulamento Disciplinar e Processual, o Regulamen-
to Disciplinar do Exército.  

Por outros decretos, datados de 27, foram aprovados pelo 
Governo do Estado e mandados executar, o novo Regulamento de 
Promoções da Brigada Militar e o Regimento Interno da respectiva 
comissão. 

Ainda por outro decreto de 17'de maio, foi promulgado o 
Regulamento 4bre a Inatividade dos Oficiais e Praças da Brigada 
Militar. 

Com esse Regulamento ficou o pessoal da FÓrça estadual a 
dever aci coronel Feio um grande benefício nèle introduzidO. 
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Até então, os oficiais mortos em ato de serviço deixavam, aos 
seus herdeiros, o meio soldo e a pensão do Instituto de Previdência 
do Estado, quando p" ele associados, e as praças somente o pecúlio 
deste, também se fossem nele inscritas, pois entoo a contribuição 
para essa magnifica obra de assistência social ainda não era obriga- 

tória. 
O Regulamento Sobre Inatividade, porém, em seu artigo 48, 

instituiu que 

"os oficiais e praças, tanto da ativa como da reserva, mortos em conse-
qüência de desastre, acidente ou ferimento recebido em ato de serviço, 
na defesa da ordem e das leis, legarão a seus herdeiros, uma pensão equi-
valente aos vencimentos integrais de seu posto ou do pOsto imediata-
mente superior a que sejam promovidos "post-mortem"." 

Dessa forma, veio ao elemento brigadiano a certeza de que, se 
fatalidade lhes roubar a vida, em exercício de função, os seus 
herdeiros não ficarão desamparados, pois o Estado estenderá Obre 

estes o seu manto protetor. 

A 11 de junho; foi criado o Serviço de Correio, destinado ao 

recebimento, distribuição e expedição da correspondência do 

Quartel General. 

A lei n9 192, de 17 de janeiro de 1936, em seu artigo 25, ora 
revogado, estabelecia a exigência da posse do Curso de Formação 
ou do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, para as promoções 
de oficiais aos postos de primeiro tenente a tenente coronel, nas 

forças militares estaduais. 
Sendo relativamente recente a exigência da conclusão do Cur-

so de Preparação Militar para o ingresso no oficialato, havia regu-
lar número de oficiais sem aquele requisito, o que lhes barrava 
qualquer acesso, ficando assim condenados a permanecerem nos 
postos que ocupassem, até se inativarem, apesar dos relevantes ser-
viços que já haviam prestado, tanto na paz como na guerra. 

Para solucionar essa situação e visando não prejudicar oficiais 
dignos do maior amparo, decidiu o Governo criar um curso de 
emergência, com a duração de doze meses, no qual poder-se-iam 

matricular os oficiais naquelas condições, que o desejassem. 

407 



Assim, por decreto de 20 de junho, foi aprovado o Regula-

mento do Curso de Aperfeiçoamento para Oficiais, ao qual foi da-

da imediata execução. 
Funcionou ésse Curso de emergência por três anos, após os 

quais foi encerrado, por ter satisfeito a finalidade para que fõra 

criado. 

O tenente coronel Fabricio Batista de Oliveira Pilar, coman-
dante do 19 Regimento de Cavalaria, morto, à frente de sua unida- 
de, no combate do Capão das Laranjeiras, em 6 de setembro de 
1894, foi um herói que deu a vida, nobremente, em holocausto à 
causa republicana, de que era um dos mais ardorosos defensores. 

Embora não pertencesse propriamente à Brigada Militar, onde 
servia comissionado naquele posto, pois era capitão da arma de ca-
valaria do Exército, Fabricio Pilar merece o respeito e o acatamen-
to de todos os brigadia nos, que devem ver, em sua vida terrena, tão 
cêdo cortada pela foice inexorável da morte, um paradigma de vir-
tudes militares e um exemplo de dedicação e amor à República. 

Quem, como nós, teve ocasião de compulsar a brilhante fé de 
ofício do inditoso oficial e o seu meticuloso Diário de Campanha, 

do qual possuímos uma cópia, bem pode avaliar quem foi Fabricio 
Pilar e a grandeza de sua obra.. 

Por isso é que, como um preito de homenagem à sua memó-
ria, o Governo do Estado, resolveu dar, ao 19 Regimento de Cava-

laria, a denominação de Regimento Coronel Pilar, o que féz por 

decreto n97.489, de 23 de setembro de 1938. 
O tenente coronel Fabricio Pilar era riograndense, tendo nas-

cido a 24 de agosto de 1856, no Rincão de São Vicente, hoje mu-
nicipio General Vargas. 

Ressentia-se o Hospital da Brigada da falta de um aparelho de 
Raios X, pois os exames necessários eram feitos em institutos par-
ticulares, obrigando os doentes, muitas vezes já em precárias condi-
ções de saúde, a uma viagem desde o Cristal até o centro da cidade. 

Por várias vezes, já se tentara solucionar o assunto, que sem-
pre se detinha ante a mesma barreira que tem impedido a execução 
de outros empreendimentos de alta relevância para a vida da cor-

poração: a falta de verba. 
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Finalmente, para o ano de 1938, conseguiu o comandante ge-
ral uma dotação orçamentária de sessenta mil cruzeiros, para a 

aquisição do aparelho: 
Aberta a necessária concorrência e estudadas as três propos-

tas apresentadas, foi aceita a da Casa Black, que apresentou melho-
res vantagens, inclusive a de assistência técnica durante dois anos, 
além de um abatimento de cinco por cento, para pagamento à vis- 

ta. 
Custou o aparelho a importância de oitenta e quatro mil cru-

zeiros, sendo utilizada mediante autorização do Governo, para o 
completamento dessa quantia, uma verba de vinte e quatro mil cru-
zeiros, que se destinava à montagem de um gabinete para a cl (nica es-

pecializada de oftalmo-oto-rinolaringologia, o que se fez mais tarde. 

Devidamente montado o aparelho, de marca Gross Colinarm, 

começou o gabinete da radiologia do Hospital a funcionar em 19 

de outubro. 
Após um período de pouco mais de um ano de comando pro-

f ícuo e empreendedor, e do qual ainda muito se devia esperar,  o co-
ronel Agenor Barcelos Feio incompatibilizou-se com o interventor  
federal por questão de caráter pessoal, solicitando exonernião do, 
cargo.  

Concedida esta,  por decreto de 15 de dezembro, foi, na mes-
ma data, nomeado para substituí-lo o coronel Angelo de Melo, 
que, no dia imediato, assumiu suas novas funções. 

O Regulamento para o Concurso de Admissáb de Médicos, 

Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários, no serviço da força, data-

va do ano de 1920, época em que era permitida, no Estado, a liber-
dade de profissão, sendo por isso facultada, por ele, a inscrição no 
concurso para médico, de acadêmicos ainda cursando o sexto ano 
da Faculdade de Medicina, além de candidatos formados por esco-

las não oficiais. 

Com as novas leis, que aboliram aquela liberalidade, tal con-
cessão não mais podia vigorar, surgindo daí a necessidade de ser fe-
ta uma revisão, no referido Regulamento, principalmente quanto a 

esta parte. 
Mediante proposta do comandante geral, o interventor federal, 
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por despacho de 4 de janeiro de 1939, aprovou o novo Regulamen-
to para os citados concursos, condicionando-se então a respectiva 
inscrição a apresentação, pelos candidatos, de diploma fornecido 
por escola reconhecida e oficializada pelo Governo federal. 

Não obstante, tal despacho não revogou o antigo Regulamen-
to, o que só se veio a concretizar pelo decreto n97.661, de 31 de 
dezembro. 

Na noite de 21 de dezembro de 1938, o segundo tenente Sa-
raibino Castelo, com uma escolta de seis praças do destacamento 
de São Leopoldo, de que era comandante, foi efetuar a prisão de 
três temíveis criminosos, habituados a enfrentar a fórça legal e 
com eia travar tiroteio, fugindo em seguida. 

Oficial de grande valor e rara energia, de que já dera exube- • 
rentes provas nas campanhas revolucionárias em que tomara parte, 
e confiando na coragem das praças que o acompanhavam, o tenen-
te Castelo não hesitou em atacar aque1es individuos empenhando-
se em cerrado tiroteio, de que resultou a sua própria morte e a de 
dois dos celerados. 

O terceiro pretendeu fugir, mas foi perseguido e morto, em 
luta corpo a corpo, pelo soldado Ramo Gonçalves, auxiliado, já 
no final da luta, pelos cabos Cantalicio Camargo e soldado Jorderi 
Gomes. 

Após o encerramento do inquérito policial militar que foi 
procedido, o comandante geral, em seu boletim de 3 de março de 
1939, publicou o seguinte: 

"Promoçffo por aro de bravura — Ainda perdura no nosso espirito o la-
mentável e doloroso acontecimento ocorrido a 21 de dezembro do ano 

findo, na vizinha cidade de São Leopoldo, em que perdeu a vida, víti-
ma do cumprimento do dever, o malogrado camarada primeiro tenente 
Saraibino Castelo, na ocasião em que pretendia efetuar a prisão de peri-
gosos indivfduos. O inquérito policial militar procedido a respeito põe 
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em evidência as brilhantes qualidades que possuia o tenente Castelo, co-
mo oficial que era enérgico, valoroso e bravo, únicos fatores que deter-

min-aram o seu trágico desaparecimento. Consoante se verifica dos au-
tos do mesmo inquérito, na ação desenvolvida contra os indivíduos em 
referência, tomaram parte os cabos José Aventino de Oliveira, Cantali-
cio Camargo e os soldados Jorderi Gomes, Fidelino Pires de Oliveira, 
Ramão Gonçalves e Cândido Machado da Silva, todos do 19 Batalhão de 
Caçadores, constituindo uma patrulha comandada por aquele destemido 
oficial. Estas praças, sem exceção, portaram-se desassombradamente, 
demonstrando a mais nítida compreensão dos deveres que a farda lhes 
impõe. Vendo morto seu comandante não hesitaram um instante si-
quer, desenvolvendo, desde logo, firme e segura ação contra os crimino-
sos, que foram eliminados depois de titânica e terrível luta. Na refrega, 
destacou-se, entretanto, pelo seu desapego à vida e desmedido valor, co-
ragem e bravura, o soldado Ramão Gonçalves, que, pressentindo a fuga 
de um dos celerados, não obstante ter verificado o mau funcionamento 
de seu fuzil, perseguiu-o e com êle travou luta de vida e morte, no inte-
rior de uma sanga, conseguindo, por fim e com o auxílio do cabo Can-
talicio Camargo e soldado Jorderi Gomes, abater seu terrível e último 
adversário, pois que os dois outros facínoras jaziam, mortos, por terra. 
Do expOsto, depreende-se que o soldado Ramão Gonçalves portou-se de 
maneira digna de ser imitada, compatível com as tradições da força a 
que pertence, demonstrando, assim, possuir perfeita compreensão do 
dever militar. Tendo em vista, pois, a destacada atuação que teve o sol-
dado Ramão Gonçalves, durante o conflito de que resultou a morte do 
bravo tenente Saraibino Castelo, resolvo promovê-lo ao posto de cabo 

por ato de bravura." 

O tenente Saraibino Castelo também fOra promovido ao pos-
to imediato, por ato de bravura, logo após a sua morte. 

1939 

Na primeira quinzena de março de 1939, a 3 Região Militar 
realizou manobras de guarnição na região compreendida pelos mu-
nicipios de Gravata( e Viamão, ao norte e nordeste de Porto Ale- 

gre. 
Para nelas tomar parte, consoante instruções superiores, foi 

designado o 39 Batalhão de Caçadores, que recebeu, para comple-

tar seu efetivo, elementos do 29 dito. 
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Marchou a unidade com 25 oficiais e 484 praças e?  para cum-

prir a missão que lhe foi exigida, dentro de um ambiente com to-
das as características reais, ia perfeitamente equipada, levando 
trens de combate e de estacionamento e uma estação rádio-telegrá-

fica. 
Os exercícios táticos desenvolveram-se entre os dias 6 e 12 de 

março. 
A 14, esteve no Quartel General da Brigada, em visita de des-

pedida, visto regressa t' para o Rio de Janeiro, o general Almério de 
Moura, Inspetor do 29 Grupo de Regiões. 

Nessa ocasião, manifestou a excelente impressão que teve da 
apresentação do 39 Batalhão nas manobras e agradeceu o concurso 
prestado pela força estadual. 

Comemorando o 1309 aniversário de sua organização, a Polí-
cia Militar do Distrito Federal realizou, em maio, uma série de 
competições desportivas de congraçamento das Corporações Poli-
ciais.Militares. 

Para delas participarem, seguiram, a 20 de abril, o segundo te-
nente Nerí los Santos e dezesseis oraças e, a 22, sob a chefia do te-
nente coronel Justino Marques de Oliveira, chefe do estado maior, 
a delegação e representação da Brigada, constituida dos major Jo-
sé Rodrigues da Silva, capitães Cicero Kras Borges, Milton Gomes 
da Silva, segundos tenentes Danilo Dias Pinto, Hermano Wolff, Fi-
lopolemo Canabarro Travassos Alves, Francisco Samuel Jofre To-
matis, Alfredo Rosa Prestes, aspirante a oficial Atilo Cavalheiro Es-
cobar, alunos-oficiais Romeu Rodrigues da Cruz, Nelson Galant, 
Waldir Calvet Echart, João Efraim Wagner, João Batista Martins 
Coimbra, Eugenio Nelson Ritzel, Faustino de Vargas Zeilmann, se-
siundos sargentos Pedro Oliveira da Silva e enfermeiro V_ess-n Pinto 
Soares. 

A 3 de maio, todo o pessoal apresentou-se ao comandante da 
Polícia Militar, o qual teve palavras carinhosas, manifestando sua 
satisfação por ter a Brigada Militar enviado representantes a tódas 
as provas. 

Achando-se no Rio de Janeiro o coronel Osvaldo Cordeiro da 
Farias, interventor federal, assistiu ao início da competição, diri-
gindo ao comandante geral expressivo telegrama de congratulações 
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pela vitória de delegação do Rio Grande do Sul sobre a valorosa 
Polícia Militar do Distrito Federal. 

O encerramento çlãs competições teve caráter solene, constan-
do da entrega de prêmios e de um churrasco. 

campeonato Coube à categoria A, do Distrito Federal, e à 
categoria B, do Estado do Rio, ficando as demais representações 
em igualdade de condições, dentro das respectivas classes. 

Couberam à Brigada Militar os prêmios do primeiro lugar nas 
provas parciais de tiro e atletismo e na segunda prova do concurso 
hípico. 

Por ocasião do encerramento, falou em nome de todas as de-
legações, o major José Rodrigues da Silva. 

decreto n9 7.844, de 30 de junho, regulou a inclusão de 
praças, ficando por ele estabelecido que os cabos e soldados que, 
ao completarem o respectivo tempo de compromisso, contassem 
oito ou mais anos de serviço público, deveriam ser excluídos ime-
diatamente, independente de qualquer formalidade. 

Não seriam atingidos por tal disposição os especialistas e os 
que tivessem completado oito anos de serviço, na força, sem ne-

nenhum.  a prisão disciplinar ou menos de três detenções. 

Proibia, também, o decreto a inclusão de reservistas ou volun-
tários que contassem sete ou mais anos de serviço público, abrin-

do-se exceção para os especialistas, ao arbítrio do comandante ge-
ral. 

Entretanto, várias vezes houve necessidade de não serem 
observadas integralmente as disposições de tal decreto. 

Praças com muitos anos nas fileiras, embora com punições 
disciplinares, tinham relevantes serviços prestados e eram merece-
doras de alguma consideração. Seria injustiça flagrante, quando já 

se aproximavam da velhice e da reforma compensadora, jogá-las 
ao léo da sorte, quando, nas mais das vezes, não tinham profissão 
alguma e tinham família a sustentar. Aos homens nessa situação, 
era concedida renovação do compromisso. 

decreto n9 7.844 baseou-se em idênticas disposições ado-
tadas no Exército, mas foi promulgado de afogadilho, sem pensar-
se na situação diferente das duas corporações. 

413 



No Exército, constituído, quanto a cabos e soldados, na sua 
quase totalidade de sorteados, o número de atingidos seria reduzi-
dissimo, pois, em regra, o sorteado vem às fileiras com um único 
fim: obter seu certificado de reservista e retornar à vida civil, sen-
do insignificante o número daqueles que permanecem no serviço. 

Ao contrário, na Brigada Militar, Força constituída, na sua 
grande maioria, de homens que fazem profissão das armas, que ne-
la se arraigam, ficam longos anos, constituem família, sob a prote-
çâ'o de seus regulamentos, os efeitos de tal decreto seriam catastró-
ficos, se aplicado integralmente. 

E daí a necessidade de muitas exceções. 
Para os observadores, serviu para demonstrar que nem tbdas 

as leis adotadas no Exército podem sê-lo na Brigada Militar, sem al-
gumas modificações. 

E necessário examinar-se a situação, medir as conseqüências e 
pesá-las. 

: 
.Um dos problemas cruciantes das unidades estacionadas na 

Chácara das Bananeiras era o suprimento de água potável. 
Conseguí-la das hidráulicas municipal ou porto-alegrense, foi 

tentado várias vezes, nada se obtendo porque os condutos de água 
daquela iam somente até a altura do Hospital São Pedro e o desta, 
vindo do município de Viamão, onde se localizavam seus tanques, 
passava à grande distância. 

O único recurso, e que vinha sendo pósto em prática desde 
muitos anos era a captação no arroio Ferradura, aos fundos da 
Chácara, e onde se construíram represas, vindo daí, pela gravidade, 
para os reservatórios dos quartéis. 

Apesar das represas armazenarem água suficiente para as ne-
cessidades dos quartéis do 19 Batalhão de Caçadores e do Centro 
de Instrução Militar, somente aquele era abastecido devidamente. 
Localizado em nível inferior a este, consumia, durante o dia, quase 
tâcla a água, pois a diferença de colocação tornava a pressão insufi-
ciente para fazê-la elevar-se até a altura do quartel do Centro. 

A noite, porém, sendo quase nulo o consumo do Batalhão, a 
pressão no seu quartel elevava-se a doze metros, donde surgiu a ne-
cessidade da construção de um reservatório elevado, de concreto 
armado, para receber a água necessária ao Centro. 
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Em virtude de entendimento com a Secretaria das Obras Pú-
blicas, esta forneceu grande parte do material preciso e a mão de 
obra foi executada por operários da corporação, sob a direção do 
tenente Ernesto Krieger, engenheiro civil. 

O reservatório com a capacidade de cento e sessenta e cinco 
mil litros de água, teve a sua construção iniciada em abril e foi 
inaugurado a 25 de agosto, faltando-lhe, embora, algumas obras 
complementares, que foram concluídas no ano sesuinte. 

A 11 de outubro, completou o Curso Prático de Enfermeiros 
e Padioleiros vinte e três anos de proveitosa existência, como já ti-
vemos ocasião de assinalar. 

Considerando que o extinto tenente coronel Médico dr. Ar-
mando Belo Barbedo, como chefe do Serviço de Saúde e Veteriná- 
ria, foi o inspirador de sua criação e um grande animador de seu 
funcionamento, o comandante geral, por proposta do chefe daque-
le Serviço, tenente coronel médico dr. Antenor Granja de A5reu 
mudou, na referida data,a sua denominação para Escola de Enfer-
meiros Coronel Dr. Barbedo. 

Prestou, assim, a Brigada Militar justa homenagem à memória 
de um de seus dedicados servidores de muitos anos. 

Em boletim de 14 de dezembro de 1936, fora criado o Labo-
ratório de Pesquisas Clínicas, cuja despesa de montagem inicial — 
vinte e cinco mil cruzeiros — foi custeada pelas Instituições Bene-
ficientes Coronel Massot das unidades e estabelecimentos, em pro-

porção dos respectivos saldos. 
Previsto o seu funcionamento, a princípio, em dependência do 

Quartel General, não foi, entretanto, conseguido local adequado, o 
que retardou a sua inauguração, que só pode ser feita em 19 de ou-
tubro de 1939, em prédio especialmente construído e onde, na 
mesma data, passou a funcionar, também, a Farmácia Central, ocu-
pando esta o pavimento térreo e aquele o superior. 

A instalação do Laboratório trouxe grandes benefícios ao 
pessoal, notadamente às praças, pois, em geral, as suas famílias, pe-
la carência de recursos, ficavam privadas, por dispendiosos, exames 
indispensáveis à firmação de diagnósticos médicos. 

Hoje, o Laboratório, instalado em prédio à rua Coronel An-
dré Belo, está transformado em Laboratório Químico-Farmacêuti-

co. 
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O 19 Regimento de Cavalaria, com sede em Santa Maria, em-
bora ocupando quartel próprio, tinha necessidade de um novo edi-
fício, capaz de satisfazer as necessidades de acomodações e condi-
zente com o progresso da cidade. 

O Quartel, construído para uma ala de batalhão de infantaria; 
que ali estacionou por muitos anos, era acanhado e achava-se já em 
mau estado. 

Obtida a necessária verba orçamentária, em parcelas anuais, 
foi, a 11 de agosto de 1935, lançada a pedra fundamental do novo 
Quartel, nas imediações do antigo, que foi mais tarde demolido, 
iniciando-se, em seguida, a abertura das cavas de fundação do pavi-
lhão destinado ao esquadrão de metralhadoras pesadas, prosseguin-
do daf'em diante os trabalhos, sem interrupção. 

Em fins de 1937, já se achavam concluídos e ocupados qua-
tro pavilhões sendo três por sub-unidades e outro pelo rancho e 
suas dependências. 

Os pavilhões medem sessenta metros de comprimento por dez 
de largura, tendo o do esquadrão de metralhadoras um só piso e os 
demais dois. 

Cada um déles tem serviço sanitário próprio, com todos os re-
quisitos de higiene. 
, 	O pavilhão do rancho mede vinte e cinco metros de compri- 
mento por dez de largura. 

Finalmente, a 10 de novêmbro de 1939, estando concluído 
mais um pavilhão para sub-unidade e para a administração, e fal-

tando concluir o destinado aos veículos e a ligação dos diversos pa-
vilhões entre si, por alpendres cobertos, foi o quartel inaugurado 
oficial e festivamehte, com a presença de autoridades federais, es-
taduais e municipais e grande número de pessoas especialmente 
convidadas. 
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CAPITULO XXII 

— Manobras regionais em Saicã. — Apre-
ciações de chefes militares sóbre a tropa da Bri-
gada Militar, que nelas tomou parte. — Homena-
gem aos mortos na batalha do Passo do Rosário. 
— O presidente da República mantém a denomi-
nação de Brigada Militar. — Homenagem ao ge-
neral Góis Monteiro, chefe do Estado Maior do 
Exército. — O 59 Batalhão de Caçadores vai es-
tacionar em Montenegro, para cooperar na cam-
panha de nacionalização. —tguraçãdE  

[fé' iliOTGes---WalLCÁRiWAfFifiiiMITOCI-i~ 
aiff—irreirt—  Os coloninhos. — Chefia do Servi-

ço de Fundos. — Regulamento Geral de Admi-
nistração. — Campeonato Brasileiro de Tiro. 
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1940 

Novas manobras, desta vez regionais, realizou o Exército Na-
cional, no vale do rio Santa Maria, na região da Fazenda Nacional 
de Saicã, no município de Rosário do Sul. 

Para representarem a Brigada Militar, em virtude de convite do 
comando da 3 Região Militar, foram designados um esquadrão do 
Regimento Bento Gonçalves, sob o comando do capitão Milton 
Gomes da Silva, e o Centro de Instrução Militar, os quais para ali 
seguiram nos primeiros dias de março de 1940. 

Este, transformado em Batalhão de Caçadores, sob o coman-
do do major Camilo de Morais nias, recebeu, para completar o efe-
tivo necessário, elementos dos Batalhões de Caçadores, sediados em 
Porto Alegre. 

Aquele esquadrão, no desenvolvimento da manobra, coube a 
execução de missões peculiares à cavalaria, das quais desobrigou-se 
cabalmente. 

Quanto ao Batalhão de Caçadores, limitar-nos-emos a trans-
crever aqui a Conclusáb do extenso relatório apresentado pelo ma-
jor Camilo, ao comandante geral: 

ConclusSo — As Manobras Regionais de 1939/1940, realizadas entre 
Alegrete, Cacequi e São Gabriel, foram de grande proveito prático para 
o batalhão de meu comando, pelas razões principais seguintes: 
I — Ofereceram a 33 oficiais, 171 alunos do Curso de Formação de Ofi-
ciais e a 633 praças (sargentos, cabos e soldados), no total de 766 ho-
mens, a oportunidade, que não se repete muitas vezes, de conhecerem 
uma das mais importantes e históricas regiões do nosso território, de 
prepararem e executarem o transporte ferroviário da unidade de emprê-
go tático da Infantaria — o Batalhão (embarque, transporte e desembar-
que de bagagem, viaturas, animais e pessoal, acampamentos, marchas, 
ocupação de uma posição defensiva em larga frente e solução em todos 
os escalões da unidade, de todos os problemas que o caso comporta: 
ocupação da posição, montagem do dispositivo e do sistema de fogos, 
organização do terreno, disfarce, a vida na trincheira, desencadeamento 
de uma barragem de fogos, funcionamento dos serviços de reabasteci-
mento, do serviço de saúde, do serviço de remuniciamento), tudo den-
tro do quadro tático; 
II — As Manobras permitiram ainda aos quadros o ensejo de aplicarem, 
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no quadro de um caso concreto, os conhecimentos pacientemente ad-
quiridos no estudo dos regulamentos e de outros documentos militares 
e sentirem as dificuldades criadas pela situação, pelo terreno, pela fadiga 
de um trabalho intensivo, pela extensão de frente em relação à escassez 
de efetivos, pela necessidade da combinação das armas, vivendo, assim, 
momentos de realidade brasileira, no caso de uma guerra; 
III — Inicialmente, em virtude de Ordem do Destacamento, o meu bata-
lhão se fracionou assim: 

— uma companhia (a 19) fuzileiros e uma seção de metralhadoras fo-
ram destacadas para constituirem um ponto de apoio de ligação, na re-
gião do Remanso, com o fim de assegurarem a soldadura de fogos entre 
a 39 D. I. ao Norte e o Destacamento Coronel Peixoto, ao Sul. Passou 
portanto, essa companhia a depender diretamente do comandante do 
Destacamento. 

— uma seção de metralhadoras foi mandada passar à disposição do 
comandante do 1/99 R.I., em postos avançados, na região W da cidade 
de Rosário. 
Esta seção, entretanto, seria recuperada, quando o batalhão-de P.A. se 
retraísse e, por isso, eu lhe previ o emprego no dispositivo defensivo do 
batalhão (é a seção que figura em cor verde, na parte sul do dispositivo), 
'como se pode constatar pelo calco do plano de fogos do batalhão, junto 
a êste relatório. 

— ao meu batalhão, menos os elementos acima citados, coube ocupar 
o limite posterior da posição de resistência, no trecho compreendido en-
tre o arroio ltú — ao Sul, e o arroio Areal do Sul de Remanso — ao Nor-
te, com missão de: 

— organizar o limite posterior da P.R., por meio do centro de resis-
tência n9 4 — ao Sul e um ponto de apoio de companhia, com uma se-
ção de metralhadoras — ao N., flanqueando-se reciprocamente, e 

— em condições de cooperar na barragem à frente da L.P., sôbre a 
várzea da margem L. do rio Santa Maria, completando-se e batendo os 
intervalos entre os pontos de apoio da L.P.; 

— no caso de o inimigo transpor o rio Santa Maria e conseguir pene-
trar no interior da P.R., manter, a todo custo, o limite posterior da po-
sição. 

IV — Essa dupla missão ,criou para o batalhão interessante problerna.de.  
fogos, porque: 

a) — o comandante do batalhão teve logo de entrar em entendimentci 
com os comandantes dos 11 e 111/9? R.I., que ocupavam a P.R., à frente 
do meu batalhão, a fim de yen-ficar quais os trechos da frente, onde a 
barragem principal carecia de maior densidade. De tal entendimento re-
sultou que uma seção de metralhadoras e um pelotão foram deslocados 
para afrente de suas posições previstas para a barragem interior, afim de 
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fornecerem aquela densidade de fogos que me foi pedida pelos coman-

dantes dos referidos batalhões. 
— outras armas (Mtrs. e F.M.) de suas próprias posições recuadas, 

dada a configuração do terreno, podiam realizar e realizaram fogos, si-
multaneamente, de barragem principal e de barragem interior, sem mu-
dar a missão principal recebida nem a posição de tiro. 

— aos pelotões e seção de metralhadoras, que tiveram de se deslocar 
para o desempenho da missão acima referida (item a) foi prevista e or-

ganizada outra posição à retaguarda para ser ocupada e defendida, a to-
do custo, no caso de rompimento, pelo inimigo, da P.R. à frente. 

— a extensão da frente (8 a 10 kms.), confiada ao batalhão para de-
fesa, a necessidade da ligação de fogo entre os núcleos de resistência e 
entre os elementos de um mesmo núcleo, as formas dobradas do terreno 
ocupado e a escassez de metralhadoras obrigaram a um emprego, quase 
constante, dos F.M. em flanqueamento, embora éste modo de empregá-

los seja, normalmente, excepcional. 
— conseguiu-se assim obter uma sistemática ligação de fogos, facil-

mente constatável pelo calco do plano de fogos que figura neste relató-

rio. 
— no verdadeiro sentido de termo, não se pode dizer que tenha sido 

obtida uma barragem interior, de fogos, à frente de meu batalhão, por-
que lhe faltavam, dada a escassez de meios em relação à frente, estas 

duas caracter(sticas: densidade e profundidade. 
Nosso sistema de fogos apenas se apresentava contínuo e ninguém trans-
poria a nossa frente sem ter que passar pelo eixo de tiro, ajustado ao 
terreno, de uma arma automática, pelo menos. Era, por assim dizer, o 
esboço de uma barragem e, para onde esse esboço era mais frágil (ravi-
nas profundas, ângulos mortos, dorso de elevações que compartimenta-
vam o terreno), pedimos a cooperação da artilharia com a qual combi-
namos seis zonas de tiros de deter e empregamos a seção de morteiros 
do batalhão, conforme tudo se pode verificar pelo calco do plano de fo-
gos ou pela carta do dispositivo completo do batalhão que figura neste 

relatório. 
— tanto no calco do plano de fogos como na carta, contendo o dis-

positivo completo do batalhão, estão marcados: com a cor amarela — a 
cooperação do batalhão na barragem interior, e com cor verde as posi-
ções previstas e organizadas para serem ocupadas, por certos elementos, 
no caso de o inimigo romper a barragem principal e conseguir penetrar 

no interior da posição. 
V — A organização do terreno foi organizada conforme mostra o calco 
que se acha incluído neste relatório, da maneira seguinte; 
a) — depois da modificação que sofreu, na noite de D1 para D, o dispo-
sitivo do meu batalhão, quadros e tropas empenharam-se a fundo nos 
trabalhos de organização do terreno até 03, quando, conforme estava 

421 



ra metralhadora pesada, a cento e cinqüenta metros da trincheira 
inimiga, posição esta indispensável à garantia do êxito da ação. 

Assim, no dia 5, depois de convenientemente estudada e esta-
belecida uma base de fogo, com armas automáticas, para apoiar o 

assalto à baioneta, foi desencadeado o ataque. 
Tal foi a eficiência desta organização, notadamente das me-

tralhadoras do 29 Batalhão, que a tropa de assalto, meia hora de-
pois, estava de posse da trincheira inimiga, sem que sua guarnição 
— cerca de cinqüenta homens — tivesse podido dar urn"só tiro. 

Pelas companhias primeira e terceira, que executaram o assal-

to, foram feitos 19 prisioneiros, entre os quais 3 oficiais da Fórça 

Pública de São Paulo, e apreendia regular quantidade de munição e 

armamento. 
Conservando as posições conquistadas, manteve-se o Batalhão 

até 8. Neste dia, terminados os preparativos para novo ataque e co- 
mo se tratasse de uma ação de maior envergadura, o tenente coro- 

nel Orestes solicitou autorização, ao comandante do Destacamen-
to, para continuar a ação que o corpo de seu comando iniciara, 
a fim de sair da situação enervante e, ao mesmo tempo desalentado-

para a tropa, que ali se achava, havia quase um mês, sem realizar 

uma progressão notável e sem esperança de modificação próxima. 
Dando a necessária aquiescência, determinou, ainda, o coro-

nel Guedes da Fontoura à segunda companhia, em posição junto 
ao 11/29 Regimento de Infantaria, que viesse operar com o seu Ba-

talhão, no alto do morro do Quilombó, outorgando, ao tenente 

coronel Orestes, plena liberdade de ação, não só na combinação do 
plano com os demais comandantes de unidade, como na sua execu-

ção. 
Foi, então, combinado e estabelecido o seguinte: 

o 39 Batalhão de Caçadores atacaria as posições contrárias, 

no morro Melado (prolongamento norte da serra do Quilombo); 
o 29 Batalhão de Infantaria (primeira, terceira companhias 

e pelotão de metralhadoras), as posições do morro da Janelinha 

(prolongamento sul da mesma serra). 
A Fórça Pública baiana fixaria o inimigo na direção oeste, de-

fronte o morro do Cafezal, facilitando a progressão da segunda 
companhia do Batalhão, que se infiltraria pela mata, entre as posi-

ções inimigas, visando cortar-lhe a prov4vel retirada. 
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previsto, cessaram estes trabalhos e a tropa passou a viver nas trinchei-
ras. 

— as organizações do terreno (instalação de órgãos de fogo, de prote-
ção e de remuniciamento — posição de tiro e o abrigo de repouso) fo-
ram tbdas padronizadas e executadas, com grande vantagem e rapidez, 
de acbrdo com as instruções que constam do fascículo denominado Or-
ganizaçáb Rápida de uma Posição na Guerra de Movimento, elaborado 
pelo Estado Maior do Exército e aplicado, entre nós, pela primeira vez, 
nestas Manobras, com resultados práticos notáveis. 

— no sistema de organização de que falo, a instalação da arma auto-
mática e o abrigo de repouso do pessoal que a serve, estão inteligente-
mente ligados ou, melhor, juntos. Para cada parcela ou fração do grupo 
de comba'te há uma forma diferente de instalação de tiro e de abrigos 
próprios. Assim a instalação e abrigo para o F.M. tem a forma de um V, 
a instalação e o abrigo para os volteadores tem a forma de um Z e a ins-
talação e abrigo para os municiadores tem a forma de um U, conforme 
se verifica dos gráficos que junto a áste 'relatório, por onde se pode ver 
também as dimensões, profundidades, etc. 

— o emprego de tal sistema simples, prático, fácil e racional permitiu 
que companhias instaladas no terreno à noite, já no dia seguinte estives-
sem com todos os seus elementos enterrados e em condições de resisti-
rem. 

— conviria que se fizesse praticar por toda a tropa, nas instruções des-
te ano, tal sistema de organização do terreno (para as células elementa-
res de combate — F.M. e Mtr.). 

— além das organizações de que tratei, foram construídos para o B.C. 
um P.C. enterrado revestido de madeira (caibros e tábuas) que mandei 
adquirir à noite, em Rosário, porque não havia matas na região, abrigos 
para dois observatórios do Batalhão (Obst. 1 e Obst. 2) abrigos enterra-
dos para o serviço de saúde, para o C. Rem. do Btl. 
Foram também construídos abrigos enterrados e P.O. para as compa-
nhias e pelotões, conforme tudo se acha representado no calco das or-
ganizações do terreno junto a éste relatório. 
VI — Os Serviços prestaram ao comando do Btl., cada um na esfera de 
suas atribuições próprias, uma cooperação constante e proveitosa, pre-
enchendo perfeitamente os fins a que são destinados. 

VII — A barragem interior de fogos do batalhão foi desencadeada às 
quinze horas e quarenta e três minutos do dia D5 (16 de março), 
por ocasião da visita feita à nossa frente de defesa, pelos exmos. srs. dr. 
Getúlio Vargas, presidente da República, general Eurico Gaspar Dutra, 
ministro da guerra, general Estevam Leitão de Carvalho, comandante da 
39 Região Militar, general Almério de Moura, Inspetor do 29 Grupo de 
Regiões, coronel Osvaldo Cordeiro da Farias, interventor federal no Es-
tado, coronel Angelo de Melo, comandante geral da Brigada, acompa- 
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uma trincheira contrária que, dada a sua posição, batia com seus 

fogos todas as sub-unidades do corpo. Organizado e devidamente 

preparado, o pelotão atacou a trincheira visada, obrigando seus 
ocupantes a abandoná-la. Nessa ocasião, recrudesceu o combate, 

que continuou violento até o dia 22. 
Nos dias que se seguiram, prosseguiu a luta, com alternativas 

de maior ou menor intensidade, dia e noite, sem contudo cessar a 

fuzilaria. 
A 28, um batalhão de Força Pública da Bahia iniciou a pro- 

gressão para o morro do Cafezal, ocupando-o na manhã seguinte e 

trazendo, com isso, maior desafogo à terceira companhia. 
Esta; apesar da violência do ataque em conjunto com aquele, 

não conseguiu progredir, impedida pelas posições adversárias da 
frente do 39 Batalhão de Caçadores, que a hostilizavam de flanco 
com grande violência, sem que pudesse dominá-las. A situação to-
pográfica do local não permitia o auxílio da artilharia, cujos tiros 

podam em perigo as próprias tropas legais. 
Cessando a necessidade da permanência da primeira compa-

nhia, no local onde se achava, foi-lhe determinado, a 30, que se 

reunisse à terceira, para reforçá-la. Com  esta Providência, conse-

guiu-se melhorar as posições em relação às do inimigo, que ficou 
impossibilitado de executar qualquer manobra, na parte leste do 

morro do Quilombo. 
Este que, desde os primeiros dias da ocupação destas posi-

ções, vinha hostilizando-as com fogos de artilharia, intensificou os 
bombardeios à proporção que as tropas legalistas progrediam. 

Depois de alvejar vários pontos, a preocupação do adversário 

voltou-se para as primeira e terceira companhias, sbbre as quais ati-
rava duas ou mais vezes por dia e sempre que notava qualquer mo- 

vimento de tropas. 
Tal situação manteve-se de 31 de agosto até 4 de setembro, 

sendo, entretanto, durante esse periodo, feita a preparação do ter-
reno para a continuação do ataque — abertura de picadas, queima 
de matos e samambaias e tomadas outras providências, quase sem-
pre à viva força, porque o adversário procurava encarniçadamente 

manter suas posições. 
Na noite de 4 para 5, véspera de um assalto, foram executa- 

dos arriscadissimos trabalhos para a preparação de um espaldão pa-__ 
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nhados do sr. coronel Francisco de Paula Peixoto Vieira da Cunha, co-
mandante do Destacamento, e seu estado maior. 
O desencadeamento do fogo de barragem foi interessante pelo espetá-
culo que ofereceu e pelos ensinamentos decorrentes desse fato pouco 
comum." 

Ao terminar as Manobras, dirigiu o major Camilo, ao coman-
dante geral, o seguinte comunicado: 

"Comandante Geral Brigada Militar. Porto Alegre. De Saicã. 16-3-940. 
Terminaram hoje os trabalhos de manobras, tendo tudo corrido muito 
bem e tenho a grande honra e satisfação de informar-vos desde já que 
nossa tropa correspondeu com elevado espírito de sacrifício e notável 
interesse e boa vontade aos intensivos e repetidos esforços exigidos nas 
várias circunstâncias do quadro tático vivido. Oficiais e praças corres-
ponderam plenamente à confiança de seus chefes. S. Ex., o sr. presiden-
te da República, de passagem por aqui, depois de assistir desencadea-
mento barragem de fogos do batalhão, cumprimentou o comandante da 
unidade, seu estado maior pelo resultado das manobras em guie a 
Brigada tomou parte como força auxiliar do Exército Nacional. Cum-
primentaram também comandante do batalhão os exmos. srs. generais 
Leitão de Carvalho e Almério de Moura. Os srs. coronel Peixoto, 
comandante do destacamento, tenente coronel J. Carlos Barreto, oficial 
do Estado Maior, servindo como árbitro junto nosso destacamento, logo 
após término manobras estiveram em visita despedidas nosso acampa-
mento, ocasião em que expressaram seu vivo agrado pelos trabalhos rea-
lizados nossa unidade. Atenciosas saudações. Camilo de Morais Dias. 
Major comandante." 

Dirigidas as Manobras pelo Estado Maior do Exército, vieram 
ao Rio Grande, naquela ocasião, altas autoridades militares, entre 
as quais os generais de divisão Eurico Gaspar Dutra, ministro da 
guerra, Pedro Aurélio de Góis Monteiro, chefe daquele órgão téc-
nico, e Almério de Moura, inspetor do 29 Grupo de Regiões Milita- 

res. 
Como convidados especiais, assistiram-nas o dr. Getúlio Var- 

gas, presidente da República, que distinguiu a força da Brigada Mi-
litar com uma visita especial ao seu acampamento, os coronéis Os-
valdo Cordeiro da Farias, interventor federal, e Angelo de Melo, 

comandante geral. 
Dentre as apreciações feitas por altos chefes militares, sobre a 

atuação da tropa estadual, inseriremos aqui as seguintes: 
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"É sob a agradável impressão de seu êxito (refere-se ao resultado geral 
das manobras) que renovo aqui os meus agradecimentos pela presença 
de S. Ex. (o sr. presidente da República), agradecimento que tenho o 
prazer de tornar extensivo ao senhor interventor federal neste Estado, 
meu prezado amigo e camarada, coronel Osvaldo Cordeiro de Farias; a 
todas as autoridades civis que cooperaram com a Direção de Manobras.  

e à valorosa e disciplinada Brigada Militar do Estado, a qual, como fórça 
auxiliar do Exército, se fez representar nestes exercícios com seus desta-
cados elementos", (Do discurso proferido pelo general Eurico Gaspar 
Dutra, ministro da guerra, em Saicã, no dia do encerramento das Mano- 

bras)' 
"Tive grande satisfação em vê-la (refere-se à Brigada Militar )participar 
das manobras e dos exercícios nelas realizados onde sempre se conduzia 
de maneira a comprovar e a manter o mesmo espírito de disciplina, de 
ordem e de aprestamento na instrução." (Do discurso do general Góis 
Monteiro, chefe do Estado Maior do Exército, por ocasião da homena-
gem que lhe foi prestada pela Brigada Militar, em 30-3-1940). 
"Este comando tem o prazer de transmitir-vos a magnífica impressão 
que lhe deixou o contingente dessa corporação que tomou parte na Ma-
nobra, já pela apresentação material, já pela dedicação com que tomou 

. parte no exercício e boa direção que recebeu de seus quadros! 
(De um ofício dirigido pelo general Estevam Leitão de Carvalho, co-
mandante da 3 Região Militar, ao comandante geral da Brigada Mili-
tar). 

Após a terminação dos exercícios táticos, o que se deu a 16, 
o Batalhão de Caçadores teve de permanecer mais alguns dias em 
Saicã, aguardando as composições ferroviárias, que o transporta-
riam de retorno à capital. 

Aproveitando esse período, o major Camilo resolveu ir, com os 
oficiais da unidade e alunos do Curso de Preparação Militar, na ma-
nhã de 19, ao sítio onde se feriu a batalha do Passo do Rosário e 
ali, diante do monumento mandado erigir pelo general Belarmino 
de Mendonça, à memória do general José de Abreu, prestar uma 
homenagem aos brasileiros mortos naquela peleja. 

O monumento está localizado à cèrca de doze quilômetros 
do lugar onde estava acampado o batalhão, em uma longa e verde 
colina que se debruça sobre o arroio Itú, para o sul, e assinala o 
ponto exato em que tombou aqu4le valoroso cabo de guerra. 

Chegados ao local, formaram em círculo, ao redor do monu-
mento, oficiais e alunos do Curso de Preparação Militar, tendo o 
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primeiro tenente Helio Correia da Fontoura feito uma dissertação 
a respeito do fato histórico que ali se desenvolveu, desde a entrada 
de Alvear por Bagé. Após o toque de alvorada, oficiais e alunos 

permaneceram em posição de sentido, descobertos, durante um 
minuto, seguindo-se o toque de silêncio. 

O major Camilo, nessa ocasião, explicou que o toque de silên-
cio era a homenagem àquele que ali tombara, defendendo os ideais 
do Brasil, e o toque de alvorada destinado a despertar a mocidade 

para a defesa da Pátria Brasileira. 

Confiado o comando do Batalhão de Caçadores a um oficial 
de rara envergadura moral, competente, culto e disciplinado, como 
o é o atual coronel da reserva, Camilo de Morais Dias, e do esqua-
drão de cavalaria ao, hoje também coronel da reserva, Milton Go-
mes da Silva, oficial de elite e grande conhecedor da instrução de 
sua arma, não podia a Brigada Militar esperar menor brilho na sua 

representação, nas Manobras Regionais de Saicã, onde, mais uma 

vez, teve ocasião de demonstrar o ardor e a dedicação de seus ofi-
ciais e praças e como sabem aplicar os ensinamentos ministrados 

pelas missões instrutoras que nela serviram. 

Porque a Constituição Federal de 1937 se referisse, em seu 
artigo 159, número XXVI, à forças policiais dos Estados, surgiu, 
em alguns meios militares federais, a idéia de que tais fbrças não 
podiam mais ter o qualificativo de militares, sendo forçadas, todas, 
a tomar a denominação de Força Policial. 

Alguns Estados chegaram, mesmo, a alterar a denominação de 
suas corporações, dando-lhes aquele designativo. 

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul, porém, não se con-
formou com a situação. 

