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HOMENAGEM 

Aos camaradas - oficiais e praças da Brigada 

Militar - que tombaram em meio da jornada, no 

cumprimento do dever, pela defesa da integridade 

das instituições e pela manutenção da ordem, nes

te e em outros Estados da União Brasileira, a nossa 

homenagem de profundo respeito e imorredoura 

gratidão. 
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ADVERTENCIA 

Após um espaço de mais de trinta anos, desde a publi
cação do II volume do Esboço Historico da Brigada Militar, 
(') vem a lume este II volume. 

Não pensem, entretanto, os que vão lê-lo, encontrar o 
mesmo brilho que o saudoso major Miguel Pereira deu aos 
dois primeiros tomos. É que, nem de leve , pretendemos ter 
a experiencia e os conhecimentos do ilustre mestre, a quem, 
em bôa hora, foi confiado o inicio da execução desta obra. 

Lutou o distinto camarada e primoroso escritor com as 
maiores dificuldades para a obtenção de notas, dados e do
cumentos necessarios à base do que ia escrever sobre a nossa 
Brigada Militar. Nem todos deram o merecido valor e impor
tancia ao trabalho que ia desenvolver, concatenando meios 
para mais tarde, os estudiosos e os literatos, fugindo à ari
dez das transcrições e à insipidez das notas militares, po
derem escrever , devidamente, o que foi a epopéa federalis
ta de 1893-1895, em que se pôs à prova, de um e de outro la
do, o ardor partidario e a firmeza de convicções dos que 
déla participaram. 

Tambem a nós aconteceu a mesma coisa. Pela incom
preensão de uns , pela má vontade de outros, tivemos difi
culdade em obter importantes esclarecimentos sobre alguns 
fatos, pois muitos, a quem nos dirigimos, nem siquer se 
dignaram de causar o recibimento de nossas missivas. E, di
ga-se de passagem, os depoimentos eram valiosos. 

Mas, apesar disso, esforçamo-nos por organizar um traba
lho tanto quanto possível fidedigno, apoiado em documen
tos oficiais e no conhec imento proprio que temos de muitos 
fatos , em que a Brigada Militar foi pars magna , não obstan
te muitos julgarem-na desnecessaria à vida politica e eco
nomica do Rio Grande .. Mas, os que assim pensam e os que 
assim se manifestam são justamente aqueles que mais lhe 
devem, pois , sem ela, não estariam hoje ocupando posições 
de destaque , na esféra de administração estadual. Todos 
nós , componentes desta força de tantas e tão honrosas tra-

(') - Na 2.• edição este volume foi anexado ao 1.0 , pa ssando a constituir, 
ambos , um só livro. 
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dições, temos a consciencia do dever cumprido, temos a ab
soluta certeza de que sempre trabalhamos pela grandesa do 
Brasil e do nosso amado Rio Grande e, por isso, pouco nos 
impressiona o julgamento que de nós fazem tais espiritos. 

O compromisso de escrevermos a continuação do Es
boço Historico da Brigada Militar surgiu de uma palestra 
com o então comandante geral, o ilustre coronel João de 
Deus Canabarro Cunha , em meados de 1935 . Desde então 
começamos a reunir elementos, coligir dados , solicitar depoi
mentos que nos habilitassem a tal empreendimento. Em 
193f ao dar-se o advento do Estado Novo, tinhamas já reu
nido I valioso cabedal . As mudanças que se operaram na ad
ministração da Brigada Militar, em consequencia das quais 
deixamos a chefia do Estado Maior, ocasionaram a disper
são desse precioso arquivo, carinhosamente guardado , per
dendo-se muitos documentos. 

Quando, em princípios de 1941, reencetamos o trabalho, 
tivemos de reorganizar novamente tudo o que já estivéra 
feito, de solicitar novos depoimentos, muitos dos quais não 
mais obtivemos , de realizar novas pesquizas. Tudo retar
dou o inicio da execu ção do serviço a que nos propuzéramos. 

Felizmente e com a graça de Deus , conseguimos , hoje, 
dar à publicidade o II volume do Esboço Historico da Bri
gada Militar e entrega-lo à critica dos autorizados , daque
les que o lerem isentos de quaisquer preocupações partida
ria s, de quaisquer ressentimentos, colocando a VERDADE e 
a JUSTIÇA acima de tudo. 

Varios colégas, ao terem conhecimento de que renn
ciaramos o trabalho interrompido, alvitraram-nos fizessemos 
historia, propriamente, descrevendo os acontecimentos à luz 
da documentação, mas evitando o mais possível a transcri
ção de documentos, o que, em verdade, torna a obra fasti
diosa e um tanto massante. 

Não os atendemos , porem. Ainda é cedo para se escrever 
a historia de certos fatos, para se escreve-la , apreciando de
vidamente os vultos que neles intervieram , para comenta-los. 

O nosso ilustre amigo e presado ex-comandante , o sau-
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doso coronel Juvencio Maximiliano Lemos, cujas informa
ções relativamente ao periodo de 1923 nos foram preciosis
simas, na parte referente aos acontecimentos na região sul 
do Estado, disse que a Historia deve ser escrita depois de 
cinquenta anos dos acontecimentos. Concordamos com o 
eminente chefe, mas devemos ponderar aos que nos lerem 
que não escrevemos Historia, não somos nem temos a velei
dade de ser historiador; o que fizemos foi simplesmente pes
quizar os fatos, documentando-os , concatenar tais documen
tos e coloca-los em ordem cronologica, auxiliando, dessa fór
ma, àqueles que, de futuro, se propuzerem a aprecia-los his
toricamente, dando-lhes a devida importancia. 

Continuamos apenas a obra do saudoso major Miguel 
Pereira: o Esboço Historico da Brigada Militar. 

Entregamos, assim, aos ledores o seu II volume, sem 
pretensão de termos feito obra de maior vulto, de termos 
produzido uma coisa inédita e monumental; o que fizemos 
foi apenas isso : reunir a documentação esparsa e enfeixa-la 
em volumes, para que o tempo não a faça desaparecer. 

E, se tivermos conseguido o nosso desideratum, dar
nos-emos por bastante recompensado da taréfa de que nos 
incumbimos. 

Antes de finalizar estas linhas, devemos externar os 
nossos agradecimentos a todos aqueles que se dignaram for
necer-nos os informes que lhes pedimos, aos que, esponta
neamente, nos trouxeram depoimentos valiosos e àque les 
que nos incenti varam a levar a efeito o trabalho que óra 
apresentamos aos camaradas da Brigada Militar. 

Não podemos, tambem, deixar de lamentar a incom
preensão daqueles que se negaram a responder às nossas 
consultas. A nós não atingiu a desconsideração, pois foi ela 
refletir-se sobre a nossa cara Brigada Militar, à qual mui
tos deles, inegavelmente, são devedores da maior gratidão. 

Porto Alegre, 6 de julho de 1953. 
Cel. Aldo Ladeira Ribeiro . 
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CAPITULO I 

- Influenza espanhóla - Homenagem ao 
general José Carlos Pinto Junior. Tiro de com
bate. - Inferiores que frequentaram o "Cur
so de Aperfeiçoamento da Instrução de In
fantaria do Exercito." - Perturbação da or
dem em, São Luiz Gonzaga. - Estrada de ro
dagem para o Cristal. - Redução do prazo 
de alistamento de voluntarias. - Gréve no 
Rio Grande. - Visita dos generais Gamelin e 
Pires de Castro. - Concurso de Tiro. - Ou
tro Torneio de Tiro. - Torneio anual para 
conquista de premios de honra. - Gréve do 
operariado em Porto Alegre, - Aumen to de 
efetivo e ampliação das instações do quartel 
da Escolta Presidencial. - Grandes Mano
bras de Cavalaria do Exercito, em Saicã. -
Entrega de premios. - Reg ii lamento de Con
tinencias , Sin~is de Respeito , etc. - Quartel 
de Santa Maria. 

Em fins de setembro de 1918, o País foi assolado por uma epi
demia, até então desconhecida para nós: a Influenza Espanhola. 

O Rio Grande do Sul pagou largo tributo, perdendo grande nu
mero de seus filhos. 

A Brigada Militar, então com o efetivo de cêrca de 2. 000 ho
mens, teve a lamentar a morte de 3 oficiais, os alferes Salvador Ro
dr igues da Silva, Francisco Aquino de Souza e Emilio Ferreira da 
Fonseca, e de 65 praças . 

No Quarte l de Infantaria, à Praia de Bélas, nos do 1.º regimen
to de cava laria, no Crista l, e do Grupo de Metralhadoras, na Cha
cara das Bananeiras, foram instalados isolamentos para o pessoa l 
enfermo. 

Em virt ude de ordem do governo, o 1.0 batalhão de infantaria, 
que ocup ava velh o casarã o da rua General Canabar ro, esqu ina da, 
Sete de · Setembro, desfocou -se para a Chacara das Bananeiras, in
do acantonar em pavil hões recem-concluidos, construidos para bai
as, mas ainda não ocup ados. No seu quartel, foi localizado um iso
lamento para civis. 

Os hospitais provisorios do Quarte l de Infantaria e do Gru po 
de Metralhado ras foram extin tos a 20 de novembro, por não t erem 
mais doentes, e o do Cri sta l , a 23, transferindo-se os ultimos doen
tes que ainda ali se achavam para o Hospital da Brigada. 
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Apesar de atingida em cheio pela epidemia, o que lhe causou 
completa anormalização de serv iços, a Brigada Militar emprestou 
seu concurso aos socorros à população civil, cooperando com as au
toridades administrativas. Entre outros elementos seus, que pres
taram serviços especiais, o capitão Felicio Augusto de Almeida e 
os alferes Cassiano Martins dos Santos e João Pedro Barboza fo
dos designados, pelo presidente do Estado, inspetore s de quartei
rão sanitario, subordinados ao Comissllriàdo de Abastecimento e So
corros, que se creára. 

A 2 de dezembro, prestou a Brigada Militar justa homenagem 
ao general José Carlos Pinto Junior, colocando a sua fotografia no 
salão de honra do Quartel do Comando. 

Oficial distinto do Exercito Nacional, o homenageado coman
dáta a corporação durante 12 anos. 

Ao ensejo do acontecimento, o comandante geral publicou ex
pressiva ordem do dia. 

Em janeiro de 1919, regressou do Rio de Janeil'o a prim eira 
turma de inferiores da Brigada Militar, gue freguentára o "Curso 
de Aperfeiçoamento da Instrução de Infantaria", do Exercito. Era 
constituída dos sargentos Manoel Nunes da Costa, Olivio Fonse
ca, Fredemar Muniz, Pedro Pereira Alves, Camilo de Morais Dias 
e Sadi Cavalheiro Ramos. 

Em 19 de fevereiro, sério incidente de cara.ter politico deu-se 
na cidade de São Luiz Gonzaga, exacerbando-se os animos da 
população. 

Seguiu, então, para ali, um contingente, sob o comando do ca
pitão Lupicinio de Oliveira Guimarães, composto de 2 esquadrões 
do l.º regimento de cavalaria e elementos do 2.0 , comandados, res
pectivamente, pelos capitães Felipe Pedro de Barcélo s, Porfirio 
Aires de Vasconcélos e Manoel Luiz Valente. 

Segundo notas que, gentilmente, nos forneceu o distinto cama
rada, coronel Jorge Pelegrino Castiglione, que, como oficial subal
terno , fez parte dessa força, existiam, então, naquele municí
pio, duas facções políticas que se degladiavam : uma denominad a 
"Pinheirista", sob a chefia do intendente, coronel Frutuoso Pinhei
ro Machado , e outra, conhecida por "Dissidente" , obedecendo à orien
tação do coronel Irineu Queil'oz, chefe do Partido Republicano local, 
pessôa de grande prestigio perante o governo do Estado . As au
toridades municipais, sob a proteção do intendente, praticavam to
da sorte de violencias contra seus desafétos. 

Estes, cansados de tantas arbitrariedades, concentraram ele
mentos em um dos distritos municipais; reunidos mais de 1.000 bo-
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mens , devidamente organizados e mais ou menos armados, ruma
ram para a cidade e atacaram a Intendencia Municipal; ai, entrin
cheirados, resistiram os Pinheiristas, estabelecendo-se forte tiroteio, 
com alguns mortos e feridos. 

Depois de alguma resistencia e vendo a impossibilidade de con
tinuarem-na , os atacados abandonaram o edificio, indo homiziar-se 
no quartel do 5.0 regimento de cavalaria, do Exercito, onde tam
bém buscaram abrigo1 diversas familias. 

Os dissidentes, de pósse da cidade, montaram patrulhamento e 
guarda nas repartições publicas, e assim mantiveram -se até a che
gada do contingente da Brigada Militar. 

O comandante deste, agindo com prudencia e moderação, con
segui u a dissolução dos grupos, dentro da maior ordem, sendo re
postas as autoridades. 

Ficava, assim, normalizada a vida do municipio, porém o in
tendente discordou das providen cias tomadas e quiz exigir do dele
gado especial, dr. Aníbal Loureiro, medidas dra sticas contra seus 
adversários, resu ltan do divergencias entre as duas autoridades. 

Deante da atitude do coronel Frutuoso Pinheiro Machado, o pre 
dente do Estado, dr. Borges de Medeiros, reso lveu agir com energia 
e deu- lhe 24 horas para resignar o cargo , no que foi obedecido. Foi, 
então, nomeado intendente provisori 0 o proprio dr. Loureiro . 

O contingente da Brigada Militar permaneceu em São Luiz Gon
zaga até agosto, quando as forças que o consti tuíam regi;essaram às 
sédes das respectivas unidad es. 

Quando ainda ali se achava, saiu em diligencia para o interior 
do município, uma força sob o comando do 1.0 tenente Jorge Pele
grino Castiglione . Ao transpôr o rio Ijuf, devido à forte correnteza, 
houve um acidente, sossobrando a barca que transportava o pes
soal. Não houve, felizmente, vitimas pessoais, graças à calma e pon
deração daquele oficial, perdendo-se àpenas algum material. 

A estrada de rodagem para a Tristeza, pas sando pelo Cristal, 
onde a Bri gada Militar possula um quartel e possui, ainda, o seu 
Hospital, era de condições precarissimas, não obstante o intenso 
transito. Aliás , a maior parte do trafego rod oviat io para aquele su
burbio era feito por Teresopolis, o que aumentava o trajéto. 

Procurando cooperar com a administração municipal, 0 coman
dante geral procurou entendimento com o intendente municip al, dr. 
Jo sé Montaur y de Aguiar Leitão, ficando assentado que pessoal da 
corpora~ão construiria uma nova estrad13,. ao longo da via ferrea, 
que entao existia até a Tristeza . 

Concluído o serviço, aquela autoridade dirig iu a esta, em 19 de 
fevereiro de 1919, o seguinte oficio : 

"Tenho a honra de comunicar-vos que está pronta a es
trada de rod agem aberta com vossa permissão ao longo da 
via ferrea do Riacho a Tristeza, ligando este arraba lde à ca
pital. Junto, em proprio original, a carta em que o sr. Car
los Augosto Drügg e sua exma. esposa, Da. Josefina Bélo 
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de Mélo Drügg, fazem doação ao municipio do terreno de 
sua propriedade, ocupado pela mesma estrada. É oportu
no salientar aqui os relevantes serviços já prestados por es
ta estrada, no periodo em que reinou a epidemia da Influen
za, nesta capital permi tindo que as ambu lancias fizessem 
o percurso aos hospitais do Cristal em metade do tempo 
que levariam se tivessem de correr por via Teresopolis. 

Es ta estrada, cuja extensão é de 4. 700 metros foi 
construida pelos cofres da Brigada, e com o aux1ho de 
praças. Foram feitos varios córtes, boeiros, um pontilhão, 
uma ponte sobre o arroio Cavalhada e o alargamento da 
ponte de madeira nas proximidades da Olaria situada pou
co alem do trapiche do Asse io Publico. Junto vos apresen
to um croquis da estrada referida, organizado pelo alferes 
João Pedro Barboza, que dirigiu o serviço de construção." 

Essa estrada é a mesma que, hoje, pavimentada a cimento e 
prolongada de alguns quilometros, proporciona ótima ligação 
aos balnearios da Pedra Redonda, Ipanema e Espír ito Santo. 

Por decreto n.0 2.410 , de 29 de abril, o governo do Estado redu
ziu, de quatro para tres anos, o prazo de alistamento dos volun
rios em face da dificulade em que se achava a corporação para o pre
enchimento de seus claro s. 

Constantemente e pelos mais variados pretextos, o operariado, 
tanto de Porto Alegre, como do int erior do Estado, declarava-se em 
gréve . Algumas decorr iam pacificamente, out ras não. 

Assim, em virtude de um desses fatos, ocorri do na cidade do Rio 
Grande e que trouxe alterações à ordem publica, segu iu para ali , em 
4 de maio, uma força sob o comando do capitão Paulino Lui z Braga, 
tendo como subalte rnos os tenente João Pedro Barboza e alferes 
Paulino Leite Sobrinho, e const ituída de 51 praças dos l.o regimen
to de cavalaria e 2.0 bata lhão de infantaria, sendo lá reforça
da por 50 homens do 2.0 regiment o de cava laria, ao comando do al
feres Angelo de Mélo. 

A 8 de maio , recebeu a Brigada Militar a honrosa vis ita dos 
generais Emile Gamelin, do Exerci to francês e chefe da Missão Militar 
instrutora do Exercito br asileiro , e Ild efonso Pir es de Morais Cas
tro, comandante da 7.ª Reg ião Militar e 5.ª Divisão de Infantaria. 

Acompan hados pelo coman dante geral e oficiais instrutores, 
aquelas altas auto r idades vis itaram o Quartel de Infantaria, a Es
colta Preside ncial, o Hospital e a Chacara das Bananeiras. 