Consciente de seu valor e de seus grandes serviços prestados, 

leal e valorosamente, à epública, serviços que granjearam, para 
seu nome, uma auréola de justo prestígio e respeito, empregou-se a 
fundo para que lhe não atingisse tal mudança de nome, que seria a 
morte de suas nobres tradições militares, vindas desde mais de um 
século. 

Apoiados pelo interventor federal, coronel Osvaldo Cordeiro 

da Farias, os seus oficiais superiores iniciaram uma campanha, con-

tra a referida mudança e, aproveitando a vinda ,ao Estado do dr. 
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Osvaldo Aranha, então ministro das Relações Exteriores e que 
sempre demonstrara publicamente a sua grande admiração pela 
Força, constituíram-no advogado de seus desejos, certos de que o 
prestígio desfrutado pelo ilustre brasileiro conseguir-lhes-ia a vitó- 

ria. 
E, efetivamente, ass.  im foi. A 12 de março, a Interventoria Fe-

deral recebeu comunicação do Ministério da Justiça e Negócios In-
teriores, de que o presidente da República, por despacho de 7, 
aprovara, nos termos em que estava elaborado, o projeto de decre-
to-lei, fixando o efetivo da força, para o ano de 1940, e determi-
nando que fosse mantida a denominação de BRIGADA MILITAR. 

Quando o general Góis Monteiro, chefe do Estado Maior do 
Exército, passou pela capital do Estado, rumo aos campos de Sai-
cã, onde se realizaram as manobras, a que já nos referimos, a 6 de 
março, distinguiu a Brigada Militar com honrosa visita ao seu Quar-
tel General. 

Naquela ocasião, em amistosa palestra, manifestou ele o pra-
zer que sentia em novamente entrar em contato com a força rio-
grandense, para a qual teve palavras elogiosas, recordando a sua 
brilhante atuação em momentos difíceis nor.  que atravessou n País. 

Após o término das manobras, o ilustre militar voltou a Pôr-
to Alegre. Aproveitando a oportunidade, a Brigada Militar prestou-
lhe uma homenagem, que constou de uma festa campestre, realiza-
da no Capão da Brigadeira, antiga invernada, no município de Ca-
noas. 

A essa festa, que teve a presença do interventor federal, com-
pareceu grande número de autoridades civis e militares, entre as 
quais o general Estevão Leitão de Carvalho, comandante da 3@ Re-
gião Militar, os srs. Manoel Ribas e Nereu Ramos, interventores fe-
derais nos Estados de Paraná e Santa Catarina, respectivamente, se-
cretários do Estado e muitos oficiais do Exército, além da oficia-
lidade da corporação. 

Por delegação do comandante geral, falou, em nome da Bri-
gada Militar, oferecendo e justificando a homenagem, o tenente 
coronel Antéro Marcelino da Silva Junior, comandante do 39 Bata-

lhão de Caçadores. 
Agradecendo, o general Góis Monteiro proferiu longa e bri- 
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lhante oração, pondo em destaque os serviços prestados pela Briga-

da Militar ao País, em várias oportunidades. 

A certa altura, disse: 

"É, pois, uma circunstância toda auspiciosa, vê-los aqui nesta festivida-
de, que tanto me agrada e de que eu, para significar o apreço em que a 
tenho, apenas quererei lembrar-vos que a Brigada Militar, que nasceu 
do fundo da nossa história da República, tem sabido, em todas as fazes 
do desdobramento desse período de republicanismo no Pais, manter o 
renome, sob todos os pontos, digno dos maiores louvores. A posição es-
pecial da Brigada Militar neste Estado, como fator de ordem, como cor-
poração disciplinada, entre todas, e que na eventualidade provável de, 
no mais próximo futuro, poder ser chamada, de súbito, a prestar seu 
concurso eficaz e imediato à defesa da nossa integridade, deve mere-
cer o carinho daqueles que se acham investidos das responsabilidades de 
alto comando das fbrças nacionais. 

Muitas vezes, na minha agitada existência, tive sob meu comando as for-
ças mais importantes da Brigada Militar e, até hoje, só tenho de me con-
gratular e proclamar o meu agradecimento, a minha admiração, pelo va-
lor demonstrado por estes bravos e leais defensores da Pátria Brasileira, 
como bem chamou o vosso orador. É um justo título que eles merecem. 
É um exemplo de ordem, disciplina, que eu posso testemunhar com au-
toridade, porque, em muitas oportunidades, que tenho tido sob minhas 
ordens, nas campanhas cruentas que temos atravessado, para consolidar 
a nossa existência nacional, a Brigada Militar soube sempre se colocar ao 
lado da grandeza e integridade nacionais, defendendo a ordem em todas 
as circunstâncias, com a cOnsciência profunda de se bater por esta uni-
dade que devemos conservar até a perpetuidade." 

Antes de encerrar a festividade, o comandante geral ofereceu 
ao homenageado um álbum, contendo fotografias com flagrantes 
da tropa que tomara parte nas manobras, tendo sua excelência, ao 

recebê-lo, assim se expressado: 

-É uma recordação que terei no maior apreço das que me proporciona a 
Brigada Militar, cuja tradição representa para mim e para o Brasil, uma 
garantia no extremo sul do País, de ordem e de segurança. Tive grande 
satisfação em vê-la participar das manobras e dos exercícios nelas reali-
zados, onde sempre soube se conduzir de maneira a comprovar e a man-
ter o mesmo espírito de disciplina, de ordem e .de aproveitamento na 
instrução. Guardo com excelentes recordações este fino álbum que o se-
nhor me oferta e, mais uma vez, receba os meus agradecimentos." 
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Os imigrantes que, há mais de cem anos, vinham localizando-
se em terras do Rio Grande, continuaram sempre utilizando seus 
idiomas de origem, o que também faziam, em grande parte, os res-

pectivos descendentes, havendo muitos dèstes que, embora nasci, 
dos em gleba brasileira, não falavam absolutamente nada da língua 
pátria. 

É que, em regiões habitadas por tais elementos, os poucos na-
cionais que ali residiam, ao invés de empregarem unicamente o 
idioma próprio e procurarem forçar o seu uso generalizado, acaba-
vam adatando-se àquelas línguas e terminavam, também, por 
empregá-las em suas manifestações orais. 

Além disso, os velhos imigrantes, gozando de uma liberalida-
de imensa e sem precedentes em outros países, continuaram os 
usos e costumes que trouxeram de seus longínquos rincões e aqui 

insuflaram-nos a seus filhos e netos. Em muitos casos, éstes torna-
ram-se mais fervorosos adeptos do que seus ancestrais, arraigando-se 
de tal maneira a eles que desconheciam completamente os nossos. 
Em tudo e para tudo, utilizava-se o procedimento alienígena. Es-

colas primárias havia em que se ensinava somente a língua estran-
geira dominante na região, e cujos professores, em sua quase tota-
lidade, desconheciam o português ou nele mal se expressavam. 

Ao explodir, em 1939, o tremendo conflito armado que viria, 
em pouco, assolar o mundo inteiro, tais usos e costumes passaram 
a constituir, senão sério ao menos conturbador perigo para a Na-
ção, pois os elementos germânicos e italianos, e seus descendentes 
principalmente, tomaram-se de grande exaltação pelos guerreiros 
daquelas nacionalidades, os quais consideravam super-homens, ca-
pazes de transformar a feição do mundo. 

Foi só então que os nossos governos deram conta de quão im-
previdentes haviam sido e houve necessidade de certas medidas 
enérgicas para por cábro às situações que se apresentavam. 

Iniciou-se,então, vigorosa campanha de nacionalização, fazen-

do o Govèrno fechar tódas as escolas onde não era ministrado o 
ensino do português e as sociedades, com denominações estrangei-
ras, que não quizeram mudá-las para nomes nacionais. 

Nessa meritória obra, a Brigada Militar foi, também, chamada 
a cooperar. O 59 Batalhão de Caçadores, que estava aquartelado no 

bairro do Menino Deus, ocupando provisoriamente os pavilhões da 
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Secretaria da Agricultura, destinados à exposições agro-pecuárias, 
recebeu ordem de ir estacionar em Montenegro, mantendo os des-
tacamentos de policiamento de uma vasta região do Estado, abran-
gendo os municípios do Alto Taquarf, da chamada região colonial 
italiana e do nordeste, além dos do próprio município de Monte-
negro e do Caí, zonas onde predomina a população de origem ale-
mã e italiana. 

Dando início à nova incumbência, o 59 Batalhão para ali se-
guiu a 26 de junho, sendo recebido festivamente. 

O jornal O Progresso, em sua edição de 28, assim noticiou a 
chegada do Batalhão: 

"Conforme estava designado, chegou ante-ontem a esta cidade, o 59 Ba-
talhão de Caçadores da Brigada Militar do Estado, que, aqui, vem aquar-
telar. Em sinal de regosijo pelo faustoso acontecimento, o comércio fe-
chou, à tarde, e as ruas e edifícios públicos embandeiraram apresentan-
do a cidade festivo aspecto. À gare da Viação Férrea, compareceu extra-
ordinária massa popular, constituída de autoridades, pessoas gradas e re-
presentantes de todas as classes sociáis. Às 3,15 encostava à gare a com-
posição que transportava o Batalhão e respectiva oficialidade, a qual foi 
alvo de entusiástica ovação, por parte da massa popular que ali se pre-
mia. A seguir, ao som de sua banda musical, a fbrça desfilou pelas ruas 
Osvaldo Aranha e Ramird Barcelos, com destino ao edifício da Prefei-
tura, onde foi prestada expressiva homenagem ao comandante, coronel 
Aldo Ladeira Ribeiro, e oficialidade. Proferiu substancioso discurso de 
saudação, o dr. Ramiro Frota Barcelos, distinto clínico local e chefe do 
Posto de Higiene, que disse da satisfação que reinava entre o povo desta 
cidade pela vinda do 59 Batalhão, sendo muito aplaudido ao terminar. 
Falou, a seguir, agradecendo, o comandante coronel Aldo Ladeira Ri-
beiro, que proferiu expressivo discurso, recebendo prolongada salva de 
palmas às suas últimas palavras. A seguir, foi servida uma taça de cham-
panha, sendo trocadas saudações. O Batalhão, como já noticiáramos, fi-
cou alojado no quartel municipal e nos edifícios da antiga sociedade Vi-
torio Emanuel III, Loja Maçônica e Escola Paroquial. Reina intenso jú-
bilo nesta cidade por ésse fato auspicioso." 

Para poder desincumbir-se mais ou menos satisfatoriamente 
da missão que lhe fora confiada, o govèrno do Estado, por decreto 

de 19 de agosto, alterou a organização do 59 Batalhão, dando-lhe o 
.efetivo de batalhão completo, ao mesmo tempo que o 39 passava 

a batalhão incompleto. 
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Dessa forma, o 59 ficou com 640 homens, sendo 23 oficiais e 
591 praças, distribuídos pelo estado maior, pelotão extranumerá-
rio, três companhias de fuzileiros e uma companhia de metralhado-
ras pesadas; e o 39, com 480 homens (19 oficiais e 461 praças), fi-
cando com uma das companhias de fuzileiros sem efetivo. 

Dissemos.que a transformação do 59 Batalhão deu para poder 

desincumbir-se mais ou menos satisfatoriamente de tal missão, por-

que o número total de homens que deviam estar destacados era 
elevadíssimo em relação ao efetivo do corpo, que, como as demais 
unidades da fárça, jamais pode manter completos os destacamen-
tos que lhe cabia fornecer. 

Para que o serviço de policiamento do Estado, entregue uni-
camente à Brigada Militar, fosse executado cabalmente, à altura 
das necessidades, tornava-se, e torna-se ainda preciso, que o efetivo 
da corporação fosse substancialmente aumentado, com pelo menos 
mais três unidades, localizadas em pontos convenientes. 

Enquanto isso não for obtido, o serviço será um tanto defi-
ciente, não obstante à boa vontade e zelo do pessoal, que andará 
sempre sobrecarregado de encargos, muitas vezes superiores às suas 
possibilidades físicas, sem o indispensável repouso para a recupera-
ção de energias dispendidas. 

r)éveriam realizar-se, a 25 de agosto, na Chácara das Bananei-
ras, várias solenidades comemorativas ao r)ia do Soldado. O mau 
tempo reinante naquele dia, determinou fossem transferidas para 
19 de setembro. 

Dentre as festividades, destacou-se a inauguração do Estádio 
General Cipriano Ferreira, com demonstrações de educação física 
e provas desportivas, seguindo-se churrasco, inauguração de foto-
grafias no quartel do Centro de Instrução Militar, etc. 

Compareceram às solenidades o interventor federal; o coman-
dante da 3@ Região Militar, o Arcebispo Metropolitano, secretários 
do Estado, chefe de polícia, oficiais do Exército e da Brigada Mili-
tar e outras autoridades. 

A abertura das festividades deu-se às nove horas, quando o ge-
neral Estevão Leitão de Carvalho, comandante da 3@ Região Mili-
tar, ocupou o microfone da Rádio Farroupilha, que irradiou, de-
clarando iniciadas as solenidades e dando a palavra ao capitão ins- 
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trutor Helio Peres Braga, diretor de estudos do Centro de Instru-
ção Militar, que leu uma conferência sobre a personalidade do Du- 

que de Caxias. 
Terminada esta, o general Osvaldo Cordeiro de Farias, inter-

ventor federal, declarou inaugurado o estádio, passando o capitão 
Cícero Krás Borges a proferir o discurso inaugural, em que expli-
cou as razões por que fora dado o nome do General Cipriano Fer-
reira, ao mesmo. Em nome da família do antigo comandante geral, 

agradeceu o sr. Francisco Perfeito Ferreira. 
Dando início à parte desportiva, três turmas de alunos do 

Centro de Instrução Militar, sob a direção dos segundos tenentes 
Volmí de Missões Bocorni, Carlos Pandolfo e Danilo Dias Pinto, 
executaram uma lição de educação física, impressionando agrada- 

velmente à grande assistência. 
Realizou-se, em seguida, o desfile atlético, por turmas repre- 

sentativas das unidades estacionadas na capital. 
Em prosseguimento, foram levadas a efeito as provas de reve-

sarnento, de quatrocentos e de mil e quinhentos metros rasos, ten- 

do vencido a primeira a equipe representativa do Curso de Prepara-
ção Militar e as duas outras, respectivamente, o segundo sargento 
Egidio Bitencourt, da Companhia de Administração, e o soldado 
Rivaldino Meier, do 19 Batalhão de Caçadores. 

Na cancha de basquete, foi disputada uma partida entre alu-
nos da Escola Preparatória de Cadetes e do Curso de Preparação 

Militar, vencendo aquéles. 
Encerraram-se as solenidades com uma visita à Linha de Tiro, 

seguindo-se um churrasco, no bosque de eucaliptus, tendo falado, 
nessa ocasião, saudando os presentes, em nome do comandante ge- 

ral, o capitão Mozart Ferreira. 
O Estádio da Chácara das Bananeiras, ao qual mui justamente 

foi dado o nome do general Cipriano da Costa Ferreira, teve a sua 
construção iniciada, mais ou menos em fins de 1936, no comando 
do coronel João de Deus Canabarro Cunha. Os trabalhos decorre-
ram com alguma morosidade, devido não só aos parcos recursos 
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materiais de que se dispunha, como também ao enorme volume de 
terra, que teve de ser removido. 

Dirigiu as obras, com muita dedicação e competência, o capi-

tão Cicero Krás Borges. 

Por ocasião das festividades da Semana da Pátria, de 19 a 7 
de setembro, a Brigada Militar hospedou uma turma de coloni-

nhos, ficando alojada parte do 29 e parte no 39 Batalhão de Caça-

dores. 
Para os que não sabem, devemos explicar que os coloninhos 

eram crianças, trazidas das regiões coloniais, pela Secretaria de 
Educação, para assistirem àquelas solenidades e ficavam hospeda-
das em quartéis, colégios e residências particulares que os quizes-

sem receber. 
Os que foram acolhidos naqueles quartéis receberam carinho-

so tratamento por parte de oficiais e praças, tiveram alimentação 

especial e assistência médica constante, sendo-lhes proporcionado 
passeios em autos-ônibus a vários pontos da cidade e oferecidas al-
gumas pequenas festas internas, inclusive uma representação tea-

tral, no quartel do 39 Batalhão. 
Filhos de oficiais e praças foram companheiros dos pequenos 

hóspedes. 

Em face do dispOsto no decreto-lei n9 160, de 17 de outubro, 
a chefia do Serviço de Fundos passou a ser exercida por um tenen-
te coronel. 

,..marnbro, consoante autorização do Governa...foi 
posto em e'X' ecução, em caráter de experiência, o Regulamento  Ge-
ral da'Ac___,,._L_I•nin 

Em conseqüência, foi criado, também no mesmo , caráter, o 
cargo, de Inspetor Geral de Administração, sendo nomeado para 
exercê-lo o tenente coronel Aldo Ladeira Ribeiro, comandante do 
59 Batalhão de Caçadores. 

Em novembro, realizaram-se em Pôrto Alegre, promovidas pe-

la Liga de Tiro Sul Riograndense, provas eliminatórias de tiro, afim 
de selecionar a respectiva representação ao Campeonato Nacional 
de Tiro, a efetuar-se no Rio de Janeiro. 
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Em tais provas, tomaram parte quatro oficiais da Brigada 

Militar, em concorrência com seis atiradores civis, detentores de 
valiosos prêmios e de posição firmada entre os principais atirado-

res do País. 

A representação da força estadual conquistou as seguintes co-
locações: 

Revólver — capitão Milton Gomes da Silva, 29 lugar; capitão 
Aureliano Siqueira Gomes, 39 lugar. 

Pistola — segundo tenente Hermano "Jolff, 29 lugar: capitão 
Aureliano Siqueira Gomes, 39 lugar. 

Carabina reduzida — capitão Aureliano Siqueira Gomes, 29 
lugar; segundo tenente Hermano Woff, 39 lugar. 

Fuzil de guerra — capitão Milton Gomes da Silva, 39 lugar; ca-
pitão Aureliano Siqueira Gomes, 49 lugar. 

No cômputo final, sete dos concorrentes adquiriram o direito 
de representar o Rio Grande do Sul no referido Campeonato, es-

tando compreendidos entre eles os três oficiais acima e mais o ca-
pitão Floriano Peixoto Sobral, os quais, integrando a equipe sul 

riograndense, foram ao Rio de Janeiro. 
A atuação desses oficiais foi brilhante e, em telegrama de 3 de 

dezembro, o chefe da embaixada de atiradores, sr. Paulo Pôrto Pi-
res, congratulou-se com o comando da Força, por ter a equipe de 
seus oficiais alcançado a vitoria na prova olímpica de pistola rápi-

da, conquistando o bronze Coronel Aparicio Gonçalves Borges. 

A propósito desse auspicioso fato, o presidente da Federação 
Brasileira de Tiro, capitão Antônio Ferraz da Silva, dirigiu expres-
sivo ofício de congratulações à Brigada Militar, ressaltando o valor 
dos atiradores que venceram aquela prova, com os seguintes resul-
tados: tenente Hermano Wolff, trinta e cinco silhuetas; capitão 
Aureliano Siqueira Gomes, trinta e quatro e capitão Milton Gomes 

da Silva, vinte e sete, somando o total de noventa e sete silhuetas. 

A 11 de dezembro, recebeu a Brigada Militar a honrosa visita 

do general Manoel Rabelo, inspetor da arma de engenharia do 

Exército. 
Depois de percorrer todos os quartéis e estabelecimentos, s. 

exa. foi recebido no salão nobre do Quartel General, onde se acha- 
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va toda a oficialidade, sendo então saudado pelo comandante ge-

ral. 
Agradecendo, o ilustre militar declarou que, de há muito, já 

admirava a tropa estadual, através dos serviços por ela prestados, 
desde os primórdios da República e externou a agradável impres-

são que tivera, de tudo quanto lhe fora dado observar. 

A 26 de abril de 1938, o então comandante geral, coronel 

Agenor Barcelos Feio, submetera à apreciação do Governo um an-
te-projeto de reorganização da Justiça Militar do Estado, em face 

de disposição da lei federal n9 192, de 17 de janeiro de 1936. 
Já o Estado de São Paulo, por decreto de 8 de janeiro de 

1937, tomara tal medida, e o projeto do coronel Feio baseara-se, 

em parte, na lei paulista. 
O projeto foi submetido a estudos nos Ministérios da Guerra 

e da Justiça, e esteve perdido por algum tempo. Encontrado, mais 
tarde, foi profundamente modificado, no Estado, por quem nada 
entendia de organização militar e desconhecia completamente o 

Código da Justiça Militar. 
Finalmente, a 19 de novembro de 1940, foi promulgado o de-

creto-lei n9.47, reorganizando a Justiça Militar estadual, e para vi-

gorar a partir de 19 de janeiro seguinte. 
As principais modificações introduzidas foram a autonomia 

do judiciário militar, que passou a funcionar diretamente subordi- 
nado administrativamente à Secretaria do Interior, e a criação da 
Corte de Apelação, em caráter permanente, composta de uatro 
juízes militares e um togado, todos vitalícios. 

Corrigindo erro que havia no decreto-lei n9 47, em face de al-
terações feitas no respectivo projeto e a que já nos referimos, o 
Governo baixou outro decreto-lei, em 24 de março de 1941, resta-
belecendo os Conselhos de Justiça das unidades, para julgamento 
de desertores, previstos no Código da Justiça Militar e que aquele 

suprimira. 
Ainda pelo mesmo decreto foi mandado aplicar aos condena-

dos militares as disposições do decreto n9 39, de 28 de março de 

1940, que permitiu fossem sentenciados civis empregados em ser-
viços externos de utilidade pública, desde que preenchessem condi-

ções nêle estabelecidas. 
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ÇAPI-TULO XXIII 

— Mudança do Serviço de Intendência. — 
Documentos Sanitários de Origem. — Grandes 
enchentes no Estado. — Quartel da Companhia 
de Guardas, no Rio Grande. — Nova tabela de 
vencimentos para oficiais, aspirantes e sub-te-
nentes e extinção da gratificação especial da 
quarta parte dos vencimentos. — Isentos do im-
pbsto do selo os títulos de promoção de oficiais 
e de reforma de oficiais e praças. — Repercussão 
no Rio Grande do Sul do afundamento de na-
vios brasileiros; atuação de elementos da Briga-
da Militar, na preservação da ordem pública. — 
Visita do General Emilio Lucio Esteves. — O 
4? Batalhão de Caçadores recebe uma Bandeira 

Nacional. — Criação de um Contingente Mixto, 
na cidade do Rio Grande. — Inauguração do 
Parque Internacional, em Santana do Livramen-
to. — Criação do Batalhão de Guardas, com 
sede no Rio Grande. — Prova hípica Bolívia. — 
Provas de tiro organizadas pela Federação Sul 
Riograndense de Tiro. — Prova hípica vencida 
por oficial da Brigada Militar. — Homenagem ao 
general Osvaldo Cordeiro de Farias, ao deixar o 
governo do Estado. — O coronel Ernesto Dome-
les assume a Interventoria. — Provas hípicas em 
Uruguaiana. — Apreensão de contrabando por 
praças do destacamento de Santa Rosa e feri-
mentos em uma delas. — Visita à Brigada Militar 

do coronel uruguaio Osean Moreira. — Destaca- 

mento Leste do Corpo de Bombeiros. — Seção 	--nue 
Mobilizadora Autônoma. — Auxílio de praças 
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aos serviços de 'estiva, em Pôrto Alegre. — Qua-
dro de Administração. — Parada.Militar,em ho-
menagem à Força Expedicionária Brasileira.,.—

Extinção da graduação de_sargento.pjudante. — 

Inauguração de um retrato do general Es.ieve-s. 

— O coronel Angelo de Melo deixa o comando 

da Brigada. — Cooperação do Serviço de Saúde 
na seleção de elementos para a Força Expedi-
cionária Brasileira. — Greves na Viação Férrea e 
nas minas de carvão no município de São Jerô-
nimo. — Enfermaria Regimental do 30  Regi-

mento de Cavalaria. — Fornecimento de água à 
Chácara das Bananeiras. — Aumento dos qua-
dros de oficiais do Serviço de Saúde e Veteriná-
ria. — Entrega da Invernada de Gravata(. — Gre-
ve do pessoal das minas de carvão em São Jerei-
nimo. — Volta à antiga denominação o Curso 
Prático de Enfermeiros e Padioleiros. — Queda 
de um avião no Guafba. 

1941 

A 29 de março de 1941, o Serviço de Intendência, antiga As-

sistência do Material, que, desde a inauguração do Quartel Gene-
ral, em 1928, nele funcionava, mudou-se para o próprio à rua Co-
ronel André Belo, esquina da avenida Praia de Belas, onde já se 
achavam instaladas as oficinas e outras repartições a ele subordina-

das. 

Por decreto de 15 de abril, foram aprovadas as instruções re-
guladoras dos documentos sanitários de origem dos oficiais e pra-
ças da Brigada Militar, as quais estavam em vigor, administrativa-

mente; desde 1926. 

Em fins de abril, chuvas torrenciais fizeram transbordar os 

rios que constituem o sistema hidrográfico do Estado, causando a 

maior enchente até então conhecida. 
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O flagelo atingiu muitos municípios, inclusive o de Porto Ale-
gre, onde assumiu proporções catastróficas, determinando a mobi-
lização de todos os recursos pessoais e materiais disponíveis, para 
serem empregados nos socorros à população surpreendida por tão 

dura contingência. 
Como sempre, em situações difíceis, a Brigada Militar de;  

monstrou sua grande dedicação ao bem-estar público, empregan-
do-se a fundo, não só na manutenção da ordem, como também 
procurando atenuar os sofrimentos dos nossos conterrâneos. 

Em tal emergência, a Brigada Militar mostrou-se à altura da 
dolorosa e imprevista situação, pondo à prova todo o seu denodo e 
real sacrifício, com verdadeiro estoicismo e grande espírito de 
sacrifício, não obstante muitos de seus homens terem sofrido, tam-
bém, as horríveis conseqüências do momento, deixando de lado 
interesses próprios, para somente ocupar-se da coletividade. 

Quarte.I General, os quartéis dos Batalhões de Infantaria 29 
e 39, do Regimento Bento Gonçalves e do Coxpo_cle_Bombeiros, o 
Serviço de Intendência, com as oficinas e a garage, e as casas de re-
sidência de oficiais e praças, de propriedade da Brigada e localiza-
das próximo aos estabelecimentos acima, „muito sofreram com a  

enchente,, ficando  basta nte danificadas pela ação das águas, assim 

como também os móveis e utensílios que as guarneciam. 
Ainda, o Arquivo da Brigada, situado na parte térrea do Quar-

tel General, foi alcançado pela ação do terrível elemento. 
Para culminar, em plena enchente, manifestou-se incêndio no 

pavilhão onde funcionava a Alfaiataria, que foi quase todo destruí-
do. 

A 3 de outubro, com a presença do comandante geral e de au-
toridades locais, foi inaugurado, na cidade do Rio Grande, o quar-
tel da Companhia de Guardas. 

A construção foi dirigida pelo capitão engenheiro, dr. Ernesto 

Krieger, que, tendo ingressado na força como praça de pré, pelo seu 
esfOrço e perseverança, conseguiu diplomar-se em engenharia civil, 
na Universidade Técnica de Pbrto Alegre. 

Por decreto de 19 de novembro e em virtude de proposta do 
comando da Brigada, o governo fixou nova tabela de vencimentos 
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para oficiais, aspirantes a oficial e sub-tenentes, a vigorar de 19 de 
janeiro seguinte. 

Passaram, então, a ser os seguintes vencimentos anuais, em 
cruzeiros: coronel, 39.000; tenente coronel, 31.200; major, 25.200; 
capitão, 19.200; primeiro tenente, 15.600; segundo tenente, 
12.000; aspirante a oficial e sub-tenente, 9.500. 

A mesma lei declarou extinta, a partir ainda de 19 de janeiro, 
a gratificação especial da quarta parte, sobre os novos vencimen-
tos. Mas, na realidade, fOra ela suprimida, pois, nem mesmo os que 
já a percebiam, com direito adquirido, a receberam mais. 

Essa gratificação constituia uma tradição na fô_rça estadual, 
pois fora instituída pelo artigo 26 da lei provincial n9694, de 6 de 
setembro de 1869, para aqueles oficiais que contassem mais de vin-

te e cinco anos de serviço. 
No Corpo Policial, então existente, o primeiro a obtê-la foi o 

capitão João Mauricio de Oliveira, comandante da sexta compa-
nhia, ao qual, em 24 de fevereiro de 1870, o governo mandou 
abandoná-la na razão anual de duzentos e dezesseis mil réis e a 
contar da data da lei, quando já preenchia o requisito de tempo ne-

cessário. 
Extinta, ao que parece, com o advento da República, foi, 

poucos anos depois, restabelecida. 

19:4i 

Em decreto-lei n9207, de 9 de junho de 1942, foram declara-
dos isentos do impôsto do selo os títulos de promoção dos oficiais 

e os de reforma de oficiais e Praças. 

Desde setembro de 1939, vinha a Europa sendo conflagrada 
por uma luta armada de grandes proporções, gerada pela ambição 
de poder e de mando de um tarado, talvez sem semelhante na his- 

tória da humanidade. 
Adolfo Hitler, chefe do povo alemão, dando arras aos seus 

sentimentos de perversidade, tentava dominar as nações do Velho 
Mundo e quiçá do Novo, procurando estabelecer a ascendência de 

sua raça, que julgava superior às demais. 
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Na sua insânia, alentada por um grupo de partidários que lhe 
eram dedicados de corpo e alma, e preparado eficientemente para 
a luta armada, desde alguns anos de trabalho perseverante e em 
grande parte oculto, quando julgou-se devidamente preparado, ata-
cou as nações mais próximas, quase de surpresa, levando-as de ven- 
cida. Facilitou-lie, em muito, o sucesso inicial, o trabalho sorratei-

ro feito por adeptos do nacional-socialismo alemão em muitos paí- 
ses do mundo. 

No mar, os submarinos germânicos torpedeavam, sem qual- 
quer aviso prévio, navios de várias nacionalidades, não escapando 
a tal procedimento bárbaro barcos brasileiros, que navegavam tran-
qüilamente, por não estar o Brasil envolvido na luta armada, sen-
do, portanto, nação neutra e como tal devendo ser respeitada. 

Aos primeiros torpedeamentos, a chancelaria brasileira pro-
testou junto ao Governo alemão. Tais protestos, entretanto, foram 
lançados ao desprezo, tanto que, em dias do mês de agosto de 
1942, foram torpedeados, quase simultaneamente, em águas terri-
toriais brasileiras, na altura da costa nordeste, os navios Araraqua-
ra, Baependi, Arará, Anibal Benevolo e itagiba, os quais transpor-
tavam tropas que se encarregariam da vigilância do norte do País e 
muitos passageiros. O número de mortos foi elevadíssimo. 

Ao se divulgar a notícia, o movimento de indignação do po- 
vo de todos os Estados;sopitado por algum tempo, explodiu com 
fúria inaudita. Em tOda parte, as populações exaltadas saíram para 
as ruas e começaram a atacar as casas comerciais de súditos do Ei-
xo, depredando-lhes as instalações, mercadorias, etc. 

A agitação popular, em POrto Alegre e no interior do Estado, 
foi também intensa. 

aWarintuito de_garantir o patrimônimaciornl, ameaçado pela 
massa popular, a Brigada Militar foi chamada a cooperar na manu-
tenção da ordem, ao lado de elementos do Exército e da Guarda 
Civil. 

No dia_18 de_ag6sto, foram destacados os_seguintes elemen;  

tos: 
— um pelotão do 29 Batalhão de Caçadores, sob o comando 

do segundo tenente Antônio dá Silva Nunes, para patrulhar e guar-

necer a zona industrial da cidade, permanecendo nesse serviço até 

às vinte e três horas do dia seguinte: 
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um pelotão do 39 Batalhão de Caçadores, sob o comando 

do segundo tenente Orfeu Correia da Silva, para guarnecer as ofici-

nas da Fábrica Renner, recolhendo-se ao quartel às quatoi-ze horas 

do dia seguinte: 
,,unn.pelotão do Corpo de Bombeiros, com dois oficiais, .p

as zonas_da Floresta e centro da cidade, recolhendo-se_às_duas,.. 

horas do dia 19:. 
Nos dias seguintes, até 23, as forças mantiveram-se em rigoro-

sa prontidão, fornecendo elementos para policiamento da cidade, 

nas zonas mais ameaçadas, e guarda de estabelecimentos indus-

triais. 
Em Pelotas, também a exaltação do povo atingiu ao auge, 

conforme se evidencia das comunicações recebidas pelo comandan-
te geral, em que o comandante do 49 Batalhão de Caçadores trans-

mitiu informações e deu conta da atuação dos elementos de sua 

unidade. 
Na tarde de 18, á medida que os jornais iam afixando as notí-

cias do afundamento dos navios brasileiros, a população daquela 

cidade começou a reunir-se e formando uma enorme massa, em 

protesto contra tamanha selvajaria, dirigiu-se, em grande comício 
cívico, à residência das autoridades civis e militares, havendo dis-
cursos inflamados. Entretanto, nessa primeira manifestação tudo 

correu bem. 
Alta noite, porém, entre vinte e três horas de 18 e duas horas 

de 19, certamente depois de ter conhecimento do que ocorrera em 
Porto Alegre, o povo, em vários grupos e em crescente exaltação 
de ânimos, num ímpeto incontido de vingança, dirigiu-se aos Ho-
téis do Comércio e América, de propriedade de alemães, à residên-
cia do cirurgião-dentista Kochtrap, à Casa de Ferragens Nickele, às 
firmas Palmira e Casa Knap, além de outras firmas germânicas, à 
residência de Chrifeel Vogt, ex-adido ao Consulado Geral alemão, 
à Marmoraria Laogt, à residência de Rodolfo Nickele e outras 
mais, onde queimou ou quebrou móveis, artigos comerciais, ape-
drejou e quebrou portas e janelas, sem contudo ter havido nenhum 

acidente pessoal. 
As duas horas da madrugada de 19, após ingentes esforços, as 

autoridades policiais de Pelotas, auxiliadas pelo presidente do nú-

cleo local da Liga de Defesa Nacional e por oficiais do 42  Batalhão, 
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conseguiram restabelecer a ordem, sem emprego da força. 
Entretanto, no decorrer do dia 19, recrudesceram novamente 

os ataques à propriedade particular, por grupos cada vez mais exal-
tados. Entrando em ação, obedecendo ordens do governo do Esta-

do e do comando da 3  Região Militar, elementos do 49 Batalhão 
de Caçadores e do 99 Regimento de Infantaria, orientados pelos 
respectivos comandantes, conseguiram restabelecer a ordem, sem 
haver necessidade de atos de violência, pois que o povo acatou 
imediatamente as providências daquelas autoridades. 

Em Montenegro, onde seria de esperar-se graves acontecimen-
tos, dado que a maioria da população do município é de origem 
germânica, os ânimos mantiveram-se calmos, realizando-se, apenas, 
imponente manifestação patriótica, dirigindo-se a massa popular 
ao acantonamento do 59 Batalhão de Caçadores, ao qual prestou 
significativa homenagem. 

No Rio Grande, a multidão exaltada começou com manifesta-
ções cívicas, que, posteriormente, por influência de elementos per- 
niciosos, degeneraram em atos de franca desordem e vandalismo, 
havendo quem aproveitando-se da situação, praticasse roubos, 
sendo alguns indivíduos presos pela polícia. 

No Assalto à Companhia União Fabril, foi ferido levemente o 
segundo sargento Juvêncio Bidart e, nas depredações no Ginásio 
São Francisco, o cabo José Hernandes, ambos da Companhia de 
Guardas e que faziam parte dos elementos que garantiam os cita-
dos estabelecimentos. 

Graças, entretanto, à atuação enérgica do comandante da 
guarnição federal, auxiliado por oficiais do Exército, daquela Com-
panhia e autoridades civis, a ordem foi restabelecida. 

Em Santa Maria, Santana do Livramento e Passo Fundo, os 
Regimentos de Cavalaria 19, 29 e 39 cooperaram ativamente com 
fàfças do Exército e autoridades civis, na manutenção da ordem, 
diante da grande exaltação de ânimos do povo em geral. 

Tendo o governo brasileiro, a 22 de agósto, reconhecido o es-
tado de beligerância entre o Brasil e a Alemanha e a Itália, em con-
seqüência da insólita agressão ao nosso País, a Brigada Militar, daí 
em diante, manteve-se sempre pronta para qualquer emergência. 

Na região do município de Santa Rosa, fronteira com a Repú-
blica Argentina, havia perigo de infiltração de elementos do Eixo, 
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vindos deste País, pois o Governo brasileiro estava perfeitamente 

informado de que se tramava qualquer perturbação da ordem no 

território do Rio Grande, promovida por st'iditos dos países inimi-
gos. 

Para prevenir acontecimentos mais graves, que se poderiam 
desenrolar no futuro, deliberou o interventor federal fazer seguir 

para aquela zona uma unidade da Brigada Militar, que ali manter-

se-ia em vigilância. 
Na impossibilidade de deslocar das respectivas sedes qualquer 

das unidades da força, foi, então, encarregado de tal missão o Cen-
tro de Instrução Militar, que, a 24 de agosto, para ali se deslocou, 
sob o comando do maior Gerdano de Abreu, levando o efetivo de 
417 homens. Cumprida a incumbência, o Centro regressou para 

Porto Alegre, em fins de dezembro. 
Embora sopitando os sentimentos Oe repulsa, que avassala-

vam o povo brasileiro, a Brigada Militar soube ser digna de suas al-
tas responsabilidades. Agiu com moderada energia, garantindo, 

dentro do que permitia a multidão desenfreada, a vida e a proprie-

dade dos si'vlitos do Eixo. 
Não praticou violências, nem excessos injustificados, mas fez 

valer a sua autoridade, sempre que se tornou preciso. 

A 14 de novembro de 1942, recebeu a Brigada Militar a visita 

do general de divisão Emilio Lúcio Estaves, inspetor do 29 Grupo 
de Regiões Militares, seu antigo instrutor e grande amigo. 

O saudoso chefe, que tinha em cada oficial da corporação um 

sincero admirador e amigo leal, foi recebido cordialmente por toda 
a oficialidade do Quartel General, com a qual se manteve em amis-
tosa e prolongada palestra. 

Em tocante cerimônia cívica, realizada a 16 de novembro, a 
Escola Normal Assis Brasil, de Pelotas, fez entrega ao 49 Batalhão 

de Caçadores, sediado na mesma cidade, de uma fina Bandeira Na-
cional, para ser conduzida pela tropa, confeccionada pelas alunas 
de melhor comportamento e aplicação, sob a direção de professo-
ras. 

Assistiram ao ato as altas autoridades locais. Oferecendo a 
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Bandeira, em nome da Escola, proferiu brilhante oração a profes-

sora Santuzza Lemos. 

1943 

A 25 de janeiro de 1943, foi criado, em caráter provisório, na 
cidade do Rio Grande, um contingente mixto, constituido pela 
Companhia de Guardas e por elementos do 29 Batalhão de Caçado-
res e do Regimento Bento Gonçalves, que para ali destacaram. Esse 

contingente foi dissolvido a 5 de abril. 

Em princípios de março, foi inaugurado, na cidade de Santa-
na do Livramento, o Parque Internacional, construido sobre a li-
nha divisória e localizado parte no Brasil e parte na República do 

Uruguai. 
. Como representantes do governo brasileiro, estiveram presen-

tes o dr. Alexandre Marcondes Filho, ministro do Trabalho e inte-
rino da Justiça, o general Osvaldo Cordeiro de Farias, interventor 
federal, e o general Emilio Lucio Estavas. 

No ato da inauguração, formou um destacamento de tropas, 
do qual participou o 29 Regimento de Cavalaria, sob o comando 

do major Gastão Barbosa. 
A propósito, o comandante da 3 Região Militar, em 4 de 

maio, dirigiu um ofício ao interventor federal, transmitindo-lhes 
as referências elogiosas feitas pelo ministro das Relações Exteriores 
sobre as fôrças que formaram naquela ocasião: 

"Havendo tido conhecimento da magnífica impressão produzida pelas 
fOrças militares brasileiras Que participaram, com excepcional realce, da 
cerimônia da inauguração da Praça Internacional, localizada entre as ci-
dades de Santana do Livramento e Rivera, a 26 do mês passado, tenho a 
honra de dirigir-me a vossa excelência para salientar que seria de inteira 

justiça uma palavra de elogio às referidas forças." 

No citado ofício, dizia o comandante da 3@ Região Militar 
que aquela tropa tivera o efetivo de 1.400 homens, sob o comando 
do tenente coronel Joaquim Ribeiro Dutra, dela participando o 29 

Regimento de Cavalaria da Brigada Militar. 
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Decorrente das necessidades de intensa vigilância no litoral P 

para cooperar com o governo federal, no que se tornasse preciso, 
foi criado, na Brigada Militar, por decreto de 25 de março, uma 

unidade de infantaria, com a denominação de Batalhão de guar-

das, sediado na cidade do Rio Grande, tendo o efetivo de 25 ofi-

ciais e 591 praças, absorvendo, em sua organização, a Companhia 

de Guardas. 
Na mesma data, foi, também, mandado dar efetivo às tercei-

ras companhias dos Batalhões de Caçadores 39e 49e ao terceiro es-
quadrão do Regimento Bento Gonçalves. 

Não foi, entretanto, aumentado o pessoal da corporação, em 
correspondência às necessidades decorrentes dessas providências, 

pois os .quadros de oficiais e de especialistas daquele Batalhão não 

foram preenchidos, ficando para sê-lo mais tarde, a juízo do gover-

no. Os elementos necessários, além dos da Companhia de Guardas, 
que passaram a integrar a nova unidade, foram tirados dos demais 

corpos, a ela ficando adidos. 
Conseqüentemente, houve somente o aumento de 778 praças, 

assim discriminadas: 7 sub-tenentes, 1 sargento ajudante, 7 primei-
ros sargentos, 57 segundos sargentos e 15 terceiros ditos, 119 
cabos, 568 soldados, 2 segundos sargentos e dois cabos especialis-

tas. 
A 24 de junho, em cumprimento à determinação superior, o 

Centro de Instrução Militar realizou, em sua carrière, a prova Bolí-

via, prevista nas Instruções para a Temporada Hípica de 1943, or-
ganizadas pela 5iretoria de Remonta e Veterinária do Exército. 

Concorreram 16 sargentos do 39 Regimento de Cavalaria 
Divisionário, do Regimento Bento Gonçalves e daquele Centro, ob-
tendo o primeiro lugar o sargento Alvaro Capitulino Nunes, da se-

gunda dessas unidades. 

A 15 de julho, teve lugar a prova de tiro silhueta-busto, orga-

nizada pela Federação Sul Riograndense de Tiro e destinada a ofi-

ciais das guarnições de Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo. Sa-
grou-se vencedora a equipe da Brigada Militar, integrada pelos capi-

tão Cicero Krás Borges, primeiro tenente Olavo João Urquia Cas-

tagna e segundo dito Hermano Wolff. 
Individualmente, classificaram-se em primeiro, segundo e ter- 
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ceiro lugares, respectivamente, o tenente Wolff, os capitães Cicero 
e Aureliano Siqueira Gomes. 

Em outra prova de tiro, nas mesmas condições, para quais-
quer atiradores e realizada a 18, laureou-se o vencedor coletivo o 
Departamento Desportivo da Brigada Militar, com uma equipe for-
mada pelos capitães Aureliano Siqueira Gomes, Cicero Krás Bor-
ges, Milton Gomes da Silva, segundos tenentes Carlos Pandolfo e 
Hermano Wolff, classificando-se, individualmente, em primeiro e 
terceiro lugares, respectivamente, o capitão Cicero e o segundo te-
nente Mi litão da Silva Neto. 

O general Osvaldo Cordeiro de Farias que, desde 1938, exer-
cia a Interventoria Federal do Estado, solicitou, em princípios de 
setembro, exoneração dessa função, a fim de seguir para a Europa, 
integrando a Força Expedicionária Brasileira. 

Desejando expressar-lhe seu reconhecimento pelos inúmeros 
benefícios recebidos em seu governo, a Brigada Militar prestou-lhe 
expressiva homenagem, no dia 4, na Chácara das Bananeiras, à qual 
estiveram presentes altas autoridades civis e militares e a oficialida-
de da corporação. 

Falou, em nome da Brigada Militar, o tenente coronel Flores-
tano de Souza Guterres, que proferiu eloquente oração, tendo 
agradecido o homenageado, que teceu um hino de louvor à fórça. 

Do relatório que o ilustre militar apresentou ao governo da 
República, ao deixar o cargo, constou o seguinte, com relação à 
fõrça estadual: 

"A gloriosa Fórça Pública do Rio Grande prosseguiu, sob minha admi-
nistração, as .b-adições que já a fizeram organização modelar, de mereci-
do conceito dentro e fora do Estado. Briosa e disciplinada com estrutu-
ra e aparelhamento definidos, é das instituições que menos preocupa-
ções causam ao governante que deseja mantê-la eficiente e vigilante no 
cumprimento de seus austeros deveres. Basta que se lhe concedam os 
elementos materiais indispensáveis e o conforto moral da consideração a 
que faz jús, que se respeitem suas prerrogativas e os direitos de sua dig-
na oficialidade, assim como os de suas praças e graduados, para que a 
valorosa Brigada Militar seja, como sempre, um esteio inquebrantável da 
ordem e da tranqüilidade públicas. Creio assim haver procedido, pois ti-
ve, inalteravelmente, a consciente e viva solidariedade e a espontânea 
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dedicação desta força armada, apoiando minha ação governamental e as-
segurando a tranqüilidade da família riograndense." 

A 11, tomou posse de suas elevadas funções o novo interven-

tor federal tenente coronel Ernesto Doneles. 
Para prestar as continências do estilo, formou, sob o coman-

do do tenente coronel Justino Marques de Oliveira, um destaca-

mento constituído pelos Batalhões de Caçadores 29 e 39 e de um 

esquadrão do Regimento Bento Gonçalves. 
Comemorando o centenário da fundação da cidade, realizou-

se em Uruguaiana, na primeira quinzena de outubro, uma série de 

festividades, entre as quais uma Semana H ípica, com diversas pro-

vas para oficiais do Exército e da Brigada Militar. 
Em atencioso ofício, dirigido ao comandante geral, o tenente 

coronel Arí Salgado Freire, presidente da Comissão Diretora do 

Torneio, convidou a força a fazer-se representar, informando que 

poderia inscrever até cinco cavaleiros, com dois cavalos cada um. 
Foi, então, designada uma equipe, formada pelos capitão 

Julio Danton Canabarro Trois, primeiro tenente Gerson Borges, se-

gundos ditos Nei Gomes Câmara, Filopolemo Canabarro Travassos 

Alves e Atilo Cavalheiro Escobar, chefiando-a o major Elehú Ma-

rio Gomes da Silva. 
Essa representação obteve, nas cinco provas realizadas, dois 

primeiros, três segundos, três terceiros, um quarto e um oitavo lu-
gares, tendo nelas tomado parte, respectivamente, cinqüenta e seis, 
cinqüenta e dois, quarenta e quatro, onze e, na última, na parte A, 

quarenta e um, e, na parte B, seis concorrentes. 

Em princípios de novembro, o cabo Leonardo Zimmermann 
e o soldado Virgilio Soares Cavalheiro, do 39 Regimento de Cava-
laria e destacados em Santa Rosa, em serviço de vigilância na costa 
do rio Uruguai, perseguiram um contrabando de pneus e câmaras 
de ar, que era conduzido em um caminhão, rumo à República Ar-

gentina. 

No tiroteio travado com os contrabandistas, aquèle cabo foi 

ferido, sendo depois, com seu companheiro, lançados ao rio, pelos 

infratores da lei, que fugiram, ficando, entretanto, o contrabando 

em poder das autoridades da República vizinha. 
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Por estas, foi o cabo Zimmermann socorrido e conduzido 
para o Hospital da Gendarmeria, em Concepcion de la Sierra, onde 
foi carinhosamente tratado, tanto pelos médicos, como pelo co-
mandante e oficiais da referida corporação. 

Ao ter alta daquele estabelecimento a referida praça, o co-
mando da Brigada dirigiu ao da Gendarmeria de Concepcion de la 
Sierra atecioso oficio de agradecimento, o qual, ao acusar o seu re: 
cebimento, disse que "el personal de este Escuadron de Gendarme-
ria nacional que comando, ai dispensar ai cabo Leonardo Zimmer-
mann una hispitalaria atencion e carinhosa acojida, no ha hecho más 
que reclamar los vinculos de estrecha amistad que unen a nuestros 
pueblos, que marchan ai unisono animados de sus mas caros idea-
les de fraternidad." 

O cabo Zimmermann, pela energia que demonstrou em tal 
ocasião, revelando-se cônscio cumpridor de seus deveres, foi pro-
movido ao posto de terceiro sargento. 

A 18 de dezembro, esteve em visita ao Quartel General o co-
ronel Osean Moreira, do Exército Uruguaio, adido militar junto à 
Embaixada de seu País, no Rio de Janeiro e que se achava em trân-
sito em Porto Alegre. 

1944.  

A fim de melhor atender suas atribuições o Corpo de Bombei-
ros instalpu,fi 2.s:1Q:fevereiro de 1944,2m_ediffcio pL9p)22,_wn 
Almirante Barroso, esquina de Cristovão Colombo, o seu Destaca-

m_ento Leste,_composto_de_dois_oficiais, tremargentos,pito cabos. 

e trinta soldados. 
Compete-lhe atender os sinistros ocorridos nos bairros de São 

João,Navegantesj-jigienópolis,_Boa Vista _e Moinhos de Vento, na 
ona delimitada do rio Guaíba à rua Gaspar Martins, ruas Dr. Vale,  

24 de Outubro,  Estradas da Pedreira e do Passo da Areia. 

Obedecendo determinação do Ministério da Guerra, foi insta-

lada, a 25 de maio, uma Seção Mobilizadora Autônoma, adida ao 

Quartel General da Brigada Militar. 
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Estiveram presentes ao ato o comandante da Região, general 
Salvador Cesar Obino, o representante do interventor federal, ofi-

ciais do Exército e da Brigada Militar. 

Em conseqüência da falta de trabalhadores para o serviço de 

estiva is  • • . • • 'ia 	-e - 	se . 'ml.de 

movimenlar_e ao intuito desieserabáracar o mais breve 0~1 os 
navios que se achavam no cais, o secretário rio Interior, em junho, 

consultou ao comando da atictedasalata-a nassihilidarle d 	,x(lio  

espontâneo, de parte de elementos da força, nos trabalhos de carga 
descarga, nos armazéns  

Feita a consulta aos elementos da tro a estes não desmerece-
ram da conduta mantida em ocasiões anteriores, em que fora recla-
mado o seu concurso no interesse do servico público., mesmo es-
tranho às suas obrigações. Ao apelo do '1°N/em°. a resposta foi de 

tal f. 	confortadora sue se tornou dif 
mens, sem causar desgostos, pois, unanimemente, todos os elemen-
tos consultidos prontificaram-se para tal tarda. 

'Na tarde de Ta, cem praças dos Batalhões aquartelados em 
Porto Alegre, sob a direção de oficiais, iniciaram suas atividades, as 

tivals se prolongaram por alguns dias. 

O decreto-lei n9567, de 4* de julho, criara o Quadro de Admi-

nistração, que se comporia de 1 tenente coronel, 1 major, 6 capi-
tães, 7 primeiros tenentes, 16 segundos ditos, 15 sub-tenentes, 
14 primeiros sargentos, 15 segundos e 15 terceiros ditos. 

Este Quadro, porém, não chegou a ser organizado. A 6 de se-
tembro do ano seguinte, foi ele considerado extinto, ficando asse-
gurado aos oficiais, que haviam feito o Curso de Administração e 
requerido transferência para ele, o direito de serem 'Considerados 
remanescentes e de acesso de posto, para o preenchimento das va-

gas que se dessem na remanescência. 
Para esse efeito, entretanto, o número foi reduzido a 1 tenen-

te coronel, 1 major, 2 capitães, 4 primeiros e 13 segundos tenen-

tes. 
Entre as festividades realizadas por ocasião da rendição das 

forças alemãs às tropas aliadas, teve lugar em POrto Alegre, a 25, 

promovida pelo comando da 3  Região Militar, uma formatura de 

" 	 . 

II ee 
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elementos militares, em homenagem à Força Expedicionária Brasi-
leira, em operações na Europa. 

Dela participou o 39 Batalhão de Caçadores, que se apresen-
tou com brilhantismo, contribuindo para maior êxito das cerimô-
nias, conforme declarou aquele comando, em ofício que dirigiu ao. 
comandante geral. 

O decreto-lei n9 588, de 19 de aOsto, declarou extinta a gra-
duação de sargento ajudante, assegurados aos que existiam os deve-
res e direitos que lhes eram outorgados pelos regulamentos em vi-
gor. 

Para cada vaga de sargento ajudante, que se verificasse dali em 
diante, seria o quadro acrescido de 1 primeiro sargento, até a com-
pleta extinção daqueles. 

Estabeleceu, também, o mesmo decreto, a seguinte hierarquia 
entre as praças: 1 — aspirante a oficial; 2 — alunos do 39 e 49 anos 
do Curso de Formação de Oficiais; 3 — sub-tenente; 4 — sargentos: 
a — primeiro sargento, b — segundo sargento, c — terceiro sargen-
to, alunos dos 19e 29 anos do Curso de Formação de Oficiais; 5 — 
cabo. 

Prestando merecida homenagem.da Brigada Militar, foi inau-
gurado,;a. 25 de agosto, no salão de honra do Quartel general, a fo-
tografia do general de divisão Emilio Lúcio Esteves, grande amigo 
e antigo instrutor da corporação, tragicamente falecido em um aci-
dente neste Estado, quando se achava no desempenho de suas ele-
vadas funções de Inspetor do 29 Grupo de Regiões Militares. 

Tendo solicitado e obtido transferência para a reserva, o coro-
nel Angelo de Melo, a 7 de outubro, deixou o comando da Força, 
passando-o ao seu substituto legal, coronel Justino Marques de Oli-
veira. 

Exercendo a função por mais de cinco anos, o coronel Melo 
imprimiu-lhe sempre um cunho de maior honestidade, realizando 
empreendimentos de real valor para a corporação. 

Na seleção de elementos para a constituição da Fórça Expedi-
cionária Brasileira, cooperaram médicos da Brigada Militar, assim 
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como o Serviço de Saúde e Veterinária forneceu algum material in- 

dispensável aos serviços. 
Agradecendo este auxílio, o general Salvador Cesar Obino, 

comandante da 3 	egião Militar, dirigiu, a 26, ao comandante ge- 

ral, um ofício de agradecimento pelo auxílio, com técnicos e mate-

riais, prestados pelo referido Serviço, que "praticou grande núme-
ro de Abreugrafias, numa demonstração de cooperação e desinte-

resse que muito honra o espírito de camaradagem e o patriotismo 

dos membros dessa Corporação." 

1945 

Em princípios de abril de 1945, declararam-se em greve o pes-
soal da Viação Férrea e trabalhadores das Minas de Carvão do Bu-
ti á, cessando completamente o tráfego de trens, no Estado. 

Em Santa Maria, orincinal centro ferroviário do Rio Grande, 
ficaram, com a viagem interrompida e à míngua de recursos, mui-
tos passageiros pobres que, com suas esposas e filhos, viajavam pa- 

ra a Serra e Fronteira. Tendo conhecimento da penosa situação 
desses patrícios, o major Julio da Silva Barão, comandante interino 
do 19 Regimento de Cavalaria, ali sediado, mandou recolhê-los a 

um dos pavilhões do quartel e fornecer-lhes alimentação, por conta 

da unidade. 
Para as Minas do Butiá, à requisição do chefe de polícia, se- 

guiram dois contingentes, a fim de prevenirem possíveis alterações 

da ordem. 
Cessado o movimento grevista, a direção daquelas Minas diri-

giu à referida autoridade, que por sua vez o enviou ao comando da 

Brigada, o seguinte ofício: 

"Temos o agrado de vir à presença de V. S. para apresentar-lhe os nos-
sos maiores agradecimentos pela atenção que se dignou dispensar ao pe-
dido que formulamos anteriormente, providenciando, com urgência que 
se fazia necessária, a remessa para as Minas do Butá, de dois contingen-
tes de forças da Brigada Militar, com o fito de impedir, naquela depen-
dência nossa, qualquer eventual perturbação da ordem, em conseqüên- 
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cia do movimento grevista que ali irrompeu nos primeiros dias deste 
mês. Apreciamos, extraordinariamente, sob todos os aspectos, o exem-
plar desempenho dos integrantes daqueles contingentes, durante sua 
permanência nas Minas do Butá, onde deixaram uma magnífica impres-
são não só pela disciplina que demonstraram, como pelo comportamen-
to com que se houveram, sendo dignos dos maiores elogios. Agradece; 
ríamos a V. S. a gentileza de fazer chegar ao conhecimento do Coman-
do daquela briosa força, essas nossas apreciações, ressaltando de modo 
especial a ação inteligente e criteriosa dos oficiais dos referidos contin-

gentes." 

Logo a seguir, nos primeiros dias de maio, elementos da Uzi-
na da Companhia Energia Elétrica' Rio Grandense declararam-se, 
também, em greve, tendo sido a mesma guarnecida por fôrça da 

Brigada. 
No intuito de não prejudicar o fornecimento de luz e força  

elétricas à capital, algurnasyraças ali trabalharam na descarga de car- 
vão. 	

_ 

A 5 de maio, foi inaugurado no 39 Regimento de Cavalaria, 
em Passo Fundo, um pavilhão destinado à enfermaria regimental, 
construído exclusivamente pelas economias da unidade. Localiza-
do no interior do quartel, a construção era tôda de madeira, media 
vinte e seis por vinte e oito metros, e dispunha de duas enferma-
rias, com capacidade para quarenta leitos, sala do médico, portaria, 
rouparia, sala de curativos e de enfermeiros e refeitório. 

A 17, estando concluído o assentamento dos canos conduto-
res de água para as novas instalações hidráulicas da Chácara das Ba-
naneiras, foi feita a ligação elétrica do motor de recalque, colocado 
em terreno do Manicômio Judiciário. 

Os trabalhos haviam sido iniciados a 22 de janeiro, com a 
abertura das valetas, por elementos da própria Brigada, sendo em 
seguida começada a colocação dos canos, serviço que sofreu algu-
mas interrupções, por falta de material, diversas vezes, nos depósi-
tos da Prefeitura. 

Tem o encanamento uma extensão de dois mil e noventa me-
tros. 

As obras foram custeadas pela Brigada Militar, com auxílio da 
Prefeitura, que forneceu parte da mão-de-obra. 

452 



Devendo ser iniciada a demolição do velho quartel do Cristal, 
a fim de serem começados os trabalhos preliminares da construção 

do futuro hipódromo do Jóquei Clube do Rio Grande do Sul, em 
terrenos que abrangem também o ocupado por aquele próprio, o 
Regimento Bento Gonçalves, que nele estava aquartelado, trans-

feriu-se, a 30 de junho, para a Chácara das Bananeiras, onde passou 

a aquartelar. 

A 2 de agosto, por decreto-lei n9 852, o Governo do Estado 

criou, na Brigada Militar, os lugares de um major médico, 4 capi-
tães médicos, 1 capitão dentista, 8 primeiros tenentes ditos e 2 se-
gundos tenentes veterinários, sendo extintos os de 8 segundos te-

nentes dentistas e 45 primeiros sargentos com o Curso de Forma-

ção de Oficiais, estes por não estarem preenchidos. 

A 11 de outubro, foi entregue à sucessão universal e regular 
do dr. Roberto Landell, representada pelos drs. Camilo Martins 
Costa e José Luiz Martins Costa, toda a extensão territorial ainda 

de posse da Brigada Militar, no imóvel conhecido pelo nome de 
Várzea do Gravata í, reivindicado ao Estado e ao município de Pôr-
to Alegre, por aquela Sucessão, em demanda julgada procedente 
por Acórdãos de 26 de agôsto de 1931 e 19 de dezembro de 1933, 

do Supremo Tribunal Federal. 

Tendo sido nomeado, efetivamente, comandante geral da Bri-

gada Militar, o coronel Justino Marques de Oliveira tomou posse 

dessas funções, a 7 de novembro. 

O restabelecimento das liberdades democráticas no nosso 
País, que estiveram suspensas durante largo período, veio gerar 
uma onda de greves operárias, todas com escopo de obter melho- 

rias de salários. 	
9 

Assim, além das de que já nos ocupamos anteriormente, nos 
primeiros dias de janeiro de 1946, declarou-se em greve o pessoal 
das Minas de Carvão do Arroio dos Ratos e Butiá, no município 

de São Jerônimo. 
Insuflados por elementos extremistas,pretenderam alguns dos 

mais exaltados aproveitar-se do momento para rierturbação da ar- 
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dern, o que obrigou os Governos da República e do Estado a po- 

rem em prática medidas repressivas. 
Além de forças do Exército que para ali seguiram, na madru- 

gada de 4 de janeiro embarcou, também, para o mesmo local, um 
contingente de 4 oficiais e 118 praças, constituído de elementos 
dos Batalhões de Caçadores 29 e 39, sob o comando do capitão 

Antão Gonçalves Pinheiro. 

Dias depois, a 20, sob o comando do capitão Antônio de Ma-
tos Ferreira, seguiu outro contingente de 2 oficiais e 94 praças, dos 

Batalhões 19e 29 
No intuito de assegurar melhor orientação ao serviço, a 2 de 

fevereiro, o comando da Brigada resolveu reunir os elementos da 
Força estadual em um destacamento de emergência, cujo comando 
foi entregue ao major Olegário Diogo Duarte. 

Normalizada a situação, foi esse destacamento dissolvido, 
continuando na Mina do Arroio dos Ratos o capitão Antônio de 
Matos Ferreira, com 47 homens, e no de Butá, 1 sargento e 8 pra-
ças, recolhendo-se o demais pessoal às respectivas unidades. 

Logo ao declarar-se a greve, o Governo federal, no intuito de 
assegurar a extração do carvão indispensável ao estOrço de guerra 
do País e às suas necessidades industriais mais prementes, decretou 
a intervenção federal nas Minas, seguindo, então, para ali, forte 
contingente do Exército, sob o comando do tenente coronel Ju-
vêncio Fraga Leonardo de Campos, que assumiu a direção de todas 

as fOrças. 
- Tal situação perdurou até princípios do março, quando o 

contingente federal retirou-se dali, ficando a manutenção da or- 
dem entregue a elementos da Brigada Militar. 

Ao retirar-se de São Jerônimo, o tenente coronel Leonardo 
de Campos dirigiu ao capitão Antônio de Matos Ferreira, em 10 de 
março, uri) ofício cientificando-o de que, em cumprimento a deter-
minações superiores, o Destacamento da .Guarnição das Minas de 

São Jerônimo, cumprida sua missão, iniciava a sua dissolução e o 
regresso dos elementos do Exército às respectivas sedes, sendo em 

conseqüência, dele desligado o contingente da Brigada Militar, que 
"em tão boa hora ficou nas Minas sob o vosso digno comando". 

Algum tempo depois, normalizada completamente a situação, 
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recolheram-se os elementos da Força estadual, permanecendo ali o 
pequeno destacamento de policiamento normal. 

Em face de um parecer da Dire-toria Geral de Instrução, ex-
pendido após detido exame do decreto federal que reconheceu o 
curso de enfermeiros, o boletim de 28 de fevereiro determinou que 
este retomasse a sua antiga denominação de Curso Prático de En-

fermeiros e 'Padioleiros da Brigada Militar, por não ser possível 

manter a de Escola de Enfermeiros Tenente Coronel Dr. Barbedo, 
para a qual fora aquela mudada, com o intuito de ser homenagea-
da a memória do tenente coronel médico dr. Armando Belo Barbe-
do, em cuja chefia do Serviço de Saúde e Veterinária foi criado o 
Curso. 

Em dias do mês de fevereiro, um avião pertencente ao 49  
ampamento do C.P.O.R. da j!keronáittica caíiu e mergulhou no 
rio Guaffla  

Logo que teve conhecimento do trágico acidente,,o coman-
dante do Corpo de Bombeiros, major Osvaldino Bica, fez seguir 

socorro fluviaída 	onde "durante dois 
dias consecutivos, em penoso trabalho,  ofi icias e  praças do Corpo 

.h'efet-uã-Eá-r—ri inúmeras  pesquis-a-stintlusive à noite, e com eficiência 

colaboraram no --recolhimento dos destroços do avião_e_dosico-rp-O; 
.41111 

dos aviadores vitimados no acidente", conforme declarou o co-
mandante da 59 Zona Aérea, no ofício que, em 18 de março, diri-

giu ao comanaánte géral, nó qual disse mais: 
"Éste comando testemunhou o interesse e o espírito de humanidade 
com que o major Osvaldino Bica acompanhou os trabalhos realizados 
por seus subordinados, primeiro tenente Nerí dos Santos, segundos te-
nentes Cezario Lorandi Filho e Nelson Bonoto, aspirante a oficial Wil-
son Machi Fortini, primeiro sargento bombeiro Pedro Gloto, segundo 
sargento bombeiro Gomercindo da Silva Pereira, cabos bombeiros Mário 
Rosa de Azeredo e João Cândido da Rocha, soldados bombeiros Ramão 
Aranda Fernandes, Alziro Andrade, João Paulo, José d'Avila, João Ce-
zario Alves, frio Adão dos Santos e ditos motoristas Moisés Chiarei e 
Antônio Carlos Zimmermann.", 

acrescentando: 

"O procedimento dos oficiais e praças acima referidos muito nobilita a 
corporação a que pertencem, tornando-os merecedores de elogio. É es-
ta a razão de ser do presente ofício." 
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CAPÍTULO XXIV 

— A Brigada Militar recebe a visita do ge-
neral Mascarenhas de Moraes. — Outras visitas. 
— Festas em São Leopoldo. — Construção de 
uma enfermaria para tuberculosos, anexa ao 
Hospital da Brigada. — Membros da Missão Mili-
tar Norte-Americana-Brasileira visitam unidades 

da Brigada Militar. —i  Olímpfada de 1946, do 
Departamento Desportivo. — Comemoraçées do 

109° aniversário da criáção da Brigada Militar. 
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1946 

A 27 de abril, recebeu a Brigada Militar, no quartel do Centro 
de Instrução Militar, a honrosa visita do general de divisão João 
Baptista Mascarenhas de Moraes, o ilustre comandante da heróica 
Força Expedicionária Brasileira, que operara em território italiano, 

na guerra recém-finda. 
Ao chegar àquele estabelecimento, acompanhado pelo 

comandante geral e oficiais de seu estado maior, sua excelência 
recebeu continências prestadas por uma guarda de honra, após o 
que lhe foi feita a apresentação da oficialidade. 

Terminado o desfile da força em formatura, sua excelência 
foi conduzido à carrière do Centro, onde assistiu a uma demons-
tração de saltos, executada por oficiais alunos do Curso Especial 
de Equitação. Ao terminar, o ilustre visitante felicitou os instruto-

res e alunos pela m-agnífica exibição que acabava de presenciar, en-

careceu as inúmeras vantagens que a prática do esporte hípico ofe-
rece àqueles que o cultivam, particularmente aos militares, e finali-

zou suas palavras dizendo que a moto-mecanização náb deve matar 

o estímulo de cavalaria hipo, pois esta desenvolve qualidades mui-

to apreciáveis para a guerra. 

A seguir, no Estádio General Cipriano, sua excelência assistiu 
a uma demonstração de salto pelos alunos do Curso de Formação 
de Oficiais, e a execução de uma ginástica especial, denominada 

Dúzia Americana, pelos alunos do Curso de Formação de Sargen-
tos. Concluída esta parte do programa, externou sua ótima impres-
são pela magnífica técnica demonstrada e pelo grande vigor físico 

dos executantes. 
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Passou, depois, a visitar as diversas dependências do quartel 
do Centro, demorando-se, particularmente, no exame da documen-

tação da instrução. 
Antes de retirar-se, na Biblioteca, foi-lhe oferecida uma taça 

de champanha, falando, nesta ocasião, em nome da Força, o coro-
nel Justino Marques de Oliveira, comandante geral, que agradeceu 
a honrosa visita, enaltecendo os feitos gloriosos da Força Expedi-
cionária Brasileira, da qual foi sua excelência o máximo condutor 
e recordou a campanha da ltalia declarando que a Brigada Militar 
acompanhara com grande entusiasmo e patriotismo a atuação da-
quela Força e de seu ilustre comandante em chefe. 

O general Mascarenhas de Moraes, em resposta, disse aprovei-
tar a oportunidade para de coração ria mão, Manifestar a sua since-
ra afeição pela Brigada Militar,que foi sempre pioneira da 
ordem e do progresso, quer no Estado do Rio Grande do Sul, quer, 
mesmo, além de suas fronteiras. Sua Excelência, como batalhador 
incansável pela ordem no País', não teve reservas em afirmar seu re-
conhecimento e entusiasmo pela milícia estadual cuja atuação nas 
campanhas passadas foi sempre um exemplo máximo de disciplina, 
a par da capacidade de seus quadros. 

Após cessarem os aplausos que sua oração provocou, demo-
rou-se ainda algum tempõ e."-m cordial palestra com os presentes. 

Em junho, recebeu a Brigada Militar mais duas visitas de alta 
significação: a 9, do dr. Otacilio Moraes, secretário do Interior e, a 
15, de Sua Excelência Reverendíssima D. Jaime de Barros Câmar-
ra, cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, que viera a esta capital ofi-
ciar nas solenes exéquias do extinto arcebispo metropolitano D. 
João Becker. 

.- 0 município de São Leopoldo, comemorando o primeiro cen-
tenário da fundação do núcleo colonial que lhe deu origem, reali-

zou, de julho a agosto, uma série de festividades, inclusive provas 
de atletismo, das quais participaram elementos da guarnição fe-
deral e do destacamento da Brigada Militar, ali estacionado. 

Em Boletim de 6 de setembro, o comandante geral deu co-
nhecimento à corporação de um ofício que recebera do diretor ge- 
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ral do Departamento Estadual de Saúde, comunicando-lhes que o 
sr. interventor federal, considerando que o plano de assitência hos-
pitalar aos tuberculosos, proposto pelo mesmo Departamento, 
mandara entregar à Brigada Militar a importância de quatrocentos 
e vinte e um mil quinhentos e trinta e seis cicuzeiros, destinada à 
construção de uma enfermaria especial para aquele fim, anexa ao 
Hospital da Força, no Cristal, devendo a obra obedecer ao plano 
estabelecido pelo mesmo Departamento. 

Em setembro e outubro, esteve no Rio Grande um grupo de 
oficiais do Exército Norte Americano, pertencente à Missão Militar 
Mixta Brasil-Estados Unidos, tendo visitado diversas guarnições. 

Nas localidades onde estão sediadas unidades da Brigada Mili-
tar, também os quartéis destas foram visitados e detalhadamente 

inspecionados todos os trabalhos. 
Assim, a 30 de setembro, estiveram no quartel do 19 Regi-

mento de Cavalaria, em Santa Maria, o coronel Charles Wood e os 

majores Harry Juten Maxwell e Waraen Stutler. 
A 3 de outubro, o 29 Regimento da mesma arma, em Santana 

do Livramento, foi inspecionado pelos tenente coronel A.A. Lips- 
comb e major W.D. Hohenthal, os quais se demoraram no quartel 

cerca de três horas, examinando as respectivas dependências, mate-
rial, armamento e interrogando oficiais e praças sobre diversos as-
suntos. Ao retirarem-se, manifestaram a magnífica impressão que 

lhes causara a organização e preparo da unidade. 

No dia seguinte, 4, na cidade do Rio Grande, o Batalhão de 

Guardas acolheu em seu seio, por algumas horas, os majores Hus- 

ton Edgard Maxwell e Willian Hohenthal Junior. Do programa da 
visita, constou a recepção e apresentação dos oficiais, inspeção às 
dependências do quartel e demonstração de equipes de armamento 
e educação física, o que causou boa impressão aos visitantes. Em 
nome da unidade, saudou-os, falando-lhes em seu idioma nacional, 
o segundo tenente Alberto Schanke Saldanha, agradecendo, visi-

velmente emocionado, o major William. 
Posteriormente, esteve na mesma cidade o chefe da Missão, 

general Charles Gherardt, o qual, por ocasião de sua partida, refe-
riu-se de maneira encomiástica à Brigada Militar. 

E, em ofício de 18 denovembro, o chefe do Estado Maior da 

3@ Região Militar comunicou ao comandante geral que o general 
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Charles Gheratdt, da visita que fez ao 29 Regimentode Cavalaria, 
externou, em documento escrito, o seguinte conceito: — Unidade 

superior. 

Anualmente, o Departamento Desportivo da Brigada Militar. 

fazia realizar uma Olimpíada, à qual concorriam representações de 

todos os Departamentos Desportivos regimentais. 

A Olimpíada de 1946, programada com excepcional realce e 

desenvolvida com grande sucesso. 

A direção geral das provas foi entregue ao tenente coronel 
Walter Peracchi de Barcelos, diretor geral do Departamento de 
Desportos, e a direção técnica e arbitragem geral ao capitão Max 
Herbertt Hanke, diretor de desportos. 

A 3 de novembro, às oito horas, com a presença de altas auto-
ridades civís e militares, teve lugar a solenidade de abertura da 

Olimpáda,-seguindo-se a execução das diversas provas, o que se 

prolongou até o dia 12. 
Por ocasião de abertura dos trabalhos, o comandante geral fez 

ler expressivo Boletim, exaltando as vantagens, para o corpo e para 
o espírito, da prática do esporte. 

A 18 de novembro, comemorou a Brigada Militar o 1099 ani-
versário de sua criação. 

Foi realizado um vasto programa de solenidades, tanto de ca-
ráter esportivo, como social, prolongando-se os festejos por uma 
semana, à qual foi dada a denominação de Confraternização das 

Polícias Militares do Brasil. 

Convidadas tõdas as Fõrças estaduais, fizeram-se representar, 

enviando missões especiais: do Ceará, pelo seu comandante geral, 

tenente coronel Francisco Caminha; do Rio Grande do Norte, pelo 

capitão José F. Marinho; da Paraíba, pelo major José Gadelha de 

Meio; de Pernambuco, pelo major Israel Góis; de Alagoas, pelo ma-

jor Francisco Alves da Mata; de Sergipe, pelo major dr. Osvaldo 

Barreto Dantas; do Espírito Santo, pelo seu comandante geral, co-

ronel Sidronilho Firmino: do Estado do Rio de Janeiro: pelos capi-

tães Osvaldo J. Pereira e Jonathan Deserto Bastos; de São Paulo, 
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pelo capitão Alfredo Condeixa Filho; de Goiás, pelo capitão Mucio 

Teixeira; do Paraná, pelo seu comandante geral, coronel Pedro 
Scherer Sobrinho, primeiro tenente Walter Kost, segundo dito Vir-
ginio Leingi de Melo e aspirante Luiz Gonzaga da Rocha; e de San-

ta Catarina, pelo seu comandante geral, coronel Cantidio Quintino 
Regis, capitães Mário Fernandes Guedes e Piraguaf Tavares. 

Algumas dessas Eorças enviaram, também, equipes de praças, 
para participarem das provas desportivas. 

Na data máxima da Brigada Militar — 18 de novembro —, o 
comandante geral publicou extenso Boletim Especial, no qual his-
toriou a vida da corporação desde os seus primórdios. 

Para incentivar os Departamentos Desportivos regimentais e 
os oficiais de educação física das unidades, na preparação e dispu-

ta das diferentes provas da Olimpíada, o comandante geral institui-

ra prêmios e medalhas, que foram conquistados: Prêmio da Vitó-

ria: Departamento Desportivo do Centro de Instrução Militar; Prê-

mio de Jogos Coletivos: Departamento Desportivo do 49 Batalhão 

de Caçadores: Prêmio Jogos Individuais: Departamento Desportivo 

do 29 Regimento de Cavalaria, vencedor das provas individuais: 

Prêmio Provas Militares: Departamento Desportivo do Centro de 

Instrução Militar, vencedor das provas militares: medalha de ouro: 

segundo tenente Mário de.Azevedo Queiroz; medalhas de prata: se-

gundos tenentes Wilson de Oliveira Leite, Hermito Lopes Sobri-

nho, Edmundo Pauleto Phrto e Mário de Azevedo Queiroz meda-

lha de bronze: segundo tenente Thomaz Pereira de Vasconcelos. 
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CAPÍTULO XXV 

Incêndio no laboratório do Serviço de 
Material Bélico. — Alterações no efetivo da 
Brigada Militar. — Dr. Walter Jobim assume 
o govérno do Estado. — O governador do Es-
tado visita a Brigada Militar. — Visita do pre-
sidente da República, Eurico Gaspar Dutra, 
ao Rio Grande. — Praças no serviço de estiva 
no Porto do Rio Grande. — Praças tuberculo-
sas com tratamento gratuito no Hospital. — 
Conduta louvável de duas praças, em Rio 
Pardo. — Instalação do Hospital de Santa 

Maria. — Criação—do Serviço de Subsistência. 
Diversas vantagens concedidas a oficiais e 

praças. — Criação de oficina de calçados. — 
Centenário de Bento Gonçalves. — Homena-
gem, em Passo Fundo, aos mortos na revolu-
ção de 1932. — Falecimento da Irmã Maria 
Mônica. — Cordão sanitário contra a invasão 
da peste suína. — Nuvens de gafanhotos asso-
lam o Estado. — Museu da Brigada Militar. — 
Manobras de tropa no município de Viamão. 

Semana da Asa, participação da Brigada 
Militar. — Efetivo da FOrça, para o ano de 
1948. — Carrière do Centro de Instrução Mi-
litar. — Pavilhão sanitário do Serviço de Sub-
sistência. — O 29 Regimento de Cavalaria ad-

quire um terreno em Santana do Livramen-
to. — Cooperação do Corpo de Bombeiros na  
extinção de um incêndio em Novo Hamburr„.  

go. — A Prefeitura de Montenegro faz doa-
ção de um terreno. — Criação do Laborató-
rio Químico-Farmacêutico. — Elogio a um 

465 



soldado do 2? Regimento de Cavalaria. — Pa-

vilhão da administração do novo quartel do 
Regimento Bento Gonçalves. — Doação de 
um terreno ao 19 Regimento de Cavalaria, 
pela Prefeitura de Santa Maria. — Compra de 
um terreno, em Pelotas, pelo 40  Batahão de 

Caçadores. — Alterações na constituição 
das unidades de infantaria. — Crédito espe,-, 
cial para_compra de imóvel destinadoàcons- 

oquartel, para _o Corpode Bombei-
ros. — Pentatlo Militar do Exército, no Rio 
de Janeiro. — Soldado salva mãe e filha das 
águas do arroio Dilúvio. — Greve na Compa-
nhia Carris Porto Alegrense, acidente com 
um bonde e 'morte de um soldado do 39 Ba-
talhão de Caçadores. — Gesto patriótico de 
dois oficiais. — Construção de uma vila mili-
tar nas imediações da Chácara das Bananei-
ras. — Visita do ministro da guerra à Brigada 
Militar. — Gratidão de uma mãe pelo gesto 
nobre de um oficial. — Inauguração de foto-
grafias no gabinete do chefe do Estado 
Maior. — Nova greve na Companhia Carris. — 
Provas de tiro. — Farmácia Central passa pa-
ra a Instituição Beneficiente Coronel Massot. 
— Cavalos Jujú e Butiá. — Olaria em Grava-
ta(. — pestacamento_de_Bombeiros_em_San:, 

.t_ana_do_Livramento. — ÉCiéça na Fazenda 
Quatro Irmãos. — Provas hípicas em Santana 
do Livramento. — Mudança do 5? Batalhão 
de Caçadores para seu novo quartel. — Praças 
auxiliam os trabalhos de campo da 'P Divi-
são de Levantamento do Exército. — Aciden-
te de aviação no município de São Francisco 

de Paula. — Comunistas pretendem realizar 
um Congresso da Paz. — Aumento de venci-
mentos. — Comemorações da data de 20 de 
setembro, de 1949. — Greve nas Minas do 
Arroio dos Ratos. — Outro imóvel adquirido 
pelo 49 Batalhão. — Visita à Brigada Militar. 
— Coronel Walter Perachi de Barcelos deixa 
o comando. — Novo incêndio no Serviço de 
Material Bélico. — Convênios com  os 

pios para_instalação_de_serviços de bombei;  
ros. 
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1947 

No dia 5 de janeiro de 1947, pela manhã, deu-se uma explo-
são no Laboratório do Serviço de Material Bélico e, em conseqüên-
cia, originou-se um princípio de incêndio, logo dominado por ele-

mentos do Corp_o de Bombeirps.,. 
Os prejuízos decorrentes do sinistro montaram a 	  

Cr$ 82.579,40, sendo Cr$ 19.029,00, de danos materiais no pré-
dio, e Cr$ 63.570,40, de material destruído. 

A 19 de março, entraram em vigor as modificações determina-

das pelo pecreto:lei n9_1.217,_de.18_de_outubro_de 1946, para o 

efetivo e organização da Brigada Militar. 
Por aquele diploma, ficaram extintos a Diretoria Geral de Ins-

trução, a Companhia de Administração e os cargos de capitão aju-
dante das unidades e foram criados o Hospital da Brigada Militar 
em Santa Maria, .ii_ma_seçao de fiid7;antes e uma seção de telefonis- _ 	 _ 
tas no_Corpo de Bombeiros a quarta seção do Estado Maior, e o 

cargo de primeiro—tenente ajudante das unidades. 

Também, o efetivo da Força .foi fixado em 7.472 homens, 

sendo 405 oficiais, 7.008 praças e 59 civrs. contratados. 
Dos oficiais, 354 pertenciam ao quadro de combatentes, 25 

médicos, 12 dentistas, 4 farmacêuticos, 6 veterinários, 2 do- quadro 

de administração, 1 engenheiro e 1 inspetor das bandas de música. 
Nas 7.008 praças, incluíam-se 6.081 combatentes, 645 espe-

cialistas e artífices e 282 músicos e corneteiros. 

A 26 de março, tomou posse do cargo de governador do Es-
tado o sr. dr. Walter Jobim, que tivera como opositor nas eleições 

o sr. dr. Alberto Pasqualini. 
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Para prestar-lhe continência, formou o 39 Batalhão de Caça-
dores, que teve seu efetivo completado com elementos do 29 da 

mesma arma e alunos do Centro de Instrução Militar. 

nispensado do cargo de comandante geral da Srigada Militar 

coronel Justino Marques de Oliveira, foi nomeado para substituí-
lo, pelo novo governador, o tenente coronel Walter Perachi de Bar-
celos, comissionado no posto de coronel, o qual assumiu suas fun-

ções a 29 de março. 

A 21 de abril, recebeu a Brigada Militar a visita do governador 

do Estado, dr. Walter Jobim, que, acompanhado de seu secretaria-
do, veio trazer-lhe cumprimentos pela passagem da data consagra-

da às Polícias Militares. 
Na mesma data, formou um destacamento misto, sob o co-

mando do tenente coronel Anápio Barcelos Feio, constituído de 
elementos dos 19, 29 e 39 Batalhões de Caçadores, do Centro de 
Instrução Militar, do Regimento Bento Gonçalves, do Corpo de 
Bombeiros e do Serviço de Saúde e Veterinária. 

O general Eurico Gaspar Dutra, presidente da República, em 
maio de 1947, visitou o Rio Grande do Sul, em caráter oficial, 
acompanhado dos ministros das Relações Exteriores, da Fazenda, 
da Viação e Obras Públicas e do embaixador da República Argenti- 
na, no Brasil. 	• 

Sua exceíência chegou a Porto-Alegre no dia 23, tendo forma-
do, para prestar-lhe continência, um destacamento de Exército, ao 
qual foram incorporados os seguintes elementos da Brigada Militar: 
uma companhia de alunos do Centro de Instrução Militar, o 29 Ba-
talhão de Caçadores com três companhias de fuzileiros, um esqua-

drão do Regimento Bento Gonçalves com quatro pelotões e uma 
companhia_motorizada do Corpo de Bombeiros, com dez viaturas. 

À propósito da conduta dessa força, o general Gust-avo Cor-
deiro de Farias, comandante da 3@ Região Militar, dirigiu ofício ao 

comandante geral apresentando-lhe cumprimentos e transmitindo-
lhes o elogio do senhor presidente da República. 

Por solicitação da administração do Porto do Rio Grande, o 
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Batalhão de Guardas, na noite de 27 de maio, forneceu uma turma 
de 24 praças, para trabalhar na estiva, em substituição a_igual nú-
mero de portuários que, escalados, não compareceram ao serviço. 

Como estes elementos tivessem sido dispensados, como medi-
da disciplinar, o restante declarou-se em greve, o que determinou o 
aumento daquele número de praças, a 'fim de não paralizar o carre-

gamento dos navios em operações. 
Tais elementos prestaram sua colaboração à estiva durante 

uma semana. 

Em boletim de 21 de junho o comandante geral, após tecer vá-
rias considerações de caráter social, determinou que as praças casa-
das ou em situação semelhante, baixadas ao Hospital, por tubercu-
lose pulmonar, tivessem tratamento gratuito, correndo a despesa 
pela verba orçamentária destinada a tal fim. 

O Boletim da Brigada, sob n9139, de 21 de junho, deu trans-
crição a um ofício dirigido pelo delegado de polícia de Rio Pardo 
ao comandante do 29 Batalhão de Caçadores, a propósito da con-
duta altamente elogiável de dois soldados do destacamento local, 
por ocasião de um gravíssimo acidente ocorrido naquela cidade, 
onde um carro Dodge, do Exército Nacional, no qual viajavam um 
capitão e várias praças, foi apanhado por uma composição da Via-

ção Férrea. 
Eis o ofício: 

"Estado do Rio Grande do Sul. Secretaria de Estado dos Negócios do 
Interior. R.C.P. Rio Pardo, 164-1947. Ilmo. Sr. Cmt. do 29 B.C. Porto 

Alegre. Senhor Comandante. Levo ao vosso conhecimento uma lamen-
tável ocorrência, ocorrida nesta cidade em 11 do corrente. Viajavam em 

um carro Dodge, pertencente ao Exército Nacional, um capitão, um sar-
gento e mais três praças. Na ocasião em que transpunham a linha da Via-
ção Férrea, foram apinhados de surpresa por um trem de carga, jogando 
o referido carro à distância. Neste desastre morreu esfacelado o sargen-
to, ficando os demais ocupantes da viatura feridos. O que me compete 
esclarecer é o seguinte: no momento do desastre, passavam próximo ao 
local o soldado do vosso Batalhão, Alexandre Figueira de Lima, que de 
modo admirável e de iniciativa própria, atacou um caminhão de carga e 
transportou para o Hospital o capitão em estado de choque e demais 
praças feridas, dando-me imediatamente conhecimento do lamentável 
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fato. No Hospital, o referido soldado auxiliou os curativos como se fos-
se um enfermeiro de grande prática, sendo elogiado pelo médico que 
atendeu os já referidos desastrados. Outro fato digno de nota e que mui-
to orgulha a corporação sob o vosso comando é a honestidade demons-
trada pelo também soldado dessa corporação, Sebastião Gregório, que 
achava-se guarnecendo o caminhão desastrado, achando nas proximida-
des do referido veículo, um anel de grande valor, guardando cuidado-
samente e entregando ao comandante do destacamento, dizendo: é uma 
jóia fina que achei quando percorria sósinho o local do desastre. — Para 
que sirva de estímulo às demais praças dessa corporação, é que com 
grande orgulho levo tal fato ao vosso conhecimento. Com  os protestos 

de alta estima e consideração, junto os votos de saúde e fraternidade. 
Arquimedes Nunes Pereira. Delegado de Polícia." 

Gestos como estes merecem ser aqui consignados, para que fi-

quem registrados nos fastos da Brigada Militar. 

A 23 de junho, foi instalado o Hospital da Brigada Militar, 
em Santa Maria, para cujo funcionamento foram aproveitados o 
prédio e material da enfermaria regimental do 19 Regimento de 

Cavalaria, que foi extinta. 

Uma das grandes iniciativas do coronel "Valter Perachi 
Barcelos, quando no comando da Brigada Militar, foi, a criação do

ã.e.wico de Subsistência, órgão destinado a atender o fornecimento 
de gêneros alimentícios e outras utilidades aos ranchos das unida-

des e ao pessoal em geral. 
Em ofício de 4 de junho, aquele comandante comunicou ao 

governador do Estado estar ultimado o plano de organização e fun-
cionamento do mesmo Serviço, o qual se constituiria de chefia e 
sub-chefia, contadoria, seção de compras, dois armazéns, padaria e 
torrefação de café. Os armazéns funcionariam junto ao Serviço de 
Intendência e no quartel do 19 Batalhão de Caçadores. 

C,om o desenvolvimento do Serviço de Subsistência, outros 
armazéns foram criados posteriormente, em quase tddas as unida-
des do interior e no quartel do Corpo de Bombeiros. 

Tendo o plano inicial merecido aprovação do governador, foi 
o Serviço de Subsitência inaugurado, a título precário, no dia 19 
de aciÓsto, com a presença daquela autoridade, dos presidentes da 
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Assembléia Legislativa e do Tribunal de Justiça, do representante 

do comandante da 3@ Região Militar, secretários do Interior, da Fa-
zenda, da Educação e Cultura e outras autoridades. 

A princípio, o Serviço de Subsistência não acarretou maiores 
ônus ao EEt3do, pois nele foram aproveitados oficiais e praças ati-
vos e da reserva, dos quadros da Força, e os civis contratados para 
encargos especiais eram pagos pela renda do próprio Serviço. 

A 19 de abril de1949, o Serviço de Subsistência adquiriu auto- , . 
nomia administrativa, passando a denominar-se Estabelecimento 
de Subsistência. 

4 
A 2 de julho, o governador do Estado baixou dois decretos 

relativos à Brigada Militar. 
Num, de n9 1.452, foi regulada a concessão de licença às pra-

ças em tratamento no Hospital para continuarem-no em casa de 

suas famílias; estabelecia que o sub-tenente, sargento ajudante ou 
primeiro sargento, com mais de trinta anos de serviço, teria o pos-
to e as vantagens de segundo tenente, ao ser inativado, exceto 
os especialistas que teriam a graduação e as vantagens de sub-te-
nente; e determinadas outras providências reguladoras da transfe-
rência pra a reserva de oficiais e praças. 

No outro decreto de n9 1.453, foi regulado o direito de aju-
da de custo aos oficiais; estabelecidos vencimentos integrais, com 
qualquer tempo de serviço, para oficiais e praças reformados por 
invalidez, determinada por tuberculose ativa, alienação mental, 
neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia ou lesões irrecuperá-
veis; e que os inativos passariam a receber seus proventos no Servi-
ço de Fundos. 

Como medida de economia e visando foi= melhor calça-
do ao pessoal, além de possibilitar a confecção de sapatos para os 
seus familiares, cogitava o comandante geral, coronel Walter Pera-
chi de Barcelos, da instalação de uma fábrica de calçados anexa ao 
Ser=nntendgzia. 