1 
i 
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Para comemorar o segundo aniversario da assinatura do con
venio celebrado entre a União e o Estado, a 24 de maio de 1917, em 
virtude do qual a Brigada Militar ficou considerada força auxiliar 
do Exercito Nacional, de prim eira linha, o comandante geral de
terminou a realização de um torneio de tiro , entre oficiais, obri
gatório, constante de duas provas, sendo a primeira eliminatoria. 

Realizado o torneio, dentro das condições estabelecidas, clas
sificaram-se, na primeira prova, 28 oficiais, obtendo primeiro lugar 
o capitão Porfirio Aires de Vasconcélos. Na segunda prova, con
quistaram as melhores classificações os alferes Timoteo Maciel dos 
Santos e Inocencio Pereira Lope s. 

A 24 de junho, estabeleceu o comanda nte geral outro torneio 
de tiro de revolver, obrigatorio, para oficiais, no qual sagraram-se 
vencedores os capitão José Rodrigues Sobral e tenente Inocencio 
Pereira Lopes, obtendo ainda classificação o tenent e Julio José Be
ckha usen, alfere s Pedro José Martins Tourinho, capitães Emeren
ciano Luiz Braga, Francisco Gonçalves Varela e alfer es Timoteo 
Maciel dos Santo s. 

Pre screviam os Regulamento s de Tiro para Infantaria e para 
Metralhador as a realização de concursos de tiro, anuais , para con
quista de premios de honra. 

Para o ano de 1919, foi determinada a sua realiz ação no de
correr do mês de agôsto, executando-se tiros de fuzil e de metra 
lhadoras, àqueles concorrendo oficiais e sargentos, em prova s sepa
radas, estes as seções de metralhadoras do Grupo, dos corpos de 
infantaria e do 1.0 regimento de cavalaria. 

Classificaram -se, no tiro de fuzil, em primeiro logar , o capitão 
José Rodrigues Sobral e o 2.0 sargento Sadf Cavalheiro Ramos e, 
no tiro de metralhadoras, as seções comandandas pelo alferes Or
lando Guimarães e 2.0 sargento Anaurelino Alves Chaves. 

Mais um a gréve estalou, a 25 de agosto, em carater geral, en
tre o proletariado de Porto Alegre , à qual aderiram elementos de 
outras profi ssões. Em sua quase totalidade, as atividades quotidia
nas da cidade ficaram paralizadas. 

Dos grevistas, uma grande maioria conservou-se calma, mas 
'houve elementos exaltados que tentaram promover arruaças e de
predações, no que foram impedidos por patrulhas da corporação. 

Entre os grevistas do segundo grupo - os exaltados -. predo 
minava o pessoal da Companhia Carris Porto Alegrense, o qual se 
reunia na séde de uma sociedade propria, proximo à ponte da Aze
nha. a qual, Jogo aos primeiros dias, foi varejada e fechada pela 
policia. 
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O autor destas linhas póde dar seu testemunho pessoa l sobre 

uma de tais tentativas de depredações que, graças a Deus, não te
ve maiores consequenclas. 

Em uma noite dos primeiros cllas de setembro daquele ano, 
sendo alferes do 1.0 batalhão de infantaria, achava-se comandando 
a força que guarnecia a uzina da Companhia Carris, então locali
zada à rua Voluntarios da Patria, proximo à da Conceição. 

Seriam 23 horas e o tempo estava chuvoso; as sentinélas, em 
seus postos, estavam atentas e o demais pessoal, em prontidão, 
mantinha-se no interior do edificio. 

Repentinamente, forte estrondo ouviu-se à frente do predio; de 
um automovel, que passára em regul ar velocidade , lançaram uma 
bomba que explodiu no pas seio . Com o deslocamento de ar , uma 
sentinéla foi lançada ao sólo. 

Nada se conseguiu descobrir, pois o veiculo perdeu-se na es
curidão da noite. 

Cessada a gréve, continuaram sob guarda de pessoal da corpo
ração varios estabelecimentos industriais, até princíp ios de outu
bro, quando tudo voltou a normalizar-se. 

Á proposito da maneira por que se conduziram essas guardas. 
recebeu o comandante gera l honr osos oflclos de agradecimento 
das Compan hias Fabril Porto Alegrense, Fiação e Tecidos Porto 
Aiegrense, Ind ustrias Textfs Sul Brasileira, Força e Luz Porto 
Alegrense e da firma A. J. Renner & Cia., todos exaltando a con
duta exemplar, interesse no serv iço e compreensão de deveres re
velados pelos oficiais e praças que guarneceram os respectivos es
tabelecimentos . 

No local onde atualmente se acha o quartel do 2.0 batalhão de 
caçadores hav ia, antigamente, um pequeno e acanhado quartel, cm 
que ae alojava a Escolta Preside ncial . Ao lado, exis tia uma casa 
para a r esidencia do respectivo com1mdante. 

Tornando-se neceesario o aumento do efetivo des ta unidade, 
acentuo u -se a insuf iciencia de acomodações, 

Foi, então, adquirido um predio à Praia de Bóias, para ele 
transferindo-se a residenc ia do comandante, e rea lizadas va ri as 
obras no quartel, ampliando-se assim as respectivas instalações e 
acomodações. 

Concluídos os trabalhos, poss ibilitou-se o aumento de efetivo 
da Escolta Pres idencia l, o que se realizou pelo seguinte: 

"Decreto n.O 2.471, de 27 de novembro de 1919 
.Amplia o quadr o da Escolta Pre sidenc ial. 

O pr mlidente do E11tado do Rio Grande do Sul , ate ndendo à 
conven iepcla do ser vioo o de acôrdo com a 1>roposta do Comanda n
te Ger l\l da Brli ada UHitar . r ~solve . no uso de atribu.iQão que lhe 
confér e a Conlititul c~o. artig o ao. n.P 10, 

DECRETAR : 

Artigo 1.0 - A Escolta Pre sidenc ial compôr- se-á do seguinte 
efetivo : 

. 
* 
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OFICIAIS 

Capitão comanda nte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Alferes ... ........ , ............ , ... , . . . . . . . . . . . . 2 

PRAÇAS 

Sargento aju dan te .......... ..... . ... ........... 1 
1.0 sargento .... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
2.0 s. sarge nto s .............. .' .............. , .. .. 8 
Furriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1 
Cabos de esquadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Soldados . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
Cabos ordenanças . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Cabo clarim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Clarins . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Soldados serventes (encarregados das baias).... 8 

Total ... .. ................. 133 

7 

Artigo 2.0 - O 3.0 pelotão da Escolta será re servado aos servi
ços ordinarios da Chefatura de Policia. 

Palacio do Governo, em Porto Alegre, 27 de novembro de 1919. 

A. A. Borges de Medeiros . 
Protasio Alves." 

E, ainda em 1919, a 13 de dezembro , o governo adquiriu mais 
um terr eno e casas contigu os ao quartel, situados à rua 28 de se
t embro , incorporando-os àquele pt'oprio , que teve assim maior área 
para as atividades da unidade. 

Em fins de 1919, o Ministerio da Guerra fez rea lizar , na In ver
naqa Nacional de Saicã, grandes manobras de tropa de cava lar ia, 
nas qt1ais tomaram parte todas as_ uni dades dessa arm a e de arti
lharia montada, estacionadas no Rio Grande do Sul. 

Convidada a Brigada Militar a nélas fazer-se representar , fo
ram designados o 2.0 regimento de cava lari a, sob o comando do ten en
te corone l Augusto Januario Corrêa, e os capitão Candido Alves de 
Mesqui ta, tenentes Tito Ribeiro, João Pedro Barboza, alferes Timoteo 
Maciel dos Santos, Antonio Inaoi o Fernandes, Saturnino Cavalhei
ro Ramo s, Agenor Barcélos Feio. Orestes Carneiro da Fontoura , 
Aldo Ladeira Ribeiro, Pedro Pereira Alves e Pedro José de Almei
da, pertencentes a outras unidades da corporação. 

Destes oficiais, un s foram adidos a unidades do Exercito e ou 
tros àquele regimento, com exceção do alfere s Pereira que adoe
ceu gravemente em Santana do Livramento , ante s do ini cio das 
manobras. 

Os exercícios taticos desenvolveram-se entre fins de novem 
bro e princípios de dezembro , sendo muito prejudicados por vio-
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lentos temporais e grandes chuvaradas. 
Encerradas a 8 de dezembro, o 2.0 regimento recolheu-se à sua 

séde, em Santana do Livramento, e aqueles oficiais retornaram a 
Porto Alegre. 

À proposito da atuação dos elementos da Brigada Militar nes
sas manobras, a ordem do dia da força, sob n.0 154, de 30 de de
zembro, publicou: 

"Grandes Manobras de Cavalaria. - O sr. general Il
defonso Pires de Morais Castro, diretor das Grande s Ma
nobras de Cavalaria do Exercito, realizadas em Saicã, 
com oficio de 19 do corrente, remeteu a este comando, 
por cópia, o seguinte boletim: 

"Diretoria das Grandes Manobras de Cavalaria. 
Quartel General em Saicã, 8 de dezembro de 1919. 

Boletim n.0 22. 

Dissolução da Divisão de Cavalaria de Manobras 

Terminada a revista que passarei hoje às forças da Di
visão de Cavalaria de Manobras, ficará a mesma dissol
vida, devendo as unidades que a constituem recolher-se 
às re spect ivas sédes, podendo seguir por via ferrea, 
em parte ou no todo, aquelas que quizerem e a expen
sas proprias. Todas estas unidade s, desde então, ficarão 
subordinad as aos comandantes de Brigadas a que per
tencerem. 

Despedida e Louvor 

Despedindo-me das forças da Divisão de Cavalaria 
de Manobras, cumpro o dever de louvar a bôa vontade e 
os grandes esforços com que tanto os oficiais como as 
praças concorreram para a consecução do alto objetivo 
que as ditas Manobras visavam, vencendo obstaculos e 
inclemencias do tempo com um bom humor e uma ga
lhardia notaveis, que mostram ser o nosso pessoal uma 
materia prima de primeira ordem. Produziu-me a me
lhor impress ão o fato de verificar, pelo modo por que 
se conduziu o 2.0 R.C. da Brigada Militar do Estado, 
que a dita Brigada. corno força auxiliar do Exercito. já 
pela disciplina, já pela instrução. está na altura dessa 
missão. (A) Ildefonso Pires de Morais Castro. General 
diretor." 

Em consequencia. o comando da Brigada mandou considerar 
desligado da Divisão de Cavalaria de Manobras, a contar de 8. o 
2.0 regimento. 

Ao presidente do Estado, o comandante da 3.6 Região Militar, 
general Ilha Moreira, dirigiu um oficio, em que declarou que os 
oficiais que serviram adidos aos corpos do Exercito foram todos eles 

' 
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"sujeitos a grandes fadigas e incumbidos das missões as 
mais variadas e nem um só desmereceu da confiança 
que ju stamente gozaram" 
e que 
"os comandantes de corpos, de Brigadas e da Divisão 
de Manobras são unanimes em fazerem as me lhores re
ferencias não só aos ditos oficiais como a ação do 2.0 

R. C. que, como diz o sr. general' Diretor das Manobras, 
"ja pela discip lina, já pela instrução, demonstrou estar 
na altura da missão de Força Auxiliar do Exercito." 

Tambem ao comandante geral, o mesmo comandante, no ofi
cio com que remete u as relações de alterações dos aludidos ofi
ciais , ass im se expressou: 

"Este comando congratula-se com V. S. pela condu
ta que os re feridos oficiais tiveram, demonstrando pos
suirem não só inte ligente disciplina, como alto grau de 
instrução. Mando-vos anéxo, por cópia, o oficio que nes 
ta data dir igi ao Exmo. Sr. pres idente do Estado, pelo 
qua l podeis ver a minha satisfação a0 tomar conheci
mento do modo como aque les oficiais e o 2.0 R.C. des
sa Brigada se conduziram nas Grandes Manobras ·. Acei
tai minhas sinceras felicitações pelo exito alcançado pe
los vossos comandados dirétos e ser-me-ia muit o 
grato se a todos V. S . fizesse chegar não só os ju ízos 
expres sos nas ditas relações de alterações, como os 
meus agradec imentos pelo concurso que trouxeram ao de
senvolvimento da instrução militar nesta Região." 

Acompan haram esse oficio os documentos referentes à atua
ção dos capitão Candido Alves de Mesquita e alferes Agenor Bar
célos Feio , que serviram no estado maior da Divisão de Manobras; 
dos comandantes dos regimentos de cava lar ia 11.0 e 15.0 • sobre os 
alferes Orestes Carne iro da Fontoura e tenente João Pedro Barbo
za; e do 2.0 grupo de art ilharia a cavalo, sobre os tenente Tito Ri
beiro e alferes Aldo Lade ira Ribeiro, os quais serviram nas cita 
das unidades . 

Ainda à proposito das mesmas Manobras, encontram-se mais 
as seguintes publicações, em ordens do dia da Brigada: 

na de n.0 29, de 20 die março de 1920: 

"Grandes Manobras de Cavalaria do Exercito . Louvor. 
- Tendo O sr . general Ildefonso Pi res de Morais Castro 
enviado cópia dos reparos e observações que fez, cr iti
cando as Manobras de Cavalaria de que foi competente 
diretor e rea lizadas nos meses de novembro e dezem
bro do ano p. findo, é-me agradave l transcrever aqui o 
tópico desse ju dicioso trabalho em que aquela alta au
toridade faz referencia à maneira como se houve o 2.0 

regimento desta Brigada por ocasião da campanha de ti
ro, e assim concebido: " ... Dos reparos que venho de fa
zer escapam - o 11.º R . que rea lizou a sua campanha 
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de tiro na respectiva guarnição, e o 2.ºF/A (B/M/E) 
porque dos seus dois esquadrões, quer na garantia dos 
seus cavalos de mão, qu er na marc ha de aproximação e 
no seu preliminar recon hecimento, quer na dir eção e dis
ciplina de fogo, especialmente na sua dist r ibuição, tra
ba lharam - o 1.0, de modo impecavel; e o 2.0 , muito 
bem .... " 

Ã vista do exposto, cabe-me o grato prazer de lou
var o comandante daquele corpo, tenente coronel Au
gusto Ja nuario Corrêa, pelo interesse com que cuida a 
in stru ção da unidade de seu comando, sobejamente pa
t ent eado nas Manobras de Cavalaria do Exercito, em 
que tomou parte e nas quais os seus comandados reve
laram a melhor compreensão dos prece itos disciplinares, 
quer de camaradagem, quer em relação à arte da guer
ra. Louvo, tambem, os capitães Artur Gomes Mariante e 
Manoel Luiz Valente, comandantes respectivamente, dos 
1.º e 2.0 esquadrões que tomaram parte na ação, peta ma
neira corréta com que dir igiram suas sub- un idades, fican
do o comandante Corrêa autorizado a louvar os oficiais su
bal ternos e as praças que participaram da mesma cam
panha pela brilhante conduta que mant ivéram. " 

e, na de n.0 34, de 15 de abril; depois de referenc ias às aprecia
ções feitas pelo genera l Diretor das Manobras sobre o 2.0 regimen
to de cava laria : 

" e satisfeito com esse resultado br ilhante alcan-
çado pelo 2.0 regimento que prova eloquente mente o ze
lo e in teresse com que é ministrada a ins trução ao pes
soal respectivo na arte da guerra, de modo a ser evi
dente a unidade de vistas e conjugação de esforços para 
o fim colimado - o preparo de bons soldados - , resol
ve este comando oferecer ao dito corpo, como premio, 
pelo resultado que obteve na campanha de tiro das 
Grandes Manobras da Cavalaria elo Exercito, em que to
mou parte, uma estatueta de bronze - O Tr iunfador -
e aos esquadrões 1.º e 2.0, que, consoante o tópico acima 
transcr ito, trabal haram - de modo impecavel, o 1.0 e 
muito bem o 2.0 - ofereço um artístico tinteiro de me
tal branco' prateadÓÊ sendo destinado ao 1.0 esquadrão 
o que tem relogio. fazendo entrega desses premios 
por esta ordem do dia, congratulo-me com o sr. coman
dante e oficiais pela excelente conduta do 2.0 regimen
to naquéla prova." 

A 20 de a~ril, o comandan te geral publicou a ordem do dia, 
adeante transc ri ta, entregando aos bata lhões de infanta ri a 1.º e 3.0, 
premios conquistados em tiros de exame : 

J 

{ 
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" Premios de Tiro. - Tendo o 1.0 batalhão de in
fantaria, sob o comando do tenente coronel Amadeu Mas
sot, alcançado o maior rendimento no tiro de exame re 
alizado em dezembro de 1919 entrego-lhe como distin
ção e de acôrdo com a priméira parte da' disposição 46 
do R.I. , a estatueta em bronze "A Vitoria", que se acha
va em poder do 3.0 batalhão de infantaria, por ter sido 
conquistada por este corpo na ultima prova de tiro co
letivo e mais a estatueta em petit-bronze "Defesa da 
Bandeira", como premio definitivo, de conformidade 
com a citada disposição 46. Ao 3.º batalhão entrego uma 
estatueta em petit-bronze, simbolizando a "Defesa da 
Bandeira", como premio comemorativo da vitoria alcan
çada na ultima prova de tiro coletivo, realizada em no
vembro de 1919, e que lhe deu o direito de conservar no 
corpo a estatueta "A Vitoria", até a presente data." 

Por decreto n.0 2.555, de 30 de abril, o governo mandou 
observar, na Brigada Militar, o novo "Regulamento de Continencia, 
Sinais de Respeito, Honras Militares, Paradas, Revistas e Modo de 
Receber a Bandeira" , que fôra promulgado pelo governo federal, pa 
ra o Exercito Nacional. 

Possuia o Estado, em Santa Maria, um pequeno quartel. desti
nado ao destacamento que ali mantinha a Brigada Militar. Para 
uma força de reduzido efetivo, suas acomodações eram suficientes. 
Por vezes porem, estacionava naquela cidade o 1.º regimento de 
cavalaria. ' Tornava -se, então, incapaz de alojar convenientemente 
todo o pessoal e repartições da unidade. 

O terreno, em que_ se localizava esse proprio, era tambem pe
queno, havendo neces sidade de aumenta-lo. 

Desse modo visando uma area maior para a futura construção 
do novo quartel, o governo em 30 de dezembro de 1919. adquiriu, 
de Carlota Rill Lenz João Lenz e João Pedro Lenz uma chacara e 
terrenos visinhos ao 'quartel, tendo a Secretaria do interior. em ofi
cio de 24 de março seguinte, autorizado a corporação a ocupar dito s 
imoveis . 

Em a ordem do dia n.0 47, de 19 de maio, em que foi dado co
nhecimento à força dessa aquisição, foram publicadas as caracterís
ticas e confrontações dos mesmos, fornecidas pela segunda Direto 
ria do Tesouro do Estado e extraídas do "Livro do Tombo dos Pro 
prios do Estado." 

Ei -las : 

" - Um terreno em continuação da rua Alto da Eira 
a encontrar a estrada do Pinhal com frente suéste à Pra
ça das Carretas (hoje Praça Julio de Castilhos) . conten
do lOOm,07, formando com o alinhamento e a linha que 
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divide terrenos de Pedro Weimann {hoje Modesto Dias 
da Silveira) um angulo de 90.0 e tendo de distanci a 166 
metros, até o fundo de um sangão. Na linha divisoria 
com terrenos da Viuva Deistel (hoje Governo do Esta
do) e o alinhamento da rua forma um angulo de 95.0 e 
tem a extensão de 99 metros até o centro do va lo ve
lho; com esta ultima linha e a linha divisoria com Fran
cisco Rota., por _um valo velho, forma um angulo de 128.º 
e tem a distancia de 64 metros até o encontro central do 
valo e com essa linha e linha divisoria deste outro valo 
forma um angulo de 158.0 e mede a distancia de 70 me
tros até o centro do sangão; com esta ultima linh a e a 
que vai ao ponto de partida forma um angu lo de 69.º, 
30, medindo os 166 metros já descritos. Tem uma area, 
superficial de 14.857.386 m2. Uma casa de moradia com 
llm,06 de frente e 18m,15 de fundo , com paredes singé las, 
reforçada s com oito pilare s de vez e meia, com pé direi
to de quatro metros, contendo uma sala de visitas, dita 
de jan_tar, cosinha e despen sa. Toda a construção é so
bre alicerces de pedra, argamassa das paredes de cal e 
areia, o madeiramento empregado é de superior qualida
de e tudo se acha em bom estado de conservação. 

Confrontações: Norte, com terras de Francisco Rota 
e Viuva Deistel Eira {hoje Praça Julio de Castilhos); 
Leste com terrenos da Viuva Deistel {hoje Governo do 
Estado); e Oéste com terrenos que foram de Pedro Wei 
mann {hoje Modesto Dias da Silveira). Posteriormente, 
tendo avançado o alinhamento da rua Alto da Eira {hoje 
Praça Julio de Castilhos), aumentou por isso uma area 
de 425 m2 que com os 14.857 .386 m2 perfaz a area total 
de 15. 282. 386 m2. A aquisição foi feita por 18: 000$000." 

) 

\ 
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CAPITULO II 

- Concursos de tiros de combate e para 
conquista de premias de honra. - Institui
ção do concurso de provas para a admissão 
de medicas f armaceuticos dentistas e vete
rinarios. -' Deposito de véículos. - Melhora
mentos no quartel da Escolta Presidencial. -
Incendio no paiól de munição - Epidemia de 
gripe. - Contra-torpedeiro Alagôas. - Con
curso geral de instrução. - Inauguração do 
quartel do 2.0 regimento de cavalaria. - Al
teração nos efetivos das unidades. - Crea
ção do posto de aspirante a oficial . - Ampli
ação da competencia da Justiça Militar do Es
tado. - Manobra de tropa do Exercito, em 
Saicã. - Mudança de séde do 1.0 regimento 
de cavalaria. - Aquisição de fuzis-metralha
doras. - Centenario da I ndependencia do 
Brasil. - 30.0 aniversario da creação da Bri
gada Militar. - Vantagens de reforma. - Em
barque do l.º regimento de cavalaria para Pal
meira. - G1.Larnição de Porto Alegre. - Fa 
tos ocorridos em diversos pontos do territo
rio nacional. Gratificaç ão às praças enga
jadas. 

Preoc upado em aperfeiçoar sempre e cada vez mais os conhe 
cimentos profissionais dos militares da força publica do Estado, 
o seu comandante geral, corone l Afonso Emi lio Massot, não se can
sava de instituir concursos de instrução, torneios de tiros, etc., uns 
em cumpr imento à disposições regulamentares, outros comemorati
vos à datas nacionais ou de importancia marca nte na vida da cor
poração. 

Os premios para tais certámes, cujas despesas corriam sempre 
pelas economias da Caixa da Brigada, eram constituidos de objétos 
de utilidade militar, para os oficiais e din heiro, para as praças. 

Estimu lados os seus home ns, possuía a Brigada Militar uma 
pleiade brilh ante de ótimos atiradores, oficiais e praças, que, por 
varias vezes, a represen tara m em competições externas. sempre 
com destaq ue. 

Por seu lado, as unidades tambem estabe leciam justas internas, 
entre as respectivas sub-unidades, despertando-lhes o ardor e o en
tusias mo pelos diversos ramos da ins trução. 

--------
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Foi desta louvave l conduta dos dirigentes da Brigada Militar, 
que a força estadual hauriu os notaveis conhecimen tos tecnicos e 
taticos de que, mais tarde teve ocasião de fazer largo emprego, con
qui sta ndo os mais encomiasticos louvores e as mais honro sas refe
rencias das aut oridades sob cujas ordens atuou, em var ias fazes da 
vida nacional. . 

Assim, no decorrer do ano de 1920 entre outros re alizara m-se 
dois importan tes certâme:. : o de tiro de combate e o' de tiro para a 
conquista de premi os de honra. 

Àque le, a que foi dada a denominação de Tiro de Combate 14 
de Julho, foi execu tado entre os dias 1.º e 12 do referido mês, tendo 
como objetivo a resolução de um tema, considerada a esquadra na 
primeira linha de uma companhia ou esquadrão, em ação contr a 
um inimigo, repre sentado por uma linha de 10 alvos-ec lipse, à dis
tanc ia de 500 metr os, e concorrendo cada sub -un idade com duas es
quadrai., munici adas a 10 cartuchos por atirador. 

Para o julgamento as esquadras constituíam dois grupos, sen 
do um de 24 dos batalhões de infantari a e o out ro, composto de 8 
do 1.0 regimento de cavalaria, 4 da Escolta Presidencial e 4 do 
Grupo de Metralhador as, observando -se as segui nte s condições, en
tre out ras: l.º - maior percentagem de alvos atingid os; 2.0 - a 
maior velocidade de fogo; 3.0 - a maior percentagem de impatos 
e, finalmente, a direção. 

Ern dias préviamen te designados, comparece ram os concur ren 
tes à Linha de Tiro e executara rn os tiros, sob a fiscalização de 
uma comissão composta dos comandantes de unidade s, aux iliado s 
pelos instrutore s, 1.0 s. tenentes Artur Otaviano Travassos Alves e 
Alcides Alves da Silva, sendo e;:;te o resultado final: 

l.º GRUPO 

1.0 logar - 1.0 batalhão de infan taria - 80% de figuras atingi
das, 66 segundo s, 18,57% de impatos. 

2.0 logar - 3.0 batal_hão de infantaria, 80% de figuras atingidas, 
80 segundo s 17,14% de 1mpatos. 

3.0 logar - 2.0 batalhão de infantaria, 79% de figuras ating idas, 
82 segUndos, 17,14% d~ impatos. 

2.0 GRUPO 

1.0 logar - Grupo de Metralhadoras, 90% de figuras atingidas, 
80 segund os, 20% de impatos. 

2.0 lagar - Grupo de Metralhadoras, 70% de figuras atingidas, 
80 segun dos, 17,42% de impatos. 

3.0 lagar - Grupo de Metralhac:loras, 60% de figura s atingidas, 
80 segu ndos, 15, 71 % de impatos. 

As esquad ras do primeiro grupo atiraram de fuzil Mauser e as 
do segu ndo de clavin a, o que representava, para estas, alguma des
vantagem. 

Apuradas as médias de percentagens de figuras atingidas, foi 
verifica do ter o Grupo de Metralha dora s obtido a melhor classifica
ção entre todos os concorrentes. 
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Considerando o logar de destaque assim conquistado, não obs
tante atirar de clavina, resolveu o comandante geral conferir-lhe 
um premio especial constituido por uma estatueta simbolizando 
um atirador de pé e acompanhada de um cartão de' prata, com a 
segu inte inscrição: - "Brigada Militar. Tiro de Combate 14 de 
Julho. 1920. Premio especial conferido ao Grupo de Metralhadoras 
pelo comandante geral, coronel Afonso Emilio Massot." 

No decorrer do mês de setembro, tiveram logar os concursos 
de tiro para a conquista de premios de honra, consoante prescri
ções regulamentares. 

As condições para o tiro de infantaria foram as estabe lecidas 
no respectivo regulamento e, para o de metralhadoras, as segu intes: 

a) - cem alvos de silhueta -busto, dispostos sem intervalo, 
em linha quebrada, de modo que cada lado da poÍigonal contives
se 25 alvos e que os extremos das linhas distassem entre si 34 metros; 

b) - cada atirador dispôs de uma série de cem cartuchos para 
o tiro de eficacia e outra de dez para regulação da alça; 

c) - 500 metros de distancia; 
d) - fogo continuol com a duração maxima de 45 seg undo s, 

contados depois de regu ada a alça . 
Seria classificado em 1.0 logar o atirador que conseguisse atin

gir o maior numero de alvos, dentro da duração maxima do fogo. 
Verificada a igualdade desta condição, far-se-ia o desempate pelo 
maior numero de impatos e, se ainda houve sse empate. tomar-se
ia em consideração a menor duração do fogo. 

Classificaram-se em 1.º logar, tanto no tiro de fuzil como no de 
metralhadora, entre os oficiais, o alferes do Grupo de Metralhado
ras, Saturnino Cavalheiro Ramos; e, entre os sargentos, no de fu
zil o 2.0 sargento instrutor Helmut Helm Grossmann e no de me 
tralhadoras, o dito do Grupo de Metralhadoras, Mario 

1

Holme r, re
cebendo o alferes Saturnino, como premios, uma pistola "Colt" e 
um relogio de ouro; e os dois sargentos, um relogio de ouro, cada um. 

As nomeações de medico s, farmaceuticos
1 

dentistas e veteri
narios faziam-se à livre escolha do governo mdependente do pre-
enchimento de qualquer formalidade. ' 

Con~eguiam, dest'arte, ingres sar no qu.adro de saúde da força 
os candidatos que , ao costume da época, tivessem melhor ampa ro , 
notadamente de proceres politicos. 

Não obstante teve sempre a força profissionais competentes e 
dedicados alguns dos quais, ªº deixarem o seu serviço, haviam 
conquistado largo circulo de amigos e admiradores, mercê do zelo 
e carinho com que desempenhavam seus mistéres. 

Acompanhando porem a evolução do sistema de seleção de va. 
lores, resolveu o governo do Estado instituir concursos para a ad-
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~ssão desses profi ssionais, baixando o decreto n.0 2.600 , de 30 de 
Junho de 1920, aprovando tambem o respectivo reg ulament-o. 

O deposito de veículos que a Brigada possuia à rua 7 de Setem
bro, enfrente ao quartel do 1.º batalhão de infantaria, foi, a 20 de 
agosto transferido para a rua Coronel André Bélo, sendo anexado 
a outro já ali existente. 

Hoje, tanto o barracão de madeira em que estava aque le depo
sito, como o velho pard ieiro que servia de quartel do 1.0 batalhão, 
felizmente, já desapareceram. 

O barracão, alguns anos depois, foi destruido por um incendio , 
como veremos na ocasião oportuna, e o quarte l , inteiramente refor
mado, está anexado ao Quartel General da Brigada. 

Coma já vimos, o governo fizéra aqms1çao de algumas casas e 
terrenos contiguo s da Escolta Presidencial, o que permitiu a mu
dança da residencia do comandante da unidade para um predio mais 
confortavel. 

Foram, então, executadas varias obras de sanea mento naquele 
proprio, inclusive instalação de serviço sanitar io para as praça s, 
aterro de uma grande area do terreno, reparos na nova residencia 
do comandante, construção de baias e galpões para deposito de vei
culos. 

Em sua ordem do dia n.0 109, de 13 de outubro, o comandante 
geral declarou concluídas as obras e autorizou a Escolta a utilizar
se dos melhoramentos introduzidos, cujas despesas ating iram a 
Cr$ 94.019,30. 

Na madr ugada de 27 de março de 1921 manifesto u -se incendio 
no deposito de munição, localizado na Chacara das Bananeiras . 

Fei to o respecti vo inquerito, em torno do fato, apurou-se ter 
sido o fogo causado por uma faisca eletrica caida durante torrencial 
chuva acompa nh ada de forte s trovões e relampagos. 

Ein ordem do dia n.0 44, de 14 de abril, foi descarregada a mu
nição destruida no incendio e que constou de 580.900 cartuchos Mau
ser sete milimet ros, em bom estado, no valor de Cr$ 46. 742,40 mais 
de '200.000 car tuchos para fuzil, de diversos tipos , e cerca de 11.000 
ditos para revolver, tudo em mau estado, por ser munição muito ve
lha da qual se aproveitaria apenas a materia prima. 

' O prejuizo total m_ontou a 1Cr$ 80.977,40, sen do regulares os es
tragos causados no paiól. 
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Nos meses de jun ho a setembro, a Brigada Militar foi assolada 
por uma epidemia_de gripe, que, embora em carater benigno, atin
giu a grande numero de homen s . 

Nessa emergenc ia o quarte l do Cristal foi mai s uma vez tran s. 
formado em isolamento, de 13 de julho a 28 de setembro. · 

A 2 de setembro, achando.se no porto de Porto Alegre o con . 
tra-torpedeiro "Alagôas", da nossa Marinh a de Guerra os oficiais 
dessa unidade naval , capitão de corveta Luiz de Magalhãe s Castro 
capitão.tenente Henr ique Barros de Azevedo, l.º tenente Anibal dÓ 
Prado Carvalho e 2.0 dito Armando Pinheiro de Andrade, à conv i
te do comandante geral, visitaram os quarteis e esta belecimentos 
da força, onde foram carinh osamente recebidos sendo.lh es prest a-
das diversas hom enagens. ' 

Um concurso geral de instr ução, a que concorreram t odas as 
unidades, fo~ estabelecido pela ord_em do dia n.0 96, de 13 de setembro . 

Era mais uma prova do carinho e desvelo com que o coronel 
Massot encarava o preparo tecnic o da força sob seu comando, sem 
exigir.lhe , porem sac rifício s penosos e dispendios inut eis de ener-
gias físicas. ' 

O concur so cons tou do seguinte : 

" Infantaria. No primeiro dia de folga cada batalhão 
com equipamento comp leto deverá atingir até às 10 
horas, a cota principal do morro Bôa Vista, na Chacar a 
das Bananeiras. 

Prova A - Um comanda nt e de companhia (capitão), 
préviamen te designado, fará naquele local uma disserta
ção sobre o valor militar do morro, tendo vista a um 
provavel ataque vindo na direção Viamão.'Chacar a das 
Bananeiras com o objetivo de ocupa.lo. 

Um 01.i'tro capitão fará, do mesmo ponto. levanta 
mento à vista num raio de 5 quilometros , compree ndi
dos os quadrantes SE e NE . 

Um ter ceiro fará o re latorio da marcha de serviço 
e o ultimo capitão o da marcha de regresso ao quartel. 

Prova B - Os oficiais suba lternos receberão temas 
simples sobre a carta, tirados à sorte, que serão distr i
bu ídos às unid ades . 

Pro v a C - os sarge ntos farão levantamento s expe
ditos na Chacara das Bananeira s re presentando no de. 
nho os acidente s topograficos - 'altimetrico s e planime . 
tricos. 

Cada companhi a fornecerá um a turma que disporá 
de material: bussola , podometro e aneroide . 
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As turmas tendo concluido as cadernetas de campo 
executarão os respectivos desenhos a lapis preto, na es: 
cala de 1:10.000, sob a fiscalização de um oficial subal
terno designado pelo comandante do batalhão. 

Prova D - Os cabos farão o levantame nto itinerario 
da estrada Represa-morro da Bôa Vista, na 'Chacara das 
Bananeiras. As turmas serão constituidas como as dos 
sargentos, observando-se as exigencias daquela prova 
sómente quanto à representação planimetrica. ' 

Grupo de JJ.fetralhadoras - As provas são iguais às 
da infantaria, ficando o Grupo equiparado a uma com
panh ia. 

Cavalaria - Os sargentos do l.º regimento farão , em 
outubro na primeira segunda feira o levantamento do 
setor cÓmpreendido entre as estradas de Vila Nova e 
Avalone, desde o passo da Cavalhada a Belem Velho. 

Os da Escolta Presidencial executarão a mesma pro -
va, na primeira terç a feira. , 

Os do 2.0 regimento, aquartelado em Livramento, 
farão, na primeira segunda feira, o levantamento de um 
setor que fôr designado pelo seu comandan te. -

As prescrições para a execução e apresentação dos 
trabalhos são identicas às da infantaria. 