A oportunidade surgiu com o oferecimento feito pela firma 
Werschoore, Martins & Cia. Ltda., para a venda da maquinaria e 
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acessórios de sua Fábrica de Calçados Castor, pela importância de 
Cr$ 250.000,00. Após alguns entendimentos, aceitou aquela firma 
a contra-proposta da Brigada, que oferecia a quantia de Cr$ 

225.000,00. 
Em conseqüência, foi lavrado o respectivo contrato, a 17 de 

julho, obrigando-se a firma vendedora a fazer entrega das máqui-
nas e acessórios até o dia 20 de agosto, o que cumpriu, entrando 
em funcionamento a fábrica de calçados, ainda no ano de 1947. 

Foi uma excelente aquisição feita pela Brigada Militar, em 
condições assaz vantajosas, já que a maioria das máquinas era de 

procedência estrangeira. 

A 18 de julho, comemorou o Rio Grande do Sul o centenário 
do falecimento do general Bento Gonçalves da Silva. 

Associando-se às solenidades, a Brigada Militar fez formar um 
destacamento, ao comando do tenente coronel Gerdano de Abreu, 
constituído por uma companhia do Centro de Instrução Militar, 
29 e 39 Batalhões de Caçadores, Regimento Bento Gonçalves e 

ruma companhia do Corpo de Bombeiros. 
O destacamento formou na avenida João Pessoa, com a direi-

ta apoiada na altura da rua da República, e foi passado em revista 
pelos senhores governador do Estado, comandante da 3 Região 
Militar e comandante geral da Brigada Militar. 

Também nas unidades estacionadas no interior do Estado, 
houve formatura e desfile de uma sub-unidade, hasteamento do pa-
vilhão nacional e da bandeira riograndense e conferências proferi-
das por oficiais, tendo o 59 Batalhão de Caçadores, em Montene-
gro, mandado celebrar missa por alma dos combatentes mortos na 
Revolução Farroupilha e realizado uma sessão cívica, no Cinema 

locâl — • 
A propósito de efeméride, o comandante geral publicou um 

Boletim Especial, no qual historiou, a largos traços, as principais 
passagens da vida do insígne chefe farroupilha. 

Ainda no mesmo dia 18 de julho, na cidade de Passo Fundo, 
promovida pelo comandante da guarnição federal, realizou-se uma 
tocante cerimônia e romaria ao mausoléo onde se acham recolhi-
dos os restos mortais dos bravos que tombaram no campo da luta, 
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em 1932, entre os quais o soldado clarim do 39 Regimento de Ca-
valaria da Brigada Militar, Gomercindo Rios. 

'Durante a cerimônia, no interior do quartel, foram reavivados 
os fortes elos que, desde os campos da luta, unem a tropa federal e 
a estadual de Passo Fundo, tendo o capitão Manoel Rodrigues Cor-
deiro, como veterano dos combates na região de Itararé, tomado 
parte na cerimônia, ao lado dos veteranos do 89 Regimento de In-
fantaria. Em seguida, foi feita uma romaria à necrópole local. 

Desde 19 de março de 1912, quando a assistência hospitalar e 
espiritual aos enfermos recolhidos ao Hospital do Cristal foi entre-

gue às Irmãs da Ordem Caritativa e Literária Sá-o Francisco de As-

sis, pres,tava serviços, naquele estabelecimento, a irmã Maria Môni-
ca, zel3za e dedicada como sóem ser inlas as mulheres que se dedi-
cam à vida do claustro, servindo a Deus e os seus semelhantes. 

Por muitos anos, exerceu as funçôes de superiora das Irmãs 
que ali serviam, até que, devido ao seu estado de saúde, foi afasta-
da de qualquer encargo, continuando recolhida ao Hospital, a que 

tanto servira. 
Agravando-se seus padecimentos, a virtuosa religiosa faleceu, 

santamente, a 19 de aaosto, na casa onde, durante trinta e cinco 
anos, serviu devotadamente os enférmos que. por ali passaram." 

Registrando a ocorrência, fazê-mo-Io como uma homenaapm 
da Brigada Militar à abnegação e ao espírito caridoso da Irnçã Ma-

ria Mônica. 

Urassando, com intensidade, no vizinho Estado de Santa Ca-
tarina, a  peste suína, mal que já começava a manifestar-se, tam-
bém, no Rio Grande do Sul, resolveu o governo estabelecer um 
cordão sanitário de isolamento e combate a tal endemia, confian-
do sua execusão a elementos da Brigada Militar, sob a orientação 

de Secretaria da Agricultura. 
Organizou-se, então, um destacamento especial, constituído 

de 75 homens do 39 Ntgimento de Cavalaria, sob a direção" do ca-

pitão Florêncio José de Oliveira. 
A 12 de agosto, completadas as medidas preliminares, foram 

estabelecidos sub-destacamentos, cujas sedes ficaram localizadas, 
respectivamente, em Irai, Marcelino Ramos e Vacaria, cobrindo os 
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setores entre a Barra do Guarita, no município de Três Passos, até 

a desembocadura do rio Passo Fundo, divisa dos municípios de Sa-

randi e Erechim, no Passo Goio-En; a frente compreendida nos mu-
nicípios de Erechim, Marcelino Ramos e Lagoa Vermelha; e a dos 
municípios de Lagoa Vermelha (Barracão), Vacaria e Bom Jesus, 

montando guarda em todos os passos existentes sobre os rios Uru-

guai e Pelotas. 
Em princípios de setembro, o pessoal que estava em Vacaria 

foi deslocado para Marcelino Ramos e ali substituído por elemen-
tos do 59 Batalhão de Caçadores. 

Cessada a peste no Estado de Santa Catarina, a vigilância foi 

suspensa algum tempo depois. 

Nos últimos meses do ano de 1947, foi o Estado assolado por 

2randes nuvens de gafanhotos, praga devastadora e insaciável, cau-

sadora de enormes danos com incalculáveis prejuízos à economia 

pública e privada, trazendo a desolação e a miséria a muitos lares. 
. Diversos municípios foram inesperadamente atingidos, nos 

meses de setembro e outubro daquele ano, indo, em alguns, até 

princípios do ano seguinte. 
Ante a surprêsa e a necessidade urgente de fazer frente à avas-

saladora invasão dos acridios,  mais unia vez apelou o governo do  

Estado para o concurso da Brigada Militar. 
Contingentes de várias unidades foram deslocados para diver-

sos municípios, entre os quais os de Bento Gonçalves, São Leopol-

do, Viamão, Santiago do -:19yeirão, Carasinho, Soledade e Saran-

di, além dos arredores de Porto Alegre. 
Com o mesmo ardor e entusiasmo que sempre demonstra o 

elemento brigadiano, quando chamado a colaborar na preservação 
dos interesses da coletividade civil, dedicaram-se os homens desig-
nados para tal serviço, com zelo e eficiência, até princípios de 
1948, quando, no último dia de março, recolheu-se à respectiva 
unidade o contingente que estava no município de Palmeira. 

Várias foram as manifestações de reconhecimento recebidas 
pelo comandante da Brigada Militar, pela prestação de tais servi-

ços, ressaltando tôdas o zelo, a dedicação e, sobretudo, o ótimo 
comportamento do pessoal. 
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Em larga escala, foram empregados lança-chamas, carregados 
com gasol, pesando cada um trinta e cinco quilos, transportados às 
costas pelos soldados, sob chuvas inclementes e temperaturas bas- 

tante baixas. 
As vinte e três horas, aproximadamente, do dia 21 de outu- 

bro, manifestou-se incêndio no pavilhão em que funcionavam o ga-
binete do chefe da terceira seção, do encarregado dos transportes e 
a oficina de pinturas do Serviço de Intendência, tendo sido des-
truídas suas instalações e a maior parte dos arquivos, móveis e 

utensílios que nele se achavam. 

Em Boletim de 7 de novembro, o comandante geral, aprovan-
do uma proposta do segundo tenente Helio Moro Mariante, criou o 

Museu da Brigada Militar, com a nobre e alta finalidade de cultuar 

as tradições da Fórça. 
Figurariam no Museu fotografias de vultos eminentes da Bri- 

gada Militar, recortes de jornais e documentos relativos a fatos ine-
rentes à corporação ou a elementos seus, mostra de t9das as armas 
já usadas, manequins com fardamentos das diversas épocas, foto-
grafias de edifícios que tivessem servido de quartel ou acantóna- 

mento, etc. 
Uma das primeiras doações feita ao Museu foi a espada que 

pertencera ao extinto coronel Fabricio Batista de Oliveira Pilar, 
primeiro comandante do 19 Regimento de Cavalaria, morto no 
combate do Capão das Laranjeiras, em 6 de setembro de 1894 e 
oferecida por seu cunhado, general reformado Adolfo Ro- 

drigues de Mesquita. 
Infelizmente, pouca duração teve o Museu da Brigada. Co- 

mando posterior, julgando talvez desnecessário o culto às tradições 
brigadianas, o extinguiu, fazendo entrega de seu acervo ao Museu 

Júlio de Castilhos. 

Em novembro de 1947, de 17 a 27, a 3? Regido Militar reali-

zou manobras de tropa na região de Aguas Ciará, no município de 

Viamão. 
Nestes exercícios táticos, a Brigada Militar, convidada, se fêz 

representar por uma companhia de fuzileiros, do Centro de Instru-

ção Militar, com o efetivo de 184 homens, sob o comando do ca- 
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pitão Gonçalves Leirias, e um esquadrão do Regimento Bento 
Gonçalves, ao comando do capitão Horizonte Luiz Fernandes, 
com 129 homens. 

A companhia de fuzileiros operou incorporada ao 79 Bata-
lhão de Caçadores. 

Como coroamento da manobra, realizou-se, a 26, a Campa-
nha de Tiro, representando-se a companhia de fuzileiros do Centro 
de Instrução Militar pelos seguintes elementos: fuzil ordinário: 4 
homens (1 oficial, 1 sargento, 1 cabo e 1 soldado); fuzil-metralha-
dora: três grupamentos de tiro, formados por alunos do Curso de 
Sargentos: metralhadoras: um pelotão; e morteiros: uma seção. 

Nesta jornada técnica de tiro, a companhia conseguiu um 
triunfo consagrador, vencendo a prova, por equipe, de morteiros, 
o que lhe valeu palavras elogiosas, proferidas pelo general Gustavo 
Cordeiro de Fapias, comandante da 3@•Região Militar, quando lhe 
fez entrega de um bronze, como prêmio. 

Nos últimos dias de novembro, realizou-se, em Santana.do  Li-
vramento, um torneio de futebol entre elementos da guarnição do 
Exército e do 29 Regimento de Cavalaria da Brigada Militar, em 
disputa da Copa Confraternização — Bom Vizinho, oferecida pela 
Prefeitura Municipal. 

Foram concorrentes o 89 Grupo de Artilharia a Cavalo 75, o 
79 Regimento de Cavalaria e aquela unidade. 

Sagrou-se vencedora a representação da Brigada Militar. 

Consoante publicação feita em Boletim de 9 de dezembro, a 
Brigada, Militar tomou parte nas comemorações da Semana da Aza, 
organizada pelo comando da 5  Zona Aérea. 

Concorreram três equipes:.de oficiais, de sargentos e de cabos 
e soldados. 

As provas para oficiais constaram de atletismo, salto em altu-
ra e basqueteból, conseguindo a representação brigadiana os dois 
primeiros lugares naquelas e o segundo nesta. 

Os sargentos participaram das provas de atletismo (primeiro e 
segundo lugares), corrida 4 x 100 metros (primeiro lugar), corrida 
rasa de 1.500 metros (segundo lugar), salto em altura (segundo lu-
gar) e voleibt51 (segundo lugar). 
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Para cabos e soldados, as provas foram de atletismo, corrida 

rasa de 300 metros, arremesso de peso, arremesso de disco e salto 
em distância, obtendo a representação da Brigada Militar os pri-

meiros e segundo lugares em todas e, ainda, um torneio de futebol, 
em que o quadro da Brigada Militar classificou-se em segundo lu-

gar. 

A lei n9 93, de 11 de dezembro, fixou o efetivo da Brigada 
Militar, para o exercício de 1948, em 7.167 homens, sendo: 332 

oficiais combatentes, 13 oficiais do quadro de administração, 47 
do quadro do Serviço de Saúde e Veterinária, 1 capitão engenheiro 
e 1 inspetor das bandas de música; 20 aspirantes a oficial; 5.923 

praças combatentes, 549 praças especialistas e bombeiros, e 281 

músicos, corneteiros e clarins. 

A 21 de dezembro, o Centro de Instrução Militar inaugurou, 

na Chácara das Bananeiras, a sua carrière, a qual foi dado o nome 

do Coronel Timoteo Maciel dos Santos, justa homenagem ao gran-

de incentivador da prática do hipismo na Brigada Militar. 

1948 

A 21 de fevereiro de 1948, foi entregue, pelo serviço de In-
tendência, que o construiu, ao Estabelecimento de Subsistência, o 

pavilhão sanitário, para uso de seus elementos. 

No mesmo mês de fevereiro, o 29 Regimento de Cavalaria ad-
quiriu do casal Tomaz Albornoz, pela importância de noventa mil 

cruzeiros, um terreno, destinado à construção da vila residencial 

dos oficiais e sargentos da unidade. 
O imóvel, localizado na zona suburbana da cidade de Santana 

do Livramento, tem uma área de cêrca de 9.941 m2  e 40 d cm2 , 

com frente à avenida Armour e avenida Siqueira de Campos, lin-
dando com propriedades que são ou foram da Sucessão Espírito 

Santo, de Ana Eulalia Duarte, de Ariovaldo Tubino, de Juraci Al-

ves de Moraes e Neli Fagundes Alves e outros. 
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O Boletim de 28 de abril deu publiciade a um ofício dirigido, 
a 23, ao comandante geral pela Companhia de Seguros Marítimos e 
Terrestres Phenix de Porto Alegre, paradecendo os serviços presta.;  
dos pelo Corpo de Bombeiros na extinção do incêndio que lavrara, 
na tarde de 16, no estabelecimento da firma Hass & Cia.-Ltdei, em 

Novo Fiam--  burgo. 
Em tal documento, disse a Companhia que o Corpo de Bom-

beiros,, numa demonstração de elevado espírito de disciplina e de 
sacrifício, cooperou decisivamente para extinguir o fogo e que, 
não fosse o seu valioso auxílio, o sinistro teria tomado proporções 
avultadas, com prejuízos totais para aquela firma. 

Pela lei municipal n9 54, de 23 de abril, foi a Prefeitura de 
Montenegro autorizada a transferir gratuitamente ao Estado, para 
construção de uma vila militar, o imóvel pertencente ao patrimô-
nio do município, nos subúrbios daquela cidade, com uma área de 
18.850 metros quadrados e as seguintes confrontações: ao norte, • 
com terras de Pedro Ost: fundos ao sul, com ditas de Jorge Gerardt 
Filho; a leste, com terras de Carlos Schwartz e a oeste, com a chá-
cara do Banco Nacional do Comércio, tenso sido excluídas da doa-
ção uma casa de madeira e as benfeitorias existentes no imóvel. 

A 15 de junho, foi aprovada a proposta de criação do Labo-
ratório Químico Farmacêutico da Brigada Militar, em substituição 
à Seção de Hipodermia, que ficou extinta. 

A finalidade primordial do Laboratório é a de fabricar espe-
cialidades farmacêuticas, oficinais, e produtos diversos em escala in-
dustrial, a fim de suprir as necessidades de consumo da Força; pro-
porcionando medicamentos de alto padrão e eficiência a módico 
preço de aquisição. 

O dr. Helio Carlomagno, delegado da Delegacia Estadual de 
Segurança Social e Economia Popular, em 26 de maio, dirigiu ofí-
cio ao comandante geral, declarando ser,-lhe sumamente grato lou-
var o soldado do 29 Regimento de Cavalaria, Maturino Xavier, em 
serviço na Delegacia de Polícia de Santana do Livramento, por ter 
recusado um subórno de dez pesos uruguaios e mil cruzeiros, da 
parte de um prêso civil, autor de vultoso desfalque, e em POrto 
Alegre. 
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Dando publicidade àquele ofício, disse o coronel Walter Pera-

chi de Barcelos, no Boletim de 8 de junho: 

.. O normal é ser honesto, portanto, o soldado MatUrino Xavier cum-
priu apenas com o seu dever e foi fiel aos compromissos assumidos com 
a Corporacão a que pertence. A honestidade não é virtude: é dever de 
todo indiv(cluo que se respéita e se preza... Honra e dignidade — sem-

pre foram o apanágio dos servidores de nossa Força. Este patrimônio 
havemos de conservá-lo intato e sem mácula." 	- 

Em princípios de dezembro de 1947, a firma José M. de Car-
valho 8.4 Cia. Ltda. comunicou que, a 9 do mesmo mês, esta-
riam em condições de ser entregues, provisoriamente, as obras do 

pavilhão da administração do Regimento Bento Gonçalves, cuja 

construção fora contratada com a mesma firma. Nomeada uma co-

missão de oficiais para examiná-las e, julgadas em condições, a mu-
dança só se efetuou em 9 de junho de 1948. 

O pavilhão localiza-se na Chácara das Bananeiras, com frente 
para a rua Coronel Aparicio Borges, nas proximidades da esquina 

da avenida Veiga. 

O primeiro tenente Getúlio Mário Zanchi, vereador à Câmara 

Municipal de Santa Maria, apresentou à mesma projeto de lei, 
doando ao Regimento Coronel Pilar uma área com 115 metros de 

frente à avenida perimetral, naquela cidade, e distante cerca de 
600 metros do quartel, para construção de uma vila residencial, pa- 

ra sub-tenentes e sargentos. 
Aprovada pela unanimidade dos edís, foi o projeto converti- 

do em lei, pelo prefeito municipal, em fins de junho. 

Mais outra aquisição de imóvel, por unidade da força, foi fei-
ta em 1948. O 49 Batalhão de Caçadores, em junho, adquiriu de 

Maurício Lopes Rodrigues e outros, pela importância de Cr$ 

148.000,00, uma área de 154 hectares a 58 ares, com duas casas de 
madeira, um galpão e um paiol de madeira, coberto com telhas de 

zinco, localizada no Rincão da Reserva, no Cerro da Buena, distri-
to de Capão do Leão, no município de Pelotas. 
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O governo do Estado, pela lei n9 222, de 20 de julho, foi au-
torizado a abrir um crédito especial, no montante de Cr$ 
2.426.000,00, para a aquisição de um imóvel destinado a ser néle 

constru ído o quarte_l para o Corpo de_Bombeirro_s 

Em maio e junho de 1948, realizou-se, no Rio de Janeiro, o 
Pentatlo Militar, organizado pelo Departamento de Desportos do 

Exército. 
A Brigada Militar, especialmente convidada, féz-se represen- 

tar pelos segundos tenentes Viriato Natividade Duarte e Thomaz 
Pereira de Vasconcelos, os quais conseguiram dois primeiros luga-
res, aquéle no Cross Country, de 4.400 metros, e este em esgrima. 

Na classificação geral, entre treze concorrentes, obtiveram o 

tenente Viriato o nono lugar, com trinta e nove e meio pontos per-
didos, e o tenente Thomaz o décimo, com quarenta e dois pontos 

perdidos. 
. Elogiando a brilhante atuação dos dois oficiais, o tenente co- 

ronel Silvio Américo Santa Rosa, comandante da Escola de Educa-
ção Física e diretor técnico do Departamento de Desportos do 
Exército, manifestou-se em expressivo ofício, dirigido ao coman-

dante geral. 

No dia 4 de dezembro, uma cri-inça caiu no arroio Oilúvio, na 
Azenha, e sua genitora, num gesto de desespero, atirou-se às águas, 

tentando salvá-la. 
Mãe e filha estavam prestes a afogar-se, quando o soldado do 

Contingente do Quartel General, João Francisco Barbosa, que pas-
sava no local, jogou-se n'água, em socorro de ambas, conseguindo 

salvá-las, depois de muito esforço. 

Em dezembro, parte dos transviários da .Companhia Carris 

Pbrto Alegrense declarou-se em greve, pretendendo aumento de sa- 

lários. 
Como os ânimos estivessem agitados, os poucos bondes que 

trafegavam, faziam-no guarnecidos por elementos da Brigada Mili- 

tar. 
No dia 21 daquele mês, um bonde República, quando descia 

a avenida Borges de Medeiros,iem direção ao fim da linha, perdeu 
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as travas e ao atingir a curva existente na esquina da praça General 
Daltro Filho, descarrilou, indo chocar-se com um poste de sustenta- 

ção dos fios. 

Foi um acidente impressionante, com elevado número de feri-
dos, tendo morrido, na ocasião, o soldado do 39 Batalhão de Caça- 

dores, Romeu Rodrigues de Oliveira, que guarnecia o veículo. 

/5Y5 
O Boletim da Brigada, de 13 de janeiro de 1949, deu publici-

dade a um ofício dirigido ao comandante geral, em 19 de novem-
bro do ano anterior, pelo general Edgar do Amaral, presidente do 

Departamento de Desportos do Exército. 
O documento elogiava o gesto altamente patriótico e espor-

tivo do major Julio Danton Canabarro Trois, capitão Gerson Bor-

ges e tenente Nei Gomes Câmara, oficiais que representaram a For-
ça estadual nas eliminatórias, realizadas no Rio de Janeiro, por 

aquele Departamento, para a seleção dos concorrentes à XIV Olim- 
píada de Londres. 	que, não tendo obtido classificação, os referi- 

dos oficiais cederam duas de suas montadas, Beduíno e Guapo, que 

foram julgadas em ótimas condições para melhor representação no 

estrangeiro. 
Informava, ainda, o citado ofício, que, em Londres, os dois 

cavalos foram de grande valia para a equipe brasileira, sobretudo o 
garboso Guapo, que competiu no Military Cross, conduzido pelo ca-

pito Aecio Morrot Coelho, com adversários de tipos mais selecio-
nados de famosas raças eqüinas, conquistando para o Brasil um 
honroso sétimo lugar, numa prova de que participaram quarenta e 
seis concorrentes, sendo essa a melhor classificação da América do 

Sul. 

Já em seu Relatório administrativo, referente ao exercício de 
1947 e apresentado ao Governo do Estado, em março do ano se-

guinte, dissera o coronel Walter Perachi de Barcelos, comandante 

geral da Brigada Militar;  -referindo-se ao problema de moradia de 

oficiais e praças: 

"Problema que assoberba a quase tbdas as classes, é também um dos 
mais sérios que tem encontrado a nossa oficialidade e praças e que, por 
tão grave, chega às vezes a prejudicar o serviço e influir na própria disci- 
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plina, criando ao comando situações embaraçosas, posto que a transfe-
rência de qualquer oficial ou praça afamiliado faz pesarem, logo, na 
consideração da medida, as dificuldades que os transferidos, quer do in-
terior para a capital, quer desta para aquêle, encontram invariavelmente, 

pois as que temos efetuado por necessidade absoluta do serviço, despre-
zando qualquer atenção a essa particularidade da vida atual, hão causa- • 
do aos nossos servidores distúrbios irreparáveis na sua situação econômi-
ca e até na vida privada. Dando início ao programa que nos traçamos, 

ao proprietário (Empreza Territorial Suburbana Ltda.) de uma área ter-
ritorial de mais Ou menos sete hectares, na avenida Aparicio -Borges, 

fronteira à Chácara das Bananeiras e cuja venda nos foi prometida pelo 
valor de um milhão de cruzeiros, entregamos a importância de quinhen-
tos mil cruzeiros (auxílio dado à Brigada Militar pelo então interventep 
federal, dr. Cylon Rosa, exatamente para a finalidade do título acima), 
tendo por isso, em razão de documento que nos foi passado, entrado 

imediatamente na posse daquela área. Concomitantemente, pelo resul-
tado de uma concorrência feita, contratamos com o dr. Osvaldo de La 
Méa, estabelecido em Passo Fundo, a confecção de cinqüenta casas pré-
cortadas, dez do tipo A, para oficiais, com setenta e três metros quadra-
dos; vinte do tipo B, para sargentos, com quarenta e três metros quadra-

.dos; e vinte do tipo b, para cabos e soldados, com quarenta e três me-
tros quadrados, tudo no valor de seiscentos oitenta mil duzentos e se-
tenta e dois cruzeiros, aproximadamente. Estas casas deverão estar tó-
das entregues à Brigada Militar até meados de abril (1948) e integral-
mente até princípios de junho. A despesa decorrente será atendida por 

saldos da verba Próprios de Aluguel, saldos da Caixa da Brigada e renda 

do Estabelecimento de Subsistência. Afim de ampliar a construção des-
te plano, abrangendo também as unidades do interior, solicitamos —ao 

Estado, em ofício dirigido a vossa excelência, um auxílio de dois mi-
lhões de cruzeiros, com o qual e aproveitando daqui para o futuro as 
rendas do Estabelecimento de Subsistência, esperamos senão resolver in-
tegralmente êste problema na Brigada, deixá-lo pelo menos tão adian-
tado, que o nosso sucessor pouco tenha de se preocupar com 

Motivos vários, retardaram a conclusão da montagem das cin-
qüenta casas, aludidas no tópico acima transcrito do Relatório do 

comando da Brigada Militar. 

1949 

Em 18 de janeiro de 1949, o Conselho de Administração da 

fqrça reuniu-se para apreciar as propostas apresentadas para o for- 

482 



necimento de mais cem casas, e da ata respectiva conclui-se que, 
nesta data, aquelas casas ainda não tinham sido entregues, quando 

diz que e ainda, assegura a manutenção da mesma linha de constru-

ção, posto que esta firma (Osvaldo De La Méa) projetou e vem 
construindo o primeiro grupo de cinqüenta casas, em vias de con- 

clusão. 
Atendendo ao edital publicado para a construção das cem ca- 

sas, apresentaram proposta sete firmas, só tendo sido entretanto 
consideradas as de duas, eis que as demais não satisfaziam plena- 

mente os requisitos exigidos. 
Finalmente, foi dada preferência à mesma firma Osvaldo De 

La Méa, pelo preço de Cr$ 3.215.751,00, acrescidos de mais Cr$ 

542.000,00, para instalações sanitárias. 

Em visita à guarnição federal do Rio Grande do Sul, chegou a 
Porto Alegre, no dia 10 de março, o ministro da guerra, general 
Cannrobert Pereira da Costa, tendo formado, em conjunto com a 
força que lhe prestou continência, uma companhia de fuzileiros do 

39 Batalhão de Caçadores. 
Indo ao interior do Estado, no dia 13, sua excelência visitou 

o quartel do 19 Regimento de Cavalaria, em Santa Maria, onde de- 

clarou que sua visita àquela unidade era uma homenagem que o 

Exército prestava aos seus camaradas da Brigada, por intermédio 

de seu ministro. 
O Boletim de 12 de abril publicou uma carta dirigida ao co- 

mando da Brigada Militar, em 25 de fevereiro, pela senhora Osmi-
na Lopes Smania, residente á rua Intendente Alfredo Azevedo, no 
arrabalde da Glória, em Porto Alegre. 

Em tal carta, dizia a missivista: 

"No dia 21 de fevereiro do ano fluente, por volta das nove e meia horas, 
incendiou-se um bonde da linha Glória, na altura da Praça Conde de 
Porto Alegre; nesse bonde, viajava minha filha Therezinha Maria Sma-
nia, cujas vestes foram alcançadas pelo fogo de maneira brusca e envol-
vente; uma criança pouca iniciativa tem numa emergência dessas e os 
adultos usam de tbda a iniciativa para safar-se rapidamente da zona de 
perigo. Belíssima exceção foi a atitude do tenente Apio Pereira de Vas-
concelos, do Regimento Bento Gonçalves. Êsse oficial prestou socorro 
imediato, chegando a despir sua própria túnica para com ela abafar o fo-
go que ameaçava matar minha filha. A vossa senhoria se dirige uma mãe 
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agradecida, ufana de que da nossa Brigada Militar se tenha colhido um 
tão belo exemplo de humanidade, aliado a uma pronta e eficiente ini-
ciativa. Queira vossa senhoria ser o intérprete deste agradecimento ao 
tenente Apio Pereira de Vasconcelos." 

Exemplos como este são freqüentes entre os membros da Bri-
gada Militar. A maioria deles fica no esquecimento ou passa 
despercebida, mas quando se tem conhecimento devem ser regis-
trados neste Esboço Histórico, para conhecimento dos pósteros. 

Prestando homenagem aos oficiais que, desde a criação da 
Brigada Militar, exerceram os cargos de assistente do pessoal e, de-
pois, de chefe do Estado Maior, foram inaugurados, no gabinete da 
chefia deste Serviço, as fotografias dos mesmos. 

Compareceram ao ato comandantes de unidade, chefes de 
Serviço, diversos oficiais, várias famílias e parentes daqueles ofi-
ciais, já falecidos. 

Falaram, na ocasião, o comandante geral, coronel Walter Pe-
rachi• de Barcelos, o coronel Aldo Ladeira Ribeiro, prsidente da 
Corte de Apelação da Justiça Militar do Estado, o tençnte coronel 
médico dr. José Antônio Walmarath, chefe do Serviço de Saúde, e 
o tenente coronel da reserva, João Cândido Machado. 

As fotografias inauguradas foram as dos seguintes oficiais: 
Major João Garibaldino Rolim, capitão Alvaro Pereira Sarmento, 
majores Miguel José Pereira, Armando de Moraes Silveira, Juvenal 
Joaquim Teixeira, João Cândido Machado, tenentes coronéis Cân-
dido Pinheiro de Barcelos, José Freire de Oliveira e Souza, José Go-
mes Ferreira; Orestes Carneiro da Fontoura, Antéro Marcelino da 
Silva Junior, Aldo Ladeira Ribeiro, coronel Angelo de Melo, tenen-
tes coronéis Justino Marques de Oliveira, Cicero Augusto Wellau-
sen, Walter Perachi de Barcelos e coronel Venâncio Batista. 

Nos dias 27 e 28 de abril, o pessoal do tráfego da Companhia 
Carris Porto Alegrense manteve-se em greve. Por êsse motivo, o de-
pósito de bondes da avenida João Pessoa esteve guarnecido por 
uma companhia do 39 Batalhão de Caçadores, cujos elementos 
montaram guarda, também, à sede do Sindicato dos Empregados 
da mesma Companhia, que fora interditada pela polícia e fizeram 
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serviços de vigilância nos fins de linhas de bondes e, ainda, garanti-
ram o reduzidíssimo número de veículos em tráfego. 

Funcionando em prédio próprio, localizado à rua Coronel 
André Belo, mantinha a Brigada Militar uma farmácia, denomina-
da Farmácia Central, e o Laboratório de Pesquisas Clínicas, cujo 
capital inicial fora fornecido pela Instituição Beneficiente Coronel 
Massot. 

Considerando, entretanto, que com a instalação da benemé-
rita Instituição, no amplo prédio, por ela adquirido, à rua Barão do 
Triunfo, ficou a mesma capacitada a gerir aqueles estabelecimen-
tos, o Conselho de Administração da Brigada Militar decidiu entre-
gá-los àquela Instituição, o que se concretizou a 7 de junho. 

O valor dos móveis, mercadorias, etc., montou a Cr$ 

534.491,38, sendo: Cr$ 478.975,38, da Farmácia Central, e Cr$ 
55.516,00, de Laboratório de Pesquisas Clínicas. Do total, ("4 
300.000,00 constituíram auxílio social, devendo a Instituição in-
denizar, em prestações razoáveis, a parcela restante. 

Em seu Boletim de 14 de junho, disse o comandante geral: 

"Sejam afastados do serviço, continuando, porém, na carga da Força, 
enquanto existiram, com direito a baia e forrageamento, os cavalos de 
nomes Julti e Butiá. Esses animais, como é do conhecimento de todos, 
envelheceram e se inutilizaram no serviço da Brigada Militar. Julti e Bu-
tiá foram verdadeiros azes das nossas justas hípicas. Brilharam sempre 
em todas as provas eqüestres e, neste Estado e fora de suas fronteiras, 
conquistaram inúmeros lauréis, que vieram ainda mais enriquecer nossa 
Cavalaria. Tornaram-se, por isso, merecedores do apreço e da estima da 
Brigada Militar, despositária fiel que é das gloriosas e cavalheirescas tra-
diç5es farroupilhas." 

Conf orne escritura pública, lavrada, em 15 de junho, no Car-
tório de Notas, da cidade de Gravataí, a Brigada Militar adquiriu, 
pela importância de Cr$ 195.000,00, o acervo de urna olaria de 
propriedade de Augusto Gomes da Silva, dona Oiara Monteiro Pe-
reira, menor Gladis Maria Alves Pereira e Nei Alves Pereira, sócios 
componentes da firma Pereira & Cia., arrendatária que era de uma 
olaria de propriedade do sr. João Linck Filho, situada naquela ci-
dade, à rua dr. Mauricio Cardoso. 
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Na mesma rata, entre a Brigada Militar e o sr. João Linck Fi-
lho e sua espOsa, dona Maria José Linck, foi lavrado um contrato 
particular de arrendamento da citada olaria, pelo prazo de sete 
anos, a terminar em 19 de junho de 1956. 

A 17 de junho, em virtude de autorização do governo do Es-
tado e mediante entendimento com o prefeito municipal de Santa-
na do Livramento, foi instalRo, naqueliEidade„ um dê----sWà`r=nen-

to do Corpo de Bombeiros, com o efetivo de-1 segundo sargento, 1 

cabo e 6 soldados bombeiros, dotado de um auto-bomba equipado 
e de urna bomba de recalque. 

A despesa com a_manutenção_do_pessoal e material correria 
por conta.da.P.refeitura,local. 

Cinco dias depois_de_sua organizaçãojko_destacamento en-
trava_erin_açãp,.ppr_a_debelar_urn_p_rinc_ípio_de j_ncêndjo_pLn uma 
ma comercial, que fez publicar na imprensa da cidade, a 23, um _ _  _ _ 	 —5.  
,&radecimento,_do_qual constou_este tópico: 

• 

"É um conforto e um orgulho, hoje, para os santanenses, o fato da exis-
tência, em nossa terra, de tão nobre e útil corporaçãè, forçados que éra-

-; mos, até ontem, a apelar para os intrépidos e dedicados soldados do fo-

go riverenses, que tão grandes serviços prestaram à nossa cidade." 

Em junho, o juiz de direito da comarca de Getúlio Vargas 
requisitou a força da Brigada Militar, para obrigar a retirada de ele-
mentos que, clandestinamente, se haviam instalado na Fazenda 
Quatro Irmãos, no mesmo local onde anos antes haviam se desen-
rolado os acontecimentos, dos quais foi protagonista o bando che-
fiado por João Inácio. 

Determinado que o comandante do destacamento de Erechim 
tomasse as necessárias providências, êste deslocou-se, com um con-
tingente, para as proximidades do -rio.  Falcão, onde, agindo com 
energia, calma e prudência, conseguiu retirar os intrusos, fazendo- 
os transportar para terras do Estado, em diversos municípios. 

Antes de a fOrça retirar-se dali, o comandante geral comuni- 
cou ao juiz de direito da comarca de Getúlio Vargas, que ia deter-
minar o rêcolhimentO do destacamento à sua sede em Erechim, 
por terem "cessado os motivos que determinaram seu deslocamento 
para aquela região. Em contestação, em fonograma de 6 de julho, 
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o referido magistrado agradeceu a colaboração prestada pela FOrça 
Pública do Estado à execução de seu mandado judicial. 

A Sociedade H ípica Santanenselez realizar, em 3 de julho, na 

carrière do 29 Regimento de Cavalaria, em Santana do Livramento, 
uma prova de equipe, patrocinada pelo Regimiento de Caballeria 
n9 3, do Exército Uruguaio, sediado na cidade de Rivera. 

Sagrou-se vencedor a equipe daquela unidade, constituída pe-
los tenentes Wolmi de Missões Bocorni, Péricles Correia Pujol e Ed-

gard Teixeira Flores. 

A 29 de julho, o 59 Batalhão de Caçadores, sediado na cidade 
de Montenegro, iniciou a mudança para o quartel próprio, deixan-
do, assim, as precárias instalações que ocupava desde a sua ida para 
aquela cidade, em 1940. 

A nova caserna era um antigo moinho, de propriedade da fir-
ma J. Renner, localizado nas imediações da cidade e adquirido pe-
lo governo do Estado. Necessitou de uma reforma geral, com o 
acréscimo de alguns compartimentos, importando a despesa em 

. Cr$ 404.582,20. 
É um prédio velho, mas de sólida construção e com as obras 

. ralizadas alojou perfeitamente a unidade, proporcionando aos seus 
elementos as indispensáveis condições de higiene. 

Colaborando, como sempre e dentro de suas possibilidades, 
com os trabalhos atribuídos a elementos do Exército Nacional, a 
Brigada Militar pós à disposição da *1 Divisão de Levantamento 
um contingente de praças do 19 Regimento de Cavalaria, afim de 
auxiliar nos trabalhos de campo, afetos àquela repartição. 

Concluídos os mesmos referentes ao ano de 1949, o coronel 
Roberto Pedro Michelena, chefe daquela Divisão, em 9 de julho, 
em expressivo ofício de agradecimento, disse: 

"Entre os preciosos colaboradores que teve a 19 D. L., neste período 
de dificuldades, perfila:se a briosa Brigada Militar do Rio Grande do 
Sul, sob o vosso esclarecido e bem orientado comando. Nas árduas tare-
fas de campo que vêm de ser concluídas na região de Santa Maria, os 
disciplinados soldados da Fórça gaúcha, postos à disposição das Turmas 
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de Levantamento, conduziram-se com zelo, entusiasmo e correção, con-

tribuindo decisivamente para que não sofresse solução de continuidade 

a cartografia do Rio Grande do Sul. No momento em que dais mais uma 
prova do patriotismo com que orientais vossos atos no importante pos-
to de responsabilidade que em boa hora vos confiou o governo do Esta-

do, pondo novamente à disposição do Serviço Geográfico do Exército 
um contingente de preciosos auxiliares, sinto que é de meu dever fazer • 

chegar-vos os nossos mais calorosos agradecimentos pela cooperação da 

tradicional Milícia que tantos e tão assinalados serviços tem prestado ao 

Brasil." 

Doloroso acidente de aviação ocorreu a 2 de agosto, no mu-
nicípio de São Francisco de Paula, no lugar denominado Três Ir-

mãos, onde caiu um avião Curtiss C-46, causando mortes e feri-
mentos em passageiros, que regressavam do norte do País, entre 

os quais uma caravana de estudantes. 
Na noite daquele dia, às vinte e três horas, seguiu, em ambu-

lância, para o local, afim de prestar auxílio, uma equipe da Forma-
ção Sanitária dopodeBombeiro, composta do capitão médi-
co dr. Walter Fernandes, tercPiro sargento enfermeiro Reduzinõ 
Hipólito dos Santos e cabo motorista Anaurelino Alves. 

À propósito do mesmo acidente, recebeu o comandante geral, 

do delegado de-  polícia do município de São Francisco de Paula, a 

portaria n9 2/49, datada de 12 de agOsto, do teor seguinte: 

"Tendo o sargento Brasiliano Paim Lopes, comandante do destacamen-
to da Brigada Militar desta cidade, prestado relevantes serviços de socor-
ro às vítimas do lamentável acidente do avião Curtiss C-46, PPVBI, 
ocorrido neste município, no lugar denominado Três Irmãos, revelando 

um alto grau de educação e civismo, uma compreensão exata de seus de-
veres, quer como cidadão quer como militar, o que vem orgulhar a Bri-

gada Militar do Estado; tendo, ainda, cooperado eficientemente com es-

ta Delegacia de Polícia na solução dos casos que sobrevieram com ésse 
acidente, sinto-me no dever de prestar-lhe um ato de louvor pela minei-
ra com que se conduziu, não medindo sacrifícios em' prestar a melhor 

assistência às referidas vítimas." 

Na noite de 15 de agosto, elementos extremistas, adeptos do 
chamado credo vermelho, Pretenderam efetuar uma reunião do de-

nominado Congresso da Paz, o que obrigou, tanto à Brigada Militar 

como à Polícia Civil, a enérgicas providências, a fim de evitar per-

turbações da ordem pública. 
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Sobre a sua atuação, em tal emergência, recebeu a 3rigacla Mi-

litar ofícios do presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, 
comunicando que o seu plenário aprovara um voto de aplausos pe- 
la sua enérgica ação, juntamente com a Polícia Civil, na noite de 
15, quando evitou que elementos agitadores perturbassem a ordem 
na capital do Estado, mantendo, assim, a segurança da família por-
to Alegrense; e do chefe de polícia do Estado, agradecendo o efi-
ciente auxílio prestado na prevenção às atividades extremistas, na 
noite do dia 15, por ocasião da tentativa de levar a efeito uma reu- 

nião comunista do chamado Congresso da Paz. 

Também, o presidente da Câmara Municipal de São Jerôni- 

mo, em nome da mesma, dirigiu ao comandante geral um telegra- 

ma de congratulações. 
A 31 de agosto, o dr. Walter Jobim, governador do Estado, 

sancionou a lei n9636, elevando os vencimentos do pessoal da Bri-

gada Militar. 

A Brigada Militar, em 1949, comemorou solenemente o trans-
curso da data de 20 de setembro, tão grata aos corações riogran-
densas, porque marca o início do glorioso decênio farroupilha. 

As 4,30 horas, a banda de clarins do Regimento Bento Gon-
çalves, com a presença de um oficial do Estado Maior, tocou alvo-
rada junto ao monumento do insigne chefe e, às 10 horas, debaixo 
de forte chuva, um destacamento, sob o comando do tenente coro-
nel Gerdano de Abreu, desfilou em frente ao Palácio do Governo. 
Constituiam-no três grupamentos de infantaria, compostos de ele-
mentos do Centro de Instrução Militar, do Corpo de Bombeiros, 

dos 19, 29 e 39 Batalhões de Infantaria; um esquadrão do Regi-

mento Bento Gonçalves e uma companhia motorizada do Corpo 

de Bombeiros. 
Ainda, às 11 horas, no largo da Praça Piratiní, foram hastea- 

das as bandeiras nacional e farroupilha, prestando continência, na 
ocasião, um esquadrão de lanceiros daquele Regimento. 

Em Santana do Livramento, na mesma data, o 29 Regimento 
de Cavalaria executou bem organizado programa de comemora-
ções que constou de hasteamento dos pavilhões nacional e farrou-
pilha, com uma palestra alusiva à efeméride; provas hípicas, patro-
cinadas pela Sociedade H ípica local; lutas livre e de box, partida de 
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futebol entre praças, encerrando-se, à noite, com uma corrida da 
fogueira, da qual participaram, também, elementos do 79 Regi-
mento de Cavalaria e do 89 Grupo de Artilharia a Cavalo, tendo 
obtido as três primeiras colocações praças do 29 Regimento, que 
alcançou, ainda, o primeiro pósto na classificação geral, ficando de 
posse de um bronze instituído como prémio. 

A 24 de outubro, um pelotão do 19 Batalhão de Caçadores e 
outro do 39, reforçados de um grupo de combate, seguiram para 
as Minas do Arroio dos Ratos, a fim de prevenirem e reprimirem 
possíveis desordens, de parte de elementos que se haviam declara-
do em greve, além de garantir o patrimônio das Minas e o pessoal 
que, livremente, quisesse trabalhar. Tal contingente regressou dois 
dias depois. 

Em Boletim n9 270, de 29 de novembro, foi declarado que o 
49 Batalhão de Caçadores adquirira, por suas economias, pela im-
portância de Cr$ 95.200,00, dois lotes de terreno, na cidade de 
Pelotas, à avenida Bento Gonçalves, esquina diametralmente opos- 
ta ao seu quartel, medindo respectivamente 30rP00 x 2000n,1 	e 
499"1 00 x 4250, conforme escritura lavrada no 29 Cartório de 
Notas daquela cidade e destinados à construção de casas para resi-
dência de oficiais e praças da unidade. 

N 8 de dezembro, a 3rigada Militar recebeu a honrosa visita 
do contra-almirante Braz da Franca Veloso, comandante da Flotilha 
*de. Cont-a-Toroedeiros,que veio a esta capital, a fim de participar 
das solenidades comemnrativas do Dia do Marinheiro. 

O ilustre visitante, que se fazia acompanhar de seu ajudante 
de ordens, foi recebido, no salão de honra do Quartel General, pe-
lo comandante geral, comandantes de unidades e chefes do serviço 
e outros oficiais. 

Em virtude de ter assumido sua cadeira de deputado à Assem-
bléia Legislativa, o coronel Walter Perachi de Barcelos deixou, a 13 
de dezembro, o comando da Brigada Militar, assumindo-o, em 
caráter interino, na forma das disposições em vigor, o chefe do Es-
tado Maior, tenente coronel Carlos Guasque de Mesquita. 
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Ás dezenove horas do dia 22 de dezembro, originou-se um 
princípio de incêndio no depósito de muniçbes do Serviço de Ma-
terial Bélico, na Chácara das Bananeiras, o qual ficou totalmente 

destru (do. 
0.,Çorpo de Bo_mbeiros, atendendo a chamado, compareceu 

ao local oito minutos após a manifestação do fogo e agindo com 
grande eficiência, coragem e desprendimento trabalhou afanosa-
mente até às nove horas e quarenta minutos do dia 23, quando 
conseguiu debelar o sinistro. 

Do inquérito policial-militar procedido, ficou afastada a hipó-
tese de qualquer ato criminoso, dado o local onde se iniciou o fo-
go e constatou-se que os preju ízos montaram a Cr$ 1.683.459,60, 
sendo Cr$ 184.500,00 do prédio e Cr$ 1.498.959,60, de munição 

destruída. 

Encerrando o ano de 1949, temos a promulgação, em 26 de 
dezembro, da lei votada pela Assembléia Legislativa autorizando o 
governo do Estado a celebrar convênio corri os,municíp-iol,p_ara en-

campação ou organização_do_serviço_de,prevenção de_incêndiom, 
, combate ao fogo. 