Julgamento e premios - Os trabalhos devem ser re
metidos ao comandante geral até o dia 10 de outubro e 
ser ão julgados pelos oficiais instrutores. 

Em cada unidade serão distribuidos os seguintes nu
meros de premios : dois aos oficiais subalternos. tres aos 
inferiores e tres aos cabos, pelos melhores trabalho s 
considerados bem feitos. 

O l;>atalhão que obtiver melhor classificação nos tra
balhos em conjunto receberá um premio especial ." 

Feito o ju lgamento dos trabal hos pela comissão compost a dos 
instrutores, l.ºs tenentes João de Deus Canabarro Cunha, Artur 
Otaviano Travasso s Alves , Alcides Alves da Silva e Adalberto Pom 
pilio da Rocha Moreira, foi o seguinte o resultado: 

"Pro va A - Destacaram-se os trabalhos dos capitães 
José Freire de Oliveira e Souza, do 3. o B. I. : Fi rmino Ro
drigues Bueno do 1.0 B.I.; Alzimiro Francisco Wellau
sen, do G. M.; 'e Americo Monteiro da Costa, do 3.0 B.I.. 

Prova B -: 
l.º batalhão de infantaria - 1.0 logar, t enente Tito 

Ribeiro ; 2.0 , alferes Olivio Fonseca. 
2.0 batalhão de infantaria - 1.0 log::ir, tenente Ma

rio Silveira; 2.0 , alferes Antonio Codorniz de Oliveira. 
3.0 batalhão de infa ntaria - l.º logar, alferes Anto

nio In acio Fernandes; 2.0 , tenente Alcides de Oliveira 
Credideu. 

Grupo de Metra lhadoras - l.º logar, alferes Satur
nino Cavalheiro Ramos; 2.0 , alferes Nicomedes Moreira 
Rõhrig. 

,. 

' .• 
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Prova C -: 
1.0 batalhão de infantaria - 1.0 logar l.º sargento 

Adauto Witt; 2.0 , sargento ajudante Edmundo Ossuoski. 
2.0 batalhão de infantaria - 1.0 logar 2.0 sargento 

Alexandre Luiz de Castro; 2.0 , 2.0 sargento' Osvaldo Cor
dova. 

3.0 batalhão de infantaria - 1.0 logar 2.0 sargento 
Re_mo Segiaro; 2.0 , 1.0 sargento Antonio Fagundes Tei
xeira. 

1.º regimento de cavalaria - 1.0 logar 1.0 sar gen
to Liberato Gomes da Luz; 2.0 2.0 sargento Fernando 
Hoffmeister . ' 

2.0 regimento de cavalaria - 1.º logar sargen to aju
dante Camilo de Morais Dias; 2.0 sargento quartel-mes-
tre Gastão Barboza. ' 

Escolta Presidencial - 1.º logar, sargento ajudan
te Venancio Batista ; 2.0 , 2.0 sar gento Otélo Frota. 

Grupo de Metralhadoras - 1.0 logar sarge nto aju
dante Felisberto Corrêa de Barcélos; 2.d 1.º sargento 
Cícero Augu sto W ellausen. ' 

Pro v a D: -
1.0 batalhão de infantaria - 1.0 logar, cabo Felipe 

Zalewski; 2.0 , cabo Antonio José Rodrigues da Silva. 
2.0 batalhão de infantaria - 1.0 logar

1 
cabo Claudio 

Bueno Soveral; 2.0, cabo Venceslau Raul Cardoso. 
3.0 batalhão de infantaria - l.º logar , cabo Eudoro 

Lucas de Oliveira; 2.0 , cabo Balbino Crescenc io da Móta. 
Grupo de Metralhadoras - 1.º logar, cabo Didimo 

Peixoto Wellausen; 2.0, cabo Antonio Camelo Louza
da Filho. , 

No dia 19 de outubro no Quartel do Comando foram entre
gues os premios aos classificados em l.º e 2.0 Ioga~ nas diversas 
provas, cabendo aos oficiais subalternos exemplares do Regulamen
to para os Exercícios e Combate da Infantaria, finamente enca
dernados e um estofo de campanha contendo copo, saca-ro lha e 
talher articulado; aos sargentos e cabos exemplares do Regulamen
to de In stru ção Física Militar , tambem finamente encadernados e, 
mais, um estojo-agulheiro de campanha, àqueles e um talher sim
ples de campanh a a estes. 

Aos capitães cujos trabalhos foram julgados melhores foi ofere
cido um relogio iluminativ,o, a cada um. 

E, finalmente , o 1.0 batalhão de infantaria, como a unidade 
que melhor classificação conseguiu, recebeu um tinteiro de metal 
prateado, encimado por um globo terrestre. 

A 15 de outubro foi inaugurado em Santana do Livramento, 
o quattel do 2.0 regimento de cavalaria. 

Esta unidade, creada em 1913, ocupava desde então uma cha 
cara adquirida pelo Estado nas imediações da cidade localizando 
se a' administração em umá velha casinha e os esqÚadrões e de-



• 

_ 2_0 _____ E--=s....:..b_oço Histórico da Brigada Militar 

mais repartições em galpões de madeira, de acomoda ções precarias. 
O quartel, inaugurado naquel a data teve sua construção ini

ciada pouco depois da orga nização do regimento, mas os tr aba lhos 
decorreram mor osame~ te, algumas vezes interromp idos por largos 
espaços de tempo , devido à falta de verba ... 

Para o efetivo do regimento, então de pouco mais de 300 ho
mens, com regular numero destacado tin ha o quartel acomodações 
suficientes; hoje porem torna-se acánhado não obstante modifi
cações que lhe tem sido introd uzidas, pelÓs operosos e dedicados 
comandan te s que tem tido e custeadas pelas respectivas economias. 

A solenid ade de ina ugur ação, a que se seguiram outras festi
vidades, foi ass istida pelo comandante geral, por autoridades fede
rais, esta duai s e municipais brasileiras e tambem por autoridades 
uruguaias da visinh a. cidade de Rivera, especialmé nte convidada s, 
sendo lavrada a segu inte ata: 

L 

"Aos quinze dias do mês de outubro do ano de mil 
novecentos e vinte e um, na cidade de Santan a do L~
vramento, pre sentes os sen hore s coronel Afonso Em1-
Ii0 Massot, comandante g~ral da Brigada Militar, te
nente coronel Juvencio Maximiliano de Lemos. inten 
dente municipal, doutor João Pinto Martins de Olivei
ra, Juiz da comarc a, tenente co.r;onel José Ricardo de 
Abreu Salgado, comandante do seti mo regimento de ca
valari a do Exercito Nacional, D. Miguel Gil, chefe de 
policia de Rivera, major Clemente Pereyra, do Exerci 
to Uruguaio, oficial primeiro da Chefatura de Policia 
de Rivera, oficiais do setirno regimento de cavalaria do 
Exercito Nacional, autoridades federais, estaduai s e 
municipais e mais o sen hor tenente coronel Augu sto 
Januario Corrêa, comandante do segundo regimento de 
cavalaria, e re spectiva oficialidade, o senhor corone l co
mandante gera l declarou que , comemorando o vigessi
mo nono aniversa rio da creação da Brigada Militar, que 
hoj e se passa, ia colocar no novo quartel construido pa
ra este regimento, uma placa assina lando a época da 
conclusão das obras, convidando para faze- lo os senh o
res tenente corone l Ju vencio Maximiliano de Lemos, 
intendente municipal, dout or João Pinto Martins de Oli
veira juiz de comarca, tenente coronel Jo sé Ricardo de 
Abreu Salgado..!, comandante do setimo regiment o de ca
valaria e D. Miguel Gil, chefe de policia de Rivera; 
em segu ida estas autorida des deram as primeiras bati
das na placa que foi colocada à direita do saguão de en 
trada do quarte l, vendo -se nela gravados os seguintes 
dizeres: - "Brigada Militar . Quartel do 2.0 Regimento 
de Cavalaria - concluído em outubro de 1921". tendo 
ao centro as armas do Est ado. Novamen te u sou da pa
lavra o senhor corone l comandante geral que se congra
tulou com o senhor intendente municipal, tenente co-
rone l Juvencio Maximiliano de Lemo s, pelo melhora
mento que recebia o prospero mun icipio de Livramen
to com a obra mandada executar pelo benemerito go
vérno do Estado e, finalmente, agradece u a sua hom·osa 

. . 
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presença e das demais autorida des e pessoa s que se dig
naram comparecer ao ato. E, nad~ mais havendo a tra
tar, mandou o senhor coronel comandante geral lavrar 
esta ata, que vai assinada_ pelos presentes, e por mim, 
Agenor Barcé los Feio, aJudante de ordens, que a es
crevé. Coronel Afon so Emilio Massot. Juvencio Maximi
liano de Lemos, João Pinto Martins de Oliveira, juiz de 
comarca. Tenente coronel José Ricardo de Abreu Salga
do. Miguel Gil. Clemente Pereira. Adolfo Rodrigues 
de Mesquita, major do 7.0 R.C.I. João Manoel de Cam
pos e Souza. Luiz Carlos de Morais. capitão do 7.0 R.C . 
I. Daciano Gomes Dias. Artur Lara Ulrich. Hugolino 
C. de Andrade Farias. Bento Maciel. Moisés Pereir a 
Viana. Silvino Pilar . Dr . Otacilio Guterres . D. E. R. 
Lemos. Arlindo Costa. Dr. Adalgiso Ferreira de Sou
sa. Miguel da Cunha Sobrinho . Horacio da Cunha Var
gas. Dr. Amadeu Amancio de Lemo s. Dr . Angelo Pi
nheiro Machado . Miguel Jeronimo Caceres. Arnaldo Ba
rão da Silva. Capitão Severino Guimarães delegado de 
policia. Marça l de Campos e Souza. Manoel Pedroso de 
Almeida. J. B. Barreto Leite. Tupi da Cunha. Fran
cisco Rodrigues. João C. Paiva. Gomez Cabello. Dr. 
A. Pavão Martins. Luiz Mar Russo . G. Paulo Felizar
do. Juan Bellime. Dr. Gabriel Pastor. Alceu Wamosi. 
Guilherme Dias Filho. Ricardo Etc hapare. Antenor Fer 
nandes . Galilêo Queiroz. Tenente coronel Augusto Ja
nuari o Corrêa. Major Davi José do Amaral. Capitão Se
bastião de Barros Sobrinho . Capitão Artur Gomes Ma
riante. Capitão Mirandolino Machado. Capitão Laude
delino da Silva. Alferes João Orça Rolim. Capitão Aní
bal Garcia Barão. Alferes Aldo Ladeira Ribeiro. Alferes 
João Francisco Gonçalves. Alferes Angelo Mélo. José 
Bel em. Alferes Agenor Barcélos Fe io." 

Embora inaugurado a 15 de outubro, o regimento só poude ocu
par o quartel em fins de março do ano seguinte , após o recebimen
to das obras pela Secretaria das Obras Publicas e re spectivo exa
me, pe los tecnico s da mesma repartição . 

Em 1921 como conseq uencia da expedição de novos regulamen
tos para O Éxercito, as unidades militares federais tiveram seus 
efetivos modificados pois as organizações ali adotadas , alterando 
fundamentalmente a' instrução até então praticada, exigiam comple
ta reorganização. 

Como resultante da vinda de uma missão militar do Exercito 
Francês para instr utora do nosso os r egulamentos taticos até aí 
empregàdos e que se baseavam nós ensinameniõs colhidos por ofi
êiais orasileiros que naviãm estagiado no Ex~rcito Alemão ante§. 
ãa primeira guerra muniliãl foram abandonado~ em beneficio da 
tãt1ca fràncesa que se assen'tava nos grE!)OS de combate. 

Devendo seguir os mesmos métodos de ensinamentos taticos e 
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tecnicos do Exercito , do qual era força auxiliar, em face do Conve
nio de 24 de maio de 1917, entre a União e o Estado urgia que as uni
dades da Brigada Militar tivessem tambem seus efetivos adaptados 
à nova organização. 

A força publica do Rio Grande, embora tenha por missão pri 
mordial o policiamento do Estado, garantindo a segurança e os ben s 
da população , jamais descurou da instrução militar, tornando -se as 
sim apta a atender os reclamos das autoridade s superiores , para 
auxiliar a n:ianutenção da ordem no territorio nacional, como acon
teceu por diversas vezes . 

Dando execução às providencias nece ssarias , baixou o governo 
do Estado o seguinte : 

" Decreto n.0 2.916, de 11 de janeiro ele 1922. 

Altera os efetivos das unidade s da Brigad a 
Militar do Est ado. 

O presidente do Estado do Rio Grande do Sul no 
exercício da faculdade que lhe confére a Constituição , 
artigo 20, n.0 4, e de conformidade com o artigo 3.0 do 
Regulamento da Brigada Mlitar considerando que , em 
consequencia da expedição de novos regu lamentos , as 
unidade s do Exercito tiveram a sua orga ni zação e efe
tivos alterados ; considerando , portanto , que convem, 
tanto quanto possíve l, para a bôa marcha da instrução 
militar , dotar as unidades da Brigada Militar com uma 
organização semelhante à do Exercito , sem prejuízo , 
todavia , do serv iço especial de policiamento. 

DECRETA : 

Artigo l.º - Ficam adot adas, para o exercio de 
1922, as alterações nos efetivos das unidades da Briga
da Militar, constantes do quadro que com este baix a . 

Artigo 2.0 - Revogam-se as disposições em contra
rio. 

Palaclo do Governo, em Porto Alegre, 11 de janei
ro de 1922. 

A. A. Borges de Medeiros 
Protasio Al v es." 

O quadro a que se refere o decreto acima , atribuía à Brigada 
Militar o efetivo de 2.210 homens, sendo 130 oficiais e 2.080 praç as, 
ass im distribuido s : 

e 318 pr aças. 

e 247 praças. 

Estado Maior: 10 oficiais . 
l.º e 2.0 re gim ento de cavalaria ; cada um: 19 oficiai s 

1.0 batalhão de infantari a: 24 oficiais e 525 pra ças. 
2.0 e 3.0 batalhão de infantaria , cada um: 15 oficiai s 

G1"upo de M etr alhad ora s : 7 ofic iais e 114 praças. 
Escolta Presidencial: 5 ofici ais e 131 praças . 
Servi ços Auxiliares: 8 ofici ais e 180 pra ças. 

• 

-· 
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Como conseque ncia do mesmo decreto , o comand ante geral sub 
meteu à aprovação do presidente do Esta do a organização das uni
dades e a distr ibuição dos respectivo s efetivos, o que foi mandado 
executar por despac ho de 31, ainda de janeiro . 

Por essa organ ização, a Brigada Militar passou a constituir- se 
do Comando e da Trop a, sendo aquele formado pelo Estado Maior 
e Serviços Auxili ares, compre endendo esta as unidades de infan
taria metralh adoras e cavalaria. 

Ó Estado Maior compunh a-se de 1 coronel comandante geral, 
1 majo r assistente do pes soal, 1 dito ass istente do material. 1 dito 
ass istente militar da Pre sidencia do Estad o e 1 major medico, chefe 
do Serviço de Saúde e Veterinaria ; 1 capit ão secretario . 1 capitão 
adj unto do assistente do materia l, 1 dito diretor da Linh a de Tir o, 
Deposito de Recrutas e Picadeiro, 1 dito auditor e 4 capitães medi 
cos; 1 alfere s ajudante de ordens do comanda nt e geral, 1 dito far
maceutico , 1 dito cirurgião denti sta, 1 dito veterinario e 1 dito ins
petor das band as de mu sica; e os Serviços Auxili are s, de 1 tenente 
e 7 alfer es, 8 primeiros sargentos, 16 segundos sarge nt os amanuen 
ses, 2 ter ceiros e 4 cabos amanuenses , 6 segundo s sargentos instru
tores, 4 segundos sarge nto s condut ores, 6 cabos ordenanças, 8 ca
bos condutores 10 cabos e 20 soldados enferm eiros 56 soldados con-
dutores e 40 sÓldados artific es. ' 

Quanto à Tropa na In fantaria, foi adotada a formação de gru
pos de combate, cé1{i1a de organização dessa arma e base de instru 
ção, com a mesma composição que no Exercito. 

Compunham- se os grup os de combate de 1 segundo sar gento co
mandante e de duas esquadras, ele 1 cabo e 6 soldados, cada uma. 

Dois grupos de combate, sob o comando de 1 alfe res ou tenen
te, form avam o pelotão, o que permitia atende r às necessidades dos 
diferent es serviços e desenvolve r a instrução dos quadros, alem de 
apresentar um enquadramento suficiente para receber um efetivo 
capaz de formar mais dois grupos de combate. 

Tres pelotões e uma seção de comando constituíam a compa
nhia unidad e moral de combate sob o comando de um capitão. A 
seção de comando era form ado pelo l.º sargento, 1 terceiro dito , 1 
cabo ordenança 1 cabo elo material bélico 9 soldados 4 corneteiros 
e t amboreiros, '2 soldados sinaleiros e 1 soldado ordénança do ca
pitão. 

Finalmente o batalhão menor unid ade tatica compunha-se de 
quatro companhi as, um peÍotão de metralhadora s 'e um pelotã o ex
tranumerario. O pelotão de metralhador as era formado de 1 tenen
te 2 alferes 2 segu ndos sargentos auxiliares, 4 cabos chefes de pe
ças e 4 ditos do remuniciamento e 32 soldados; e o pelotão extra
numerario pelo major fiscal, capitão ajudant e, 2 alferes (secretario 
e quartel 'mestre), 1 sarge nt o ajudante , 1 primeiro sargento quar
tel mestre 1 mestre de musica 1 cornete iro-mór 1 musico de pri -

• meira classe grad uado em contra mestre 10 m{isicos de primeira 
classe , 10 ditos de segunda e 16 de terceira. 