É do teor seguinte a lei: 

"Art. 19 — Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer convênios 
com os municípios para encampação ou organização do serviço de pre-
venção de incêndio e combate ao fogo, dentro das normas gerais fixadas 
nos demais artigos desta Lei. 
Art. 29 — Esse serviço será atribuído à Brigada Militar e por ela organi-

zado. 
Art. 39 — Os municípios que já mantém organização de bombeiros têm 
o prazo de sessenta dias da data desta Lei para se pronunciarem sõbre a 
encampação do referido serviço pelo Estado, na forma prevista rio arti-

go 19. 
Parágrafo único — Os convênios para organização de serviço de bom-
beiros nos municípios não compreendidos no artigo 39, serão estabele-
cidos à medida que forem solicitados ao governador pelos respectivos 
prefeitos. 
Art. 49 — Para manutenção do serviço convencionado o município reco-
lherá ao Tesouro do Estado, anualmente, a contribuição equivalente ao 
custo integral do serviço. 
Art. 59 — Os elementos componentes das corporações de bombeiros 
municipais encampados pelo Estado e que ainda não tenham atingido o 
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limite de idade de permanência no serviço militar ativo, farão parte de 

um quadro especial e gozarão•de todos os direitos e vantagens que as 
leis asseguram ao pessoal da Brigada Militar. 
§ 19— Os elementos que tiverem categoria de oficial, terão acesso en-
tre,seus pares, até o posto de capitão, mediante a posse do Curso de 

Bombeiro e os que já tenham atingido a êste posto, ficarão enquadrados 

nas disposições gerais deste artigo. 
§ 29:— Os bens móveis e imóveis do município, desfrutados por essas 

corporações, passarão ao patrimônio do Estado. 

Art. 69 — Revogam-se as disposições em contrário." 
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CAPCTULO XXVI 

— Organização de um Esquadrão de Polí-
cia Rural Montada, em Santa Maria. — Incêndio 
nas Oficinas da Viação Férrea, na mesma cidade. 

Batalhão Coronel Aparicio Borges. — Doação 
de um cavalo ao primeiro tenente Nero Silva. — 
Criação do Montepio da Brigada Militar. — Gra-
ves acontecimentos na cidade do Rio Grande, 
provocados por comunistas. — Incidente na Câ-
mara Municipal da mesma cidade. — Terreno 
para a construção do quartel do 30  Regimento 
de Cavalaria, em Passo Fundo. — Entrega de ter-
reno ao 49 Batalhão de Caçadores, em Pelotas. 

Desapropriação, pelo Governo federal, de 
parte da Invernada de Gravataí. — Gabinete de 
Identificação. — Incêndio no paquete ltaquicé. 

Alterações em efetivos. — Grave conflito em 
Santana do Livramento, provocado por comu- 

nistas. — Aquartelamento do Esquadrão de Po-
lícia Rural Montada, em Porto Alegre. — Greve 
nas Minas de Carvão do Butiá. — Pavilhão de Ti-
siologia, no Hospital de POrto Alegre. — Coro-
nel Ernesto Dorneles novo "governador do Esta-
do. — Coronel Venâncio Baptista no comando 
da Brigada Militar. — Incêndio no Asilo de ór-
fãs Coração de Maria, na cidade do Rio Grande. 

Postos de Identificação de Polícia. — Gabine-
te Fotográfico. — Incêndio no quartel do Bata-
lhão de Guardas, no Rio Grande. — pata_da, 
fundação do Corpo de Bombeiros — Corrida do 

Facho brilhantemente vencida por elementos da 
Brigada Militar. — Incêndios em matas dos mu-
nicípios de Torres, São Francisco de Paula, Osó-
rio e da vila de Gramado. — Assassinato do capi-
tão Plácido Gomes de Sá. —.Puartel,parko_des-

.1aca_mentowdo Corpo de Bombeiros, em Passo 
Fundo. 
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1950 

Pelo Boletim n9 3, de 8 de fevereiro de 1950, foi organizado, 
em caráter precário, um esquadrão isolado, diretamente subordina-
do ao comando da Brigada, por intermédio do Estado Maior, com 

a denominação de Esquadrão de Polícia Rural Montada, sendo os 

oficiais e praças necessários à sua imediata formação retirados dos 

corpos de tropa. 
O Esquadrão operaria, inicialmente, nos municípios de Ale-

grete, São Francisco de Assis, Quaraí, Rosário do Sul, São Gabriel, 

Bagé, Cachoeira do Sul, Nerval e D. Pedrito. 

Ao cair da noite de 8 de março, lavrou pavoroso incêndio nas 
oficinas da Viação Férrea, em Santa Maria, destruindo a seção de 
modelagem, o depósito de modelos e a turma da fabricação de ma-
chos, tendo havido necessidade de ser destruída parcialmente, para 
evitar a propagação do fogo, a seção de fundição geral, sendo os 
prejuízos calculados em mais de dez milhões de cruzeiros. 

Na extinção do fogo, trabalharam elementos do Exército, fer-
roviários, todo o pessoal disponível do 19 Regimento de Cavalaria 
e do Esquadrão de Polícia Rural Montada, conseguindo debelá-lo 

cêrca de meia-noite. 
Considerando que o coronel Aparicio Gonçalves Borges tom-

bou, heroicamente, à frente do 19 Batalhão de Caçadores, do qual 
era comandante, no combate de Burf, no Estado de São Paulo, a 
27 de julho de 1932, e considerando, ainda, a justiça da homena-
gem que a valorosa-unidade desejava prestar a seu ex-chefe, indis-
cutivelmente um dos padrões morais e cívicos de seu tempo, tanto 
na corporação como no meio civil, o governador do Estado, por 
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decreto de 10 de março, que tomou o n9 1.184, deu, àquêle Bata-

lhão, a denominação especial de Batalhão Coronel Aparicio 

Borges. 

O Boletim da 3 rigada, sob n9 26 de 12 de abril, ooublicou o 

seguinte: 

O comandante geral considerando que o lç)tenente Nero Silva, durante 
mais de 25 anos, prestou muitos e bons serviços ao Estado e à União, 
principalmente em campanha, quando tomou parte na repressão dos 
movimentos revolucionários que conturbaram o Estado e o País, de 
1924 a 1932, demonstrando sempre as suas qualidades inatas de cavala-
riano e portando-se em todas elas, com bravura, denodo e energia, dig-
nos dos elogios que lhe foram conferidos e que muito abrilhantaram sua 
apreciável fé de ofício: considerando que apesar de motivos vários não 
terem permitido ao tenente Nero freqüentar o Curso de Formação de 
Oficiais, entretanto, atendendo ao seu reconhecido e acentuado amor à 
cavalaria e à sua grande 'tendência para a nobre arte-  das rédeas, foi-lhe 
concedida matrícula no Curso Especial de Equitação da Brigada Militar, 
curso ,esse que conquistou com destaque; considerando que dentre os 
oficiais que possuem CEEBM, na sua especialidade, é, sem dúvida, o te-
nente Nero um dos que apresenta os maiores serviços prestados à Fórça; 
considerando que o tenente Nero sempre se dedicou à instrução técnica 
de cavalaria e de equitação, tendo formado grande númer0 de cavaleiros 
novos e, principalmente, instruído e aperfeiçoado os conhecimentos dos 
sargentos do Regimento Bento Gonçalves, aos quais sempre dedicou o 
melhor de seus esforços, quer preparando-os para as competições hípi-
cas, quer incutindo-lhes o amor pela cavalaria; considerando que o te-
nente Nero á um brigadiano de coração, um cavalariano ardoroso e um 
equitador audaz e que mesmo antes de verificar praça na Força já acom-
panhava, com grande entusiasmo, as atividades gloriosas cl-a Brigada Mi-
litar; considerando os relevantes serviços prestados por êsse digno ofi-
cial, o seu grande amor à cavalaria e à instrução eqüestre, e o seu cari-
nho no adestramento e no cuidado dos cavalos de sua unidade; consi-
derando que, ao ser transferido para a reserva, lhe estava entregue, para 
sua montaria o cavalo YON, ao qual, também com grande amor e dedi-
cação, preparava seu adestramento; considerando, finalmente, que o 19 
tenente Nero Silva é um exemplo a ser seguido pela nova geração de ofi-
ciais e sargentos da FOrca, êste comando, em nome da Brigada Militar, 
lhe faz doação do cavalo Yo5N." 

Homenagem justa e merecida essa prestada pela Brigada Mili-
tar ao primeiro tenente Nero Silva. 

Por ocasião da revolução de 1923, ainda uma criança, já pres;  
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tava ele serviços ao Rio Grande, como praça do 19 Corpo da 2,? 

Brigada Provisória do Oeste, do qual seu progenitor era capitão 

ajudante. 
Integrado naquela Brigada, com o 29 Regimento de Cavalaria, 

o autor destas linhas, então alferes, conheceu, naquela época, o ca-

bo Nero Silva e, desde então, acompanhou toda a sua carreira mili-

tar, feita com dedicação, sacrifícios e amor à Brigada Militar. 

Se outras iniciativas não houvessem para dar ao coronel Wal-

ter Perachi de Barcelos, na sua gestão no comando da Brigada Mili-
tar, o título altamente merecido de benemérito e recomendá-lo à 

gratidão imorredoura de seus colegas e subordinados, só uma seria 

suficiente para tanto: a criação do Montepio dos Oficiais e Praças 

da Brigada Militar. 
Depois do coronel Claudino Nunes Pereira, foi o coronel Wal-

ter Perachi de Barcelos o comandnte geral que mais se preocupou 
com o bem-estar de seus subordinados e com a segurança e amparo 

de suas famílias. 
Considerando que a pensão legada pelo oficial ou praça, atra-

vés do Instituto de Previdência do Estado, constituia (e constitui 
ainda) uma inquietante incógnita, pois nunca se sabe, de antemão, 

a quanto montará, face aos complicados cálculos para a sua fixa-
ção e considerando, ainda, que Vidas as providências, até então to-

madas, no sentido de garantir o serviço Cie previdência para os 
brigadianos, quer oriundos do poder público, quer em particular, 

como seguro em grupo e a Associação Mútua de Pecúlios dos Ofi-
ciais, não eram mais que panacéias, pela forma dispersa como eram 
empregados os recursos a elas destinados, o coronel Walter, em 

março de 1950, dirigiu longo ofício ao governador do Estado, dr. 
Walter Jobim, expondo a situação apremiante em que ficavam her-

deiros de oficiais e praças e solicitou-lhe autorização para criar o  
Montepio da Brigada Militar.  

Ao terminar sua longa e convincente exposição, dizia o co-

mandante geral: 

"A solução ideal para o caso da Brigada Milita i seria, a exemplo do que 
existe para os militares da União e de muitas unidades da Federação, a 
criação do Montepio oficial obrigatório, amparado pelo Govárno e com 
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. o, seu desligamento do Institutode Previdência do Estado, o que, aliás, 
-vem:ao,encontro dos anseios de seu pessoal, por várias vezes manifesta-
dos a este cOmando. Como não seja possível, porém, o desligamento 
imediato do Instituto de Previdência do Estado, 'este comando julga, 
'apesar disso, uma necessidade urgente e inadiável, a criação do Monte-
pio Militar, dirigido e administrado pelo próprio pessoal da Força, o que 

virá, sem dúvida, beneficiar seus abnegados servidores, instituindo a 
pensão vitalícia a seus herdeiros." 

No citado ofício, lançou o governador do Estado o seguinte 
despacho: 

"Na ausência de disposição legal, a instituição do Montepio só poderá 
ser feita sob forma voluntária,  com a criação de uma carteira especial na  
Associação Mútua de Pecúlios dos Oficiais da Brigada Militar, até ser en-
caminhado o projeto de lei ao Poder Legislativo." 

De posse da necessária autorização, o comandante geral, em seu 
Boletim n9 27,  de 14 de abril, declarou criado o Montepio da  
Brigada Militar, Fazendo-o sob as seguintes considerações: 

"Considerando que o Instituto de Previdência do Estado, única institui-
ção autárquica em que são compulsoriamente inscritos os oficiais e pra-
ças da Força; não satisfaz, de forma alguma, as necessidades mínimas 
prevideneiais da classe e nem oferece melhores perspectivas de futuro: 
considerando também que as praças não possuem praticamente um se-
guro, pensão que se possa chamar previdência social, pois estão inscritas 
no plano P.U. do I.P.E. com as contribuições mensais de Cr$ 2,00 e 
Cr$ 3,00, para legarem um pecúlio único e insignificante, cujo valor é 
tanto menor, quanto mais tenha contribuído o legatário; considerando 
que as pensões legáveis pelos oficiais também são desproporcionais às 
contribuições e constituem uma inquietante interrogação, pois são cal-
culadas segundo tabelas especiais pelas quais não fogem a aberrante in-
versão argumentada no item anterior; considerando que inúmeros ofi-
ciais e praças têm instado com este comando no sentido da criação de 
um órgão de previdência na própria FOrça; considerando, finalmente, 
que consultados os oficiais, aspirantes, sub-tenentes e sargentos, por in-
termédio dos comandantes de unidade e chefes de Serviço e pedida a 
opinião destes para a extensão a cabos e soldados sobre a criação do 
Montepio Militar a quase totalidade se manifestou entusiasticamente 
favorável." 

Foram, inicialmente, inscritos no Montepio: 
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—os oficiais, aspirantes a oficial, sub-tenentes e sargentos 
que, consultados, concordaram sem restrições; 

— os cabos e soldados pertencentes às unidades, Serviços e 
Estabelecimentos e os que viessem a ser incluídos na Força, cuja 
inscrição seria automática. 

Como houvessem oficiais, aspirantes a oficial, sub-tenentes, 
sargentos e funcionários civis que não responderam à consulta, 
dentro do prazo pré-fixado, foi-lhes dado vinte dias de tolerância 
para requererem suas inscrições. 

A contribuição mensal variava, inicialmente, de Cr$ 133,30 
para um coronel e Cr$ 14,20 para soldado de primeira praça, na 
categoria de combatentes e oficiais de saúde; para praças especialis-
tas, variava de Cr$ 44,00 para primeiro sargento a Cr$ 20,00 para 
soldado clarim ou corneteiro. As pensões, para aqueles, estavam 
compreendidas entre Cr$ 2.132,80 e 227,20 e, para estes, entre 
704,00 e 320,00, nos primeiros oito anos, sofrendo um acréscimo 
a partir do nono ano. 

No Boletim de sua criação, foram considerados inscritos no 
Montepio duzentos e onze oficiais e aspirantes, trezentos e trinta e 
cinco sub-tenentes e sargentos e seis civis contratados. 

Os cabos e soldados que, à época, serviam na corporação fo-
ram inscritos posteriormente, considerados, porém, como funda-
dores. 

Inicialmente, o Montepio constituiu uma carteira provisória 
especial da Associação Mútua dos Oficiais da Brigada Militar, a 
qual prestava contas, mensalmente, perante o Conselho Adminis-
trativo da Brigada. 

Mais tarde, em 3 de julho de 1950, foi publicado o Regula-

mento Provisório do Montepio da Brigada Militar, dando-lhe cons-
tituição e estabelecendo normas para a inscrição, contribuição, re-
gulando o processo de habilitação de herdeiros e dando outras pro-
vidências. 

Finalmente, a 19 de julho, foram fixadas as normas para a 
gestão do Montepio e instituída a Diretoria Administrativa, com-
posta de um diretor, um tesoureiro e um secretário, sendo nomea-
dos para êsses cargos, respectivamente, o coronel da reserva Adonis 
Ventura Homem, capitão Antônio Martins e primeiro tenente Re-

nato Moro Ramos. A estes oficiais muito deve o Montepio, pelos 
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ingentes esforços que dispenderam na sua organização definitiva, 

dando-lhe o alicerce das sólidas bases que desfruta. 

A Delegacia de Polícia do Rio Grande concedera permissão 
ao vereador local Antônio Rechia para realizar um churrasco, no 
dia 19de maio, data universal da comemoração do Trabalho. 

Após a sua realização, elementos reconhecidamente comunis-
tas, desrespeitando uma das cláusulas da licença, que não permitia 
qualquer desfile, pretenderam realizar uma passeata pelas ruas da 

cidade. 
O primeiro tenente Gonçalino Curio de Carvalho, encarrega-

do do policiamento e que se achava no local, observando a condu-
ta dos participantes da festa, acompanhado dos soldados Francisco 

Reis, José Aralmoler de Nlmeida, Nilo Nunes, inspetor da Pil feia Ci-
vil Rui Santana e mais três policiais, cujos nomes lamentavelmente 
foram omitidos nas comunicações oficiais, procurou obstar a reali-
zação da passeata, já iniciada, tentando entrar em entendimento 
com os seus Promotores, a fim de lhes fazer sentir que estavam des-

respeita ndoSs condições estabelecidas pelo delegado de polícia. 
Quando parlamentavam aquele oficial e os dirigentes da pas-

seata, do meio dos manifestantes foram disparados alguns tiros 
contra o grupo de mantenedores da ordem, os quais revidaram 

dentro das possibilidades de armas de que dispunham, havendo, 
em conseqüência, mortos e feridos. 

Do elemento brigadiano, foi morto instantaneamente o solda-
do Francisco Reis e ficaram gravemente feridos o tenente Gonçali-
no Curio de Carvalho, com ambas as pernas fraturadas por projetis 

de arma de fogo, soldado José Aralmoler de Almeida, com um tiro 
na cabeça e submetido a melindrosa intervenção cirúrgica na San-
ta Casa de Misericórdia e, levemente, o soldado Nilo Nunes, tam-
bém atingido na cabeça. 

Dos comunistas, resultaram três mortos, inclusive uma mu-
lher, e quatro feridos, sendo dois em estado grave, um dos quais 
veio a falecer mais tarde. 

O promotor do churrasco, vereador Antônio Rechia, foi um 
feridos gravemente. 

O soldado Francisco Reis, que teve promoção a cabo post-
mortem, recebeu um tiro na nuca, quando agarrado por três comu-
nistas, no decorrer da luta. 



Merecem transcrição, para registro no Histórico da Brigada 

Militar, os seguintes rádios do comandante do Batalhão de Guar-
das: 

"Comandante Geral Brigada. Pôrto Alegre. Urgente. De Rio Grande. 
2/5. 237 S. — Comunico-vos ontem vg às dezessete trinta horas vg mais 
ou menos vg após realização churrasco permitido delegado polícia vg 
elementos comunistas pretenderam levar efeito passeata a qual não es-
tava compreendida permissão Delegacia pt Momento era iniciado desfi-

le vg delegado e primeiro tenente Gonçalino Curio de Carvalho vg ofi-
cial encarregado policiamento cidade vg bem como quatro policiais ci-
vfs e soldados Francisco Reis vg José Aralmoler de Almeida e Nilo Nunes 
tentaram vg termos pacíficos vg obstá-los vg sendo covarde e brutalmen-
te agredidos a tiros pt Em revide e num gesto de alta compreensão seus 
deveres vg tanto oficial como praças acima responderam a bala vg sendo 
tenente Gonçalino imediatamente ferido nas duas pernas vg tendo mes-
mo caído ao solo continuado a revidar agressão. Soldado Reis mortal-
mente ferido com um tiro na nuca, quando segurado por três comunis-
tas; soldado Almeida foi gravemente ferido com um tiro na cabeça; dito 
Nilo apresenta, ferimento leve também na cabeça. Ao chegar patrulha 
montada foi inteiramente dominada situação, com retirada últimos ele-
mentos comunistas. Verificou-se, nesta altura dos acontecimentos, exis-
tirem três comunistas mortos, inclusive uma mulher que conduzia a 
uma Bandeira Nacional, e três feridos, sendo dois em estado grave. Na 
madrugada de hoje faleceu um desses feridos e apresentou-se mais um 
com ferimentos, sendo hospitalizado. Entre os comunistas em estado 
grave, encontra-se o vereador Rechia. Virtude delegado ter dado permis-
são churrasco, companhia policiamento foi mantida em prontidão, bem 
como dois grupos de combate neste quartel, sob comando de oficial. 
Desde incidente mantive rigorosa prontidão e todos pontos chaves cida-
de estão sob precisa vigilância, mantendo, também, -fntimo contato 

guarnição federal, Marinha e polícia, estando a primeira empenhada 
emprestar-me todo auxílio de que necessito. Cordiais saudações. Ten. 

Cel. Ketzer." 
"Sr. Cmt. Geral Brigada. P. Alegre. De Rio Grande 3/5. Of. n9238. Re-
ferência rádio n9 237 S, conflito teve lugar rua R heingantz frente cam- 
po desportes Clube General Osório. Designei capitão Jerônimo Saraiva 
Pires proceder inquérito, servindo como escrivão aspirante Wilson Cru-
zeiros Ferraz. Primeiro tenente Gonçalino Curio Carvalho ainda hospita- 
lizado Beneficência Portuguêsa, apresentando melhora. Soldado Almei- 
da recolhido Santa Casa, continua estado melindroso mesmo após ope-
ração. Soldado Nilo no quartel, sem inspirar cuidados. Ontem quinze 
horas foi enterrado soldado Francisco Reis, tendo comparecido soleni-
dades fúnebres mundo oficial local, destacando-se presença Prefeito, ca-
pitão dos portos, comandante guarnição fe,..aral, comandante rebocador 
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Tritão, delegado regional e outras. Féretro teve grande acompanhamen-

to, confortando-nos moralmente. Ao chegar corpo Catedral São Pedro 

para encomendação, estava literalmente ocupado famílias riograndinas. 
Após ato religioso, féretro engrossado elementos encontravam-se dito 

templo, seguiu indo parte acompanhantes a pé. Medidas segurança fo-

ram mantidas até entendimento que tive com delegado regional, ontem 
à noite, momento em que ficou estabelecido diminuir vigilância. Não 
senti necessidade de recorrer auxílio 49 BC., conforme vossa ordem te-
lefônica. Saudações cordiais. Tenente coronel Ketzer." 

O inquérito policial-militar, em torno do doloroso aconteci-
mento, foi procedido pelo capitão Jeronimo Saraiva Pires e, con-

cluído, foi submetido à apreciação do comandante geral, que, em 
seu boletim de 24 de junho, deu-lhe a seguinte solução: 

"Pelas conclusões das indagações policiais, feitas pelo capitão Jeronimo 
Saraiva Pires, por delegação do sr. comandante do Batalhão de Guardas 

e remetidas a este comando, verifica-se: — que no dia 19de maio próxi-

mo findo, na cidade do Rio Grande, o vereador Antônio Rechia, um 

dos líderes do Partido Comunista, obteve permissão das autoridades 
competentes para fazer um churrasco dedicado aos trabalhadores; que a 
licença foi concedida, sendo, na ocasião, aquele vereador cientificado de 
que a polícia não permitiria outra manifestação, especialmente uma pas-

seata projetada para depois do churrasco, com o objetivo de abrir a sede 
da União Operária, fechada, como sede do Partido Comunista Brasilei-
ro, por ordem da polícia; que, às dezessete horas, mais ou menos, o de-

legado de polícia foi avisado, por um funcionário, que os elementos par-
ticipantes do churrasco, tendo a frente o comunista Rechia, dirigiam-se, 
em passeata, portanto, em franca rebeldia contra uma ordem legal, para 
o centro da cidade, rumo à citada Unido Operária; que o delegado de 
polícia, dr. Ewaldo A. Miranda, reuniu os inspetores que com ele esta-
vam num campo de futebol, nas imediações, e convidou o primeiro te-
nente Gonçalino Curio de Carvalho, do Batalhão de Guardas e coman-
dante do policiamento da cidade, para ir ao encontro dos manifestantes 
comunistas; que estas autoridades dirigiram-se para o lOcal e, ao passa-
rem pela Fábrica Rheingantz, incorporaram-se-lhes os soldados Francis-
co Reis, Nilo Nunes e José Aralmoler de Almeida, do destacamento po-

licial, indo, assim, em número de oito, ao encontro de mais de trezentos 
desordeiros, dos quais muitos portavam armas de fogo, enquanto dos 

policiais, sete possuíam revólveres, só com uma carga de balas e o solda-

do Aralmoler, somente cassetete; que na avenida do Parque, em frente 

à Fábrica de Conservas Balester, encontraram-se os dois grupos, tendo o 

delegado dr. Ewaldo e o tenente Gonçalino dirigido-se aos comunistas 
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Rechia, Avelino S. Martins e um dr. Aveline, ponderando-lhes que seu 
ato era de desobediência às autoridades e encarecendo-lhes as suas res-
ponsabilidades, momento em que Avelino, inesperadamente, agrediu o 
delegado de polícia Ewaldo, dando-lhe um sbco na boca; que no mo-
mento em que esta autoridade procurava prender, o seu agressor, o gru-
po de policiais foi agredido a tiros de revólver; que, de imediato, foram 
atingidos o tenente Gonçalino e soldados Aralmoler e Francisco Reis, 
tendo este, morte instantânea e aqueles ficaram feridos; que as autori-
dades policiais, após haverem gasto a munição que possuíam, abrigaram-
se atrás de um caminhão; que, continuando o choque, o soldado Nilo 
Nunes foi ferido com um paralelepípedo; que, após uns vinte minutos 
do início da luta, chegou ao local uma patrulha montada, armada de es-
pada, dispersando os comunistas, que ainda ali permaneciam; que o sol-
dado Nilo Nunes e o inspetor de polícia Raul Santana mantiveram-se 
durante todo o tiroteio, de peito descoberto, defendendo os feridos caí-
dos na rua; que o ex-cabo da fôrça, Eduardo Coelho, Munéco, como é 
conhecido, foi incansável em atender os feridos mesmo com risco de sua 
própria vida. Em conseqüência, resolvo: 19) — Elogiar: o primeiro te-
nente Gonçalino Curio de Carvalho, cuja dedicação ao dever levou-o a 
dar seu sangue em conseqüência de graves ferimentos recebidos. É tan-
to mais ressaltável a coragem e enérgica atitude do tenente Gonçalino, 
quanto é certo que ele sabia estar marcado pelos comunistas, que ape-
nas aguardavam uma opôrtunidade para prostá-lo para sempre, com 
uma bala assassina, o que não conseguiram, graças à reação que o tenen-
te Gonçalino, mesmo ferido, lhes opôs e a coragem dos demais camara-
das e policiais que o acompanhavam de perto. É, pois, o tenente Gonça-
lino digno dos maiores elogios e credor do maior reconhecimento ddste 
comando e da Força, por isso mesmo o relatório que enviou ao seu co-
mandante de Batalhão será encaminhado à Comissão de Promoções para 
os efeitos do disposto no artigo 79 do Regulamento de Promoções. Os 
soldados Nilo Nunes, pelo valor demonstrado, espírito de sacrifício e, 
sobre tudo, pela sua alta compreensão do sentimento do dever e da ca-
maradagem, que norteia a grande família que é a Brigada Militar, arris-
cando a sua vida para proteger seus camaradas feridos e já prostrados, 
contra novas balas dos traidores da Pátria; e José Aralmoler de Almeida, 
pela bravura com que se conduziu, elevando ainda mais as tradições de 
glória da corporação, derramando seu sangue em holocausto ao cumpri-
mento do dever .e ao sagrado juramento feito por todos que ingressam 
nas fileiras da Fôrça. 29) — Excluir, com grande pesar, da F.-Zrça de meu 
comando, o desditoso soldado Francisco Reis, tombado no cumprimen-
to do dever, no desempenho da árdua função de policial. Seu exemplo 
aponta o rumo a seguir pelos brigadianos, para quem a Pátria é tudo e 
em defesa da qual o sacrifício da sua vida constitui honra das mais dis-
putadas. De conformidade com a legislação em vigor, já foi promovido 
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à graduação de cabo de esquadra, post-mortem, a contar da data de seu 

falecimento, o soldado Francisco Reis. 39) — Comunicar ao excelentís-

simos senhor chefe de polícia a conduta valorosa do inspetor Rui San-
tana. 49) — Agradecer ao ex-cabo Eduardo Coelho, pela sua ação, aten-
dendo os feridos, numa viva demonstração de seu espírito brigadiano e 
de homem de valor e patriota. 59) — Promover ao posto de cabo, por 
serviços relevantes, os soldados José Aralmoler de Almeida e Nilo Nu-
nes. 69) • Determinar a remessa destes autos ao excelentíssimo senhor 
auditor da Justiça Militar do Estado, após ser extraída cópia no Estado 
Maior. 79) — Esta decisão deve ser publicada nos boletins de todas as 
unidades e serviços da Força." 

Novos incidentes tiveram lugar, a 11 de maio, no recinto da 
Câmara de Vereadores do Rio Grande, quando no decorrer de uma 
sessão, grandemente agitada, dois edís comunistas foram agredidos 
por populares. 

Um contingente do Batalhão de Guardas, de prontidão na De-
legacia de Polícia, acompanhou o respectivo delegado àquele local, 
sendo a ordem restabelecida sem maiores conseqüências, a não ser 
a prisão de um dos referidos vereadores. 

Em Boletim de 22 de maio, foi.  declarado ter sido escolhido e 
demarcado, na cidade de Passo Fundo, um terreno, doado em 
1941, pela Prefeitura Municipal, para a construção do quartel do 
39 Regimento de Cavalaria. 

Dito terreno tem as seguintes localização e dimensões: 
— Frente, à avenida Mauá, com 209,55 metros; fundos, limi-

tando com um arroio, tendo em um dos lados 796,40 e do outro, 
parte paralelo à estrada de São Roque, com 1.013,60. 

Também outro terreno recebeu a Brigada Militar, em junho, 
na cidade de Pelotas. 

A 20 do referido mês, o exator estadual, devidamente autori-
zado, fez entrega ao comandante do 49 Batalhão de Caçadores, de 
um terreno pertencente ao Estado e localizado à rua 15 de novem-
bro n9 266, esquina com a rua Uruguai, para nele serem construí-
das casas nara residência de oficiais daiguela unidade. 

A 22 de junho, foi assinado, no Domínio da União, a escritu-
ra de transmissão, por desapropriação, para uso do Ministério da 
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Aeronáutica, de parte do terreno de Gravata(, pertencente ao 

patrimônio do Estado e entregue à Brigada Militar. 
A transação montou a Cr$ 2.286.500,00. 

A 28 de julho, foi inaugurado, no Quartel General, o Gabine-

te de Identificação da Brigada Militar, criado por portaria do Mi-

nistério da Guerra, de 10 de junho de 1949, o qual teve o prefixo 

G. I.P.-3. 
Para dirigi-lo, foi nomeado, a título precário, em 18 de se-

tembro, o 19 tenente Ricardo Thompson Flores. 
Em Boletim de 2 de outubro, foi publicada toda a correspon-

dência trocada, entre o comando da Brigada e o chefe do Serviço 

de Identificação do Exército, e foram dadas instruções sobre a 
constituição do Gabinete e seu funcionamento. 

A 4 de setembro, esteve em visita à Brigada Militar o dr. Ani-

bal Alves Bastos, superintendente da Companhia Nacional de Na-
vegação Costeira, apresentando, em nome da mesma, agradecimen-

tos pelos relevantes serviços que  

por ocasião do incêndio do navio ltaquicê, no porto local, ocasião 

em que foi observado o espírito de sacrifício, grande denodo, 
valor pessoal e alto grau de instrução dos soldados do fogo. 

A lei n9 1.123, de 21 de setembro, introduziu diversas alte-
rações nos quadros do Serviço de Saúde e Veterinária, no Depar-
tamento de Engenharia e no de praças. 

Em setembro, a cidade de Santana do Livramento foi cenário 

de graves acontecimentos, provocados por elementos comunistas. 
Na madrugada do dia 24, tais elementos, usando tinta branca, 

escreveram sobre o asfalto das duas principais ruas da cidade slo-

gans alusivos -a Prestes e a seus candidatos, cujas inscrições ao pré-

lio eleitoral haviam sido negadas pela Justiça competente. 
Cientificado disso, o delegado de Polícia local, com o auxílio 

de praças do 29 Regimento de Cavalaria, que faziam o patrulha-

mento, inutilizou tais dizeres. 
Como resposta a esse ato da autoridade policial, os comunis-

tas planejaram realizar entre 23,30 e 24 horas, daquele dia, uma 

passeata pelas ruas da cidade, após um comício de protesto que fa- 
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riam à frente de uma pequena livraria, sede disfarçada do extinto 
partido vermelho. 

O delegado de polícia procurou, então, o comandante do 29 
Regimento de Cavalaria e com este acertou as providências neces-
sárias para impedir o cimicio e a passeata. 

Apesar de ser domingo é estar em quartel quase que somente 

o pessoal de serviço, foi enviado para a Delegacia de Polícia um 
grupo de choque, sob a direção de um oficial, e, em seguida, segui-
ram mais trinta praças, ao comando, também, de um oficial. 

Entrementes, o comandante do 29 Regimento de Cavalaria, 
entrou em contato com o comandante do 89 Grupo de Artilharia a 
Cavalo 75, que o era também da guarnição federal, e o do 79 Regi-
mento de Cavalaria, ficando assentado que estas unidades ficariam 
em prontidão. Ficou resolvido, ainda, que o comandante da guar-
nição federal assumiria a responsabilidade da direção do serviço de 
segurança da cidade. 

Estava, ainda, o comandante do 29 Regimento de Cavalaria 
no 'quartel providenciando sobre a constituição do grupo de trinta 
homens, a que já referimos, a fim de mandá-lo para a Delegacia de 
Polícia, quando recebeu um pedido urgente de refOrço, transmiti-
do pelo tenente Jardim de parte do delegado, pois os comunistas já 
haviam iniciado a passeata, dirigindo-se para o Parque Internacio-
nal, na linha divisória entre o Brasil e o Uruguai. 

Não tinha saído o grupo do quartel e já se começou .a ouvir o 
tiroteio, partido daquele local. O que ocorreu desse momento em 
diante nos é narrado pelas transcrições a seguir: 

"Livramento, 26 de setembro de 1950. Cmt. Geral Brigada. P. Alegre. 
N9 778 — A situação nesta cidade era de absoluta calma até o dia 23, 
apesar da intensa propaganda política realizada pelos três partidos maio-
res, P.S.D., P.T.B. e U.D.N. No dia 24 de madrugada, os comunistas, 
usando tinta branca, colocaram grande número de dfsticos, sóbre o as-
falto das duas principais ruas da cidade, alusivos a Prestes e a seus candi-
datos, cujas inscrições foram negadas pelo Tribunal Eleitoral. Êsses dís-
ticos feitos por vários grupos de comunistas, que pertencem ao núcleo 
de fanáticos dèsse credo existente nesta cidade e que se calcula em apro-
ximadamente cinqüenta homens, visto que ao todo devem existir em Li-
vramento de oitocentos a mil comunistas. Logo que nossa patrulha a ca-
valo verificou o fato, deu ciência ao sr. delegado de polícia, que com o 
auxilio das próprias praças da patrulha inutilizou as inscrições aludidas. . . 
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	 Como se desenrolou o conflito: O sr. delegado 
de polícia, com quatro inspetores e um soldado nosso, o aspirante Pro-
copio, com mais três praças, se dirigiram para o Largo Internacional, 
onde encontraram um grupo de comunistas no trabalho de colocação de 
dizeres relativos a Prestes, sobre o asfalto do Largo. Êsse grupo era che-
fiado. pelo conhecido extremista Solon Pereira Neto; outros elementos 
do mesmo grupo colocavam cartazes sobre um muro. Em plena avenida, 
quando o sub-delegado Ano Castilhos dirigiu-se a Solon, no sentido de 
coibir aquela atitude subversiva, com a premeditada intenção de desmo-
ralizar de forma pública e escandalosa a autoridade, aquéle extremista 
lhe dirigiu palavras obscenas, chamando os policiais de canalhas, lacaios 
do imperialismo americano, fascistas, etc. Nesse ínterim, que talvez não 
durou meio minuto, o extremista Lúcio Soares Neto, que se encontrava 
atrás dos automóveis de aluguel, que estacionam no meio fio do Parque 
Internacional, com um grupo de seis ou oito comunistas mais, alveja os 
elementos da polícia, que naturalmente mais ou menos prevenidos esta-
vam estendidos no sentido transversal da avenida. Ato contínuo surgem 
tiros no lado opósto do Parque, isto é, de trás de um muro de um terre-
no baldio existente na frente do Parque; pela frente também, de comu-
nistas disfarçados entre populares que estavam no interior e na frente 
do Café Tupinambá, atiram contra a polícia. Formou-se então um tiro-
teio cerrado, recebendo a polícia tiros da frente, dos flancos e de revés 

por trás. A reação da polícia foi imediata, enérgica e heróica, tanto que 
logo nos primeiros instantes se avantajou sobre o adversário. A situação 
era mais ou menos essa, quando em plena fuzilaria chegava na Delega-
cia o nosso caminhão com os vinte e tantos homens, sob o comando do 
sargento Canabarro. O tenente Jardim não seguindo bem as minhas ins-
truções, dividiu os dois grupos já organizados, mandando um em direcão 
ao Largo Internacional, pela rua dos Andradas, e outro pela ruí Conde 
de Porto Alegre, para atingir pelo lado o Parque Internacional. Apesar 
de não terem sido bem essas as minhas instruções, o tenente Jardim foi 
feliz na sua decisão, pois, se cumpridas as minhas instruções, teria havi-
do uma mortandade horrível, incluindo entre as vítimas muito inocen-
tes e naturalmente até pessoas colocadas em território uruguaio. A De-
legacia dista do local do conflito mais ou menos cento e cinqüenta a du-
zentos metros. Assim, o grupo que seguiu pela rua dos Andradas atin-
giu o local ainda em tempo de intervir no conflito. Essa circunstância 
fez com que os comunistas fugissem em desabalada carreira para o Uru-
guai. O sargento Canabarro conduziu o grupo que se deslocou pela rua 
Conde e o tenente Jardim, embora a paisana, acompanhou o grupo que 
seguiu pela rua dos Andradas. Estes grupos efetuaram a prisão de três 
comunistas. Um deles foi preso depois de ter sido dominado a coronha-
ço de arma, outro foi preso por um soldado do grupo do aspirante Pro-
copio, que não tendo podido fazer uso da pistola, a cassetete conseguiu 
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derrubar êsse extremista que, a seguir, fingindo-se morto, foi identifica-

do e preso pelo tenente Jardim, o terceiro comunista foi preso no local 
pelo inspetor Macedo. Dos mortos, um tenho absoluta certeza que foi 

por um soldado nosso, que, depois de lhe terem descarregado o revólver. 
emcima,sem o atingir, entrou em luta com um comunista, este armado 

de faca e, defendendo-se com o cassetete, em dado momento, já muito 
mal, recebe o nosso soldado de um civil, que se encontrava nas proximi-

dades e pediu-nos no revelasse o seu nome, um revólver e, com essa .ar-
ma, o nosso soldado eliminou com um tiro mortal o fanático celerado. 

Como se vê, tanto os elementos da polícia civil como os nossos se por-
taram muito bem. Foram feridos, no pé, levemente, o dr. Zacarias, tam-

bém no pé o sub-delegado Castilhos, no pescoço, com muita sorte, o 
inspetor Vidal e na boca e nas costas, sem maior gravidade, o escriturá-
rio Edson e, na perna, parecendo não ser grave, o nosso soldado Caeta-

no Trindade. Dos comunistas foram mortos Aladim Rossales, Abdias 
Rocha, Henrique Correia e Ari Kulman. Feridos HéJio Santana, Lúcio 

Soares Neto, Vergilio dos Santos e mais dois, porém muito levemente. 
Um destes é Solon Pereira Neto e o outro um fulano Rocha, ferido com 
um coronhaço de arma. As nossas pistolas falharam lamentavelmente. 

Estou convencido que o problema do nosso armamento exige urgentís-
sima solução. A guarnição federal, logo que houve o conflito, ocupou a 
linha divisória, zona da ocorrência, e todos os estabelecimentos vi'keis da 

cidade. Nós estamos fazendo todo o serviço de segurança e vigilância da 
cidade. Vou preparar um relatório que naturalmente só poderei remeter 
dentro de alguns dias. Ten. Cel. Elehú." (A parte que suprimimos deste 
telegrama refere-se a várias providências e a conferência entre o coman-
dante do 29 Regimento de Regimento de Cavalaria e os comandantes da 
guarnição federal de Santana do Livramento e do 79 Regimento de Ca-
valaria, a fim de acertarem medidas.) 
"Brigada Militar. Rio Grande do Sul. 29 Regimento de Cavalaria. Livra-
mento, em 10 de outubro de 1950. n9 17. — Reservado. — Do Cmt. do 
29 R.C.B.M. Ao Sr. Cmt. Geral da Brigada. Expediente relativo a ocor-
rências (Remete). — Com o presente, remeto a V. S. um expediente re-
lativo às ocorrências que se verificaram nesta cidade no dia 24 de setem-
bro p. passado, entre a polícia e etamentos do extinto partido comunis-
ta brasileiro. Constituem peças deste expediente um relatório feito por 
êste comando e as partes apresentadas pelos primeiro tenente Rivadavia 

Maciel Jardim e aspirante a oficial Procopio do Espírito Santo, além de 

um relatório feito à base de inquirições de oficiais e praças deste Regi-

mento, que foram partes salientes dos acontecimentos, apresentado 

pelo major Dormelindo de Oliveira, sub-comandante. Esta iniciativa, is-
to é, a inquirição dos participantes mais diretos do conflito e o relatório 

do sub-comandante, eu a tomei, visando a remessa de documentos que 

exprimam a mais absoluta verdade sbbre a atuação dos hossos homens. 
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A essência dos acontecimentos e a maioria de seus detalhes, contidos no 
presente expediente, me foram confirmados por pessoas idôneas que 
presenciaram os acontecimentos. A impressão desagradável, contristado-

ra mesmo, que o fato deixou no espírito da população, induziu-me a 
não determinar a abertura de inquérito, por isso que este viria, com to-
das as formalidades a serem preenchidas, fazer com que assunto tão de-
sagradável permanecesse, por mais tempo ainda em foco. Além do que 
a polícia civil, como lhe competia, com o maior empenho, realizou as 
necessárias investigações e as remeteu a Juízo. Nesta altura, devo infor-
mar a V. S., já que em meu relatório não mencionei esta circunstância, 
que a população ordeira e pacífica desta cidade esteve, desde os primei-
ros instantes, com o calor da mais espontânea solidariedade conosco, 
agentes que somos da ordem e da tranqüilidade públicas. Tanto assim 
que foi feita uma subscrição entre comerciantes, fazendeiros, etc., dis-
cretamente, atingindo a elevada soma de Cr$ 47.000,00, distribuídos 
entre sete funcionários da polícia e seis homens da nossa Força, isto é, 
os treze agentes da ordem pública que primeiro enfrentaram os fanáti-
cos adeptos do credo vermelho-. O aspirante Procopio e quatro soldados 
receberam, cada um, Cr$ 2.700,00, e o soldado Trindade, por ter sido 
ferido, recebeu Cr$ 5.000,00. Como V. S. constatará, pela leitura das 
peças que constituem este expediente, todos os elementos do Regimen-
to, que participaram direta ou indiretamente, dos acontecimentos do 
dia 24, cumpriram com seus deveres, honrando as gloriosas tradições da 
Brigada Militar e, ainda agora, apesar de já diminui ída a nossa vigilância, 
se encontram oficiais e praças, com abnegação e energia, no mais esta-
fante serviço de patrulhas, guardas, escoltas, etc. É de notar que o pe-
queno efetivo de que dispomos na sede da unidade, nos obrigou a do-
bras no serviço durante doze dias consecutivos, isto é, desde o dia 24 
de setembro até 6 de outubro. Não só as praças, como os oficiais, esti-
veram permanentemente de serviço durante esses dias e, ainda agora, es-
tamos com todos os empregados no serviço de escala, visto termos au-
mentado extraordinariamente os serviços de policiamento e dobrado o 
efetivo da guarda do Presídio Municipal, onde se encontram os três co-
munistas presos no dia 24, contra os quais foi lavrado auto de prisão em 
flagrante. É oportuno, também, informar a V. S. que já foi solicitada a 
prisão preventiva de mais oito indivíduos participantes do conflito; des-

tes seis se encontravam em Rivera, detidos. Creio que, apesar de todos 
os nossos elementos terem cumprido vigorosamente com seus deveres, 
podemos colocar na seguinte ordem de mérito, visto as circunstâncias e 
oportunidade lhes terem permitido maior destaque na atuação e lhes co-
locado em posições de maior risco: — Do 19 Grupo: soldado Caetano 
Trindade, ferido gravemente (o seu ferimento exige mais trinta dias para 
cura), foi voluntarioso, excepcionalmente corajoso, estóico e teve ação 
decisiva; soldado Beroci Ido Dutra Cremonini, foi temerário, excepcional- 
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mente corajoso e teve ação decisiva; soldado Jaime Batista Goulart, ati-
vo, muito corajoso e teve ação decisiva; soldado Arancibio Corrêa Go-
mes, com o C.C.C., demonstrou coragem e sangue frio, teve ação decisi-
va; aspirante Procopio e soldado Ary Fagundes, demonstraram coragem; 
o aspirante Procopio conduziu muito bem os seus comandados. Do 29. 
Grupo: soldado João Maria Cavalheiro, com o C.C.C., muito ativo, de-
monstrou coragem, teve ação decisiva, colocando fora de ação, com um 
coronhaço de arma, um agressor armado de faca; cabo Alipio Alves Pe-
reira, soldados Thomaz Batista Chaves, Irineu Alves Nogueira e Alberto 
Machado, todos demonstraram coragem e espírito de decisão, mormen-
te o cabo. Tenente Rivadavia Maciel Jardim, demonstrou coragem, foi 
ativo e diligente, cumprindo com bom senso e energia as minhas ordens; 
capitão Jandir Bica Fernandes, oficial de dia ao Regimento, de 24 para 
25 de setembro, foi ativo, diligente e enérgico, cumpriu rigorosamente 
as minhas ordens. Devo acentuar que as apreciações feitas acima não 
constituem expressões de louvor propriamente; tive em mira, apenas, 
colocar, segundo o meu julgamento, os elementos do Regimento que, 
correndo maiores riscos de vida, atuaram com mais destaque, na ordem 
devida. Como já disse, não houve na minha unidade uma nota siquer 
destoante,quanto ao maior empenho de todos, oficiais e praças, no sen- 
tido do mais rigoroso cumprimento sagrado dos nossos deveres. Saúde e 
fraternidade. Elehú Mario Gomes da Silva. Ten. Cel." 

No Boletim em que transcreveu as comunicações acima, o co-
mandante geral elogiou o tenente coronel Elehú, os oficiais e 
praças citados e promoveu à graduação de cabo, por serviços 
relevantes, o soldado Caetano Trindade. 

A 23 de novembro, foi determinado que o Esquadrão de Polí-
cia Rural Montada transferisse sua sede de Santa Maria para Porto 
Alegre, devendo aquartelar junto ao Regimento Bento Gonçalves. 

Na mesma ocasião, foi-lhe atribuído o policiamento da cida-
de, na área atribuída à Brigada Militar e, para isso, foi ele reorgani-

zado. 

Promovidos por elementos grevistas das Minas de Carvão do 
Butiá, desenrolaram-se naquela localidade graves acontecimentos, 
nos últimos dias de dezembro, os quais exigiram pronta e enérgica 
intervenção de elementos da segunda companhia do 19 Batahão de 
Caçadores, ali destacada, e de pessoal do Centro de Instrução Mili-
tar, do 39 Batalhão de Caçadores e do Regimento Bento Gonçal-
ves, enviados como reforço. 
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Do relatório apresentado pelo capitão José Lanes Velasquez, 

comandante da companhia, sobre tais acontecimentos, merece des-

taque o seguinte: 

"Encerro, senhor comandante geral, o relato dos acontecimentos que 
aqui tiveram lugar, os quais tantas preocupações e trabalhos nos propor-
cionaram e para cuja solução contei sempre com o apoio moral e mate-
rial de V. S. e a colaboração pronta, sincera e inteligente de meus auxi-
liares imediatos. Efetivo com que -contei para este movimento: 100 ho-

mens, aproximadamente. Disciplina: elogiável, sob todos os aspectos, foi 
a conduta dos homens que estiveram debaixo de meu comando, neste 

particular. Não houve um elemento siquer, tanto os do C.I.M., R.B.G., 

39 B.C., como os de minha companhia que tivessem assumido atitudes 

que viessem ferir, de leve mesmo, os preceitos de disciplina de nossa tro-
pa. Imbuídos de um espírito de luta e sacrifício a tOda a prova, côns-

cios das altas responsabilidades que lhes estavam atribuídas, portaram-se 
ésses homens, nas situações mais difíceis por que passaram, de maneira 

a merecerem as melhores referências que se possam fazer. Com  gente 

dessa estirpe, senhor comandante geral, toda missão, por mais perigosa e 

arriscada que seja, fácil se torna desempenhar. Por uma questão de justi-

ça, destaco o papel desempenhado pelo terceiro sargento Manoel 

Francisco dos Santos Filho, soldados Oh i Azevedo Rodrigues, Manoel de 

'Castro Fialho, Olvidio Piereti, Antônio Cardoso da Silva, René Rocha, 
Getúlio da Silva Barbosa, os quais, recebendo o pedido de proteção fei-
to pelo dr. Benjamin, para a saída de seu jipe, na noite de 25, não titu-
bearam em atender este apelo é, quando procuravam desembaraçar o lei-

to da via férrea, em que deveria passar aquele veículo, foram covarde-
mente atacados e agredidos por um grupo de grevistas, superior a cem 
homens. Na escuridão da noite, em condições numéricas desiguais, esse 
pujilo de bravos não teve dúvidas em fazer frente a seus agressores, ga-
rantindo a saída do jipe e seus passageiros de que se haviam proposto e 

elevando bem alto o nome da Brigada Militar. Custou-lhes, é verdade, 

esse arrojado empreendimento, ferimentos na pessoa do próprio sargen-
to Abadie e no do soldado Getúlio da Silva Barbosa, mas cabe-lhes, por 

outro lado, a satisfação do dever cumprido e o reconhecimento de seus 

superiores e a admiração e o respeito de seus camaradas. Digno de nota, 

também, foi o trabalho desenvolvido pelos primeiros tenentes Ary Lam-

pert e Ladislau Lucas de Oliveira e segundo tenente Adão Rodrigues 
Cordeiro. Êsses três auxiliares, brilhantes e capazes, desenvolveram 

ações eficientísiimas nos dias tumultuosos por que passames.• O tenente 

Ary, nas vezes em que agiu por conta própria, teve oportunidade de re-

velar sua inteligência e capacidade de ação, tomou medidas na minha 

ausência que bem pensadas e muito acertadas, desorientaram, de início, 

os grevistas e evitaram que essa parede tivesse maior propagação. O te- 
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nente Adão, deslocado para o Porto do Conde, foi um colaborador em 

toda linha. Calmo, ponderado e dotado de um bem acentuado espfrito 

de luta, sempre que agiu, foi de modo a merecer os meus melhores 
aplausos. A esses brilhantes oficiais, devo, em grande parte, o maior êxi-

to da missão que me estava confiada." 

Além de elogiar os oficiais citados e o próprio capitão José 
Lanes Velasquez, o comandante geral promoveu, pelos relevantes 
serviços prestados, às graduações imediatas, o terceiro sargento Ma-
noel Francisco Fernandes Abadie e o soldado Getúlio da Silva Bar-

bosa. 

1951 

Um acontecimento de relevo para o serviço hospitalar da Bri-

gada Militar, foi a entrega à corporação, no dia 27 de janeiro de 
1951, do novo pavilhão de Tisiologia, situado junto ao Hospital do 

Cristal. 
Para a efetivação de tão importante melhoramento, muito 

contribuiu  o gesto espontâneo e altamente dignificante da quase  
totalidade dos oficiais da Força, contribuindo com a importância  
de três meses do abono especial, que lhes fora concedido pelo go-
verno do Estado. 

A 30 de janeiro, tomou posse do cargo de governador do Es-
tado o coronel Ernesto Dorneles. 

Para prestar-lhe continência, formou um destacamento, cons-
tituído do 39 Batalhão de Caçadores (completado com elementos 
do 29 da mesma arma, do Centro de Instrução Militar e do Serviço 
de Intendência), 1 esquadrão do Regimento Bento Gonçalves eã 
comp_aohla do Corpo de Bombeirps,,sob o comando do tenente 
coronel Hermes Gomes Fernandes. 

O novo comandante geral, coronel Venâncio Baptista, assu-
miu este cargo a 2 de fevereiro.  Na oportunidade, publicou elo-
qüente Boletim, do qual extraímos estes tópicos: — "A Brigada 
Militar tem uma gloriosa tradição a zelar. A bravura, a disciplina, a 
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lealdade e a honra foram sempre seu apanágio. Estas virtudes de-
vem ser conservadas e mesmo desenvolvidas e aprimoradas para 
que a nossa Força continue sempre e cada vez mais a merecer a 

confiança, o respeito e a admiração do povo do Rio Grande. Não 
mediremos esforços, portanto, para que sejam conservadas suas vir-
tudes e espero ter a colaboração de todos os meus camaradas nesse 

sentido." 
Na madrugada de 11 de março, manifestou-se pavoroso incên-

dio no Asilo de Menores Coração de Maria, na cidade do Rio Gran-

de, tendo elementos do Batalhão de Guardas trabalhado abnegada-

mente no salvamento de crianças, móveis e utensílios. 
Nesse trabalho, destacaram-se várias praças, notadamente o 

39 sargento músico Lúcio Fegole de Marc e o soldado Claudiano 
Arrieta, sendo que este, com risco da própria vida, salvou duas 

criancinhas de morte certa, não fosse seu gesto humano e despren-

dido. 
O ofício a seguir, dirigido pelo presidente do Asilo ao tenente 

coronel Eduardo Corrêa Machado, comandante daquela unidade, 

relata o que foi a conduta nobre e destemida das praças que auxi-

liaram a extinção do fogo e os trabalhos de salvamento: 

"Asilo de órfãs Coração de Maria, fundado em 15 de agosto de 1861. 

Rio Grande, 15 de março de 1951. Ilmo. Sr. Cel. Eduardo Machado. 

D. Cmt. do Batalhão de Guardas da Brigada Militar. Nesta cidade. Pre-
zado senhor comandante. Ainda sob à impressão dolorosa do pavoroso 
incêndio que, na madrugada de 11 do corrente, destruiu completamente 

o prédio e as instalações da nossa sede à praça 7 de Setembro, cumpri-
mos o indeclinável dever de expressar à Brigada Militar, na pessoa de 

V. S., a nossa profunda gratidão por todas as.  providências que, em com-

panhia de seus destemidos comandados, houve por bem tomar por oca-
sião desse trágico acontecimento. Ressaltamos aqui o gesto enérgico e 
nobre do soldado dessa briosa Brigada, sr. Claudiano Arrieta que, com 
risco de vida, roubou às chamas duas órfãsinhas prestes a serem devora-

das pelo fogo, quando ameaçava ruir o dormitório, no pavimento supe-

rior do prédio, onde se encontravam. Igual gesto teve o mesmo bravo 
soldado, ao invadir a Capela do Asilo, já envolvida pelas chamas, para 
retirar do Sacrário o Cálice com a Divina Hóstia Consagrada e o Cibório 
contendo o mesmo Pão Divino. Justo é também ressaltar a incansável 
atividade de todos os demais corajosos soldados, assim como a solicitu-

de e carinho com que os comandados de V. S. auxiliaram as Revmas. Ir-

mãs, asiladas e diretoria. De uma maneira singular ainda, apraz-nos enal- 
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tecer a presteza de ação do Cel. Eduardo Machado, tudo coordenando e 
dispondo para a segurança dos trabalhos de extinção do fogo e de sal-

vamento de vidas e de material, móveis, etc. Reiterando, assim, o reco-
nhecimento deste Asilo pelos relevantes serviços de socorros prestados 
por V.S. e seus dignos comandados, cumprimentamos efusivamente a 

briosa Brigada Militar do nosso Estado, e em particular o comando e o.  
Batalhão local, rogando-lhe as bênçãos de Deus, extensivas às exmas, 

famílias. Atenciosas saudações. Dr. Lavieira Maino Laurino. Presiden-
te." 

Pelo Boletim de 20 de março, de acordo com a Portaria do 
Ministério da Guerra n9 136, de 9 de junho de 1947, foram criados 

dozmostos_de_identificação_de_polícia, localizados nos Batalhões 
de Caçadores, Regimentos de Cavalaria, Regimento Bento Gonçal-
ves, Batalhão de Guardas, Centro de Instrução Militar e Corpo_de 
8ombeiros, os quais foram instalados a 21 de abril. 

Na" madrugada de 14 de maio, manifestou-se -incêndio no lo-
cal onde estava instalada a seção administrativa do Batalhão de 
Guardas, na cidade do Rio Grande. 

.0 comandante da unidade, em sua comunicação ao coman-
dante geral; disse ter sido o fogo extinto pela ação conjunta de ofi-
ciais e praças, ficando quase totalmente destruído o arquivo da-
quela seção e que vestígios (garrafas quebradas, cheiro forte de gaz 
nos papéis, ser essa a única repartição que ficara aberta, por estar 
a fechadura da porta em concerto), Indicavam ter sido o incêndio 
ação de mãos criminosas. 

Entretanto, nada mais foi publicado a respeito, ignorando-se, 
assim, pelo menos oficialmente, se tiveram confirmação aquelas 

i. 

suspéitas. 

A 29 de junho, realizou-se, em Porto Alegre, a Corrida do Fa-
cho, organizada pela 3 Região Militar, para ser disputada anual-
mente, a ela concorrendo elementos das Forças Armadas federais, 
sediadas neste Estado (Exército e Aeronáutica) e da Brigada Mili-
tar. 

23 de junho, foi mandado considerar como data da funda;  
ação do Corpo de Bombeiros o dia 19 de março de 1895, em qu?.., 

- 	 foi organizada a antiga corporação, conforme consta de seuIlii  _ 
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A 31 de agosto, em virtude de incêndios que vinham lavra 
do, desde algum tempo, em matas do município de Torres, os 

quais tomavam grandes proporções, destruindo, além de reservas 
florestais do Estado, plantações, engenhos de cana e residências de 

colonos, foi solicitado auxilio do Governo para a debelação do ter-

rível elemento, que já deixara sem lar e sem recursos grande núme-

ro de famílias. 
Determinou, então, o governador que a Brigada Militar to-

masse providências para ser atendido o apelo. 
Na mesma noite de 31 de agosto, seguiu para aquela região o 

chefe do Estado Maior, tenente coronel Júlio da Silva Barão, afim • 

de verificar as proporções do sinistro e adotar as medidas iniciais. 
Seguiram, em sua companhia, levando o material mais urgente, o 
primeiro tenente Adil Miler Quites e algumas praças do Corpo de 

Bombeiros. 
O tenente coronel Barão, depois de percorrer grande parte da 

zona assolada e de entrar em contato com moradores da mesma e 
autoridades locais regressou a Porto Alegre na noite seguinte, dei-
xando já iniciados os trabalhos de salvamento e de combate ao fo-

go. 
Na manhã de 19 de setembro, seguiu para Torres o capitão 

Dorival Muniz Reis, com um contingente de trinta praças, os quais, 
juntamente com o pessoal que seguira com o tenente Quites, en-
traram em grande atividade logo que ali chegaram. 

No dia 3, seguiu, também, para o mesmo município, o sargen-
to rádio-telegrafista Edgar Pereira Madalena, com uma estação por-

tátil, que foi instalada nas proximidades da zona atingida. 
Os trabalhos de combate aos incêndios estiveram sob a dire-

ção geral do capitão Dorival Muniz Reis, que teve como auxiliar o 
primeiro tenente Adil Miler Quites. Aquele oficial reuniu centenas 
de homens, moradores nas zonas flageladas, orientando-os no com-

bate ao fogo, com ótimos resultados. 
Foram dez dias de trabalho estafante e árduo, com parcos re-

cursos, em que não era somente combatido o fogo, como prestado 
auxílio às pessoas que tiveram suas propriedades destruídas, aos 

doentes, etc. 
A extinção dos incêndios no município de Torres, foi levada 

a efeito nos lugares denominados Pedra Branca, Roça da Fazenda, 
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Morro do Forno, Perdidas, Morrinha Morro Azul e outros, tendo 
sido empregados os processos de aceiros, fogo contra fogo, pica-
das, etc., em várias dezenas de quilômetros, em terrenos acidenta-

dos, algumas vezes com altitude de mil metros. 
Ao receber a incumbência de combater os incêndios, no mu-

nicípio de Torres, a Brigada Militar, teve, também, a de superinten-

der a distribuição de auxílios e gêneros alimentícios aos flagelados. 
Foi designado para encarregar-se de tal missão o primeiro te-

nente Orpheu Corrêa da Silva que, no dia 19 de setembro, seguiu 
com dois caminhões, conduzindo gêneros e material de acampa- 
mento e de cosinha, nua a localidade de Morrinho, onde estavam 
sendo concentrados os flagelados que, desde o dia 27 de agosto, vi- 
nham ali sendo carinhosamente atendidos por praças do destaca-
mento de Torres, orientadas pelo seu comandante, terceiro sargen-

to João Manoel Canedo. 
Foram atendidas, em poucos dias, mais de quatrocentas e ses-

senta pessoas, tendo o tenente Orpheu se conduzido de maneira 
eficiente e criteriosa. Muito o auxiliaram os soldados do destaca-
mento, Nair Crisóstomo de Araújo e Antônio Barbosa, cujas espo-
sas também prestaram bons serviços, quer cozinhando ou lavando 

roupas, quer cuidando de crianças. 
Corno sóe acontecer em ocasiões sem lhantes, as notícias 

transmitidas de Torres para a imprensa de Porto Alegre eram mui-

to exageradas, mas, segundo o capitão Dorival Muniz Reis, parecia 
haver pessoas interessadas em espalhar boatos alarmantes. 

No dia 6 de setembro, notícias desencontradas, vindas do mu-
nicípio de São Francisco de Paula, acompanhadas de pedidos de 
auxílio para a extinção de incêndios em matas daquele município, 
fizeram com que fossem designados os tenentes Afonso Welausen 
Porto e 5arcí Chaves clarlém, para irem ao local, a fim de verifica-
rem o que havia de positivo. Estes oficiais regressaram a 11, tra-

zendo amplas informações. 
Reiterados aqueles pedidos e já agora, também, do município 

de Osório visto os incêndios terem tomado grandes proporções na 
região limïtrofe das duas comunas, para ali seguiu no dia 13, o ca-

pitão Dorival Muniz Reis, que já regressara de Torres, com elemen. 
tos de diversas unidades, tendo como auxiliar o aspirante a oficial 

Jesús Linares Guimarães. Agindo com rapidez e energia, aquele ca- 
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pitão e seus acompanhantes desenvolveram um trabalho semelhan-

te ao levado a efeito em Torres, obtendo ótimos resultados. 
Ainda em setembro, outros incêndios ocorreram em matos 

da então vila de Gramado, pertencente ao município de São Leo-

poldo, pondo em perigo não só grandes reservas florestais do Esta- 
do, como inúmeras residências de veraneio da localidade. 

Agindo com dinamismo e eficiência, um contingente sob o 

comando do primeiro tenente Rui Fonseca, após estafante traba-

lho conseguiu debelar o sinistro. 

A 19 de setembro, foi assassinado, na cidade de Crato, no Es-

tado do Ceará, o capitão Plácido Gomes de Sá, que estava à dispo-
sição do governo daquele Estado, exercendo as funções de prefei- 

to municipal de Santanópolis. 
O telegrama em que o presidente da Câmara Municipal deu 

conhecimeneto ao comandante geral da Brigada Militar, do doloro-
so fato, disse ter sido o inditoso capitão vítima de balas traiçoeiras 

de sicários. 
O capitão Plácido Gomes de Sá era cearense de nascimento. 

Alguns anos antes, por questões políticas ou de família, muito co-
muns nas regiões do Norte e do Nordeste, fora obrigado a abando-
nar aquele Estado. Aqui, alistou-se na Brigada Militar, porém com 
o nome de Osvaldo Ribeiro de Alencar, certamente para despistar 
seus inimigos. Estudioso e dedicado, concluiu o Curso de Forma- 

ção de Oficiais, em posição de destaque. 
Tempos depois, julgando terem desaparecido os motivos de 

sua vinda para o Rio Grande, mediante a apresentação de docu-
mentos idôneos conseguiu ver restabelecida sua verdadeira identi- 

dade, retomando o seu nome real de Plácido Gomes de Sá. 
Por solicitaçãodo governo do Ceará, fora posto à sua disposi- 

ção e exercia o cargo de prefeito do município de Santanópolis. 

Mas, como ódio velho não cansa, algum tempo depois de sua 

chegada àquela cidade, foi assassinado traiçoeiramente, certamente 

a mandado de seus antigos inimigos. 

De maio a dezembro, foi construído, por pessoal do 39 Re-
gimento de Cavalaria, oquarteparaodestacamento.dOCOrPe 

Bombeiros, em Passo Fundo. 
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A despesa montou a Cr$ 360.000,00, custeada pela Prefeitu-
ra Municipal, em-virtude de convênio firmado com o Estado. 

O prédio é constituído de dois pisos, com todos os requisitos 

indispensáveis ao conforto e boas instalações do pessoal e do ser—i-
ço, tendo, também, uma torre com vinte metros de altura, para a. 
secagem de mangueiras. 
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CAPITULO XXVII 

— Provas hípicas em Santana do Livra,-
mento. — Estatuto da Brigada Militar. — Jogos 
Desportivos Militares, no Rio de Janeiro. — Vis-
ta da delegação de Liga Barriga Verde de Atle-
tismo. — Departamento Cinematográfico. — Re-
organização de efetivos. — Esquadrão Especial 
de Polícia. — Curso de sargentos manipuladores 
de farmácia. — Oficial salienta-se em provas hí-
picas e vai à Europa. — Greves em Novo Ham-
burgo, Ramiz Gaivão e no Rio Grande. — Labo-
ratório de análises no Hospital de Santa Maria. 

Novas instalações da oficina de calçados. — 
Visitas honrosas. — Agregação de oficiais e pra-
ças. — Incêndio em Santa Maria. — Curso_cie 
pecià_tização de,Oficiais  Bombeiros. 	Visita de 
oficiais do Exército Uruguaio. — Regulamento 
de Promoções de Graduados. — Sérios conflitos 
em Pelotas. — Nova tábela de vencimentos. — 
Elementos comunistas alteram a ordem no Rio 
Grande. — Grave conflito dentro de um trem: — 

Incidente em Jaguari. — 29 Batalhão de Caçado-
res muda de sede para Santa Maria. — Tiroteio 
com caçadores em Nonoai. — Definição da na-
tureza de serviços atribuídos à Brigada Militar. 

Reorganização dos órgãos de direção e cria-
ção do Estabelecimento de Subsistência. — 
Olimpíada das F§rças Armadas. — Serviço de 
Identificação. — Patrono da Brigada Militar. — 
O 1? Batalhão de Caçadores muda de quartel. 

Fanáticos no município de Venâncio Aires. 

Sede própria para a Instituição Beneficiente 
Coronel Massot — Comemorações.  no Rio G ran- 
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de. — Ediffcio de apartamentos à rua General 
Canabarro. — Instalações do Serviço de Mate-
rial Bélico. — Curso de Aperfeiçoamento de Ofi-
ciais. — Novo Hospital de Santa Maria. — Pavi-
lhão de Tisiologia no Hospital de Porto Alegre. 
— Engenho de arroz do Estabelecimento de 
Subsistência. — Revista Brigada Gaúcha. — 
Acontecimentos de 24 de outubro de 1954. — 
Reforma no antigo quartel do 19 Batalhão de 
Infantaria. — Medalhas Militares. — Incêndio na 
Penitenciária Industrial. — Inauguração do no-
vo quartel do 39 Regimento de Cavalaria, em 
Passo Fundo. —SlIkar_te_l_da Es_tAção de Bombei-
ros de Santana  do Livramento. — Importantes 
melhoramentos inaugurados durante o ano de 

1954. 

520 



1952 

O Jóquei Clube da cidade de Santana do Livramento, a 27 de 
janeiro de 1952, realizou um Stleep Chaise de oficiais da guarni-
ção local, no qual tomaram parte oito concorrentes, entre os quais, 
como representantes da Brigada Militar, o major da reserva José 
Manoel Pujol, os segundos tenentes Péricles Corrêa Pujol, Achiles 
Gomes da Silva e o aspirante Antônio Valdelirio Alves. 

O percurso de mil e duzentos metros teve um desenrolar emo-

cionante, vencendo espetacularmente o major Pujol, montando o 
cavalo Faquir, e o tenente Achiles, montando Fatal. 

Franco favorito da prova era o cavalo Zingaro, do 79 Regi-
mento de Cavalaria do Exército, que, entretanto, classificou-se em 

terceiro lugar. 
Nova prova, da mesma natureza, realizou aquela Sociedade, 

no dia 10 de fevereiro, a qual concorreram o major Pujol e os aspi-
rantes a oficial Orlando Menezes da Silveira e Zimar da Silva, que 
se classificaram nos três primeiros lugares, montando, respectiva-
mente, Faquir, Fatal e Maroto. 

Com a íei número 1.753, de 27 de fevereiro, foi promulgado  

o Estatuto da Brigada Militar.  

Entre 15 e 22 de março, realizaram-se, no Rio de Janeiro, os 

Jogos Desportivos Militares, aos quais a Brigada Militar concorreu 
com grande representação de oficiais e praças. Para oficiais, con-
correu às provas de atletismo, voleibol, basquete, tiro, esgrima e 

pentatlo; e para praças, às provas de atletismo, tiro e box. A pro-
va de atletismo, para oficiais, constituiu-se de corridas em cem e 

oitocentos metros, quatro por cem metros, salto em altura e salto 
em distância; para praças, de corridas de cem, mil e quinhentos e 
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cinco mil metros, quatro por cem metros, salto em altura, salto em 
distância e arremésso de dardn. 

Concorreram às diversas provas representações do Exército, 
Marinha, Aeronáutica, Brigada Militar, Polícia Militar do Rio de. 

Janeiro e Fórça Pública de São Paulo. 
A 22 de março, visitou a Brigada Militar uma delegação da Li-

ga Barriga Verde de Atletismo, composta de oficiais da Força Pú-

blica do Estado de Santa Catarina, que viera a Porto Alegre disputar 
um torneio com a Sogipa. 

Esteve ela no Quartel General, nos Serviços de Fundos, de 
Material Bélico e de Intendência, onde lhe foi oferecido um coque-

tel. 

O Gabinete Cinematográfico, que funcionava, anexo ao Gabi-
nete Fotográfico, em 17 de abril, foi transformado em Departa-
mento Cinematográfico, com a finalidade de assegurar a projeção 
de filmes instrutivos, educativos e recreativos para os diversos gru-
pamentos de instrução da tropa, filmagens de trabalhos, exercí-
cios, manobras e atos cívicos, cuja difusão interessasse ao aperfei-
çoamento técnico e moral do pessoal, organização e manutenção 
de uma filmotéca de películas instrutivas e ilustrativas, de assuntos 
militares, policiais, de bombeiros e de educação sanitária, e recrea-

tivos. 

A 22 de abril-, foi a Brigada Militar reorganizada em seus efe-
tivos, passando o Esquadrão de Polícia Rural Montada a denomi-
nar-se Esquadrão Especial de Polícia, pertencendo organicamente 
ao Regimento Bento Gonçalves continuando, porém, com as mes-

mas atribuições e autonomia administrativa que já gozava. 

Como decorrência da criação da graduação de sargento mani-
pulador de farmácia, surgiu a necessidade da organização de um 
curso para habilitar candidatos a essa especialidade, cujo funciona-
mento foi autorizado a 10 de maio, com o seguinte program: ciên-
cias naturais, elementos da farmácia galênica, conhecimento da 
legislação militar e serviço de saúde, em tempo de paz e em campa-

nha, e elementos de análises hematológicas e químicas. 
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Ao concluir o curso, o aluno recebe um diploma de manipu-

lador de farmácia. 

Como já vimos, a Brigada Militar, convidada a tomar parte 
nos Jogos Desportivos Militares, organizados pelo Exército Nacio-
nal, no Rio de Janeiro, fez-se representar por numerosa delegação. 

Nas provas de hipismo, entre outros concorrentes, incluia-
se o major Gerson Borges. 

Após aqueles Jogos, houve uma série de eliminatórias para a 
escolha dos elementos que comporiam a equipe representativa do 
Brasil, nas Olimoíadas de Helsinki, na Suécia. Em tais provas, classi-
ficou-se em quarto lugar, competindo com grandes e notáveis ca-
valeiros, para orgulho e satisfação da família brigadiana, o major 
Gerson. 

Em face disso, o Comité Olímpico Brasileiro solicitou permis-
são ao Governo do Estado para que o major Gerson integrasse a  
Delegação Olímpica Brasileira aos Jogos Olímpicos. 

A 21 de maio, integrando aquela Delegação, o major Gerson 
embarcou para a Europa, não só para participar da referida Olim-
píada, como de outras competições hípicas, em diversos países do 
Velho Mundo. 

Em telegrama, pelo cabo submarino, datado de 4 de julho, o 

coronel Franco Pontes, chefe da Delegação, enviou parabéns à Bri-
gada Militar pela brilhante vitória do major Gerson, na prova de 

que participou. 

Várias /greves de operários foram deflagradas no decorrer do 
ano de 1952, em diversas localidades, como Novo Hamburgo, Ra-
miz Gaivão e no Rio Grande, sendo esta a mais grave, tendo exigi-
do maior deslocamento de tropa. 

Assim, no período compreendido entre 11 de agosto e 28 de 
setembro, foram mandados para aquela cidade alguns contingen-
tes, inclusive, até, uma companhia do 39 Batalhão de Caçadores, 
sob ô comando do capitão Aristides Monteiro. 

Em Ramiz Galvão, os ânimos estiveram bastante exaltados, 
colocando-se mulheres e crianças sobre os trilhos, com o intuito de 
obstarem o tráfego de trens a carros motores. 
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Verificando que os principais insufladores do movimento 

eram dois ferroviários, comunistas fichados, o comandante do con-
tingente que estava em Ramiz Gaivão entrou em entendimento 

com o delegado de polícia de Rio Pardo, o qual efetuou a prisão 

dos referidos indivíduos. Com  esta e outras providências, tomadas.  

dentro da mais absoluta imparcialidade, conseguiram as autorida-
des fazer cessar as anormalidades naquela estação. 

Em conseqüência do movimento grevista, no Rio Grande, foi 

àquela cidade o dr. Renato Souza, Sub-chefe de polícia, que ali 
promoveu uma reunião de autoridades e representantes das classes 

conservadoras. 
Em tal ocasião, foi tratado de assunto intimamente ligado à 

Brigada Militar, conforme dá conta o comunicado a seguir, do co-
mandante do Batalhão de Guardas: 

"Cmt. Geral Brigada. P. Alegre. De Rio Grande, 15/8. 9,30 — Urgente. 
Of. 548/s. — Comunico reunião realizada ontem à noite Prefeitura Mu-
nicipal presença comandante guarnição, capitão portos, dr. Renato Sou-

,za, sub-chefe polícia, prefeito e representantes classes conservadoras, foi 
apresentada êste último situação melindrosa cidade Rio Grande, bem 
como Estado, avanço comunismo e prenúncio piores dias. Foi encareci-
do classes conservadoras urgente refórço policiamente fim assegurar 
funcionamento indústrias e comércio bem como segurança geral popu-
lação, principalmente operários que vivem sob constantes ameaças de 
elementos subversivos caso voltem ao trabalho. Foi alvitrado pelo sr. co-
ronel Osmar Almeida Brandão, comandante guarnição, corno única so-
lução caso idéia aumentar efetivo esta unidade mais duas companhias, 
idéia esta aprovada unanimemente pelos presentes. Dr. Renato Souza, 
sub-chefe polícia, prontificou-se encarecer junto quem de direito refe-
rida necessidade. Classes conservadoras prontificaram-se prestar todo 
apoio possível, inclusive monetário para construção aquartelamento 
pessoal, sugerindo aproveitamento a título precário, até sejam construí-
dos novos pavilhões, algumas dependências Alfândega cidade, atual-
mente desocupadas. Fim da sessão comandante guarnição e capitão por-
tos fizeram verdádeiros hinos louvores heróica Brigada Militar, eficien-
te, enérgica e ponderada atuação elementos Brigada por ocasião últimos 
acontecimentos aqui verificados. Último fêz veemente apelo classes con-
servadoras fim prestarem todo apoio moral e material nossas fõrças ser-
viço, contribuindo desta maneira melhoras e facilitação suas funções po-
liciais nas indústrias, nestes períodos anormais. Referido apelo foi apro-
vado todos industriais, por fim capitão Portos declarou que durante sua 
longa carreira jamais havia visto soldados tão eficientes e cônscios de 
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suas responsabilidades como os da Brigada Militar, declarando mesmo 
que o Brasil de soldados deste quilate devia orgulhar-se. Cabe-me inadiá-
vel dever encarecer-vos necessidade urgente interferência junto quem de 
direito consecução imediata medida pleiteada, pois nossa situação é ver-
dadeiramente deficiente ante tão grave problema que já se esboçou em 
caráter alarmante principalmente no que concerne a pessoal e material. 
Respeitosas saudações. Ten. Cel. Matos. Cmt." 

Na cidade do Rio Grande, os grevistas, incitados por elemen-
tos comunistas, que como sempre procuraram aproveitar-se da si-
tuação, cometeram violências, pretendendo assaltar a Delegacia de 
Polícia, afim de libertarem alguns indivíduos que haviam sido pre- 

sos. 
Em tal emergência, o Batalhão de Guardas teve de agir com 

energia. 
À falta de outros documentos, vai transcrita, aqui, uma parte 

do que a respeito, publicou o Boletim da Brigada, de 31 de outu-

bro: 

"Ainda nos meses de julho e agosto últimos, os comunistas da cidade do 
Rio Grande exploraram ardil e criminosamente o laborioso operariado 
riograndino. Depois de instilar na alma de todos á veneno da revolta, 
os asseclas do traidor Luiz Carlos Prestes conduziram•.o povo à prática 

de . descirdens, 'depredações e desacato às autoridades. Fazendo-se arau-
tos do povo, apresentaram as reivindicações do mesmo às autoridades 
competentes. Atendidas estas, exortaram o operariado a não aceitá-las, 
voltando hipocritamente, como é de seu feitio, à' presença das mesmas 
autoridades para dizer que eles estavam satisfeitos, mas que o povo não 
concordava com a tabela organizada. Inúmeros eram os cartazes organi-
zados pelos vermelhos, predominando, porém, os que se referiam à 
guerra na Coréia, ao petróleo, etc., que nada tinham que ver com as rei-
vindicações do povo. Em face dos crimes e contravenções cometidas, as 
autoridades policiais foram obrigadas a efetuar várias prisões. Os extre-
mistas passaram então, a instigar o povo para assaltar a Delegacia, a fim 
de soltar os presos. Alucinada pela peçonha dos inimigos da Pátria.  u'a 

multidão de cerca de duas mil pessoas, iniciou o assalto premeditado, 
abrindo fogo contra os nossos elementos que guarneciam aquela reparti-
ção e ferindo um funcionário da polícia, na cabeça. Nossos soldados, 
como sempre, cumpriram as ordens recebidas, mantendo o princípio da 
autoridade, que periclitava naquele momento. Agiram com senso e mo-
deração. Não fosse isso e as conseqüências seriam terríveis. Mesmo as-
sim, morreram quatro pessoas, quatro brasileiros, quatro riograndenses, 
quatro irmãos nossos, portanto, que perderam a vida estupidamente, ví- 
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4.  

timas da ação nefanda e abominável dos comunistas. Lamentemos suas 

mortes. Participemos da dor de suas famílias. Que o bom Deus os rece-
ba na mansão celeste e dê consolo e resignação aos seus entes queridos, 
que choram e sofrem a irreparável perda. A cidade marítima viveu 
mentos terríveis. Sofreu horas amargas. Mas, em todos os instantes, os 
elementos do Batalhão de Guardas estiveram quando e onde sua presen-
ça se fizesse sentir. Graças à ação eficiente e desassombrada dos briga-
dianos, póde-se evitar maiores danos, limitar a ação maléfica dos verme-
lhos, garantir a propriedade e assegurar o império da Lei. Ê difícil desta-

car a ação de cada um em particular. Todos agiram de modo a elevar 

bem alto o nome da nossa Força. Sem dormir, alimentando-se mal e 
quando havia tempo para isso, sem descansar nunca, os nossos homens 
se desvelaram no cumprimento do dever. Foram uns bravos, dedicados e 

estóicos. Foram dignos dos nossos antepassados. Honraram sobremodo 

a Brigada Militar." 

A 13 de agosto, foi instalado, no Hospital de Santa Maria, um 
laboratório de análises clínicas, o que veio preencher grande lacuna 

ali existente. 
Também, na mesma data, começou a funcionar, naquele no-

socômio, o serviço de radiologia, com a utilização de um aparelho 

portátil. 

A oficina de calçados do Serviço de Intendência, desde a sua 
criação, vinha funcionando em instalações precárias, que prejudi-
cavam em grande parte o seu bom rendimento. 

A 14 de outubro, foram inauguradas suas novas instalações, 
cornos espaços necessários a todas as seções, dentro dos precei.cos 
da técnica moderna,. 

Passou, então, a ocupar três grandes salões, construídos se-
gundo os esquemas adotados pelos mais adiantados estabelecimen-
tos do gênero. 

A maquinária, quase toda de procedência estrangeira, é cons-
tituída do que de mais moderna existia, à época. 

Duas visitas, altamente honrosas, recebeu a Brigada Militar, 
no decorrer do mês de outubro. 

A primeira, foi a de Monsenhor Arruda Câmara, deputado fe-
deral pelo Estado de Pernambuco, de cuja Força Pública tem as 

honras de major, grande batalhador pelo melhoramento material e 
técnico das Polícias Militares do País. 
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Foi, em grande parte, graças à atuação vigorosa do ilustre sa-

cerdote que se viu concretizada a aprovação da lei n9 192, de 17 

de janeiro de 1936, com a qual se definiu a posição das Fõrças Po-
liciais dos Estados, até então toleradas, pois tinham base somente 
na lei consuetudinária. 

Por esse e por muitos outros títulos, é sempre motivo de 
grande satisfação essa visita. 

A outra visita foi a do general David Schlatiel, embaixador da 
República de Israel, junto ao govérno brasileiro. 

Sua excelência, na palestra que manteve com as autoridades 
superiores da Brigada Militar, mostrou muito interesse em conhe-
cer a organização da corporação e seu papel dentro das Forças Ar-

madas do País e procurou, também, saber o processo de incorpora-
ção para manter o equilíbrio de seu efetivo, bem como a legislação 
vigente para a formação de seus quadros, principalmente o de ofi-
ciais. 

O decreto número 3598, de 12 de novembro, regulou a agre-
gação dos oficiais e praças. 

Tal diploma define o que é a agregação, estabelece as obriga-
ções e vantagens dos agregados e declara quais os motivos que po-
dem determinar tal situação e dá outras providências. 

.1953 

Pela madrugada de 19 de janeiro de 1953, manifestou-se in-
cêndio no Depósito de Locomotivas da Viação Férrea, em Santa 
Maria, para cuja extinção prestaram valiosa cooperação soldados 
da Brigada Militar, ali aquartelados. 

Ap rovando_ proposta _do _ comando do_ .Corpo_de_ Bombeiros 
foi criado, a 8 de janeiro, um distintivo para ser usado pelos ofi- . 
ciais possuidores do Curso de  Especialização de Oficiais Bombei-
ros. 

Tendo vindo a Porto Alegre, a fim de participar de um concur-
so internacional de tiro, promovido pela Federação de Tiro e Caça 
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e pela Federação de Esgrima, estiveram em visita à Brigada Militar, 

em 22 de janeiro, as equipes de tiro e de esgrima do Centro Militar 
do Exército Uruguaio, compostas de vinte e um oficiais, sob a che-
fia do coronel Oscar Antunes de Oliveira. 

O decreto número 3.855, de 6 de fevereiro, expediu o Regu-
lamento de Promoções de Graduados da Brigada Militar. 

Ao cair da tarde de 15 de fevereiro, durante os festejos carna-
valescos, na cidade de Pelotas, elementos do 49 Batalhão de Caça-
dores, em serviço de policiamento e de folga, foram agredidos por 
numeroso grupo de fantasiados e por algumas praças da patrulha 
do Exército, que se solidarizaram com os desordeiros, resultando 
saírem lesionadas levemente seis praças do Batalhão. 

Na madrugada do dia 20, deu-se novo conflito, do qual saí-
ram três soldados contundidos e um com um braço fraturado por 
uma pancada. 

Com relação às praças do Exércixo, que se envolveram no 
conflito do dia 15, o general Nilo Guerreiro Lima, comandante da 
I.D./3, com quartel general naquela cidade, tomou medidas norma-
lizadoras em relação à tropa federal. 

Além disso, visitou pessoalmente as praças feridas, levando-
lhes palavras de conforto e de desaprovação ao ato de seus coman-
dados, formulando em tal ocasião, altos conceitos à Brigada Militar 
e manifestando o desejo de manter o ambiente de cordialidade 
que sempre existiu entre a tropa federal e a estadual. 

Na cidade do Rio Grande, no período de 25 de março a 7 de 
maio, o Batalhão de Guardas manteve-se em constante prontidão, 
face à ameaça de elementos comunistas de deflagrarem greves de 
protesto contra a carestia da vida e o pretendido aumento do pre-

ço do pão, pelos panificadores. 
A distribuição de panfletos pela cidade, concitando a popula-

ção a tomar medidas de represália, aumentava as ameaças de per-
turbação da ordem, obrigando as autoridades a determinarem se 
deslocasse; de Pelotas para o Rio Grande, um contingente de 2 ofi-

ciais e 40 praças do 49 Batalhão de Caçadores, a fim de auxilia- o 
Batalhão de Guardas. Graças, porém à ação enérgica das autorida- 
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des federais, estaduais e municipais, proibindo a realização de qual-

quer comício, o entusiasmo dos arruaceiros foi arrefecendo e aos 
poucos a situação normalizou-se. 

Lamentável fato ocorreu no dia 5 de maio, no interior de 
um trem da Viação Férrea, na altura da estação de Arroio do Só, 
da linha Pôrto Alegre-Santa Maria, e do qual resultou a morte à ba-
la do soldado José Silva e ferido em uma mão o dito Celso Simões 
Pires, ambos do 19 Regimento de Cavalaria. 

Os dois soldados haviam recebido ordem de comparecer àque-
la estação, a fim de efetuarem a prisão de dois criminosos que viaja-. 
vam naquele trem. Ao entrarem no carro, foram recebidos à bala 
pelos indivíduos, estabelecendo-se tiroteio. 

Na mesma composição, viajava de Porto Alegre, com destino 
a Santo Angelo, uma escolta do 19 Regimento de Cavalaria, que 
agiu de modo enérgico e decisivo. O soldado Assis Teles Batista, 
componente desta, de maneira decisiva e corajosa, eliminou logo 
um dos facínoras a tiro de fuzil, sendo o outro também morto. 

O soldado Celso Simões Pires, embora ferido, portou-se de 
forma brilhante. 

O cadáver do soldado José Silva, trnsportado para Santa Ma-
ria, foi velado no alojamento da sub-unidade a que pertencia. 

Seu sepultamento, no dia 26, constituiu-se em uma verdadei-
ra consagração pública, tendo comparecido ao ato o general Osvi- 
no Ferreira Alves, comandante da 3@ Divisão de Infantaria, o juiz 
de direito e o promotor de justiça da Comarca, o auditor da 3@ Au-
ditoria da Justiça Militar, o prefeito e membros do legislativo 

municipal, o diretor regional dos Correios e Telégrafos, o Bispo da 

diocese e vários sacerdotes, os comandantes de unidade e chefes de 
estabelecimentos militares federais, representantes de entidades de 

classe, delegado e funcionários da Delegacia de Polícia e outras au-

toridades, assim como grande parte da população da cidade. 
No Boletim de 9 de junho, o soldado José Silva foi promovi-

do, post-mortem, ao pOsto de cabo. 
A Folha da Tarde, vespertino que se publica em Pôrto Alegre, 

num gesto de solidariedade, lançou uma subscrição para a compra 
de uma casa, a fim de ser doada à viúva e filhos do soldado José 

Silva. 
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Tal subscrição rendeu a quantia de Cr$ 20.845,00, elevando-

se o total arrecadado a Cr$ 51.323,00, com as contribuições de 

oficiais e praças de todas as unidades e serviços da Brigada Militar e 
da guarnição federal de Santa Maria. 

A importância acima foi remetida, pelo Serviço de Fundos; 

ao comandante do 19 Regimento de Cavalaria, a fjm de que es 
concretizasse tal providência. 

Desempenhando-se da incumbência, aquela autoridade adqui-
riu, a 24 de novembro de 1953, em nome de dona Eraci Jaci Silva, 
viúva do cabo José Silva, e de seus filhos menores, Lourecy, Lou-
reni, Albery e José, pela importância de Cr$ 45.000,00, urna casa 
e respectivo terreno, à rua Sergipe n978, na Vila Rosseto, em San-
ta Maria. 

A despesa total, inclusive taxa de transmissão e despesas em 
cartório, ascendeu a Cr$ 50.110,60, tendo sido o.saldo verificado 
creditado em conta corrente em estabelecimento bancário da mes-
ma cidade. 

Poucos dias depois do doloroso caso acima descrito, a 5 de ju-
nho, na cidade de Jaguar(, quando soldados do destacamento lo-
cal, pertencente ao mesmo 19 Regimento de Cavalaria, procediam 
o desarmamento em um dancing, fóram alvejados à bala por co-
nhecido desordeiro, que feriu gravemente o soldado Laurentino 
Flores. 

.0 seu companheiro, soldado José Lizardo da Fonseca, agin-
do com presteza e energia, abateu, com um tiro de revólver, o 

agressor. 

Por decreto n9 2.942, de 3 de junho, foi transferida para a ci-
dade de Santa Maria a sede do 29 Batalhão de Caçadores, devendo 
aquartelar no mesmo quartel do 19 Regimento de Cavalaria. 

Feitos os necessários estudos e examinadas as providências a 

adotar para a execução da transferência, chegou-se à conclusão de 
que esta dever-se-ia processar escalonadamente, por sub-unidades, 
tendo em vista, principalmente, permitir aos elementos afamiliados 

a consecução de moradias, permitindo desta forma fossem acomo-
dados sem atropelos. 
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Assim, a primeira companhia seguiu para a nova sede, no dia 
5 de outubro; a segunda, em 28 do mesmo mês; a companhia de 
petrechos pesados, a 16 de novembro e, finalmente, a 29, ainda de 
novembro, o comando e o restante do pessoal da unidade. 