Entretanto por medida de ordem economic a só um dos bat a
lhões (o l.º ) téve efet ivo completo; os outros dois (2.0 e 3.0 ) teriam 
organizados apenas duas companhias e o pelotão extranumerario 
ficando por' organizár as outras duas companhias e o pelotão de me: 
tra lha doras . 
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Dessa fórma, o batalhão completo tinha o efetivo de 549 ho
mens, assim distribuidos: 1 tenente coronel comandante, 1 major 
fiscal, 1 capitão ajudante, 4 capitães comandantes de companhias 5 
tenente s e 12 alferes, 1 sargento ajudante, 1 primeiro sargento quar
tel mestre, 1 corneteiro -mór , 1 musico de primeira classe graduado 
em contra mestre, 36 musicos, 4 primeiros sargentos, 26 segundos 
e 8 terceiros ditos, 62 cabos, 368 soldados e 16 corneteiros e tam
boreiros. 

Os batalhões de efetivo incompleto tinham 262 homens; o seu pe
lotão extranumerario compunha-se de 31 homens, por isso que as 
repectivas bandas de mu sica tinham apenas 18 figuaras e era acres
cido de 2 alferes, para funções especiais. e 2 cabos ordenanças. 

A distribuição do pessoal do Grupo de Metralhadoras era a se
guinte: 

metralhadora (peça): 1 cabo chefe de peça e 9 soldado s; total 10. 
seção (2 peças): 1 alferes, 1 segundo sargento, 1 terceiro dito, 

2 cabos chefes de peça, 1 dito do remuniciamento e 18 soldados; 
total 24. 

pelotão (2 seções): 1 tenente, 2 alferes, 2 segundos sargentos, 2 
terceiros ditos, 4 cabos chefes de peça, 2 ditos do remuniciamento e 
36 soldado s; total 49. 

seção extranumeraria: 1 sarge nto ajudante, 1 primeiro sargen
to quartel mestre, 1 primeiro sargento , 1 cabo ordenança, 1 dito 
artifice, 1 corneteiro-mór, 8 soldados, 4 soldados sinaleiros e 4 cor
neteiros; total 22. 

Grupo de Metralhadoras (2 pelotões): 1 capitão comandante, 2 
tenentes, 4 alferes, 1 sargento ajudante, 1 primeiro sargento quar
tel mestre, 1 primeiro sargento, 4 segundos e 4 terceiros ditos, 8 
cabos chefes de peça, 4 ditos do remuniciamento, 1 dito ordenança e 
1 dito ar~ifice, 1 corneteiro-mór, 80 soldados, 4 soldados sinaleiros e 
4 corneteU'os: total 121. 

Na Cavalaria, ao pelotão, célula da organização dessa arma e a 
unidade basica da instr ução, foi dado efetivo suficiente para a cons
tituição do grupo de tiro e do grupo de proteção, tais como eram pre
vistos nos regulamentos, compondo-se de um alferes ou tenente co
mandante, 1 segundo sargento, 2 cabos de esquadra e 12 soldados, 
no total de 16 homen s. 

O esquadrão era organizado a 4 pelotões e mais um pelotão de 
comando, formado pelo l.º sargento, 1 terceiro dito, 1 cabo orde
nança, 1 dito do material bélico, 4 soldados, 1 dito ferrador. 1 dito 
corrieiro, 3 clarins, 3 soldado s sina leiros e 1 soldado ordenança do 
capitão, o que dava à sub -unidade o efetivo de 82 homen s. 

Tinha porém o esquadrão apenas tres oficiais subalternos, pois 
não fôra creado o lugar de comandante do quarto pelotão e havia 
um terceiro sargento sem classificação, ao qual ser iam atribuidas 
funções especiais. 

Os dois regimentos eram formado s, cada um, de quatro esqua
drões e um pelotão extranumerario, somando o total de 337 homen s, 
ficando por organizar os respectivos pelotões de metralhadoras . 

O pelotão extranumerario, nos regimento s de cavalaria, era mui
to menor do que os dos batalhões de infantaria, constituindo-se ape
nas de seis homens: 1 sargento ajudante, 1 primeiro sargento quar
tel mestre, 1 primeiro sargento veterinario, 1 clarim-mór, 1 cabo 
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corrieiro e 1 cabo ferrador. 
Assim, o efetivo do regimento de cavalaria era o segui nte: 1 

tenente coronel comandante 1 major fiscal 1 capitão ajudante 4 
capitães comandantes de esqÚadrão, 4 tenentes e 8 alferes; 1 sargen
to ajudante, 1 primeiro sargento quartel mestre, 1 primeiro sargen
to veterinario, 1 clarim-mór, 4 primeiros sargentos, 16 segundos e 
8 terceiros ditos 42 cabos 232 soldados e 12 clarins. 

A Escolta Presidencial, dados os encargos especiais que lhe 
competiam, era constituida de quatro pelotões, alem dos elementos 
necessarios àqueles mistéres, que lhe davam o efetivo de 136 ho
mens, sendo: 1 capitão comandante 1 tenente 3 alfe res 1 sarge nto 
ajudante, 1 primeiro sargento, 8 segu ndos e 

1 

2 terceirÓs ditos, 12 
cabos de esquadra, 84 soldado s, 10 cabos ordenanças 1 cabo cla-
rim, 3 clarins e 9 soldados serventes. ' 

Poucos dias depois, a 13 de fevereiro, foi determinado que o 2.º 
batalhão de infantaria se deslocasse para a cidade do Rio Grande, 
onde estacionaria, fazendo o serviço de guarnição do porto local ; 
que o 3.º batalhão passasse a ter o efetivo de batalhão completo e 
o l.º de incompleto, atendendo a que o quartel da Praia de Bélas, ocu
pado por aquele, oferecia melhore s acomodações para maior numero 
de pessoal. 

Em consequencia, a 12 de abril, embarcou para o Rio Grande, 
a bordo do vapor Itagiba, a segunda companhia, seguindo o re stan
te do 2.0 batalhão, a 22 de junho. 

Justa aspiração dos inferiore s da Brigada Militar, que conclu
iam o Curso de Preparação Militar, era a certeza de acesso ao ofi
cialato. 

Até então, nenhuma garantia nesse particular se lhes assegu
rava, pois as promoções eram livremente feitas pelo governo do 
Estado, mediante proposta do comandante geral, bastando que os 
indicados reunissem certos requisitos, entre os quais não figurava 
a exigencia da conclusão do 'Curso. 

Creador do Curso de Preparação Militar, primitivamente deno
minado Curso de Ensino, o comandante geral, coronel Afonso Emi
lio Massot, dispensava-lhe o maior carinhJ)

1 
atend endo solicitamen

te às suas necessidades, e conseguiu urna grande vitoria, obtendo a 
creação do posto de aspira nte a oficial, pelo decreto n.0 2.920. de 19 de 
jane iro de 1922. 

Estabelecia o decreto, em seu artigo l.º, que seriam graduados 
em aspirante a oficial os sargentos habilitados, em exame, ao pri
meiro posto e que tivessem curso especia l, sendo a graduação dada 
pelo comandante geral . 

Nos demais artigos, determinava-se que o seu numero ficava 
limitado a 10 e que seriam imediatamente superior es aos sargen tos 
ajudantes quanto à hierarquia militar; que usariam uniforme s con
feccionadÓs de modo igual aos dos oficiais, tendo nos punhos, como 
distintivos as insígnias oficiais do Estado, bordadas a fio de ouro, 
sobre umà figura oval de pano azul; que poderiam exercer as fun
ções atinentes aos oficiais subalternos, exceto a de funcionarem 
como juíze s nos conselhos militare s ou comandarem sub-unidades; 
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e teriam o soldo diario de seis cruzeiros e a gratificação de tres. 
Finalmente, poderia o comandante geral cassar a graduação da

quele que revelasse má conduta ou que cometesse atos ofen sivos à 
disciplina, verificados em "conse lho de discip lina ." 

A satisfação do benemer ito e acatado comandan te geral, por 
mais esse objetivo consegu ido em pról de seus comand ados, exter
nou-a ele, em sua ordem do dia n .0 14, de 30 do mesmo mês. na qual 
foi graduada a primeira turma de aspirantes : 

"Aspirantes a ofici al. - Quando, em ordem do dia 
n.0 46, de 14 de maio de 1918, creei o Curso de Prepara 
ção Militar, fiz constar no n. 0 5 das Disposições Transi
toria s do programa geral que "os direitos e vantagens 
decorrente s da conclusão do Cur so ficavam considera
dos materia de deliberação"; tambem no livrinho que 
traduzi - O NOVO OFI CIAL DE INFAN TARI A NA 
GUERRA - , justificando o motivo da tradução, eu dis
se : - Traduzindo este trabalho que foi honrado com 
um a medalh a pela "Academie des Sciences Morales e 
Politiques" , eu viso pre star um bom serviço aos meus ea
maradas estudiosos da Brigada Militar e sobretudo aos 
alunos do Curso de Pre par ação Militar que creei e man 
tenho com carinho para que deles sa iam os futuro s ofi
ciais da força. 

O decreto n.o 2. 920, de 19 do corrente , que creou o 
pos to de aspirante a oficial veiu satisfaze r as prom es
sas e augurios feitos , trazendo para este comando um 
especial moti vo de ju sto contentamento, pois tenho pa
ra mim que maior benefic io não poderia conseguir par a 
a Brigada Militar , pelo estimulo que ele ha-de desper
tar e pelos resultado s pratico s que ele trará para a for-
ça. ' 

Alguns inferiores frequ entaram com assidui dade e 
aproveitamento o 'Cur so de Preparação Militar conse
guindo conclui- lo - têm estes inferiores hoje o prem io 
de seus esforços com sua grad uação ao posto de aspiran
te a oficial . " 

Constituíram a primeira turma de aspirantes os seguin tes in
feriores: Ramiro Barcélos Feio Orcacio Alves Machado Cicero Au
gusto Wellausen , Ju stino Marqhes de Oliveira , Silvio de Abreu Pai 
va Paulino Padilh a Gonçalves , Venancio Batista , Adau to Witt , Ma
noel Nunes da Costa e Camilo de Morais Dias . 

Ampliando a competencia da Ju stiça Militar do Estado e em fa
ce dos termos da lei federal n.0 4.527, de 22 de jane iro, o governo 
do Estado, por decreto n.0 2.949, de 16 de março, estabeleceu que 
o Conselho Milit ar instituído pelo decreto n.0 2. 347 A, de 28 de 
maio de 1918, tinh á competenc ia para proce ssar e julgar os oficiais 
e praças da Brig ada Militar, por qualquer dos crimes pre vistos no 

! 
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Codigo Pen al Militar, com apelação necessaria para o Conselho de 
Apelação , tambem instituido pelo mesmo decreto. 

Na segu nda quinzena de março foram realizadas nos campos 
da Fazenda Nacional de Saicã grandés manobras de tropas do Exer-
clio. ' 

Para assisti -las, tal a sua importanc ia, vieram do Rio de Janei 
ro o dr. João Pandiá Calógeras, ministro da guerra, o chefe do Es
tado Maior do Exercito os membros da mis são militar francêsa 
instrutora do Exercito brasileiro , e grande numero de oficiais deste'. 

Convidada a tomar parte nos grandes exercícios taticos, a Bri
gada Militar fez-se representar pelo seu Grupo de Metralhadoras 
Pesadas (mais tarde tr ansformado em Batalhão de Sapadores e, de
pois, no 5.0 batalhão de caçadores) , sob o comando do capitão Al
zimiro Fran cisco Wellausen. 

Recebida , com a necessaria antecede ncia , a ordem de apresen
tar -se, a 7 de fevereiro, o Grupo , equipado em completa ordem de 
marcha, foi passado em revista pelos generais Cipriano da Costa 
Ferreira e Alexandre Henrique Vieira Leal, comandantes da 3.ª Re
gião Militar e 6.ª Brigada de Infantaria, respectivamente, acompa
nhados do comandante geral da corporação. 

Assistiram a essa revista o coronel Lelong , da missã o francê
sa, o capitão Alcides de Mendonça Lima, do E stado Maior do Exer 
cito, os comandantes de corpos, oficiais instrutores e outros oficiais 
da Brigada. 

A 18 de março. incorporado à 6.ª Brigada de Infantaria. o Gru
po seguiu, via ferrea, para Saicã. O seu efetivo, alem do comandan
te era o seguinte: tenentes Alcides de Oliveira Credideu Antonio 
Dias de Oliveira, alfe res José Pinheiro, Trajano Marinho,' Saturni
no Cavalheiro Ramos, Nicomedes Moreira Rohrig ,_ aspirante Cice
ro Augusto Wellausen e 114 praças. 

Terminada s as manobras, em que teve papel saliente, regressou 
o Grupo a Porto Alegre, aqui chegando a 4 de abril. 

No dia seguinte, o ministro Pandiã Ca16geras, em transito para 
o Rio de Janeiro visitou o comandante geral e pediu-lhe que tor
nasse publico esténder-se a sua visita a toda a oficialidade da força 
estadual. 

Em palestra, manifestou ele a bôa impressão que recebera da 
corporação teceu elogios ao Grupo de Metralhadorasd pelo modo 
brilhante por que se conduzira nas manobras, ao lado as tropa s do 
Exercito e mostrou -se sat isfe ito com a harmonia e espírito de ca
maradagem existente entra as forças federal e estadual , neste Estado. 

À proposito da atuação do Grupo de Metralhadoras. o coman
dante da 6.ª Brigada de Inf antaria, general Alexandre Leal. dirigiu 
ao da Brigada Militar, expre ssivo oficio, em que disse: 

"Achando-se a 6.ª Brigada de Infantari a de volta 
das manobras de trop a que tiveram logar em Saicã, de 
22 de março a 1.0 do corrente, cabe-me transmitir-vos 
a satisfação que tive de ter sob o meu comando e in
corporado à 6.ª Brigad a de Infantaria o Grupo de Me-
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tralhadoras da Brigada Militar do Estado. Os seus ofi
ciais e praças, pelo comportamento, disciplina, pront a 
execução de ordens e resistencia nas provas por que pas
saram, foram merecedores de todo o elogio, 0 que com 
prazer levo ao vosso conhecimento, como digno coman
dante geral que sois dessa corporação." 

Tambem o pre sidente do Estado recebeu, do comandante da 
3.ª Região Militar, general Cipriano Ferreira um oficio altamente 
s ignificativo , que foi dado à publicidade em ordem elo dia da Bri
gada, no qual assim se expressava aquela alta autoridade : 

"É-me grato agradecer-vos, em nome do Sr. Minis
tro da Guerra e no meu, o concurso prestado à 3.ª Divi
são nas manobras ultimamente realizadas nos campos 
de Saicã , pelo Grupo de Metralhadoras da Brigada Mi
litar do Estado, que demon strou grande aproveitamen
to na instrução e uma disciplina digna dos maiores en
comios. O Sr. Ministro encarregou-me ainda de decla
rar-vos que leva a melhor das impressões da força pu
blica do E sta do, pela instrução, ordem e disciplina ob
servada s. " 

Em ordem do dia de 18 de abril, em virtude de determinação 
do presidente do Estado, foi a séde do 1.0 regimento de cavalaria 
transferida para a cidade de Santa Maria , ficando, porém, o l.º es
quadrão destacado em Porto Alegre . 

Desde fins do ano anterior, entretanto, já se achavam naquela 
cidade dois esquadrões do regimento. 

Em virtude das modificações introduzid as no efetivo da força, 
no principio do ano consequente à adoção de novos método s de ins
trução cogitou-se da aquisição de fuzis-metralhadoras a fim de se 
tornar' efetiva a organização dos grupos de combate . ' 

Após os necessario s estudos, mereceu a preferencia, pelas suas 
excelentes características e simplicidade no manejo, ~ fuzil-metra
lhadora "Colt", de fabricação norte-americana. 

O uso dessa arma em campanha, mais tarde, veiu demonstrar 
o acerto da escolha, feita à vista de parecer apresentado, em 23 de 
j1:1nho, pelos capitães Emílio Lucio Esteves, instrutor, Alzimiro Fran
cisco Wellausen comandante do Grupo de Metralhadoras e José 
Rodrigues Sobral, diretor do Deposito de Recrutas e Linha. de Tiro. 

Um acontecimento de magna importancia política transcorreu a 
7 de setembro : o Centenario da Independencia do Brasil. 

Ao jubilo do povo brasileiro, em tão assinalada efemeride, as
sociou-se plenamente a Brigada Militar , tomando parte não só em 
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solenidades oficiais, como tambem em comemorações organizadas 
por enti dades particulares. 

Assim, associando-se às festas promovidas pela Sociedade Tur
ner-Bund (hoje Sogipa) , fez-se representar na parte desportiva que 
constou de saltos e corr idas de obstaculos, corr idas razas, lança
mento de pesos, etc., por numeroso grupo de inferiores e praças 
os quais obtiveram bôas colocações. ' 

A 7 setembro , data maxi ma da nac iona lidade, rea lizaram-se em 
Porto Alegre e em todas as cidades do interior do Estado, sédes de 
corpos ou de destacamentos da corporação significativas festivida
des, tendo como solenidade principal uma 'format ura qualquer que 
fosse o efetivo da força, seguida de um desfile no' qual tomaram 
parte tambem muitos reservistas que , espontaneamente , se apre
sentaram. 

Em Porto Alegre, teve Jogar grande parada militar, com o con
curso de tropas do Exercito, da Brigad a Militar, dos Tiros de Guer
ra e de diversos ginasios. 

Às 15 horas, a Brigada Militar, composta do Comando, 1.0 e 3.0 

batalhões de infantaria , Grupo de Metral hadoras, Escolta Presiden
cial e Serviços Auxiliares, formou ao longo da avenida Bomfim 
(hoje Osvaldo Aranha) , sendo em seguida passada em revista pelo 
comandante geral. 