À propósito da ida do 29 Batalhão de Caçadores para a cidade 
de Santa Maria, o prefeito daquela comuna dirigiu ofício ao co-
mando da Brigada Militar comunicando-lhe ter encaminhado, à Câ-
mara Municipal, projeto de lei, doando uma área de 9.894,60 me-
tros quadrados, nas proximidades do quartel e destinada à constru-

ção de um bloco residencial para moradia de oficiais. 
No dia 14 de junho, no distrito do Nonoai, município de Sa-

randi, quando o cabo Laureano dos Santos e o soldado Alziro Pa-
checo, do 39 Regimento de Cavalaria e ali destacados, procuravam 
desarmar caçadores que haviam invadido a área reservada aos silví-
colas, travaram com os mesmos cerrado tiroteio. 

Ambas as praças receberam quatro ferimentos graves, cada 
uma, sendo hospitalizadas em Sarandí, de onde, por exigirem 
maiores cuidados, foram transportados para o Hospital São Vicen-
te de Paula, em Passo Fundo, a ali submetidos a intervenções cirúr-
gicas. 

O decreto número 4.066, de 30 de junho, definiu a natureza  
do serviço prestados pelo pessoal da Brigada Militar, quando em 
serviço de guarda e vigilância na Casa de Correção, Colônia Penal e 
Agrícola General Daltro Filho, Manicômio Judiciário Dr. Mauricio 
Cardoso e cadeias civis do interior do Estado. 

Por esse diploma, tal pessoal ficou equiparado ao destacado 
em serviço de policiamento, estendendo-se as suas disposições aos 
oficiais, quando no exercício do cargo de administrador ou na fun-
ção de sub-administrador dos mesmos estabelecimentos. 

Poucos dias depois, a 6 de julho, novo decreto, que tomou o 
número 4.074 atribuiu à Brigada Militar a execução do serv' iço de  
segurança interna da Casa de Correção, bem como o de custódia 
dos internados, enquanto ali perdurasse o estado de superlotação 
em que se encontrava o presídio. 

O decreto número 4.102, de 5 de agósto, reorganizou os ór-
gãos de direção da Brigada Militar, criou o Estabelecimentos de  
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Subsistência, até então funcionando a título precário. 
Desejando a Brigada Militar participar da 2 °limpa& das  

Forças Armadas, que seria realizada no Rio de Janeiro, de 24 de 
outubro a 19 de novembro, para a qual fora convidada, foi organi-
zada uma pré-Olimpíada, eliminatória cios candidatos àquela, a 

' qual se realizou nos dias 14, 15 e 16 daquele mês. 

Em virtude de proposta do chefe do G.I.P./3 (Gabinete r.!e 
Identificação Policial n9 3), em 9 de outubro foi dada organização 

definitiva ao mesmo Gabinete, que tomou a denominação de Ser-

viço de Identificação da Brigada Militar, conservando, porém, 

aquele prefixo em suas relações com os órgãos federais. 

Foram, também, organizados os Postos de Identificação, a fim 
de atenderem às unidades e serviços. 

Considerand) que o coronel Afonso Emilio Massot, falecido 
em 21 de outubro de 1925, como comandnte geral, dedicou a 
maior parte de sua existência ao serviço do Estado e à Brigada Mili-
tar; considerando que, no posto de capitão, e, depois, no de major 
comandante do 29 Batalhão de Infantaria da Reserva, prestou assi-
nalados serviços de guerra, durante a Revolução Federalista de 
1893-1895, em virtude-dos quais o governo federal concedeu-lhe 
as honras de tenente coronel do Exército; considerando que, pos-
teriormente,. quer no comando do 29 Batalhão do serviço ativo, 

quer no comando _geral da Brigada Militar, sua atuação serena e 
enérgica contribuiu decisivamente para elevar o conceito de que 
goza a corporação entre a população ordeira do Rio Grande; consi-
derando que, durante a revolução de 1923, neste Estado, na de ju-
lho de 1924, em São Paulo, e nos movimentos sediciosos que se 
lhes sucederam, seus assinalados serviços e seu dinâmico esforço, 
muito contribuíram para a sua jugulação e restabelecimento da or-
dem, pois, embora não tivesse tomado parte ativa nas lutas, foi 
preponderante a sua atuação nos trabalhos de mobilização das tro-
pas; considerando que, em face do excessivo desgaste de energias 

físicas, seu organismo combalido não resistiu aos embates da enfer-
midade que o vitimou; considerando que o coronel Afonso Emilio 

Massot, pelos seus atos, exemplos e conselhos, ate hoje seguidos na 
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Brigada Militar, tem seu nome indelevelmente ligado à corporação; 
considerando, finalmente, ser das mais justas a homenagem que a 

Brigada Militar desejava prestar ao seu inesquecível comandante 

geral e atendendo ao que a mesma solicitou, por intermédio de seu 
comandante geral, o Governo do Estado, por decreto n94.221, de 
20 de outubro, instituiu Patrono da Brigada Militar aquéle ilustre e 
distinto militar. 

Homenagem das mais justas e significativas, traduz ela a grati-
dão da Fprça estadual ao nobre varão que lhe devotou quase vida 
a sua existência e cuja morte, pode-se dizer, foi causada não só—pe-
la gripe que o vitimou, como, e principalmente, pelo enorme des-
gaste de energias, determinado pelo seu esforço, constante e diu-
turno, nos dias graves e incertos das convulsões de 1923, de 1924 e 
1925, no Rio Grande do Sul e no Estado de São Paulo. 

Aquéles que, como o autor destas linhas, foram seus auxilia-
res diretos, naquela ocasião, podem afirmar, com segurança, o que 
foi a atuação nobre, valorosa e digna do ilustre e inolvidável chefe. 

Até fins de novembro, o 19 Batalhão de Caçadores ocupava o 
quartel localizado na Chácara das Bananeiras e onde já estivera, em 
1918 e 1919, por ocasião da Influenza Espanhola, epidemia que 
assolou quase todo o mundo. Debelada a enfermidade, retornara 
ele ao seu velho quartel, da rua General Canabarro, esquina de Se-
te de Setembro. 

Quando se iniciou a construção do atual prédio do Quartel 
General, necessitando-se demolir o antigo, voltou aquele Batalhão 
para a Chácara das Bananeiras, afim de ceder sua caserna para a lo-
calização da administração da Brigada Matar e seus órgãos auxilia-

res. 
Os pavilhões ocupados pelo 19 Batalhão de Caçadores, naque-

la Chácara, haviam sido construídos, entre os anos de 1916 e 
1917, para baias dos animais do antigo Grupo de Metralhadoras, 
mas nunca utilizados a tal fim e adatados, posteriormente, a quar-
tel de uma unidade. Vê-se, por aí, como seriam deficientes suas 
instalações, agravadas pelo desgaste causado pelas intempéries. . 

Com a transferência da sede do 29 Bataihão de Caçadores pa-

ra a cidade de Santa Maria, o 19 passou a ocupar o quartel da rua 
Dezessete de Junho, prédio relativamente novo e .bem conservado, 

533 



satisfazendo plenamente às necessidades de suas acomodações. 
A 4 de dezembro, os últimos elementos do 19 Batalhão deixa-

ram seu velho quartel, tendo sido realizada, antes, comovente sole-

nidade de despedida. 

Um arma() de indivíduos, chefiados certamente por algum 

místico, reuniu-se no interior do município de Venâncio Aires,  

praticando uma chamada religião dos caboclos. 
Procurando dispersá-los, o delegado de polícia do município 

dirigiu-se ao local da reunião, no dia 4 de dezembro, indo em sua 
companhia o prefeito municipal e um soldado do destacamento lo-

cal. 
Recebidos à bala, aquela autoridade foi gravemente ferida, 

tendo seus acompanhantes sido obrigados a abandonar o local, an-

te sua inferioridade numérica. 
Ciente do ocorrido, o comandante do destacamento de Ve-

nâncio Aires, com elementos do mesmo, rumou para o ponto dos 
acontecimentos e, na manhã de 5, assaltou a casa onde se alojavam 
os fanáticos, que, mais umá vez, ofereceram resistência. 

Agindo com prudência e moderação, o pessoal da Brigada Mi-
litar prendeu mais de trinta e cinco daqueles indivíduos, dos quais 
cinco estavam feridos levemente, tendo, entretanto, a maioria fu-

gido para o mato. 
Os militares nada sofreram e permaneceram no local por al-

gum tempo, a fim de evitar novas reuniões. 

Embora não se trate de fato ligado diretamente à História da 
Brigada Militar, não é demais consignar, aqui, que, a  5 de janeiro 

de 1954 foi lavrada no Cartório Genes Bento (39 Cartório), a es-
critura de compra, por parte da Instituição Beneficiente Coronel 

Massot, órgão privativo do elemento brigadiano, do imóvel situado 
à rua Barão do Triunfo n9 175, no arrabalde do Menino Deus. 

Além de um amplo prédio, abrange o imóvel uma vasta área 
de terreno, destinada à construção do hospital da Instituição. 

A transação montou a Cr$ 1.100.000,00 e para a sua concre-
tização muito concorreram os governos estadual e municipal, aque-
le concedendo isenção de impOsto de transmissão, que ascendia a 
mais de Cr$ 100.000,00, e este desonerando a Instituição do paga- 
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mento do imposto predial; em atraso desde o ano de 1951. 

Posteriormente, foi adquirido mais um prédio contíguo, na 
mesma rua Barão do Triunfo, esquina da rua Gonçalves Dias. 

Esta compra foi efetuada em 28 de abril de 1956, pela impor-
tância de Cr$ 600.000,00. 

Cumpria, assim, a benemérita Instituição, em tão boa hora 
criada pelo então comandante geral, coronel Claudino Nunes Pe-
reira, uma de suas principais finalidades. 

Nos dois imóveis foram instalados a administração, a farmá-
cia, o laboratório de pesquisas clínicas, os gabinetes de radiologia, 
médicos e dentários e outras dependências. 

Em um pavilhão anexo, ficou localizada a garage. 

1954 

A 26 de janeiro, em cumprimento de ordem superior e aten-
dendo a um convite do comandante do 79 Grupo de Artilharia de 
Costa, o Batalhão de Guardas féz formar uma companhia,* para 
participar das comemorações de tricentenário da Restauração Per-
nambucana,  realizadas na cidade do Rio Grande. 

Com aquele Grupo e a tripulação do rebocador Tridente, da 
Marinha Nacional, após a leitura do boletim alusivo à efeméride, a 
companhia desfilou pelas ruas da cidade. 

Continuando o plano de construção de residências para ofi-
ciais e praças, nas imediações dos quartéis onde servem, a Brigada 
Militar fez construir, em terreno do Estado e com recursos propor-
cionados pelo Serviço de Intendência, tim edifício de apartamen-
ios à rua General Canabarrd, esquina da Siqueira de Campos, pró-
ximo ao Quartel General. 

Compõe-se o edifíco de quatro pavimentos, cada um com cin-
co apartamentos, com a área total de 1.816 metros quadrados. 

O seu custo foi de, aproximadamente, Cr$ 2.400.000,00, não 
incluída parte da mão-de-obra — instalações elétrica e hidráulica, 
colocação de aberturas, etc. —, serviços éstes que foram executa- 
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dos por operários da Força, bem como o custo de quatrocentos e 
vinte mil tijolos fornecidos pela Olaria do Serviço de Intendência. 

Ao serem concluídos os trabalhos, todas as despesas decor-
rentes da construção estava pagas. 

A solenidade de inauguração teve lugar no dia 21 de abril;  
com a presença do governador do Estado, general Ernesto Dorna-
les, altas autoridades federais, estaduais e municipais e muitas fa-
mílias de oficiais. 

Tendo em vista a desocupação do antigo quartel do 19 Bata-
lhão de Caçadores, em virtude de sua mudança para o da rua Dezes-
sete de Junho, foi feita a adatação do próprio por ele deixado para 
as instalações do Serviço de Material Bélico, localizado na parte 
térrea do Quartel General e oferecendo sério perigo ao pessoal que 
ali trabalhava. 

- As obras iniciadas em abril, sob a direção do Serviço de Enge-
nharia, e concluídas em dezembro, proporcionaram a sua inaugu-
ração a 5 deste mês. 

O edifício, construído à prova de fogo, consta de um pavi-
lhão central de dois pavimentos, com lajes, vigas e escadas de ci-
mento armado, destinado à administração; dois pavilhões laterais, 
um para depósito de munições novas e armamento e o outro para 
depósito geral, carpintaria, almoxarifado, oficina mecânica, solda, 
exidação e laboratórios; e mais outro pavilhão aos fundos, com de-
pósito, garage e sanitários e já com base para sôbre ele, mais tarde, 
ser construído o alojamento para o contingente do Serviço. 

A área ocupada é de 1.052 metros quadrados, seu custo mon-
tou a Cr$ 915.000,00, tendo sido empregada mão-de-obra de civis 
e militares. 

Embora se falasse em adaptação do velho quartel, o certo é que 
dele nada foi aproveitado. Os pavilhõesforam demoliddos e com 
o seu material construídas nove casas de madeira, para moradia de 
cabos e soldados, que ali prestam serviços. 

Por decreto de 18 de maio, foi criado o Curso de Aperfeiçoa-
mento de Oficiais da Brigada Militar. 

Embora criado oficialmente a 18 de maio, na véspera já ha- 
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viam sido iniciado; OS trabalhos do Curso, estando presentes o go-
vernador do Estado e outras autoridades. 

Regulamento para o Curso foi expedido com decreto de 
11 de agosto e consta de cinqüenta e sete artigos, condensados em 
nove capítulos. 

A 19 de maio, com a presença de altas autoridades federais, 
estaduais, municipais e eclesiásticas e elementos de destaque da so-
ciedade de Santa maria, foi ali inaugurado o novo Hospital da Bri-
gada Militar, presidindo a cerimônia o governador do Estado. 

Constituiu o Hospital a ampliação e reforma da antiga enfer-
maria do 19 Regimento de Cavalaria que, por decreto de 18 de ou-
tubro de 1946, tora transformada em Hospital de Santa Maria, 
quando foi, também, determinada a construção de um novo pré-

dio. 
As obras foram iniciadas em 10 de outubro de 1947 e inter-

rompidas pouco depois, quando se encontravam ainda na altura do 

porão. Só foram reiniciadas em 1951, conduzindo-se com alguma 
lentidão. 

Hospital de Santa Maria abrange uma área de 1.790 metros 
quadrados de construção nova, 590 metros quadrados da parte re-
formada da santiga enfermaria regimental e, na data de sua instala-
ção, tinha a capacidade normal de vinte e quatro leitos na enfer-
maria cirúrgica, cinco quartos com cinco leitos, quatorze leitos na 

enfermaria clínica, quinze na enfermaria de doenças da pele, três 
na maternidade e seis na sala de cirurgia, podendo ser duplicada 
em caso de emergência. 

Possui o nosocômio tódas as dependências de um hospital 
médio, como sejam gabinete de fisioterapia, !Nisto odontológico, 
farmácia, sala de curativos, sala de visitas, gabinete médico, copa, 
refeitório, sala de cirurgia, capela, clausura e refeitório para religio-
sas, corpo da guarda, depósito de gêneros, dito para materiais, co-
sinha-copa, garage, lavanderia, rouparia, sala de costura, além de 
abundantes instalações hidráulico-sanitárias. 

custo da obra foi de Cr$ 1.650.000,00, com a maior parte 

da mão-de-obra executada por elementos da própria fórça. 
Grande quantidade dos tijolos empregados foi contribuição 

da olaria do 19 Regimento de Cavalaria. 
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A inauguração do Hospital de Santa Maria, seguiu-se, a 29 de 
junho, a de outro importante melhoramento para a Brigada Mili-
tar:  a das instalações do Pavilhão de Tisiologia, anexo ao Hospital 
de Porto Alegre.  

O pavilhão fora construído na administrção anterior pelo Ser-
viço Nacional de Tuberculose e com a contribuição, também, dos 
oficiais da corporação, mas, para entrar em funcionamento nor-
mal, teve de sofrer várias reformas e adaptações e de ser convenien-
temente aparelhado. 

Para a concretização da inauguração, o Governo do Estado 
proporcionou recursos pecuniários, não só para as obras necessá-
rias, como para a aquisição do material preciso, inclusive um apa-
relho de Raio X, moderníssimo. Por outro lado, o Serviço Nacio-
nal de Tuberculose forneceu o material de dormitório completo. 

Logo depois, a 31 de julho, procedeu-se a inauguração do en-
genho de arroz e do pavilhão destinado à Seção de Ranchos, do 
Estabelecimento de Subsistência. 

O engenho fôra adquirido da firma Alaggio S.A., de Porto 
Alegre, sendo o seu custo, inclusive a instalação, de Cr$ 180.000,00. 
Foi localizado em um dos velhos pavilhões do antigo quartel do 19 
Batalhão de Caçadores, na Chácara das Bananeiras, para isso devi-
damente adatado e compõe-se de dois conjuntos — secador e má-
quina beneficiadora — com a capacidade de cento e setenta e cinco 
e sessenta sacos, diariamente. 

O pavilhão destinado à Seção de Entrega de Ranchos sanou 
uma grande lacuna na vida administrativa do Estabelecimento. 
Abrange uma área de 376 metros quadrados e o seu custo orçou 
em Cr$ 400.000,00, despesa atendida com os recursos do próprio 
Estabelecimento. 

A 27 de julho, foi criada, sob o título de Brigada Gaúcha, a 
revista da Brigada Militar, como órgão oficial de divulgação das 
suas atividades, dos serviços que presta à coletividade riograndense 
e dos fatos de sua história, bem como para a publicação de assun-
tos técnico-profissionais ou de outros, de interesse da Fórça. 

Graves acontecimentos desenrolaram-se no País, no dia 24 de 
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&esto, decorrentes do gesto inesperado e traumatizante do suicí-
dio do presidente Getúlio Vargas. 

O povo, indignado com a conduta dos políticos que o leva-
ram ao gesto extremo, saiu às ruas para manifestar sua repulsa. 

Atos de vandalismo, incitados por elementos que sempre pro-
curam tirar proveito da situação, foram praticados em quase toda a 
parte. No Rio Grande do Sul, os mais graves foram os incêndios 
das instalações da Rádio Farroupilha, na rua Duque de.Caxias, e 
do Diário de Notícias, na praça Senador Florêncio. 
, 	Na cidade de Passo Fundo, a multidão pretendeu assaltar o  

Diário da Manhá, órgão que combatia a política do grande presi-
dente. 

Na noite daquele dia, mais ou menos às vinte e meia horas, o  
ãâpirante a oficial Jener Sadi de Oliveira Leite, do 39 Regimento  
de Cavalaria, com elementos desta unidade e do Exército, procura- , 
va acalmar os arnOtinados, quando foram feitos vários disparos de  
revóliier, tendo um dos projetis ferido gravemente o referido aspi-
rante, que faleceu em seguida.  

O seu corpo foi transportado para Porto Alegre e inhumado  
no Cemitério da lrmandada de São Miguel e Almas.  

Em decorrência de-  imposição legal, o aspirante Jener foi pro-

movido, post-mortem, ao posto de segundo tenente. Nascera ele na 

cidade de D. Pedrito a 10 de outubro de 1928 e alistara-se na Fár-
ça a 11 de março de 1949. Ingressou no Curso de -Formação de 
Oficiais a 13 de março de 1950 e, após brilhante CUM, foi declara-
do aspirante a oficial a 12 de dezembro de 1953. 

A Brigada Militar, naqueles dias trágicos, manteve-se em cons-
tante atividade, tanto na capital como no interior do Estado, ten-
do com sua atuação enérgica e serena evitado grandes desordens e 
inúmeras tropelias. 

Quando foi construído o edifício onde funciona o Quartel 
General, por dificuldades financeiras, a obra não foi executada in-
tegralmente, como se prójetara à princípio. A parte então cons-
truída abrangeu apenas a área ocupada pelo prédio velho e mais 
um pequeno pedaço do antigo quartel do 19 Batalhão de Infanta-
ria, na rua General Canabarro, esquina de Sete de Setembro. 
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Entretanto, no vetusto casarão, algumas adaptações foram feia . 

tas e era ele aproveitado para a localização de algumas repartições. 
O desgaste pela ação do tempo e exigências determinadas pe-

lo desenvolvimento dos serviços, obrigaram a completa reforma do 

mesmo. 
A princípio, foi reformada totalmente uma parte, onde foram 

instalados os Serviços de Identificação e de Relações Públicas e a 

barbearia de oficiais, na parte superior e, no térreo, passaram a fun-
cionar dependências do Serviço de Fundos. Nesta primeira etapa, 
executada em 1951, foi recuperada uma área de 162 metros qua-

drados. 
A segunda parte foi executada nos anos de 1953 e 1954 e 

consistiu na restauração de uma área de 555 metros quadrados, ou 
seja todo o restante do velho casarão. neste, só foram aproveitadas 

as paredes externas, sendo o restante obra nova, fçita com estrutu-

ra de concreto e tijolos armados. 
A reconstrção foi inaugurada em 18 de novembro e o seu cus-

to foi de Cr$ 450.000,00, com parte da mão-de-obra executada 

por operários da Brigada. 
Ocupam a parte superior a Ajudância Geral, o Serviço de Cor-

reio e o salão de conferências e, na parte térrea, o Serviço de Fun-

dos. 

Por decreto de 24 de novembro, com o número 5.652, foram 
instituídas as Medalhas de Serviço Policial-Militar, de Serviços 

Relevantes à Ordem Pública e de Serviços Distintos, a serem confe-
ridas a oficiais e praças com bons serviços, que tenham prestado 
relevantes serviços à ordem pública e, finalmente, a civis ou milita-
res, nacionais ou estrangeiros que, por qualquer forma, se- tenham 

distinguido por serviços à Fórça, tornando-se credores de seu reco-

n heci mento. 

Na noite de 28 de novembro, detentos recolhidos à Casa de 
Correção, o velho casarão da Volta do Gasômetro, hoje felizmente 
desaparecido, para cumprimento de penas, criminosamente atea-

ram fogo no prédio, que ficou, na sua maior parte, destruído pelas 

chamas. 
A finalidade do incêndio era a de propiciar a fuga em massa 
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dos presidiários, o que, se concretizada, constituiria uma calamida-
de de conseqüências incalculáveis para Porto Alegre e o Rio Gran-

de. 
Graças, entretanto, à atitude desassombrada da guarda da pe-

nitenciária, foi possível superar o perigo que ameaçava a cidade de 
ser exposta à sanha de centenas de criminosos, muitos da pior 

espécie. 
Além dos elementos ali em serviço, sob o comando do se-

gundo tenente convocado Cantalicio Camargo, prestaram inestimá- 
vel concurso o oficial de dia•ao Quartel General, segundo tenente 
convocado Tadeu Borges de Barcelos, pessoal dos 19 e 39 Bata-
lhões de Caçadores e do Contingente do Quartel General. 

Ainda grande número de oficiais e praças de folga, num lou-
vável gesto de solidariedade e compreensão de seus deveres, acorreu 
ao local do sinistro, a fim de auxiliar para que a normalHade fosse 

restabelecida. 
Na tarde do dia 28, foram recolhidos ao quartel do 39 Bata-

lhão de Caçadores cento e trinta e nove presos, dos quais, os mais 
perigosos, foram recolhidos ao xadrez e os demais ao alojamento 
do pelotão de comando. 

Tais presos, posteriorTnente, retornaram à Penitenciária In-
dustrial, sendo os últimos dali retirados a 4 de dezembro. 

A 10 de dezembro, foi inaugurada a primeira etapa da cons-
truçào do quartel do 39 Regimento de Cavalaria, na cidade de Pas-
so Fundo, com a presença do governador do Estado e outras altas 

autoridades. 
Era um sonho desde muito acalentado pela briosa unidade e 

que só pOde ser concretizado, em grande parte, pela dedicação dos 
brigadianos da mesma, transformados, em grande número, em ope-

rários especializados. 
Os trabalhos preparatórios tiveram início em 1951, com re-

cursos próprios, sendo feita, por praças, a extração de pedras para 

os alicerces e de areia e a fabricação de tijolos. 
A construção; propriamente dita, foi iniciada em janeiro de 

1952 e foi inaugurado quase três anos mais tarde. 

A primeira etapa constitui-se de um pavilhão de dois pavi-

mentos, em estrutura mista de tijolo e concreto armado, com 3.057 
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metros quadrados de área e, mais, a caixa d'água, com capacidade 
de cinqüenta mil litros, asfaltamento, ajardinamento, muros, por-
tões de concreto, guaritas e quadras para vôlei e basquete. 

Possui o pavilhão inaugurado todas as dependências necessá-
rias à administração e, ainda, ao serviço de saúde, armazém regi-
mental, escola regimental, cassino para oficiais e sargentos, corpo 
da guarda, xadrez, almoxarifado, dormitórios para oficiais, aloja-
mento para sargentos e as peças suficientes para a administração de 
quatro sub-unidades. 

Para avaliar-se o que representam para o erário público as 
despesas com a construção, basta dizer-se que a obra foi inteira-
mente executada com a mão-de-obra dos próprios elementos da 
unidade, o que representa uma economia de cérca de Cr$ 5.000,00.' 

Na construção, o 39 Regimento de Cavalaria empregou, de 
seus recursos, seis mil e trezentas pedras de alicerce, quase oitocen-
tos mil tijolos fabricados em sua olaria, setecentos e cinqüenta me-
tros cúbicos de areia e areião, mil quatrocentos e sessenta e cinco 
metios quadrados de mosaico liso e para calçadas, ou sejam, mais 
ou menos, quarenta mil unidades, setenta metros quadrados de 
granitina, quinhentos e oitenta e quatro metros lineares de cordões 
de granito para as calçadas e ajardinamento, um terço das abertu-
ras, feitas com madeira adquirida no município de Santa Rosa, e 
perto de cinqüenta metros cúbicos de pedra britada, quase toda 
feita à marreta, pois uma britadeira, emprestada pelo DAER, não 
chegou a trabalhar um dia. 

O dinheiro fárnecido pelo Estado foi de Cr$ 1.905.000,00. 
Ao serem inauguradas.as  obras, o Serviço de Engenharia as avaliou 
em Cr$ 7.600.000,00. 

Como partes integrantes das festividades de inauguração do 
novo quartel, constaram um grande churrasco, oferecido às autori-
dades e convidados pelo 39 Regimento, e um grande baile, no salão 
de honra do próprio recem-inaugurado, organizado pelo Clube do 
Comércio Passofundense e oferecido aos oficiais da Brigada Mili-
tar. 

Constituiu um capítulo marcante para a vida da Brigada Mili-
tar e do 39 Regimento o auspicioso acontecimento, pois a situação 
da unidade era verdadeiramente angustiante, alojada há vários anos 
em velhos e anti-higiênicos galpões de madeira, alguns já em com- 
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plata ruína, oferecendo sérios perigos aos soldados. 
Dia 13, às sete e meia horas, o Regimento iniciou a mudança 

para o novo quartel, sendo, antes, realizadas as formalidades de 

despedida dos velhos pavilhões da Vila Cruzeirn, ille i alnj9ram 

por mais de vinte e três anos. 
O pavilhão principal do quartel situa-se à avenida Mauá, em 

terreno doado pela Prefeitura Municipal. 
Iniciada a construção em  janeiro, foi inaugurado a 29 de d.e" 

zembro o prédio destinado à Estação de Bombeiros de Santana do, 

Livramento. 
Possui estrutura mista de alvenaria de tijolos e concreto arma-

do, numa área construída de 447 metros quadrados, tendo o custo 

da obra sido de Cr$ 750.000,00. 
Consta de dois pavimentos, estando, no térreo, as garages, de-

pendências da administração e a residência do comandante da 

Esthção. 
Na parte superior, acham-se o alojamento do pessoal, salas pa-

ra biblioteca e barbearia, um quarto, refeitório, copa-cosinha e ins-

talações sanitárias. 
A torre de exercícios e secagem de mangueiras tem dezesseis 

metros e trinta centímetros de altura. meã 

Finalmente, ainda no decorrer do ano de 1954, outros impor-
tantes melhoramentos foram executados pelo Serviço de Engenha-

ria, com verbas orçamentárias. 
Assim, no Serviço de Intendência, foi construída e inaugura-

da a primeira parte de um pavilhão que teria a área total de 1.130 

metros quadrados, aí alojando-se a administração, alfaiataria e al-

moxarifado. A área construída era de 832 metros quadrados e, ao 

findar o ano, já estava em execução a segunda etapa. 

Foram, ainda, executados: 
no quartel do 59 Batalhão de Caçadores, em Montenegro, 

um pavilhão destinado ao serviço médico e armazém regimental; 
no 29 Regimento de Cavalaria, em Santana do Livramento, 

baias de alvenaria de tijolos; 
reforma do quartel do 39 Batalhão de Caçadores, na aveni-

da Praia de Belas; 
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reforma e conclusão das instalações sanitárias do Pavilhão  
de Tisioloqia do Hospital de Porto Alegre;  

— construção de cozinha, fábrica de mosaicos, açougue e ins-
talações sanitárias no Serviço de Intendência; 

pórtico do quartel do Regimento Bento Gonçalves; 
construção e reforma da pagadoria de inativos do Serviço 

de Fundos. 
— adaptação de um antigo prédio, na Chácara das Banarnira.s, 

para a companhia de comando do Centro de Instrução Militar. 
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CAPTITULO XXVIII 

— Torneio atlético-desportivo da 3a Re-
gião Militar. — Transformação do 19'Regimento 
de Cavalaria em Regimento de Polícia Rural 
Montada. — Grande enchente assola a cidade de 
Pelotas. — Inauguração de um pavilhão no quar-
tel do 39 Regimento de Cavalaria, em Passo 
Fundo. — Irmãs de Caridade passam a prestar 
serviços no Hospital de Santa Maria. — Serviço 
de Relações Públicas. — Reorganização do Ser-
viço de Rádiotelegrafia, que passa a denominar-
se de Rádio-comunicações. — Greve do pessoal 
da Viação Férrea: — Espadim Tiradentes. — Ga-
binete Psicotécnico. — Comemorações Farrou-
pilhas em Santana do Livramento. — Greve dos 
marítimos. — Autonomia administrativa à Com-
panhia de Polícia. — Polícia Rodoviária. — Inau-
guração do monumento aos ex-combatentes da 
FEB. — Estandarte do Centro de Instrução Mili-
tar. — Comemorações militares na cidade de Ri-
vara. — Distintivo para os oficiais com o Curso 
de Aperfeiçoamento. — Doação de uma área de 
terra pela Prefeitura de Santiago do Boqueirão. 

Irmãs de Caridade voltam ao serviço do Hos-
pital de Porto Alegre. — Oficiais em cursos de 
especialização no estrangeiro. — Assalto à ca-
deia civil de Carazinho. — Provas Hípicas notur-
nas. — Criação do Batalhão de Polícia Pedro e 
Paulo. —.N_ovo quartel,do_C_orpo de Bombeiros.  

Serviço de Salvamento Fluvial e Marítimo. — 
Visita do presidente da República Italiana ao 

Rio Grande do Sul. — Elogio de um oficial do 
Exército a elementos do Batalhão Pedro e Pau- 
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lo. — Reestruturação dos órgãos do Govérno,  
passando a Brigada Militar a integrar a Secreta-
ria de Segurança Pública — Assume o comando 
da. Brigada Militar o coronel João Carvalho 
Carpes. — Raiva canina. — Honras fúnebres ao 
general 'dr. José Antônio Flores da Cunha. 
Destacamento de bombeiros no Passo da Areia. 

Novos vencimentos. — Efetivo para o ano de 
1960. — Coronel Diomário Moogen assume o 
comando da FÔrça. — Nova organikação ao Re-
gimento Bentii.  Gonçalves. — Transladação de 
restos mortais de brigadianos, de São Paulo pa-
ra o Rio Grande. — Greve dos panificadores de 
Porto Alegre. — Louvor a um oficial por desta-
car-se em competições de tiro. Carrière do Re-
gimento Bento Gonçalves. — Efetivo para 1961. 

Atribuições do Regimento de Polícia Rural 
Montada. — Internos no Hospital de Santa Ma-
ria. — Comemorações do Dia de Tiradentes. — 

Radical Transformaçáo sofre a Brigada Militar.  
Falecimento do dr. Borges de Medeiros. — Al-

terações provocadas por manifestações de co-
munistas. — Pelotão de Batedores'Motociclistas, 
no Regimento Bento Gonçalves. — Vantagens a 
servidores da Brigada Militar, que participaram 
de operações de campanha, antes da Grande 
Guerra. 
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1955 

Grande incêndio ocorreu no município de Guaíba, na locali-
dade de Barra do Ribeiro, a 17 de janeiro de 1955. 

Reclamado o auxílio do Corpo de Bombeiros, para ali foi 
mandado um socorro composto de dois carros. 

No trecho entre Guaíba e Barra do Ribeiro, um dos carros so-
freu um acidente, incendiando-se. 

Morreram, no local, os soldados bombeiros Adão Vieira, Sil-
vio Xavier e Alta ír Bastos Fortes e, dois dias depois, ainda em con-
seqüência dos ferimentos que recebera, o soldado José Nunes deli-
ma. 

Os quatro inditosos soldados foram promovidos, post-mor- 
tem, à graduação de cabo bombeiro. 	

cgr 

A 3 de fevereiro, assuriiiu o comando da Brigada Militar o co-
ronel Ildefonso Pereira de Albuquerque, em substituição ao coro-
nel Venâncio Batista, que o exercera durante o período de Gover-
no do general Ernesto Dorneles. 

Com a aquisição de um aparelho de Raio X, para o serviço ve-
terinário, foi criado, a 29 de março e em caráter precário, um Ga-
binete de Radiologia Veterinária, na Clínica Radiológica e Fisiote-
rápica do Hospital de Porto Alegre, funcionando, entretanto, jun-
to à Formação Veterinária Regirnentardo Centro de Instrução Mi-
litar. 

Estando aprovado pelo Governo do Estado e dependendo de 
autorização legislativa, a criação do Batalhão Policial, o secretário 
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do Interior e Justiça concordou em que fósse dada organização, 

em caráter precário, a uma companhia do mesmo. 

Considerando que, na cidade de Santa Maria, achavam-se 
aquartelados o 19 Regimento de Cavalaria e o 29 Batalhão de Caça-
dores, existindo, ainda, um Hospital e considerando o real interes-
se da Força na unidade de doutrina, no que tange à disciplina, uni-

formidade, emprego da tropa em caso de necessidade dé manuten-

ção da ordem pública, pelo Boletim de 30 de setembro, foi consti-

tuída a Guarnição de Santa Maria, cabendo o respectivo comando 

ao mais graduado ou mais antigo dos oficiais combatentes, em 
exercício permanente de função de comando na localidade, exer-
cendo-o cumulativamente com suas funções normais. 

No mesmo Boletim, foram especificadas as obrigações ineren-

tes ao mesmo cargo. 

. A Comissão Desportiva Regional da 3@ Região Militar progra-
mou para os dias 8, 9, 10 e 11 de novembro, um torneio atlético-
desportivo,  a ser disputado entre as Forças Armadas sediadas no 

Rio Grande do Sul. 
Atendendo a convite, a Brigada Militar concorreu somente às 

provas de tiro para oficiais e praças. 

Quando comandante geral da Brigada Militar, o coronel 'A/al-

ter Perachi de Barçelos idealizou a transformação do 19 Regimento 
de Cavalaria em Regimento de Polícia Rural Montada, tomando 

corno modelo para a sua organização o famoso Regimento Real da 

Policia Montada, do Canadá. 

Na época, por causas diversas, não lhe foi possível levar avan-
te sua idéia, mas ela não amorteceu em seu espírito de brigadiano. 

Nomeado secretário do Interior e Justiça, no Governo do dr. 
Ildo Meneghetti, propiciou-se-lhe ocasião asada e, assim, foi enca-

minhado à Assembléia Legislativa projeto de lei em tal sentido. 
Na Casa do Povo, foi muito discutido e combatido, mas, afi-

nal, aprovado. 
Foi, então, em 29 de novembro, convertido em lei, sob núme-

ro 2740. 
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O novo Regimento deveria constituir-se de comando, estado 

maior, esquadrão de comando e cinco esquadrões, todos com efe- 

tivos diferentes, face a extensão da zona que caberia a cada um. 
Dada a restrição de efetivo, imposta pelo parágrafo único do 

artigo 49, os 19", 49 e 59 esquadrões não tiveram organização ime- 

diata. 
Cumpria ao Regimento atender cento e quatorze municípios, 

com quatrocentos e vinte e quatro distritos e seiscentos e quatorze 

postos. 
A 14 de janeiro de 1956, em uma solenidade simples, mas al- 

tamente significativa, perante toda a tropa e oficiais da guarnição 
de Santa Maria, foi efetivada a transformação do 19 Regimento de 

Cavalaria em Rejimento de Polícia Rural Montada. 
A instalaçao oficial do Regimento, entretanto só se deu a 30 

de setembro. 
A atuação da unidade foi dividida em zonas, em número de 

cinco, com sedes em Santa Maria, Alegrete, Tupanciretã, Farroupi-

lha e Pelotas, correspondendo a cada uma um esquadrão. 
Por sua vez, cada zona era dividida em sub-zonas, policiadas 

por pelotões rurais, os quais eram_ constitu idos de grupos policiais 

e grupos volantes. 

1956 

Criada em caráter experimental, a 12 de agosto de 1955, a 
Companhia de Polícia teve corno origem as necessidades de um 
melhor policiamènto da capital do Estado. Tal problema vinha des-
de há muito preocupando seriamente a alta administração do Esta-
do sem que, até então, houvesse sido encontrado meio de solucio-
ná-lo, apesar dos esforços dispendidos nesse sentido pelas autorida-
des competentes. Procurando auxiliar na resolução dèsse proble-
ma, resolveu a Brigada Militar adotar o sistema de policiamento 
em duplas, sistema esse usado com grande eficiência em cidades 
como Londres, Paris, Rio de Janeiro e São Paulo. 

Dada a importância do empreendimento, foi procedida a sele- 

ção das praças em diversas unidades, atendendo sempre a um mí- 
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nimo de exigências: boa conduta, boa apresentação, altura, deven-
do, ainda, ser alfabetizados e desprovidos de vícios. Com  a finali-
dade de dar a maior eficiência possível ao serviço, todos os elemen-
tos que se destinavam à novel Companhia foram submetidos a um 
severo exame físico e médico e, posteriormente, a um exame psi-
cotécnico na Faculdade de Medicina de POrto Alegre. Estes exames 
tornaram-se necessários porque o policial moderno não se assenta 
mais sobre o empirismo, já que éle deve estar pronto para o desem-
penho de sua função e copsciente da importância da tarefa que lhe 
cabe desempenhar. A aptidão funcional está na dependência dos 
dotes físicos primários, àZig-indo completo equilíbrio, compenetra-
ção cívica, audácia, sagacidade, espírito de sacrifício, disciplina e 
imaginação pronta, qualidades estas que somente através de provas 
complexas e rigorosas podem ser aquilatadas. 

Após esta série de exames, foi iniciado o período de treina-
mento dos homens, o qual durou aproximadamente quatro meses, 
tençlo-lhes sido ministradas insitruções Geral e Moral, Instrução 
Policial, Instrução de Trânsito, Educação Física, Ordem Unida, Ar-
mamento e Maneabilidade. 

Concluído êste período de adaptação,  foram iniciados os ser-
viços da Companhia de Polícia Pedro e Paulo, a 27 de janeiro de 
1956. Inicialmente lhe foi confiado o policiamento do Aeroporto 
Salgado Filho, Estação Rodoviária e gare da Viação Férrea. Dada a 
eficiência dos serviços prestados nesses locais de embarque e 
desembarque de passageiros, a nova corporação, dentro de pouco 
tempo, conquistou o reconhecimento popular, pois desde a sua 
instalação desapareceram as irregularidades que freqüentemente 
ocorriam naqueles locais, quando viajantes, pouco afeitos à vida da 
cidade, não raro eram lesados, pagando quantias absurdas por sim-
ples corridas de automóveis: 

Dada a vigilância exercida pelos Pedro e Paulo, tudo isso desa-
pareceu, processando-se o movimento de passageiros num ambien-
te organizado, como convém a um centro civilizado. Posteriormen-
te, os serviços da Companhia de Polícia foram solicitados para a es-
tação Diretor Pestana, Jóquei Clube do Rio Grande do Sul e Tribu-
nal do Júri e, em ocasião de festividades de grande envergadura, 
em que havia muito aglomeramento público. 
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Por motivos que não ficaram bem esclarecidos, mas acremen-
te censurados pela imprensa local e por grande parte da população 
interessada, posteriormente os Pedro e Paulo, por determinação da 

Secretaria de Segurança Pública, foram retirados do Aeroporto Sal-

gado Filho. 

A 11 de fevereiro, a cidade de Pelotas foi assolada por uma 
grande enchente e, nesta oportunidade, a Brigada Militar foi nova-
mente empregada, utilizando para isso os componentes do 49 Bata-
lhão de Caçadores, sediado naquela cidade. Foram organizadas tur-
mas de salvamento, constituídas de oficiais, sargentos e praças, que 
passaram de imediato a socorrer a população flagelada, tendo, 
grande parte da mesma, sido alojada no quartel da unidade. 

Tomou parte nesse serviço a totalidade do efetivo do Bata-
lhão, tendo todos se empenhado com espírito de sacrifício, solida-

riedade humana e exato cumprimento de seus deveres. 
Cerca de duzentas pessoas estiveram recolhidas àquelfi quar-

tel, no período compreendido entre 11 e 18 de fevereiro, forne-
cendo-lhes o Batalhão toda a alimentação, bem como assistência 

médica prestada pela Formação Sanitária Regimental. 

Complementando as obras da construção de seu novo quartel, 

na cidade de Passo Fundo, o 39 Regimento de Cavalaria ináugurou, 
a 3 de março,  o pavilhão destinado ao refeitório do rancho, cujas 
despesas correram tódas por conta de suas economias, já que ne-

nhum auxilio recebeu do erário público. 

Em abril, Irmãs de Caridade da Congregação das lrmãsinhas 
da Imaculada Conceição passaram a prestar serviços no Hospital de 
Santa Maria, num diuturno trabalho assistencial a enfermos. 

Com a finalidade principal de manter a população do Estado 
a par de todos os empreendimentos relacionados com a Brigada 
Militar, foi criado, a 8 de maio, o Serviço de Relações Públicas. 

Cabe-lhe, ainda coletar tudo que fár publicado, na imprensa 
falada ou escrita, a respeito da Fórça; expedir aos jornais e rádios 
da capital, diariamente, tpdas as notícias cuja divulgação se torne 

necessária, etc. 
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Por decreto número 7.011, de 25 de abril, foi reorganizado 
o Serviço de Radiotelegrafia, que passou a denominar-se Serviço de 
Radiocomunicações, obedecendo às normas da legislação federal, 
que regem a matéria. 

Na mesma data, foi baixado o respectivo Regulamento, pelo 
qual lhe foram dados os órgãos de chefia, tráfego e oficina técnica 
de manutenção. 

Mais tarde, em 12 de maio de 1958, o Ministério da Viação e 
Obras Públicas expediu a portaria número 322, regularizando as 
condições de freqüência das estações de radiocomunicações da Bri-
gada Militar. 

Em junho, o pessoal da Viação Férrea do Rio. Grande do Sul 
declarou-se em greve, fazendo centro de suas atividades a cidade 
de Santa Maria, que, além de ser o maior centro fèrroviário do Es-
tado, é a sede da associação de classe do mesmo. 

Grandes prejuízos trouxe ao Estado tal movimento, pelo tem-
po de sua duração. 

Nesse movimento paredista, a Brigada Militar cumpriu várias 
missões e, para isso, necessitou empregar quase todo o seu efetivo. 

Inicialmente, foram guarnecidas as gares, depósitos e escritó-
rios da Viação Férrea, tanto na capital como nas cidades do inte-
rior. • 

Posteriormente, com a finalidade de dar garantia àquêles que 
desejassem trabalhar, passaram os brigadianos a escoltar diversos 
trens, tanto de passageiros como de carga, montando, também, 
guardas em vidas as pontes e pontilhões por onde deveriam passar 
as composições. 

Graças à maneira inteligente, disciplinada e social com que 
agiram, impediram habilidosamente fôsse afetada a segurança pú-
blica, com possíveis choques entre grevistas e não-grevistas. 

Pela sua atuação, receberam os elementos da Brigada Militar 
referências elogiosas, não só da alta administração do Estado, co-
mo da opinião pública, sendo de ressaltar a visita feita pelo gover-
nador do Estado ,ao Quartel General da Fôrça, para agradecer, pes-
soalmente, a maneira correta por que agiram e os relevantes servi-
ços que prestaram. 

Tão eficiente foi a atuação da Brigada Militar que os próprios 
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grevistas, em sua assembléia geral permanente, que mantinham em 

Santa Maria, foram os primeiros a enaltecer o trabalho enérgico e 
ponderado dos brigadianos. 

Por decreto número 7.123, de 9 de julho, ainda de 1956, foi 

adotado o Espadim Tiradentes,  para os alunos do Curso de Forma-

ção de Oficiais, cuja denominação simbólica reverencia e cultua a 

memória do alferes José Joaquim da Silva Xavier, Patrono das 

Polícias Militares do Brasil, tendo sido entregues, a 18 de novem-
bro, a todos os alunos daquele Curso, em solenidade especial. Para 
os anos seguintes, foi marcada a data de 21 de abril para tal fim, 
devendo a restituição, por aqueles que concluírem o Curso, ser fei-
ta em 18 de novembro, por ocasião da declaração de aspirante a 

oficial. 

Como conseqüência dos trabalhos de uma comissão especial-
mente nomeada, foi criado, a 12 de julho, o Gabinete Psicotécni-
co, como órgão de estudos e execução, encarregado, essencialmen-
te da seleção psicológica dos voluntários à Brigada Militar, bem co-
mo dos candidatos aos diversos cursos de formação profissional. 