Pouco depois, passou-a tambem em revista o general Cipriano 
da Costa Ferreira, comanda nte da 3.ª Região Militar. 

ÀS 17,30 horas , desfilaram aquelas unidades, que constituíam 
a 4.ª Brigada da força em parada , perante o presidente do Estado, 
dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros, e general Cipriano da 
Costa Ferreira, os quai s, em companhia de outras altas autorida
des, ocupavam um estrado, no centro do Campo da Redenção . 

O Comando da Brigada compunha -se, alem do comandante ge
ral, dos capitãe s Candido Pinheiro de Barcélos, Arlindo Franklin 
Barboza, respectivamente, assi stentes do pessoal e do material, Go
tlieb José Bocorn i e José Rodrigues Sobra l alferes Agenor Barcé
los Fe io, Pedro Pereira Alves , ajudantes de ordens , Timoteo Ma
ciel dos Santos , Edwiges Pedroso de Almeida e 7 praças ordenanças . 

As unidades tinham a seguinte constituição: 
l.º batalhão de infantaria : comandante, tenente coronel Leopol

do Aires de Vasconcélos; fiscal, capitão Emerenciano Luiz Braga; 
ajudante, tenente Inocencio Pereira Lopes; porta-bandeira, alferes 
secretario Antéro Marcelino da Silva Junior; comandantes das l.ª 
e 2.ª companhia, capitães Firmino Rodrigues Bueno e José Fer
reira de Castro Brasil ; suba lternos, alferes Artur de Vilhena Oli
veira Pedro José Martins Tourinho, Targino Ventura Homem, 
Aparlcio Gonçalves Borges, Dario Anastacio da Silveira, Cícero Au
gusto Wellausen; e 220 praças. 

3.º batalhão de infantaria: comandante, tenente coronel Aristi
des da Camara e Sá; fisca l majo r Manoe l Gonçalves Cardozo; aju
dante capitão Jeremias José Tavares ; porta bandeira alferes se
cretario Felisberto Corrêa de Barcélo s; comandante das l.ª, 2.ª e 3.ª 
companhia, respectivamente, capitães Acacio Caetano de Almeida, 
Americo Monteiro da Costa e José Machado da Silva; subalternos, 
tenentes Cristiano José Bocorni, Jaime José Machado, João Pinto 
Guimarãe s; alferes Marcelino Rodrigues da Silva, Edmundo de Cas-
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tro Ferraz, Justino Marques de Oliveira, Paulino Padilha Gonçal
ves, Candido Benites Guimarães, Pedro José de Almeida e Antonio 
Inacio Fernandes, este comandante do pelotão de metralhadoras; e 
383 praças. 

Grupo de Metralhadoras: comandante, capitão Alzimiro Fran
cisco Wellausen; comandantes dos l.º e 2.0 pelotão, tenentes Alcides 
de Oliveira Credideu, Antonio Dias de Oliveira; subalternos, alfe
res José Pinheiro, Ramiro Barcélos Feio, Trajano Marinho, Satur
nino Cavalheiro Ramos; e 88 praças. 

Escolta Presidencial: comandante, capitão Felicio Augusto de 
Almeida; subalternos, tenente Diogenes Braziliense Pinheiro, alfe
res Camilo Diogo Duarte, Orestes Carneiro da Fontoura e Artur 
Rocha; e 87 praças. 

Serviços Auxiliares: uma seção de enfermeiros e padioleiro s, 
composta de 18 praças. 

Formaram ao todo, pela Brigada Militar, 853 homens. 
À proposito da co-participação da força estadual, nessa soleni-

dade, o presidente do Estado recebeu, do comandante da 3.ª Re
gião Militar, um oficio de agradecimento pelo "brilhante concurso 
prestado pelas forças da Brigada Militar do Estado, na parada co
memorativa do primeiro centenario de nossa emancipação politica, 
que revelaram esmerado asseio e demonstraram ardor e entusias
mo à instrução e à disciplina". 

A A Federação, do dia 8
1 

depois de descrever outras ceremonia s, 
na epigrafe Parada Militar, assim se referiu à Brigada Militar: 

"Brigada D. - Brigada Militar do Estado. - As for
ças desfilaram garbosamente pela rua dos Andradas , 
onde se premia a multidão , que as ovacionou, com sal
vas de palmas e vivas ao Brasil, ao Exercito. à Briga
da Militar , aos Tiros de Guerra e aos Ginasios. 

As tropas da Brigada Militar, que estavam em uni
forme de gala, obedeciam ao comando do coronel Afon
so Emilio Massot, comandante geral, e compunham-se 
dos 1.0 , 2.0 e 3.0 batalhões de infantaria, l.º regimento 
de cavalaria e Grupo de Metralhadoras . Pela correção e 
disciplina fizeram jús aos aplausos com que a multidão 
as recebeu, em sua desfilada pela rua dos Andradas." 

Houve um equivoco, nessa noticia: os 2.0 batalhão de infanta
ria e l.º regimento de cavalaria não tomaram parte na parada, por 
estarem sediados fóra da capital, e foi omitida a Escolta Presi
dencial. 

Em Santa Maria, o 3.0 esquadrão daquele regimento. sob o co
mando do capitão Pedro Vaz Ferreira Filho, formou incorporado 
à 5.ª Brigada de infantaria: e os capitães Candido Alves de Mes
quita e Lupicinio de Oliveira Guimarães tomaram parte na parada, 
aquele no estado maior da referida Brigada e este no do 7.0 regimen
to de infantaria. 

Do 2.0 batalhão de infantaria e do 2.0 regimento de cavalaria, es
tacionados no Rio Grande e em Santana do Livramento, respecti
vamente, formaram sub-unidades, que desfilaram pelas principais 
ruas. 

., 
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Na grata efemeride, o comandante geral publicou expressiva 
orde m do dia, na qual, depois de historiar os acontecimentos que 
culm ina ram com o brado de - Independencia ou Morte! -. conci
tou aos homens de seu comando a "sempre e cada vez mais dis
pensar o melhor de nossos esforços de nossa energ ia e do nosso 
patriotismo para que ela refulja comÓ estrela de primeira grandesa." 

O governo do Estado ainda em comemoração ao magno acon
tecimento baixou o decreto n.0 3. 023 de 6 de setembro dado à pu
blicidade 'na ordem do dia da Brigada, de 16, relevando de punição 
as praças que , declaradas deser tora s, se apre senta ssem ao serviço 
até o dia 15 de novembro do mesmo ano. 

Finalmente, ainda por motivo das comemorações que se reali
zavam, o comando da Brigada instituiu concur sos, obrigatorios, pa
ra as diversas unidades, em carater interno, de cujos programas 
constavam provas de corrida de mil metros, saltos em altura e em 
profundidade, arremesso de esfera, de granadas, partida de futeból, 
tiro para oficiais e praças, com premias em dinheiro aos vencedo
re s, sendo que, nas unidade s de cavalaria, a partida de futeból foi 
substitu ída por uma prova de equitação, com varias obstaculos . 

Os resultado desses concursos foram brilhante s, o que veiu de
monstrar, mais uma vezi o interes se dedicado pelo pessoal aos di
versos ramos da instruçao. 

A 15 de outubro, por ocasião da passage m do 30.º aniversa rio 
da creação da Brigada Militar, foram entregue s os premias aos 
vencedo res dos concursos acima. Tambem o coronel Massot fez pu. 
blicar um Album, com fotografias de diversas fazes da vida da cor
poração , dist ribuindo -o entre a oficialidade e autoridades . 

Estabelecia o Regulamento Geral , que baixou com o decreto 
n.0 1937, de 18 de junho de 1913, que a reforma dos oficiais e pra
ças sómente seria concedida nos casos de invalidez em serviço do 
Estado. 

Quanto às respectivas vantagens , dispunha; 
- para os oficiais, que tive ssem mais de 25 e menos de 35 anos 

de serviço o soldo por inteiro do respectivo posto; e para os que 
contassem' mais de 35 anos de serviço , a reforma no posto imedia 
to, com o soldo por inteiro deste posto; para os que se invalidassem 
antes dos 25 anos de serv iço, tantas vigessimas quintas partes do 
soldo quantos fossem os anos de serviço, salvo se a invalidez pro
viessé de lesão ou desastre em ato de serviço, em que teriam O sol
do por inteiro, qualquer que fosse aquele tempo. 

Vê-~e., pois, que, em ._hipotese _algum~, os oficiais afastavam-se 
da efetividade com vencimentos integrais, porque, nem mesmo 
àqueles que se incapacitavam no desempenho da função, se con
cedia mais que o soldo simples. 

As praças só obtinham reforma, quando se incapacitavam em 
consequencia de lesão ou desastre em ato de serviço, e com o sol
do por inteiro , qualquer que fosse o tempo de permanencia nas 
fileiras. 

Deante de tal situação, muitos oficiais, adoentados e às vezes . 
com idade que já não lhes permitia a execução de certos encargos, 
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conservavam -se nas fileiras, indo alem de suas forças, pois a re
forma, reduzindo os seus vencimentos, agravava seria mente a res
pect iva situação economica obrigando-os, na maioria dos casos, a 
procw-ar outra ocupação de carater civil nem sempre compativel 
com a posição que haviám ocupado. ' 

Para melhorar tal situação, que, para muitos, se tornava an
gustio sa, o governo do Estado baixou, em 7 de novembro, o decre
to n.0 3.046, estabelecendo novas normas para a reforma de oficiais e 
praças, asseg urando -lhes maiores direitos e vantagens. 

Passaram, então, a ser inativados com o soldo por int eiro os ofi
ciais e praças que contassem mais de 25 anos de serviço e menos 
de 30; se contassem mais de 30, com o soldo por inteiro e mais dois. 
por cento adicionais, correspondentes a cada ano que excedesse de 
30; e com os vencimentos integrais, se contassem mais de 35 anos 
de serviço, alem da graduação, aos oficiais, no posto imediato. 

Quanto aos que se invalidassem antes dos 25 anos de serviço , 
foram conse~vadas as mesmas vantagens existentes anteriormente, 
agora estendidas, tambem, às praças. 

Tambem foi assegurado o direito à reforma aos oficiais do Exer
cito, instrutores da força, que nela ocup assem postos em comissão, 
desde que se invalidassem em serviço do Estado , com as mesmas 
vantagens concedidas ao pessoal efetivo ; e os aspirantes a oficial e 
inferiores, habilitados em exames praticos para o primeiro posto e 
que contassem mais de 25 anos de serviço ao Estado, teriam a re
forma com as vantagens a que tivessem direito e a graduação do 
posto de alferes . 

Alem destas disposições outras de carater secundario contin ha 
o referido decreto. ' 

Realizando-se , a 25 de novembro, a eleição para pre sidente do 
Estado e tendo sido aprese ntado , mais uma vez, a candidatw-a do 
detentor do cargo, o insigne cidadão dr. Antonio Augusto Borges 
de Medeiros, estabeleceu -se uma dissidencia no seio do Partido Re
publicano , cuja maioria o apoiava. 

Reunidos os dissidentes a outras facções politicas inclu sive a 
quase totalidade do Partido Federalista, forma ram a '"Aliança Li
bertadora" e apresentaram, em oposição, a candidatura do não me
nos digno patrício , dr. Joaquim Francisco de Assis Brasil. 

Desde ai, acirraram-se os animo s, o que mais tarde levari a o 
Rio Grande à luta fratricida. 

Em quase todo s os pontos do Estado travavam-se discussões 
acerrimas entre os partidarios de um e outro candidato degeneran-
do, à vezes, em conflitos. ' 

Ao aprox imar -se o dia do pleito , começaram a surgir ameaças 
de perturbação da ordem publica, principalmente na região do mu
nicípio de Palmeira. 

Procurando prevenir os acontecimentos, o governo determinou 
que seguisse, de Santa Maria para aquela comuna, uma força de 50 
homens do 1.0 regimento , a qual partiu a 21 de 'novembro, sob o 
comando do tenente João Pedro Barboz a. 
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C A P I T U L O III 

- Candidatura do dr. B orges de Med ei
ros à reeleição presidencial. - Mud ança de 
parada de unidades e movimentos de forças. 
- Conflito em Alegrete. - Primeiras noti
cias de perturbações da ordem , no Estado. -
Creação do 1.0 corpo provisorio de Passo Fun
do. - Boatos. - Posse do dr. Bo rges de Me
deiros. - Sitio de Passo Fundo. - O general 
Firmino de Paula organiza forças legais . -
Tiroteio junto à caixa dagua do Jacuís inho. 
- Os revolucionarios em Carasinho. - Tiro
teio em Marcelino Ramos. - Expedição à 
Serrinha . - Tiroteio n o sertão do Herval Se
co. - Encontro do Votouro e morte do capi
tão Jaime José Mac hado. -

Apr oximando-se o término do periodo presidencial n0 Estado 
foi lançado pela A Federaçã o, de 25 de setembro de 1922. um ma~ 
nifesto do Partido Republicano, proclamando a candidatura do dr. 
Antonio Augu sto Borges de Medeiro s, à reeleição. Seria esse o quin 
to período a ser exercido pelo eminente cidadão, se fosse reeleito, 
como re almente foi . 

Assinavam esse manifesto o general Manoel Teofilo Barreto 
Viana , presidente da Assembléa dos Representantes, genera l Firmi
no de Paula e coronel Pedro Lui z da Rocha Osor io, chefes político s 
de incontestavel pr estig io nas regiõe s serranas e su l, respectivamente, 
dr. José Montaury de Aguiar Le itão, intende nt e municipal de Por 
to Alegre e Lindolfo Boeker Collor deputado federal. 

Esse 'manifesto re cebeu a adesão una nime das comissões exe
cutiv as muni cipais do Partido. 

Com essa indicação, porém, não est iveram de acôrdo os elemen
tos do partid o oposic ionista - os Fe deralis ta s - como não podia 
deixar de ser , e a ele se aliaram elementos repubUcan os, dissiden 
tes, apresentando , então, a candidatura do dr. Joaquim Francisco 
de Assis Br asil , nome bastant e conhecido no cenari o político nacio 
nal e de projeção fóra das fronteir as do Pais. 
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'Começaram, então as discussões pela imprensa partidaria. 
Os animos se foram exaltando e às vésperas do pleito de 25 de 

no~embro, a sit uação tornára-se pesada, prenunciando graves acon
tecimentos. 

A oposição falava, abertamente, em revolução; os meno s ar 
dorosos, mas exaltado s tambem, referiam-se a desordens que se
r iam praticadas, no sentido de prejudicar a eleição. 

Dessa fórma e afim de preservar a ordem sériamente ameaçada, 
o governo determinou o deslocamento para regiõe s mais sujeit as a 
perturbações, de vario s elementos da ' Brigada Militar. 

Assim, o 2.0 batalhão de infant aria, cuja séde era a cidade do 
Rio Grande, foi mandado recolher-se a Porto Alegre, onde chegou 
a 12 uma companhia e o restante a 16 de janeiro; para Venanc io Ai
res~ segu iu, a_ 22, um contingente de 94 praças, sob o comando do 
maJor Franci sco Gonçalve s Varéla, levando como suba lternos o 
tenente Ild efonso Carlos de Figueiró e alferes Manoel Nune s da 
Costa, Cassiano Martin s dos Santos e Franci sco José Martin s. 

Desse contingente permaneceram naquela localidade o alfere s 
Manoe l Nunes da Costa e 30 praça ·s, recolhendo- se o restante à ca
pita l, no dia 24. 

Nesse mesmo dia , 24, o major Varéla, com os alferes Cassiano 
e ~artin s, e 46 praças , seguiu para o municipio de Dores de Cama 
qua . 

Alem dessas forças , o 1.0 regimento de cavalaria, como já vi. 
mos, tambem deslocou-se de Santa Maria para o municipio de Pal 
meira. 

Chegou, finalmente, o dia do pleito: 25 de novemb ro . 
Em Palmeira, onde se esperava alteração da ordem , correu tu

do em relativa calma . Os chefes adversarios Fidencio Mélo e Leo
nel Rocha, que chegar am a ter gente reunida , dissolveram-na, aten
dendo o conse lho da autoridade policial , por intermedio do tam
bem chefe oposicioni sta , Felipe Portinho. que espontaneamente se 
oferecera ao chefe de policia, para entrar em entendimento com 
seus correligio nario s. 

Assim, entr etanto , não ocorreu em outros pontos do Esta do. 
No interior do municipio de Passo Fund o, nos 4.0 e 6.0 distrito, 
graves fatos se desenrolaram nas mesa s eleitorais. 

Em Alegrete onde os animos estavam seriamente exaltados, 
deu-se grande conflit o na noite de 25. 

Na tarde desse dia, um a folha oposicionista local afixo u um 
telegrama anunciando que , em Palmeira , uma força da Brig ada 
travára cÓmbate com elementos adversarios. Pura invencionice, co
mo se vê, com o fito unico de causar maior animos idade, pois o 
pleito naquele municipio decorrera mais ou menos em ordem. 

n 'eante dessa notic ia,' os oposicionistas reuniram -se à frente da 
r edação do jornal dado vivas à revolução e morra s aos legalistas. 

Começaram, então, as provocações e, à noite , quand o se pro
cedia a apuração da votação na l.ª mesa eleitoral, que funcionár a 
no salão do edifício da Intendencia Municipal , estabe leceu-se forte 
discussão seguida de grave conflito, entre elementos das duas 
facções. Foram mortos nessa ocasião o cidadão Marcirio Rodri
gues mesario republi cano, e O coronei Vasco Alves Pereira, chefe 
federalista; e feridos , o dr. Gaspar Saldanha e major Oscar de Sou-

.. 
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za, aquele oposicionista e este republicano. 

Generalizou-se, em seguida, o conflito e o edifício da Intenden . 
eia foi atacado e tiroteado do interior de automoveis onde haviam 
sido, previamentE:, escondidas algumas armas. ' 

A A Federaçao, em telegrama de 20 de dezembro , procedente do 
Rio, sobre a sessão da Camara dos Deputados, informou ter sido li
do, por um dos repr esentante s do Estado, um telegrama que, a 22 
de novembro, o presidente Borges de Medeiros dirigira ao minis
tro da justiça, informando-o de que "ha dois meses, generalizou-se 
no E stado ardente campanha eleitoral, sem trazer perturbações da 
ordem, mas, mercê da insuficiencia de cultura cívica a propagan
da oposicionista tem se caracterizado pela virulencia' e linguagem 
injuriosa às autoridades. Candidato oposicionista percorre Esta
do, sem sofrer desacato . Situação geral é de completa ordem, ex
cetuada apenas em um distrito rural município Palmeira, onde 
grupos armados ameaçam fun cionar ios publicos, interceptando es
tradas, cortando fios telefonico s, lançando mão todos os meios fim 
impedir instalação mesas." 

A 13 de janeiro ele 1923 encontram-se as primeiras noticias 
sobre perturbaçõe s da ordem. Publica, A Federação, um telegra . 
ma de Soledade, informando que ali continuam circulando boatos 
alarmante s, provindos de Passo Fundo; que o diretorio federalista lo
cal publicára um boletim, declarando, entre outras coisas, o seguinte : 
- "Não cogitamos desse meio para a conquista de nossos direitos; 
lutamo s dentro da lei pela defesa dos nossos ideais. Assim, acon
selhamos a todos os nossos correligionarios e amigos calma e res
peito às autoridades constituídas, porque só queremos a luta den
tro da paz e não uma revolução que só viria perturbar a tr anq uili
dade de nossos concidadãos. Somos partidarios da ordem e seguin
do as idéas de Gaspar Martins, diremos com ele: - A guerra civil 
é O maior flagélo que póde cair sobre um povo." 

Bonitas e patrioticas palavras que, infelizmente, não encon
traram éco. 

Nesse mesmo dia 13, estando o l.º regimento de cavalaria es
tacionado em Palmeira, assumiu o respectivo comando o tenente 
coronel Claudino Nunes Pereira seu comandante efetivo, que, des
de 1918, estava afastado da tropa, no desempenho de missões de 
cara ter político-administrativas. 

Acentuand o-se os indíci os de que seria perturb ada a vida or
dinaria do Rio Grande, pela reunião de elementos feita por diver
sos chefes oposicionistas e, principalmente, na região serrana, o go
verno, por decreto n.0 3.086 de 16 de ·ane iro creou o l.º cor o 
provisorio com s de em Passo Fundo sujeito ao comando e regu. 
lamento da Brigada Militar, com o efetivo de 270 homens. sendo 
19 oficiais e nomeou seu comandante comissionado no posto de 
tenente cOronel o major João ÇandidÓ Machado. 

Muitos outros corpos dessa natureza foram creados no decor
rer da revolução, a maioria dos quais ficou grupad a nas ~inco Bri
~adas Provisorias: do Norte, do Oéste, do Sul, do Nor ste e~ 

entro (l.ª, 2.ª. 3.ª, 4.ª e 5.ª, respectivamente). 
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Relevantes foram os serviços prestados à causa da legalidade 
por estas corporações, compostas de elementos civis que a situação 
transformou, de um momento para outro, em aguerridos soldados, 
afrontando com estoicismo e galhardia as agruras de uma luta cru 
enta, que se desenrolou , principalmente, em meio de um a inver
nia mel emente. 

Creados com subordinação ao comando e regulamentos da Bri
gada Militar, é obvio que essas unidades de emergencia, enquanto 
existiram , fizeram parte integrante da corporação. E é por isso que, 
ao descrever os acontecimentos, muitas referencias faremos a elas. 
Alem disso, raro foi o corpo provisori 0 que não teve em seu meio 
elementos da força ativa quer oficiais quer praças. 

O Esboço Historico da Brigada Militar ficaria, portanto, incom 
pleto se omitíssemos as ações em que as forças provisorias agiram 
por si sós, sem O concurso da tropa permanente. 

E os boatos continuavam. Ora de um Jogar, ora de outro, che-
gavam noticias alarmante s. , 

A 19, a A Federação publicava um telegram a de Rosario, dizendo 
constar, ali que Honorio Lemos tinha gente reunida, nada havendo, 
entretanto, de positivo. Outro despacho, de Uruguaiana, informava 
que proceres libertadores haviam pedido garantias à força federal 
aquartelada naquela cidade , refugiando-se no respectivo quartel. 

De Alfredo Chaves, um cidadão dirigiu-se ao comando da 3.ª Re
gião Militar, queixando-se de violencias comet idas. 

Todas estas noticias, e outras mais destinavam- se a produzir 
efeitos ao longe ... 

Finalmente, a 25 de janeiro, já com a ordem alterada no Estado, 
o dr. Borges de Medeiros presta compromisso perante a Assem
bléa dos Representantes e empossa-se no cargo de presidente, para 
0 qual fôra reeleito por indiscutível maioria. 

Desde 20, a população de Passo Fundo era alarmada com a apro
ximação de grupos revol ucionar ios, que, constava, atacariam a ci
dade, com o concurso de outras forças, que se estariam organizan
do no interior do município. 

O 1.0 corpo provi sorio ainda em organização, e os elementos ci
vis, que se lhe agregaram, para a defesa da cidade, orçavam em cer
ca de 500 homens, para os quais dispunha-se, apenas, de 300 armas 
de guerra; os re stantes estavam armados de revo lveres e armas de 
pequena eficiencia bélica. 

Tambem fazia parte da guarnição local um contingente do l.º re
gimento de cavalaria composto de 71 praças. sob o comando do ca
pitão Candido Alves de Mesquita. 

Ao que parece , a intenção do adversa.rio era de apossar-se da 
séde do município, para ai estabe lecer um outro governo, seu, for
çando, dess'arte, a intervenção federal, grande esperança que ali
mentava. 

Malogrou-se entretanto, o plano arquitetado. Ardorosamente 
defendida a cidade sustentou o sitio até o dia 31 quando os atacan. 
tes fugira

1

m, à aprqximação das . força s do generaÍ Firmino de Paula. 
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Em tal emergencia, prestou relevantes serviços o dr. Julio Avila 
engenheiro da Viação Ferrea, auxiliado eficaz e denodadamente po; 
outros elementos da mesma. 

Dirigiu a defesa de Passo Fundo o tenente coronel João Candldo 
Machado, comandante do 1.º corpo provisorio, o qual, a 4 de feve
reiro, publicou uma ordem do dia fazendo ampla exposição do si
tio. Apesar de ser um documento ' extenso vamos transcreve-la na 
integra, porque relata fielmente o que foram aquele s dias angus
tiosos e difíceis : 

" Exposição do sit io de Passo Fundo. - Tendo sido 
levantado, à tarde de 31 de janeiro ultimo, com a apro
ximação da . coluna do bravo general Firmino de Paula, 
mandada em nosso auxilio pelo benemerito governo do 
Estado , o sitio posto a esta cidade pelas forças revolucio
narias de João Pedro, Quim Cezar Fernando Goelzer 
João Rodrigues Mena Barreto, SalÚstiano de Paula, Si~ 
mão Machado e Pedro Lopes de Oliveira (Lolico), sitio 
esse começado no dia 24 do mesmo mês, cabe a este co
mando rememorar, sumariamente, o que foram esses 
dias de provação e gloria, pelas quais iniciou sua car. 
reira, recebendo o batismo de fogo, esta nova unidade 
da força publica do nosso Estado . . 

. Aqui chegado, de Porto Ae_lgre, à noite de 16 de ja
nerro, com o encargo de organizar e comandar este cor
po, no dia imediato dei andamento à tarefa, incorporan
do os primeiros contingentes de voluntarios e preen
chendo o quadro de oficiais e inferiores, tudo de acôr
do com as instruções recebidas do exmo. sr. presidente 
do Estado e Comando Geral da Brigada Militar. 

Nem siquer estava ainda completo o efetivo marca
do para essa organização, eis que, no dia 20 do mesmo 
mês, já a cidade era posta em alarme pela aproximação 
de forças revolucionarias, que se dizia vinham ~taca-la, 
de concurso com outras que se formavam em var10s pon
tos do município, dando margem a que o corpo entras
se em rigorosa prontidão. 

Em tal situação, que progressivamente foi-se agra
vando nos dias subsequentes, este comando, a 23, fez 
reunião de oficiais afim de serem examinadas as condi
ções da praça e combinada a resistencia para a hipotese 
de assalto dos revolucionarios. 

Em seguida e com o concurso do contingente da 
Brigada, ao mando do capitão Candido Alves de Mes
quita, oficial este que, à noite de 22, recolhera-se de Bôa 
Vista de Erechim, com 40 praças; a outra parte deste 
contingente aqui destacada em numero de 32 praças, 
às ordens do tenente Leovégildo Lopes da Rosa; a for
ça policial do municipio com o efetivo disponível de 50 
praças mais ou menos sob o comando do major Edmun
do DaÍmacio de Oliveira e elementos civis da cidade e 
de fóra que estavam re'unidos em torno do chefe polí
tico local, dr. Nicolau de Araujo Vergueiro, digno in-
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tendente do munic ípio e deputado estad ual, forças estas 
que com o efetivo deste corpo não iriam a mais de 500 
homens, dos quais cerca de 200 dispondo apenas de re
volveres e armas semelhantes, foram ampliadas e refor
çadas as linhas, fazendo-se varias obras de defesa e to
mando-se todas as providencias que ao nosso alcance es
estavam nessa grave conjuntura. 

No dia 24, ao escurecer, chegava noticia que nume
rosa força revolucionar ia tinha nessa tarde, acampado no 
logar denominado Pinheirinho,' a menos de duas leguas 
ao nascente da cidade e nesse mesmo dia eram cortadas 
pelos revoluciona.rios a via-ferrea no trec ho entre Cara
sinho e Pinheiro Machado , bem éomo o telegrafo da es
trada, quase todas as linhas do telegrafo geral e as linhas 
telefonicas entre a cidade e os distritos. 

Na manhã de 25, apareciam ao nascen te da cidade 
piquetes, sendo que um deles tomava posição e estendia 
linha no alto da coxilha proxima ao rio Passo Fundo, a 
pouco mais de um qu ilometro dos limites urbanos, e lo
go adeante, no alto em que se acha a séde da fazenda de 
Artemio Odiosola, cons ideravel força se mostrava em 
fórma, devendo ter mil homens, vindos dos 2.0 , 3.0 , 5.0 e 
10.0 distritos deste município, serra do município de Gua
poré e sertão do rio Uruguai, e tendo por principais os 
federalistas João do Padre, Quim Cezar e Fernando Goel
zer . 

Assim contituidos e ocupando excelen te posição, co
meçaram os revolucio narios a movimentar-se ativamente 
para o lado da cidade, estendendo sua ação até o limite 
da mesma e colocando um contingente no capão cortado 
pela estrada de ferro, à esquerda e muito proximo à nos
sa posição do passo. 

Sendo este capão ligado à restinga do rio Passo 
Fundo e conseguintemente ao outro capão que da mes
ma sai do lado de cá dessa restinga, terminando ao pé 
da linha de Tiro de Guerra n.0 225, situada dentro da 
cidade era de prêve r que o adversario tentasse ai um 
golpe,' vindo por dentro do mato e flanq ueando, portan
to, não só aquela nossa posição, como tambem o pro
prio quartel deste corpo, que assim poderia ficar ex
posto a dois fogos. 

Urgia, pois, remover a perigosa hipotese, e para 
isso foi precioso elemento um trem entr incheirado que 
providencialmente ideou e depois de prev io acõrdo pôz 
à nossa disposição o dr. Julio A vila, digno engenheiro 
da Viação Ferrea, trem esse constituído de locomotiva 
blindada e um carro engradado, com tri ncheira e que 
imediatamente entrou a operar na zona ameaçada, re
cebendo um contingente deste corpo, sob o comando do 
capitão Osvaldo Sintz e indo, audaciosamente, desalo
jar O inimigo da posição que ocupava no mencionado 
capão. 

., 
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Essa operação foi relativamente facil , porque às pri
meiras descargas trocadas o adversario fugia em desor
dem, convencido da sua impotencia, deante do poder 
ofensiva da trincheira ambulante, que ass im O desafia
va na sua propria posição, onde aliás estava ele res
guardado pelo mato. 

À tarde desse mesmo dia, com o auxilio do dito 
trem, que avançou e foi postar-se em posição conve
niente sobre aquele capão, faziamos um reconhecimen
to ao campo inimigo, sendo dessa operação encarrega
do o major Edmundo Dalinacio de Oliveira, com um pi
quete de valorosos civis, constituido pelos senhore s 
Aristoteles Lima, Alvaro Schell de Quadros. Braulio 
Estivalet, Amador Araújo, Lauro Xavier de Castro, João 
Borges e Antonio Chafon sendo estes dois ultimos a 
pé, piquete esse que audaciosamente avançou, desalo
jando e pondo em fuga o grupo revolucionario que se 
achava no alto da primeira coxilha. 

Ainda no mesmo dia, já ao anoitecer, novamente 
seguia o trem entrincheirado para o capão já referido 
visto suspeitar-se que para ali tivessem voltado os re'. 
volucionarios. Efetivamente , assim acontecera, pois que 
este nosso reconhecimento foi atacado por numeroso 
grupo dentro do capão, respondendo com nutrida fuzila
ria e outra vez pondo em vertiginosa debandada o ad
ve rsario . 

Com esta segunda batida, ficava a posição em refe
rencia definitivamente sob a nossa ação, pois não mais 
voltaram a ela os revolucionarios, ne1~ podiam voltar, 
porque constantemente o trem percorr1a aquele trecho, 
se prolongando às vezes até a ponte do Miranda. 

Tornava-se assim inexpugnavel todo o extenso se
tor entre a estação da estrada de ferro e o capão aludi
do, visto que pelo trem em referencia eram cobertas 
as nossas duas importantes posições , da ponte do rio 
Passo Fundo e da entrada da rua General Cana barro. 

Providenciou-se, então, na aquisição de mais dois 
trens do mesmo tipo, os quais foram logo preparados, 
cada um com dois carros trincheiras, sendo respectiva
mente encarregados do centro e norte da cidade, com 
ponto de junção na Avenida Brasil , onde em qualquer 
emergencia grave serviriam de poderoso reforço às po
sições centrais, com ela cruzando fogos . 

Dada a feliz disposição da via ferrea , ficavamos as
sim protegidos por ela numa extensão de cerca de oito 
quilometros, pela qual só à custa de elevadissimas per
das poderiam os revolucionarios penetrar na cidade, se 
penetrassem. 

A distribuição das nossas forças, pelos varios seto
res da praça, foi feita do modo seguinte : 

Quartel do Corpo - tenente Pedro Alves. com um 
piquete do esquadrão a que pertence; 
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Quartel do Exercito - capitão Apolina rio Torre s, 
com o seu esquadrão e civís;depo is reforçado com um 
contin gente da Brigada; 

Passo - capitão Horacio Franklin da Silva e con
tingente do seu esquadrão. Como a situação se agra
vasse fiz segu ir para ali o capitão Cand ido Alves de 
Mesquita, com um reforço da Brigada, e esquadrão de 
d".'is, este ultimo sob a direção do sr. Marcos de Oli
~i;;;.~0tortes, devendo esses elementos operarem em 

Entrada da rua General Canabarro - capitão Os
valdo Sintz, com seu esquadrão e civis, estes a cargo 
dos srs . . Bernardino Trindade, Francisco Rafael Sarai
va e Napoleão Antu nes de Almeida; 

Quartel da Guarda Municipal - comand ante inte
rino da mesma força, Manoel Matias Nesio, com um 
contingente a que estavam agrega dos civis a cargo do 
sr. Guilherme dos Santos; ' 

Boqu eir ão - capitão Francisco Sá, seu esquadrão, 
civis avulsos e reforço de praças da Brigad a Militar, 
afim de operarem em conjunto; 

Tr ens entrincheirados - setor ponte Passo Fundo 
à ru a Genera l Canabarro, sob o comando do alfere s 
Afon so José Ferreira; setor da rua General Canabarro 
à Avenida Brasil , comandado pelo capitão Osvaldo Sintz , 
e setor da mesma avenida ao Valinho, sob o comando 
do alferes do 1.0 regimento de cavala r ia da Brigad a Mi
litar , Eugenio Medeiros. 

No dia 26, o adversario manteve-se at ivo em suas 
posições, e à noite fez varias tentativas infrutíferas em 
diferente s pontos das nossas, sendo que num desses as
saltos, na linh a do quartel do Exercito , o inimigo, vindo 
pelo capão que fica ao lado e que vem sair nos fundos , ten
tou bater a força sob o comando do capitão Apolinario 
Torre s pela retarguarda motivo pelo qual orden ei que 
aquele' oficial retirasse com sua força para a Praç a Ta
mandaré , que fica pouco atraz da posição que ocupava. 
Essa manobra deu excelente r~sul tado, pois o inimigo, 
vend o frustrado seu plano , retrrou- se, mas no entanto, 
antes disso, ameaçou a posição ocupada pelo ~enente 
Pedro Alves, que era nosso acan toname nto , motivo pe
lo qual o mesmo oficial pediu reforço e como este não 
lhe pudesse ser dado, em vista das nossas reserva s es
tarem toda s distribuí das pelas demais posições. deter
minei-lhe que fizesse junção com a força do capitão 
Apolinario Torre s, e pouco depois ordenei ao alferes Ho
mero Leite, que, com um piquete de 10 pra ças, protegi
dos pelo trem entr incheirado ocupa sse novamente o 
nosso acantonamento, o que fÓi feito após violenta fu
zilaria, ao cabo da qual ficamos novamente sen hores da 
posição. 