A,20 de setembro, na cidade de Santana do Livramento, um 
esquadrão do 29 Regimento de Cavalaria participou das comemora-

ções farroupilhas, co-m o efetivo de 108 homens, montados, arma-

dos de lança e conduzindo os pavilhões nacional e riograndense. 
Foi urna grata satisfação para a unidade, que conseguiu fazê-

lo após trinta anos de formaturas a pé, pela deficiência de meios 

para realizá-lo a cavalo. 
Para isso, muito contribuiu a boa vontade e o interesse do co-

mandante do 79 Regimento de Cavalaria do Exército Nacional, te-
nente coronel Antônio Junqueira, que colocou à disposição daque-
le Regimento o número de cavalos e lanças precisos. 

O esquadrão, ao desfilar, foi calorosamente ovacionado pela 
população local, que assistia às comemorações, manifestações de 
apreço igualmente tributadas a outra sub-unidade que, a 7, se apre-
sentara a pé, no dia comemorativo à nossa independência política. 

Novamente foi chamada a Brigada Militar, a 21 de setembro, 
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a prestar serviços especiais, em virtude de haver irrompido uma 
greve de marítimos.  

Neste movimento, foram empregados 81 homens, que ocupa-
ram vinte e um navios de navegação lacustre, três da fluvial e tôda 
a frota marítima do CADEM. Dois dias depois, foram ocupadas, 
também, as barcas do DAER, por dezoito homens. 

Tal trabalho durou treze dias, tendo a tr,opa se conduzido 
com disciplina, educação, zelo e honestidade, graças ao que, ao tér-
mino da greve, todas as embarcações foram entregues aos seus res-
pectivos comandantes, que enalteceram o procedimento da Briga-
da Militar. 

Ainda uma outra greve houve em 1956: a dos panificadores. 
Nesta, a única interferência da Brigada Militar foi a do fornecimen-
to de pão a parte da população de Párto Alegre, durante o período 
de sua duração. 

Além das greves, outro problema surgiu para o Rio Grande, 
no mesmo ano: a raiva bovina, transmitida pelo morcego hemató-
fago, que ameaçava destruir todo o rebanho bovino e—  eqüino do 
Estado. 

Solicitado o concurso da Brigada Militar, pela Secretaria de 
Agricultura, foram enviados para diversos locais, enfermeiros vete-
rinários. 

este trabalho durou, aproximadamente, dois meses, tendo si-
dd coroado de completo êxito, pois fbi completamente éxtermina-
do o transmissor dà epizootia. 

A 13 de agosto, foi dada autonomia administrativa à Compa-
nhia de Polícia, até então adida ao 19 Batalhão de Caçadores. 

1957 

Por decreto de 16 de maio de 1957, o Governo do Estado  
aprovou o Regulamento da Polícia Rodoviária. Por ele, a organiza- 4  
ção faria parte integrante da Diretoria do Tráfego do DAER, sem 
qualquer ligação administrativa com a Brigada Militar. 

Não obstante, a sua direção é entregue a oficiais da Firça, 
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sendo um chefe, major ou capitão; um sub-chefe, capitão ou pri-
meiro tenente; um fiscal, primeiro ou segundo tenente e três che-
fes de destacamento regional, primeiros ou segundos tenentes. 

Os oficiais designados para tais funções, mediante proposta 
do diretor geral daquela autarquia, passam à disposição da mesma 
e não podem ser desviados para o serviço da Brigada Militar, salvo 

mediante entendimento. 

Ao ser inaugurado  o monumento aos Ex-combatentes da Fbr-
ça Expedicionária Brasileira, mortos na li Guerra Mundial, a 16 de 
junho, formou um destacamento, do qual fez parte o 19 Batalhão 

de Caçadores. 

Tendo em vista a tradição das Forças Armadas, onde as uni-
dades escolars possuem estandartes evocativos de seus feitos e es-

timulativbs do seu espírito de corpo e considerando que o Centro 

de Instrução Militar não o possuía e que sua adoção seria mais um 
motivo de estímulo para' o seu Corpo de Alunos, foi ele criado, a 
30 de agosto, devendo ser conduzido pela tropa nas solenidades 

em que formar todo o Batalhão-Escola. 
Tem o estandarte as seguintes características: 

— Campo azul celeste, igul ao da Bandeira Nacional, cor-
tado ao centro por um círculo duplo, branco, com 0,375 m de 
diâmetro; centrado com um castelo em fundo também branco. No 
campo azul superior, em elipse, a 0,75 m de altura do c(rtulo ex-

terno as palavras Brigada Militar do Estado, e np campo inferior, 

em elipse, a igual distância do círculo externo, as palavras Centro 

de Instrução Militar. Tàdas as palavras em branco. 
— O Estandarte terá o laço militar com as cbres azul e 

branco e os dizeres Centro de Instrução Militar. 
— Dimensões: estandarte, 1,10 m x 0,80; diâmetro do cír-

culo exterior: 0,375 m. 

A 23 de setembro, a cidade uruguaia de Rivera realizou come-
morações de caráter militar, promovidas pelo seu Conselho Depar-
tamental, ao ensejo da passagem do centésimo sétimo aniversário 
da morte do general José Gervasio Artigas, proclamador da inde-

pendência daquele País. 
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A-S—fi2rças que desfilaram eram constituídas, do 89 Grupo de 
'Artilharia a Cavalo, do Exército Brasileiro, de um esquadrão do 29 
Regimento 'de Cavalaria e da unidades de escol do Exército uru-
guaio, entre as quais as Escolas de Cadetes da Marinha e da Aero-
náutica. 

A 11 de novembro, foi adotado um distintivo identificador 
dos oficiais que possuam o Curso de Aperfeiçoamento.  

O munjcípio de Santiago do Boqueirão féz doação ao Estado 
de uma fração de terras, situada no seu primeiro distrito, com a 
área de 35.262,50 metros quadrados, destinada à construção de 
um quartel para o destacamento de Polícia Rural Montada, sedia-
do naquela cidade. 

A lei número 3.338, de 26 de dezembro, autorizou o Govér-
no do Estado a receber tal doação, devendo, entretanto, o imóv—ei 

reverter ao patrimônio da comuna, caso lhe seja dada destinação 
diferente. 

Em 1954, em virtude de desentendimento surgido entre a di-
reção do Hospital de et2rto Alegre e as Irmãs da Ordem Caritativa 
e Literária São Francisco de Assis, que há muitos anos vinham 
prestando relevantes serviços ao nosocômio, retiraram-se elas de tal 
mister. 

Os efeitos de tal resolução fizeram-se sentir de imediato, pois 
a administração do estabelecimento foi obrigada a começar a en-
frentar problemas de ordem interna, para os quais não estava sufi-
cientemente habilitada nem dispunha de pessoal com as necessá-
rias aptidões. 

Em 1958, porém, tal serviço foi restabelecido, não mais com 
aquela Ordem, mas Com a Congregação das Irmãs de Caridade Fi-
lhas de Maria do Horto, conforme contrato de prestação de servi-
ços lavrado a 19 de fevereiro, data em que chegaram ao estabeleci-
mento sete Irmãs. 

Como.decorrência da volta de Irmãs de Caridade ao Serviço 
do Hospital e de aosdo com o respectivo contrato, foi restaurada 
a capela que se achava completamente abandonada. 
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Houve necessidade de urna reforma quase total e reaparelha-
mento de seus paramentos e outras utilidades, para o que muito 
contribuíram as religiosas. 

Ainda como 'conseqüência e nos termás do contrato, foi de-
signado pela Curia Metropolitana um capelão para atender às Irmãs 
de Caridade e aos serviços de assistência religiosa aos enfermos, 
pessoal do Hospital e moradores de suas imediações. 

As Irmãs.de Caridade percebem vencimentos estabelecidos no 
contrato e sacados, mensalmente, em folhas normais, sendo que a 
Irmã Superiora e a Irmã Enfermeira-chefe, quando esta possuir 
Curso de Enfermagem de Alto Padrão, recebem mais do que as ou-
tras. 

O capelão nenhum subsídio recebe do Estado. O Hospital for-
nece-lhe apenas alimentação e sua renda é constituída das esmo-
las nas missas dominicais e de serviços que efetua fora do estabele-
cimento. 

Além da remuneração pecuniária, as Irmãs tem direito, mais, 
a tratamento gratuito médico,-  cirúrgico e medicamentos e, em ca-
so de morte, ao funeral, dando-se-lhes sepultura em local disponí-
vel, no cemitério local, à escolha da Irmã Superiora; a tratamento 
odontológico; a luz, manutenção, roupa lavada, uniformes brancos 
completos, roupa de cama e de mesa. 

1958 

. _ 
No decorrer do ano de 1958, vários oficiais fizeram cursos 

especializados no:estrangeiro. 
Assim, na USA RCARIB SCHOOL, em Fort Gulick, zona do 

Canal, no Curso de Delegado de Polícia Militar do Exército dos Es-
tados Unidos, foram matriculados oito oficiais, em três turmas, os 
quais colheram os melhores conceitos dentre seus colegas de outras 
nacionalidades. Nas duas primeiras, as melhores colocações foram 
obtidas por oficiais da Brigada Militar e, na última, um de seus 
corriponentes, além de conquistar o primeiro lugar, obteve o diplo-
ma de Aluno de Honra. 
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Estes oficiais trouxeram para a Fórça o que havia de mais mo-
derno no mundo, em matéria de conhecimentos pcliciais-militares. 

Por outro lado, no Canadá, no Curso Avançado em Método e 
Práticas Policiais, da Real Polícia Montada.daquele País, que fun: 

ciona em Regina, Saskatchwan, com a duração de dez semanas, fo- 

ram matriculados dois oficiais, que alcançaram ótimo conceito. 
Os ofícios a seguir referem-se aos citados oficiais e nos dizem 

de como se conduziram: 

"The Foreign Service of the United States of Amr rica. Escritório do 
Adido Militar. Embaixada dos Estados Unidos. Rio e, Janeiro, 22 de ja-

neiro de 1958. Exmo. Sr. Coronel Ildefonso Pereira de Albuquerque. 
Comandante Geral da Brigada Militar. Porto Alegre. Rio Grande do Sul. 
Prezado coronel: Com a presente, tenho a satisfaçãc de enviar os bole-
tins referentes ao Curso, recentemente feito na USA IICARIB SCHOOL, 
Zona do Canal de Panamá, por oficiais dessa Corpóração, e que tão bri-
lhantemente se houveram, tendo em turma, por-nacionalidade, con-
quistado o primeiro lugar. Desejo, ao transmitir os boletins em refe-
rência, louvar o espírito de dedicação ao estudo com que se caracteriza-
ram aqu:..les oficiais, e bem Asim louvar o acerto com qüe se houve,isse 
Comando na seleção dos mesmos para aquele Curso. Acredite, prezado 
coronel, que a turma de oficiais brasileiros da Polícia Militar deixou a 
confirmação da alta qualidade e dedicação ao estudo firmada pelas tur-
mas anteriores, o que os boletins em anexo vêm comprovar, e que este 
Escritório rejubila-se com os resultados obtidos, ao vermos que nossos 
~lestos esforços no encaminhamento da solução adotada para o aten-
dimento àquele Curso foram amplamente recompensados, pela noção 
de responsabilidade demonstrada pelos brilhantes alunos brasileiros, na-
quela Escola, onde continuaram e fortaIeceram os registros deixados 
por turmas anteriores. É com imensa satisfação que enviamos os boletins 
em anexo, relativos aos seguintes oficiais dessa Cerpora0o: Tenentes 
Clóvis A. Soares, Esaú Alvorcem, Carlos !rajá da Mota Kieling e Fernan-
do Bandeira Bohrer. Queira aceitar, nesta oportunidade, a afirmação de 
nossa estima e distinta consideração, com que me subscrevo. C.A. Lang-
ford, Coronel do Estado Maior, Adido Militar." 

"Escudo da República. Ministério da Guerra. I Exército. Núcleo da Di-
visão Aeroterrestre.. Rio de Janeiro, 18 de novembrc de 1958. Ilmo. Sr. 
Comandante Geral da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Pórto Ale-
gre. Rio Grande do Sul. Senhor Comandante. Tendo regressado de re-

cente vLita à USA RCARIB SCHOOL, Zona do Canal, Panamá, cumpro 
grato dever de levar ao conhecimento desse Comando a minha ótima 
impressão quanto aos oficiais dessa Brigada que cursam aquela Escola. 
Meu coração de brasileiro e soldado vibrou de entusiasmo ao saber do 
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elevado conceito que desfrutam os tenentes Derly Silva e Carlos Jonatas 
Borges Fortes Spalding, pela aplicação ao estudo, correção de atitudes, 
cultura profissional e excelente aproveitamento. O tenente Luiz Alberto  
Quintero Maciel como instrutor convidado, é um oficial de escol, mui-
tíssimo considerado e um dos pontos altos do corpo docente. —Oficiais 

como os mencionados, senhor comandante, honram o nome do Brasil 
no exterior e dignificam a farda gloriosa e tradicional dessa Brigada, 
dando a melhor mostra do que é o verdadeiro militar brasileiro. Sempre 
alcançando os primeiros lugares nos cursos, bem destacadamente de 
seus colegas de outras nações, os oficiais dessa Brigada tornaram-se cre-

dores da admiração do comando da USARCARIB SCHOOL, do corpo 

docente e da minha própria. Pelos motivos expostos, valho-me da pre-

sente para congratular-se com ...esse Comando pelo brilho da representa-
ção da Brigada no Panamá. Mauro dos Santos Braga. Capitão de infanta-
ria. Paraquedista Chefe do Serviço de Motomecanização." 
"Canadian Embassy. — Ambassade Ou Canada. — Rio de Janeiro, 19 de 
dezembro de 1958. Prezado senhor comandante. Pela presente tenho o 
prazer de atestar o retorno, após o estágio no Canadá, do  primeiro te-
nente Jesús Linhares Guimarães e segundo tenente Pedro Paulo de Mo-
raes Farrapos, da Brigada Militar sob o comando de V. S. É para mim 
ainda maior prazer poder confirmar que ambos os oficiais completaram 
com ótimo aproveitamento os seus cursos no Canadian Police College, 

da Real Polícia Montada do Canadá, em Regina, Saskatchewan. O curso 
em questão terminou a 13 de dezembro corrente. Como resultado de 
seu treinamento no Canadá, é minha esperança que estes competentes 
jovens oficiais poderão agora contribuir com a máxima eficiência aos 
trabalhos da Força de V.S. De minha parte, congratulo-me com V.S. 
por esta firme e prática aproximação que foi mais uma vez estabelecida 
entre o Brasil e o Canadá. W. Artur lrwin. Embaixador. — Exmo. Sr. 
Comandante da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Pôrto Alegre. 

Rio Grande do Sul." 

Para o autor deste trabalho, antigo brigadiano, a brilhante 
conduta dos oficiais citados não constituiu nenhuma surpresa. 

Sempre que a Brigada Militar mandou turmas de oficiais fre-
qüentar cursos de especialização do Exército, no Rio de Janeiro, 
seus representantes conquistaram sempre ótimas classificações e 

elevados conceitos. 

Outra turma de oficiais e praças do Corpo de Bombeiros 
qüentou o Curso de Escafandria, na Base de Submarinos da Arma-

da Nacional, no Rio de Janeiro. 
Os oficiais e praças e as respectivas médias são os seguintes: 
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primeiro tenente Aguinaldo Mário Olinto Amorim, 8,20; segundo 
tenente Luiz Nunes Ramos, 7,30; terceiro sargento Perciliano Epi-
fânio, 6,40; terceiro sargento Alzemiro Cezar, 6,00; e soldado João 

Roque Camilo, 5,90. 

Do ofício que acompanhou os diplomados, ao regressarem à 
sua unidade, assinado pelo capitão de fragata Ernesto de Melo Ju-
nior, comandante do Curso, consta que cumpre a este comando 

transmitir a V. S. as impressões obtidas no contato diário com os 

alunos que ora terminam o citado Curso e que essas foram de mol-

de a elogiar a conduta de todos, pois durante o tempo em que co-
conosco conviveram, em momento algum foi necessário a interven-
ção cleste comando para punir ou mesmo aconselhar por qualquer 

falta desabonadora cometida. 

Na madrugada de 25 de fevereiro, pelas duas horas, cinco indi-
víduos desconhecidos assaltaram a cadeia civil da cidade de Carazi-
nho; com intuitos não bem esclarecidos, supondo-se, entretanto, 
tivessem a intenção de dar fuga a algum preso ali recolhido. 

Armados de faca e facão, agrediram, inopinadamente, a sen-
tinela, soldado Augusto Moraes dos Santos, que reagindo teve um 
dedo da mão direita decepado. 

Ante a pronta intervenção da guarda, os assaltantes fugiram, 
presumindo-se, pelos vestígios encontrados, que dois deles tives-
sem sido feridos. 

Segundo a cômunicação do comandante do 39 Regimento de 
Cavalaria, a que pertencia o destacamento daquela cidade, a con-
duta do soldado Augusto Moraes dos Santos foi digna de menção, 
pela sua bravura, coagem e amor ao cumprimento do dever. 

Em princípios de maio, a  Sociedade Hípica Pórto Alegrense 

realizou, na sua carr)ère, uma orova noturna, denominada Confra-
ternização, a qual concorreu, a convite, uma equipe de cavalheiros 
do Regimento Bento Gonçalves, composta do capitão Atilo Cava-
lheiro .Escobar, montando Lobo e Cara Blanca; capitão Viriato Na-
tividade Duarte, com Linon; primeiro tenente Walter Ferreira da 
Silva, com Negro Assis e segundo dito Ojalmo Vieira Dorneles, 
montando Luar e Oculto. 
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Após várias eliminatórias sucessivas, classificaram-se em 19 e 
39 lugares, respectivamente, os tenentes Walter e Djalmo. 

Concorreram ao torneio, representantes da Sociedade Promo-
tora e da Comissão de Desportos do Exército. 

Como decorrência da ampliação dos serviços atribuídos à 
Companhia de Policia Pedro e Paulo, o comandante geral, a 3 de 
fevereiro,  propôs ao Governo do Estado a  organização de um Ba-
talhifo Policial, ao qual seriam atribu ídos o policiamento parcial da 
capital e a segurança dos Portos, Secretaria da Fazenda, Presídios e 
cadeias Cly1S, serviços judiciários e outros encargos correlatos. 

Depois de alguma demora na tramitação do processo respec-
tivo, determinada por exigências burocráticas, foi autorizada a or-
ganização da referida unidade, em caráter precário, o que se féz a 
24 de "unho. 

Esta organização, que não trazia aumento de despesa, foi fei-
ta com o aproveitamento de elementos do Regimento Bento Gon-
çalves, do 19 Batalhão de Caçadores e a ela incorporada a Compa-
nhia de Guardas Penitenciários," com 198 homens. 

Se por um lado, tal sistema veio favorecer a execução dos ser-
viços policiais afetos à Brigada Militar, pois passou a contar com 
homens altamente especializados, como o são os Pedro e Paulo, 
por outro, tinha o inconveniente de desorganizar serviços das uni-
dades que lhe forneceram o efetivo, deixando-as com claros que 
não podiam preencher. 

A propósito da criação do Batalhâb de Polícia Pedro e Paulo, 
alguns órgãos da imprensa de POrto Alegre teceram comentários 
amplamente favoráveis à medida. 

1959 

Merece, aqui, transcrição parte de um editorial de A Hora, em 
sua edição de 24 de abril de 1959, sob o título Fatos e Opiniões e 
sub-título A Velha Brigada, assinado pelo seu redator Décio de 
Freitas: 
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"Os dados que A Hora publicou em sua edição de terça-feira sobre os 

serviços de policiamento prestados pela Brigada Militar, constituem uma 
resposta cabal aos detratores da velha milícia, hoje tão incompreendida 
e injusiiçada. A verdade incontestável é que a paz e a segurança pública 
em todo o interior do Estado, desde às cidades até os mais remotos 
distritos, acham-se confiadas aos brigadianos. Nos presídios, nas reparti-. 
ções públicas, nos certames desportivos, nos comícios políticos, nas 
gares ferroviárias e rodoviárias onde quer que seja necessário manter a 
ordem ou afiançar o princípio da autoridade, lá estão os brigadianos, 
humildes e mal pagos, dia e noite, com bom ou mau tempo. E, mesmo, 
na capital do Estado, o que existe em matéria de policiamento ostensivo 
é obra da Brigada Militar. Apesar disso, a Brigada Militar é indiscutivel-
mente a enteada do Estado no quadro dos serviços públicos. Tole-

ram-na de má vontade, como se fosse um peso inútil no orçamento 
estadual, e só não a suprimem em razão das conseqüências políticas que 

adviriam de tal medida. 	 

Aqueles que leram o li Volume deste trabalho, devem recor-
dar-se de que, à certa altura da descrição dos fatos ocorridos no de-
correr do ano de 1923, o autor destas linhas já dissera coisa seme-
lhante à contida na crônica acima, isto é, que muitos políticos, _ _ 
apesar de deverem muito à Brigada Militar, por mais de urna.  

vez, manifestaram-se publicamente contra a sua existência, consi-
de-ando-a um peso morto no orçamento do Estado. 

ir 	O Corpo de Bombeiros ao ser encampado pelo Estado, ocu- 
pava  velho barracão de madeira, localizado à praça Rui Barbosa, já 
em precárias condições de conservação. Com  o decorrer do tempo, 
foi cada vez mais estragando-se e, com o desenvolvimento dos en-
cargos afetos à corporação e aumento de seu efetivo, tornou-se 
insuficiente para abrigar a valorosa unidade. 

Foi, então, construído aos fundos do pardieiro (podemos as-
sim classificá-lo), com frente à avenida Julio de Castilhos e na par-
te fronteira àquela praça, uni pavilhão, também de madeira, desti-
nado a aquartelar parte do pessoal. 

O clamor, que se vinha notando desde algum tempo,continua-
va a aumentar pela construção de um novo quartel, confortável, 
como bem o mereciam os abnegados soldados do fogo. Periodica-
mente, a imprensa e associações de classe manifestavam-se sobre o 
assunto, dirigindo apelos ao poder público. 
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Os comandantes do corpo, que se sucediam, em seus relató-
rios anuais e em outras oportunidades que se lhes ofereciam, não 
cansavam de bradar por melhores condições de aquartelamento. 
Com eles, faziam coro os comandantes gerais. 

Finalmente, em 1954, foram tomadas as primeiras providên- 
cias concretas para a construção do novo quartel. 

Depois de examinados vários locais, foi optado, inicialmente, 
por uma área compreendida entre as ruas Dona Eugenia, Alcides 
Cruz e seu prolongamento até a avenida lpiranga, por esta via pú-
blica (margeando o riacho), até a rua Silva Só e por esta até encon-
trar a rua Dona Eugenia. Dessa área, uma parte já havia sido desa- 

propriada pelo Governo do Estado. 
Inúmeros impecilhos surgiram, entretanto, retardando, por 

muito tempo, a concretização do início das obras. 
Depois de feita a necessária terraplenagem, por máquinas do 

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, deu-se, por 
fim, começo à construção. As obras foram iniciadas a 17 de no-
vembro de 1954 e constavam de três pavilhões, destinados ao 
aprovisionamento e a duas sub-unidades. Este trabalho foi contra-
tado, por empreitada, com o engenheiro dr. Adalberto R. de Car- 
valho, à princípio pela importância de Cr$ 5.400.000,00. Em vir-
tude de diversos reajustamentos, decorrentes da elevação do custo 
dos materiais e da mão-de-obra, elevou-se a casa dos Cr$ 	 

7.000.000,00. Mas, mesmo assim, o contratante, depois de algum 
tempo, preferiu rescindir o contrato e os trabalhos ficaram parali- 

zados. 
Diante desse fato, a Secretaria de Obras Públicas assumiu o 

encargo de continuar as obras daquela parte, terminando-os em 

1956. 
Antes, a 18 de julho de 1955, foi iniciada a construção de ou- 

tros pavilhões, por administração da Diretoria de Obras daquela 
Secretaria, sendo atacados os trabalhos do parque de materiais, la- 
vandaria, formação sanitária-regimental, oficinas e cassino. 

Finalmente, a  9 de julho de 1958, foram inauguradas as insta- 
lações do novo quartel  — parte concluída —, com a presença de al-
tas autoridades, sendo a solenidade precedida de uma cerimônia 
de demolição simbólica do velho barracão da praça Rui Barbosa, 

desfile de viaturas do velho ao novo quartel, etc. 
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Ficou, entretanto, ainda de pé o barracão mais novo (mas já 

velho também) — o da avenida Julio de Casti lhos —, alojando a pri-
meira companhia, que se constituiu na Estação do Centro da Cida-
de. 

Por decreto número 9.188, de 4 de agosto, foi criado o Servi-
ço de Salvamento Fluvial e Marítimo, no,C,orpo de B_ornbeiros,,-1-

vidido em Seção de Salvamento e Seção de Escafandria. 

A 12 de outubro, chegou a Porto Alegre, em visita oficial, o 
presidente da República Italiana, dr. Giovanni Gronchi. 

Para prestar continência a tão ilustre quão grato visitante, foi 
constituído um destacamento misto, de tropas do Exército, da Ae-
ronáutica e da Brigada Militar. 

Esta concorreu com o Centro de Instrução Militar, 19 Bata-
lhão de Caçadores e 1 esquadrão do Regimento Bento Gonçalves. 

O serviço de policiamento e segurança foi atribuído ao Bata-
lhão. Policial Pedro e Paulo. 

1960 

Um fato, em si, de relativa importância, revelador, entretan-
to, da eficiência do serviço executado pelos soldados do Batalhão 
Policial, é narrado no ofício a seguir: 

"Escudo da República. Ministério da Guerra. 111 Exército, 3D.l. AD/3. 
1/39 Regimento de Obuses 105. Of. n9375 S. Cachoeira do Sul, R.G.S., 
27 Out 58. Do tenente coronel Hermann Bergovist, Cmt. do 1/39 RO-
105. Ao Sr. Cel. Cmt. da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do 
Sul. Tenho grande satisfação em levar ao vosso conhecimento o fato 
que abaixo passo a relatar, o qual bem caracteriza o alto grau de instru-
ção de comandados seus. No dia 28 de setembro próximo passado, de 
passagem por Porto Alegre, esqueci um pequeno embrulho dentro do 
táxi que me transportou da Estação Rodoviária ao Aeropôrto. Tratan-
do-se da perda da peça cie meu uniforme — quépi — que teria de usar no 
Rio, lembrei-me de solicitar o auxílio da dupla Pedro e Paulo, de serviço 
no AeroRórto. Com  presteza, aqueles dois policiais identificaram ime-
diatamente a viatura — mediante a entrega da papeleta que me fora da- 
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da por seus companheiros destacados na Estação Rodoviária — e locali-
zaram a peça perdida. Ao receber esta notícia, pedi que providencias-
sem a remessa do boné por um motorista de táxi no que fui incontinen-
ti atendido. Como se aproximasse a hora da partida do avião, entrei em 
contato com o soldado Horácio Bernardo Quadros, a quem dei a impor-
tância de Cr$ 100,00, para pagamento da respectiva corrida e pedi que 
entregasse o boné no balcão da Varig, para que fósse remetido para o 
Rio. Todas as medidas solicitadas foram fielmente executadas. Para mi-
nha satisfação — não pelo valor, mas pelo gesto — quando, no Rio, de-
sembrulhei o boné, encontrei, numa dobra do papel, o troco de Cr$ 
20,00 já que a corrida custara Cr$ 80,00. Atitudes como esta confor-
tam e devem ser .ressaltadas. Solicito-vos, por isso, que sejam- transmiti-
dos meus agradecimentos aos componentes da dupla Pedro e Paulo, que 
estava de serviço no Aeroporto, por volta das 18,00 horas daquele dia, 
particularmente ao soldado Horácio Bernardo de Quadros. Herrmann 
Bergqvist. Ten. Cel. Cmt. do 1/39 90-105." 

Muitos fatos semelhantes ao acima descrito ocorreram nos lo-
cais entregues à vigilância dos Pedro e Paulo, ficando, porém, no 
anonimato. 

Não obstante, algum tempo depois, foram eles retirados do 
serviço no Aeroporto Salgado Filho. 

A medida foi desfavoravelmente comentada por tódas as clas-
ses e muito combatida pela imprensa, chegando a asseverar-se que 
fóra ela tomada por pressão de elementos não estranhos à polícia 
civil e de motoristas profissionais inescrupulosos, impossibilitados 
de se aproveitarem da falta de conhecimento da cidade de parte de 
passageiros chegados do exterior do Estado, para cobrarem prços 
muito acima dos normais. 

„25  ma-1, /5 55 
Assumindo o Govèrno do Rio Grande do Sul,  a 31 de janeiro  

de 1959 o  engenheiro Leonel de Moura Brizola, um de seus pri-
meiros atos foi a reestruturação geral dos órgãos administrativos, 
para o que fora anteriormente aprovada lei, pela Assembléia Legis-
lativa, aumentando o número de Secretarias de Estado. 

Entre os novos órgãos, incluiu-se a Secretaria de Segurança  
Pública a qual compete, com sua denominação está a indicar, to-
dos os encargos referentes à manutenção da ordem no Estado. 

Assim, por decreto número 10.356, de 3 de fevereiro, a Briga-
da Militar que, administrativamente estava subordinada à Secreta-
ria do Interior e Justiça, passou a integrar a nova Secretaria. 
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A 4 de fevereiro, assumiu o comando da Brigada Militar o co-
ronel João Carvalho Carpes,  em substituição ao coronel Ildefonso 
Pereira de Albuquerque, que o exercera no período do governo do 
engenheiro lido Meneghetti. 

Não chegou, entretanto, a exercer por um ano tal função o  
coronel Carpes. Por motivos que não cabem ser examinados aqui, 
surgiu seria crise entre ele e o Secretário da Segurança Pública, de-
putado Teobaldo Neumann, criando-se um ambiente de intranqüi-
lidade no seio da oficialidade, com reflexos prejudiciais à sua disci-

plina. 
No intuito de dar-lhe uma solução, 2  governador do Estado  

substituiu o titular daquela Secretaria e exonerou o coronel Car-
pes, a 17 de novembro, tendo-o substituído, em caráter interino, 
por alguns meses, o chefe do Estado Maior, coronel Brasilino Ro-
drigues da Silva, que, afinal passou o cargo ao coronel Diornário 
Moogen, a 26 de janeiro de 1960.  

Um surto de raiva canina desenvolveu-se em P.'prto Alegre, no 
mês 'de  março de 1959, obrigando a instalação de postos de vacina-
ção anti-rábica em vários pontos da cidade. 

Solicitada a cooperação da Brigada, foram designados um ofi-
cial e nove sargentos veterinários, os quais atenderam igual núme-

ro daqueles postos. 

l't
s 

No dia 5 de novembro, um esquadrão do 29 Regimento de 
Cavalaria prestou honras fúnebres, na cidade de Santana do Livra-

mento, ao corpo do general José Antônio Flores da Cunha, quan-
do ali chegou para ser inhumado no cemitério de sua terra natal. 

Merecida homenagem da Brigada Militar, a quem sempre a 
exaltou e nunca se cansou de pôr em relevo seus feitos valorosos. 

A 17 de dezembro,‘ o,Corpo.de Bombeiros instalou, à rua Bo-
gotá, no Passo da Areia, arrabalde de Porto Alegre, uma estação de 

bombeiros0  

Atendendo às necessidades dos serviços especiais cometidos 
ao Regimento Bento Gonçalves, a  8 de março foi-lhe dada nova or-
ganização, conservando, porém, o efetivo de 400 homens, que já 
tinha. 
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Ficou, então, constituído de Comando, Estado Maior, Esqua-

drão de Comando e Serviços, Esquadrão Hipo e Esquadrão Moto. 

Pela Lei n9 3.944, de 18 de agt;:isto, foi o Governo autorizado 
a promover a trasladação, de São Paulo para Porto ,Alegre, dos res-
tos mortais de oito gaúchos tombados na Revolução de 1924 e inhu-

mados no cemitério da cidade de Santo Anastacio, naquele Estado, 
sendo aberto um crédito especial de Cr$ 200.000,00, para tal fim. 

Não faz menção clara aos mortos, mas deve-se supor que se- •  
iam praças do Grupo de Batalhões de Caçadores, para ali mandados 
a fim de cooperar na repressão ao movimento revolucionário, que 

estalou, na capital bandeirante, a 9 de julho daquele ano. 

Em dezembro, os panificadores de Pórto Alegre declararam-se 

em lock-aut, por não terem sido atendidos em suas pretensões para 

a obtenção de uma nova tabela de preços. 
Em tal emergência, a Padaria do Serviço de Subsistência aten-

deu elevado número de pessoas estranhas à Brigada Militar, princi-

palmente a entidades assistenciais e hospitalares. 
Não obstante a sobrecarga de serviço imposta à mesma, com 

uma produção diária que atingiu a orla de 118%, o fornecimento 
normal às unidades e estabelecimentos não sofreu qualquer altera-

ção. 

O Boletim de 2 de dezembro, deu publicidade a um louvor es-
pecial ao  segundo tenente Octacilio René da Silva Rosa, por ter, 

no Campeonato Estadual de Tiro, realizado em pprto Alegre, de  
21 de agosto a 25 de setembro classificado-se campeão estadual de 
fuzil de guerra; pela segunda vez; campeão estadual de carabina, 
em três posições; vice-campeão de tiro de carabina, deitado; e vice-
campeão estadual de tiro de pistola, livre.  

A 3 de dezembro, foi inaugurada a carrière iluminada do Re-

gimento Bento Gonçalves, estando presentes ao ato o governador 
Leonel Brizola e família, os generais José Públio Ribeiro, Enio da 
Cunha Garcia e Alberto Ribeiro da Paz, respectivamente, chefe do 
Estado Maior do 39 Exército, comandantes das 2 e 3 Divisões de 

Cavalaria, e outras autoridades. 
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1961 

O decreto n9 12.090, de 23 de fevereiro de 1961, modificou 
as atribuições do Regimento de Polícia Rural Montada, que passou 

a atender, também, o serviço de destacamento na sede dos municí-
pios, com as mesmas incumbências dos destacamentos das demais 

unidades. 

A 18 de março, aprovando proposta do diretor do  Hospital  

de Santa Maria, foram ali criados cinco lugares de internos, a ser 

preenchidos por acadêmicos da Faculdade de Medicina da mesma 
cidade, sendo estabelecidas, em boletim, as condições para a ad- _ 
missão dos mesmos. 

Comemorando o Dia de Tiradentes,  patrono das Polícias Mili-

tares.  do Brasil, a Brigada Militar tez realizar, a 21 de abril, várias 

solenidades de caráter esportivo e social. 
A parte esportiva constou de competições de bola ao cesto, 

vôlei e futebol de salão, às quais concorreram elementos do 189 
Regimento de Infantaria, 69 Esquadrão de Reconhecimento Meca-
nizado e 69 Batalhão de Engenharia de Combate, todos do Exérci-
to; e da Brigada Militar, o Centro de Instrução Militar, Regimento 
Bento Gonçalves, Batalhão Policial Pedro e Paulo. Houve, ainda 
um torneio de futebol de campo, com a participação de oficiais da 

guarnição de P:prto Alegre. 
Na mesma data, foram inaugurados os melhoramentos intro-

duzidos na Carrière Coronel Timoteo, realizando-se diversas provas 

hípicas. 
A parte social constou de um show artístico, oferecido pela 

Rádio Farroupilha, com a participação de músicos, cantores e co-

mediantes. 

Completa e radical transformação sofreu a Brigada Militar, 
pelo decretó n9 12.280, de 21 de abril.  

Com ela, desapareceram os Batalhões de Caçadores, substituí-

dos por Batalhões de Guardas e Batalhões Policiais; e os Regimen- 
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tos de Cavalaria passaram a ter a denominação de Regimentos de 

Polícia Rural Montada. 
Em seu artigo 19, repetindo o dispositivo do artigo 221 da 

Constituição do Estado, diz que a Brigada Militar, instituída para a 
segurança interna e manutenção da ordem no Estado, é organizada 
com bases na hierarquia e na disciplina militares, sendo considera-
da reserva do Exército, nos termos da Constituição Federal. 

O artigo 29 define-lhe as atribuições, que são: 
1 — Garantir o cumprimento da Lei, a segurança das institui- 

ções e o exercício dos poderes constituídos; 
2 — Colaborar na preparação e execução dos serviços de poli- 

ciamento, em todo o território do Estado; 
3 — Exercer  as funções de combate ao fogo e prevenção de 

incêndio, mediante convênios entre9 Governo do Estado e os mu- 
nicípios, e socorros públicos; 

4 L-Exe-r-c-er dutros e—nje7-gos condignos que lhe forem atribuí- 

dos. 
A constituição da Força estadual é dada no artigo 49e é a se- 

guinte: 
— Comando Geral; 
— Orgãos de Direção; 
— Órgãos Auxiliares; 
— Órgãos de Execução. 

A 25 de abril, o Rio Grande do Sul sofreu grande golpe, com 
o falecimento do insigne homem público, dr. Antônio Augusto 

Borges de Medeiros. 
Embora esperado desde alguns dias, dada à gravidade de seu 

estado e à sua avançada idade, o seu trespasse encheu de mágoa os 
corações de todos os riograndenses. 

Presidente do Estado por vários quinqüênios, o dr. Borges de 
Medeiros manteve sempre uma linha de conduta equilibrada e fir-
me, conduzindo a nau do Governo com segurança. 

No II Volume deste trabalho, à certa altura, dissemos: 

"Após 25 anos de exercício, deixou a 25 de janeiro (1928) a curul pre-
sidencial do Rio Grande do Sul, o eminente cidadão e grande patriota, 
dr. Antônio Augusto Borges de Medeiros. Tão pobre como quando assu-
miu o pesado encargo, dele saiu o benemérito presidente cercado da es- 
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tima, da admiração e do respeito de seus concidadãos. Dele disseram tu-
do o que entendiam os seus inimigos políticos, os despeitados; tbrpes e 
infames acusações foram assacadas contra a sua nobre pessoa. Uma úni-
ca coisa, porém, os seus adversários nunca atacaram: a proverbial hones-
tidade na direção dos negócios públicos. Esta qualidade, até os mais fer-
renhos e arraigados oposicionistas, sempre a reconheceram e proclama- 

ram." 

A Brigada Militar, que sempre teve no ilustre cidadão um ami-
go, prestou-lhe honras fúnebres e o seu comandante geral, em seu 

Boletim de 27, disse: 

"Amanheceu de luto o Rio Grande do Sul no dia 25 de abril de 1961. 
Aos primeiros albores, infausta notícia correu célere: expirara o vene-
rando Dr. Antônio Augusto Borges de Medeiros, o caudilho mixto de 
magistrado, legislador, administrador e soldado, que, pelo espaço de 
duas e meia décadas, dirigiu os destinos do nosso Estado. O Rio Grande 
inteiro, genuflexo e contrito, recolheu-se a um mutismo doloroso. E 
com ele a Brigada Militar. Filha dileta que foi do valoroso extinto, ven-
ce entretanto a inibição provocada pelo impacto traumatizante, para 
prestar ao grande chefe as honras que o Governo do Estado lhe dispen-
sara. E desde as primeiras horas da manhã, um pelotão de Cadetes da 
Milícia montou guarda à câmara ardente, aí instalando quatro postos. 
Comissões de oficiais de todas as unidades e Serviços sediados na capi-
tal, além de grande número de oficiais inativos, renderam suas últimas 
homenagens ao corpo inerte de Borges de Medeiros. Após as exéquias 
na Catedral Metropolitana, um Destacamento comandado pelo major 
Heraclides Tarragô e composto de uma companhia do 19 BC e um pelo-
tão do R BG, prestaram-lhe"a guarda fúnebre, enquanto a Grande Banda 
da Força executava o funeral. Coube à Companhia de Cadetes (primeira 
do Destacamento), as descargas regulamentares. Outro tanto foi feito 
por uma companhia do Exército Nacional. A partir dai, até o Cemité-
rio, precedido de um batedor do RBG, foi o esquife enquadrado por um 
pelotão hipo desse Regimento, como escolta fúnebre. Ao descer à terra, 
coube ainda à Brigada Militar a última homenagem ao ilustre desapare-
cido: o toque de silêncio, executado por um clarim do R BG." 

Em maio, visitou diversas cidades do Estado o sr. Luiz Carlos 
Prestes, ex-capitão do Exército Nacional e chefe do extinto Parti-

do Comunista Brasileiro. 
Aproveitando a ocasião, adeptos do credo vermelho promove-

ram comícios para homenageá-lo, não tendo, em algumas localida-
des, corrido na melhor ordem. 
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A 16, na cidade de Passo Fundo, durante o dia e a noite, 
grande parte da população promoveu manifestações de repúdio ao 
comício programado. À noite, os acontecimentos tomaram um 
vulto imprevisível, sendo praticadas grandes violências por mais de 
três mil pessoas amotinadas, munidas de pedras, bombas, cacetes, 

etc. 
O 29 Batalhão Policial, estacionado naquela cidade, teve de 

empregar mais de 150 homens, os quais, com ingentes esforços, 
conseguiram manter o domínio da situação, sem dispararem um só 
tiro, apesar de terem alguns saído ligeiramente feridos. 

Para o dia seguinte, fora programado um comício na cidade 
de Santa Maria, às vinte horas, o qual, devido ao mau tempo, reali-
zou-se na sede da Associação dos Empregados da Viação Férrea. 

Como revide, estudantes universitários e secundários efetua-
ram à mesma hora um comício de protesto, na Praça Saldanha Ma-
rinho, com grande exaltação de ânimos. 

O comandante do 29 Batalhão de Guardas, com elementos de 
sua unidade e do 19 Regimento de Polícia Rural Montada, organi-
zou eficiente policiamento preventivo, tendo havido, apenas, algu-
mas correrias sem maiores conseqüências. 

A conduta do pessoal da Brigada Militar, em Santa Maria, me-
receu elogios do chefe do Estado Maior da 3 Divisão de Infanta-
ria, que com seus oficiais acompanhou pessoalmente o desenrolar 
dos acontecimentos. 

A 27 de julho, foi criado, no Regimento Bento Gonçalves, 
um pelotão especial de batedores motociclistas, o qual constitui o , 
39 pelotãodo Esquadrão Moto, com o efetivo de 3 primeiros, 3 se-
gundos e 9 terceiros sargentos, comandado por um oficial subal-
terno do mesmo Esquadrão, sub-dividindo-se em três grupos. 

Tem a finalidade de fazer o serviço de escolta e segurança do 
governador do Estado e autoridades visitantes. 

A 6 de novembro, o governador do Estado sancionou a Lei 
n9 4.190, concedendo vantagens aos servidores da Brigada Militar, 
que tomaram parte em campanhas ocorridas no Estado e não bene-
ficiados pela Lei n9 2.558, de 20 de dezembro de 1954 (Lei Praiei-
ra). 
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Tal Lei ampara àqueles que participaram de qualquer das 

campanhas de 1893, 1923. 1924, 1926, 1930 e 1932, tomando par-
te efetiva nas operações bélicas respectivas ,e já reformados ou 
transferidos para a reserva, propiciando-lhes a promoção ao insto . 
imediato, reconhecidos os direitos daqueles já falecidos, a vigorar 

de 19 de janeiro de 1959. 

Chegamos, finalmente, ao término da obra que nos propuze-
mos escrever, quando de uma palestra com o saudoso amigo e co-
mandante geral, coronel João de Deus Canabarro Cunha, emprin-
cípios do ano de 1935. Se a fizemos bem ou se a fizemos mal, cabe 
aos que a lerem avaliar. 

Iniciamos, como já disse antes,  o trabalho de pesquisas em  
1935. Em 1937, tudo o que tínhamos coligido, foi queimado ou  
posto fora e, por isso, anos depois, tivemos de buscar dados nova-
mente. Mas, então, muita coisa já estava perdida e não consegui-
mos recompôr. 

Estamos em ?????? quando terminamos a preparação do III 
Volume do Esboço Histórico da Brigada Militar, que esperamos ver 
publicado em breve. 

Temos a consciência de haver desbravado o caminho para que 
outros, futuramente, continuem a escrever a história de nossa Bri-
gada. 

Atravessamos um período verdadeiramente difícil: as revolu-
ções de 1923, da qual participamos diretamente, de 1924 a 1927, 

de 1930 e de 1932 mas, parece-nos, conseguimos reunir o maior e 
melhor documentário possível. 

Baseamo-nos quase exclusivamente em documentos oficiais. 

Algumas informações complementares de quem interviu nos acon-
tecimentos, algum conhecimento próprio que tínhamos de certos 
fatos e umas poucas notícias da imprensa, trouxeram-nos valioso 
auxílio. 

E possível que algumas ocorrências não estejam bem e fiel-
mente retratadas, pela deficiência ou falta de clareza de alguns do-
cumentos. 

Uma coisa, porém, é certa. Procuramos ser o mais justo e im-
parcial possível. Não nos deixamos levar por paixões ou quaisquer 
influências estranhas. 
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Mais uma vez, nossos agradecimentos àqueles que conosco co-
laboraram espontaneamente ou por solicitação, na certeza de que 
suas informações foram de grande valor para o esclarecimento de 
certos episódios. 

Finalmente, o nosso reconhecimento aos ilustres colegas, co-
ronéis Venâncio Batista e Diomário Moogen, em cujos comandos, 
graças à boa vontade, foram publicados os I e II Volumes, respec-
tivamente', Heitor Castro de Oliveira e Plinio de Figueiredo Pinto, 
que, na Ajudância Geral, muito se esforçaram pela conclusão da 
impressão do II Volume e, ainda, uma referência especial à memó-
ria do saudoso coronel Samuel Franz Wagner, que, quando capitão 
chefe da I Seção do Estado Maior, supervisionou, com grande inte-
resse e dedicação, a impressão e distribuição do I Volume. 
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