A força do capitão Apolinario Torre s se conservou 
na Pra ça Tamandaré até ao ama nhecer do dia 27, re-
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gressando pela manhã à sua anterior posição do quartel 
do Exercito. , ' 

Por conveniencia da defesa mudamos no dia 26 o 
material deste corpo para o edi'ficio da rn'tendencia Mu
nicipal, ai colocando tambem a parte disponível dos 
dois cont ingente s da Briga~a, que estavam aquartela
dos na praça Marechal Floriano. 

A 27, as forças revolucionarias eram engrossadas 
por cerca de 600 homens ao mando de João Rodrigues 
Mena Barreto e Salustiano de Pactua que acamparam 
no Saladeiro São Miguel. ' 

Alem dos fatos acima narrados, repetiram-se as ten
tativas das noites anteriores e deram-se serios tiroteios 
em todas as nossas linhas, entre o escurecer e a ma
drugada. 

A 28, acampava à retaguarda da linha inimiga, pou
co alem do Valinho, o revolucionario Pedro Lopes de 
Oliveira (Lolico), com cerca de 200 homens, e em sua 
frente estacionava a força de Simião Machado, com 250, 
mais ou menos . 

Completamente circulada a cidade por todas essas 
forças , cujo total ia alem de 2. 000 homen s, trataram os 
sitiantes de arrebanhar todo o gado vacum e animais 
cavalares dos arredores , creando-se apreensões quanto 
ao nosso abastecimento, visto que o gado recolhido pa
ra dentro de nossas linh as não era suficiente senão pa 
ra poucos dias e na praça já eram escassos os generos 
alime ntícios. ' 

Logo às primeiras hor as da manhã desse dia as 
forças revolucionarias começaram a movimentar-se' em 
direção à cidade, notadamente a léste e ao norte, sendo 
que uma delas atingiu os limites urbanos na coxilha da 
Vila Rodrigues, acampando na chacara de Anacleto 
Machado. 

Tudo indicava que estava prestes o assalto geral dos 
sitiantes, que de fato, como depois se soube, tinham de
signado esse dia para fazer e disso desistiram pelo re 
ceio de fracasso que teria sido certo se o tentassem, 
dado o valor moral das nossas linhas e excelente disposi
ção dos elementos que nelas amparavam a causa da legali
dade, convencidos de que era necessari o resistir até o 
derradeiro cartucho. 

Todavia, houve , à noite, uma tentativa de penetra
ção pelo setor do Lava-pés, dando margem a cerrada fu
zilaria e, como sempre , ao rechasso dos atacantes. 

Deante da gravíssima situação em que nos acha
vamos e que pedia maior cautéla nas nossas linhas, to 
roei o expediente de convidar o sr. major do Exercito, 
Antonio Garcez Caminha, que aqui se achava, para 
examina-las comigo e tomarmos qualquer providencia 
ou providenci as que a inspeção nos sugerisse. 

Tendo esse digno oficial concordado plenamente com 
a dispos ição da defesa , foi a mesma mantida, prosse-
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guindo-se na vigilancia e aguardando-se a ação dos si
tiantes. 

'Como, porem, a situação se agravasse, reforcei o 
setor do Boque irão com 25 praças da Brigada Militar 
e lá permaneci todas as noites que se seguiram, até 
30, pois que ficará combinado que ali ser ia o ultimo 
reduto, devendo as forças de outros setores retirarem
se para lá , no caso de não mais poderem resistir; en
quanto os trens entrincheirados auxiliar iam os setores 
do quartel do Exercito e da Intendencia Municipal. 

Durante essas noites, determinei ao capitão ajudan
te José Faibes Lubiancací que ficasse na Intendencia 
Municipal com 9 praças a Brigada Militar afim de au
xiliar os civis que se achavam no Clube Pinheiro Ma
chado e no Forum. 

Ainda na noite de 28, fizemos instalar, em nossa 
posição do quarte l do Exercito, um holofote para auxi
liar a vigilancia do campo contiguo expediente que 
surtiu excelente resu ltado . ' 

No dia 29, os revolucionarios tomavam a 'Uzina Ele
trica, situada a 20 quilometros da cidade, tendo para isso 
mandado à mesma uma força às ordens de Oliverio Alves 
da Rosa e Julio Bohrer, pelos quais foram retiradas peças 
essenciais desse propr io municipal, bem como danifica 
da a linha condutora, pelo córte e derrubada de postes. 

Ficava, pois, a cidade às escuras, evidentemente 
com o fim de favorecer alguma operação que teriam em 
vista os sitiantes. Como, porem, chovesse contin uadamen
te toda a noite e nossa vigilancia fosse dobrada. só ti
vemos a registrar durante ela um tiroteio no setor do 
Passo, pouco depois do escurecer, sendo calmo o resto 
da noite. 

No dia 30, chegando ao nosso conhecimento que os 
revo lucionarios tinham-se apoderado de uma locomoti
va Malet e carros, com os quais organizaram um trem 
que operava entre Carasinho e Saladeiro São Miguel . 
trem este que, de fato, foi visto desta cidade, tratamos 
de conjurar o perigo de um ataque do mesmo. tanto 
mais perigoso para nós, quando era certo que. dado o 
grande poder de uma locomotiva tal, pod iam arre mes
sa-la contra O nosso trem entrincheirado, que policiava 
o setor norte , com o pessoal comandado pelo alferes 
Eugenio Medeiros, e que prestava relevan tes serviços, 
mant endo por muitas vezes nutrido tiro teio com o ini
migo e tirando-lhe gent e de combate . Por outro lado, 
o trem revol ucionari 0 podia tambem entrar na zona do 
sitio postando-se no trec ho entre a cidade e o Valin ho, 
de onde ameaçaria seriame nte a nossa defesa desse lado. 

Com o já mencionado dr. Julio Avila, seguiu então 
um a turma de pessoal da estrada de fer ro, guardada 
por força e transportada no trem entrinche ira do em re
ferencia, levando o encargo de cortar, como cortou, a 
linh a ferrea nas imediações do Valinho; identica pro-
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videncia tomando-se igualmente na linh a do Uruguai a 
tres quilometros da cidade, visto saber-se que tambem 
para esse lado os revolucionarios tinham um trem tra
fegando, entre a estação Coxilha e o sertão do Uruguai. 

A noite de 30 passou calma, porem' em grande vi
gilancia em todas as nossas posições . 

A 31, pela manhã, o trem entrincheirado que poli
ciava o setor do Passo, surpreendeu e pôz em completa 
debandada numerosa força que estava acampada na 
chacara de Anacleto Machado, posição essa que ficava 
abandonada pelos sitiantes. 

Pouco depois, um reconhecimento nosso, a0 mando 
do capitão Apolinario Torres protegido por um trem 
entrincheirado, era enviado às posições adversarias do 
Valinho, trav~ndo tiroteio com as mesmas e rechassan
do as respect ivas avançadas. 

Finalmente, ao escurecer deste dia, entrava na ci
dade, entusiasticamente aclamado pelas nossas forças e 
pelo povo, a colun a do bravo general Firmino de Pau -

À a cuja aprox1maçao os s1t1antes se retiraram em va
rias direções, abandonando o infrut ífero e criminoso si
tio que tinham realizado e durante o qual a coragem 
e Ó civismo dos heroicos defensores da praça se paten
tearam de modo brilhante , amparando a causa da lega
lidade, que assim triunfava sobre a impatriotica revo
lução, que viéra perturbar fundamente a vida e o pro
gresso do municipio_.., comunicando justa ansiedade e so
bressalto à populaça o. 

Assim registrados , em resumo , os acontecimentos 
desses memoraveis dias do siti o de Passo Fundo, cabe
me salientar a altissima cooperação que recebemos dos 
elementos que ao nosso lado sustentaram ou de qual 
quer maneira auxiliaram essa resistencia, tanto mais 
gloriosa quanto é certo que, alem de nossa grande infe
rioridade numerica em relação aos sitiantes, tínhamos 
que guardar uma circunferencia de cerca de dez qui
lometros , multiplicando energias para poder assegurar 
as numerosas posições importa nte s pelas quais o assa l
to podia ser trazido; com a observação de que o adver 
sario tudo fez para esgotar e aba lar a nossa resisten 
cia recorrendo a freq uentes ten tativas de penetração 
e Óutros meios com os quais pensava enfraquecer -nos. 

Felizmente porem o concurso dos trens entrin 
cheirados a qJe já alÚdi, e dos varias automoveis que 
mobilizamos e entre os quais se achavam dois caminhões, 
nos permitiram manter as posições sempre fortalecidas, 
porque se com os primeiros policiavamos eficazmente 
uma ertensa zona, com os ultimas deslocavamos com 
a maior prestesa quer do centro, quer de uma para ou
tra linha , os reforços que iam sendo reclamados nas 
emergencias mais difíceis. 

Louvor. - É-me grato deixar aqui registrado que, 
durante o sitio, os oficiai s e praças deste corpo, bem 
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como os destacamentos do 1.º regimento de cavalaria da 
Brigada Militar, que estavam sob meu comando, porta
ram-se de modo irrepreensível com va lor leald ade dis
ciplina e dedicação, desempenhando com denodo·. ab
negação e nítida compreensão dos seus deveres todas 
as mis sões que lhes foram confiadas , pelo que louvo o 
major fiscal, Edmundo Dalmacio de Oliveira, capitão 
ajudante José Faibes Lubianca capitães Apolinario 
Torres,Francisco Sá, Osvaldo Sin'tz e Horacio Franklin 
da Silva , tenentes Felix Gralha Homero Soares de Li
ma, Pedro Antonio Alves e alferes Homero Leite , AI
varo Rocha, Afonso José Ferreira e Leão Nunes de Cas
tro; bem com os oficiais dos contingentes da Brigada 
Militar, que est iveram sob meu comando capitão Can
dido Alves de Mesquita, tenente Leovegiido Lopes da 
Rosa e alferes Eugenio Medeiro s; e mais os inferiores 
e praças, quer deste corpo, quer dos contingent es alu
didos, devendo este louvor ser lançado nos assentamen 
tos dos mesmos , neste corpo , e os dos pertencentes aos 
contingentes mencionados ser transmitidos ao Comando 
Geral da Brigada Militar, para os fin s convenientes. 

Entre os civis , aparece em primeira linha, pelo seu 
exemplar devotamento e ardor, o ilu stre chefe local, 
dr. Nicolau de Araújo Vergueiro , que foi incansavel 
quer nas providencias de seu carg 0 de intend ente do 
município, quer em participar das vigilias, provações e 
riscos desses dias, nos quais por varias vezes expôz à 
sua vida nas posições avançadas, dando aos seus corre
ligionari os um grande exemplo de abnegação e valor. 

Tambem se recomendaram por inestimaveis servi
ços demonstrando bravura notavel nos momento s de 
maior perigo, os senhores Alvaro Schell de Quadros, 
Aristoteles Lima, Inocenci 0 Pinto, Brazilico Lima, Ju
venal Xavier. Bernardino Trindade, Marcos de Oliveira 
Fortes Braulio Estivallet, Amador Araújo, Claro Al
ves dÓs Santos , Lauro Xavier de Quadros, Luiz Maga
lhães, João Borges Avelino José dos Santos, Napoleão 
Antunes de Almeida Franci sco Rafael Saraiva João 
Gama João Aquino,' Guilherme dos Santos, João Lei
te Luiz Rodrigues Feliciano Trindade Diniz Macha
dÓ, Faustino dos Santos, Otaviano Lima: Antonio Cha
fon José Costa Sebastião Canabarro, Renato Cornelio e 
irmãos Gasparino Silva Zeferino Antunes José Ma
ria JÚiio Moura Florencio Antunes de OÜveira, Fan
go ' Gastão Marques, Arquimedes Vilanova, Claro Tei
xeira, Olivio Conti , Procoro Coelho Velasques, Henri
que Cruz, Ferreira Prompt, Maximo de ICóca, Manoel 
de Oliveira. Nunes, Perciv~ Silveira, Dr. Willi Peter
sen Benedito F. de Morais Dionisio Langaro, Tertu
liano Morais, Ricardo Jo sé de Oliveira, Felipe de Pau
la Oliveira Libindo Terra Agostinho Cruz, Graciliano 
Alves de êamargo Zéfiro 'Giusti Teodoro Chicuta, Ar
gemiro Barroso , Otavio Ribeiro, '.:rorge Barbieux e Renê 
Lucien Laier . 
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Foram, tambem relevantes os serviços do dr. Ju
lio A vila e pessoal 'da estrada de ferro salientando-se 
os maquinistas que serviram nos tren s entrinche irado s; 
bem como os civis que ocuparam as posições centrais 
no Clube Pinheiro Machado e no Forum e cujos nom es 
deixo de mencionar, por serem numerosos e não que
rer incorrer em omissão. 

Merece, tambem, referencia o sargento da Guarda 
Municipal , Nilo Tocantins que ocupou a posição do Ce
miterio e, tamb em, fez perigoso reconhecimento, sen 
do que na primeira manteve por varias vezes tiroteio 
com piquetes inimigos, causando- lhes baixas . 

Igualmente fez jús a referencia pela firmesa com 
que manteve a sua posição que era importante o co
mandante da mesma Guarda Municipal (interinÓ) Ma
noel Matias Nesio. 

Cumpro ainda o dever de enaltecer a cooperação 
valiosissima que tambem nos prestou nesses dias o sr. 
major Antonio Garcez Caminha, do Exercito Nacional, 
e concluo congratulando-me com este corpo e com os 
demais defensores da praça, pelo fato de não termos a 
lamentar nenhuma perda durante o sitio que assim 
deixo descrito, fato este que , dadas a constancia e vio
lencia dos assaltos repelidos , comprava a bõa disposi
ção e segurança das nossas linhas, em contras te com 
o que ocorreu com os sitiantes, que tiveram numero
sas pessoas fóra de combate." 

Logo que começou a acentuar-se a perturbação da ordem o 
general Firmino de Paulã, apesar de quase octogenario, mas dari.do 
mais uma vez prova de sua natur al e inquebrantavel energia e do 
seu grande amor às instituições, aceitou a incumben cia que lhe co
metera o governo do Estado, de organizar forças legais, na região 
serrana. 

Em conferencia com o tenente coronel Claudino Nunes Perei
ra, comandante do 1.0 regimento de cava lari a, o qual , de Palmei
ra , viéra estacionar perto da estação Santa Barbara, escolheram 
esta localidade para ponto de concentração dos elementos que vi
riam integrar aquelas forças, cujos primeiros contingentes ali co
meçaram a chegar a 23. 

No dia imediato o trem de passageiros procedente de Pa sso 
Fundo, foi atacado na caixa dagua do arro i'o Ja cu isinho , por ele
mentos revolucionarios, os quai s, logo após a passagem do comboio, 
começar am a depredar a linha ferrea. 

Informado disso, por passageiros , o tenente coronel 'Claudino, de
pois de entender-se com o general Firmino seguiu a fazer um re
conhecimento , acompanhando -o 82 homens' de seu regimento, sob 
0 comando do capitão Jaime José Machado . 

Ao aproximar-se do local , divisou numeroso grupo, em linha 
estendida à margem esquerda daquele arroio proximo à caixa da
gua o qual entretanto não hostilizou a fo~ça legal. Verificando 
que' a linha' ferrea estava interrompid a e sobrev indo a noite, 0 re
conhecimento regre ssou ao acampamento. 
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Perdurando o sitio de Passo Fundo, o general Firmino determi
nou a 28 a partida de suas forças em socorro da cidade. Seguiram -
em quatro trens, ocupando ,o l.º regimento o da vanguarda.' 

Ao aproximar-se da caixa dagua jâ referida, um piquete de se
diciosos, de cerca de 60 homens, tentou impedir-lhe o avanço. Um 
pelotão, sob o comando do alferes Martim Cavalcanti, depois refor 
çado por um esquadrão. dirigido pelo capitão Jo sé Rodrigues Cor
deiro, sustento u ligeiro tiroteio, tendo os atacantes fugido ao en
trar em ação um fuzil -metralhadora, arma de que, durante toda a 
revolução, os rebelde s sempre demonstraram enorme pavor. 

Daí em deante, até Carasinho, marcharam diar iamente contin
gentes montados, flanqueando os trens , em serviço de exploração, 
o que tornou a viagem morosa alem de que o abastecimento das 
locomoti vas era feito a baldes de agua, trazida de longe e com al
guma dificul dade, por estarem danificadas as caixas dagua. 

À aproximação das força s legais I como já vimos os revolucio
narios abandonaram o sitio da cidaae de Passo Fundo durante a 
tarde e a noite de 30, e retiraram-se em varias direções: 

Á tarde de 31, chegaram as forças àquela localidade sen do fes-
tivamente recebidas pela população. ' 

Malograda a tentativa de se apoderarem de Passo Fu ndo, os 
diversos gr upos que a cercavam, ao se afastarem, tomaram varias 
direções : Erechim, Palmeira Soledade Carasinho etc. 

Nesta ultima , as forças ievolucionaria s. ao mando de João Ro
drigues Mena Barreto e deputado Artur Caetano, praticaram algum as 
violencias . A hoje próspera cidade de Carasinho era, então. um po
voado, pertencente ao municipio de Passo Fundo; a junta revolu 
cionaria que se instituiu decretou a sua elevação à categ oria de 
vila, com o nome de Assisopolis e nomeou-lhe um governador, com 
os vencimentos diarios de cem cruzeiros ... 

As forças que se dirigiram para Bôa Vista do Erechim procu 
raram ref ugio na fazenda Quatro Irmãos tendo danificado , em seu 
trajéto, o leito da via ferrea para MarceÍino Ramos. 

O 1.0 regimento recebeu a incumbencia de restaura-la, seguin
do a 2 de fevereiro; a 3d atingiu àquela localidade e, a 7, regre ssou 
para Passo Fundo, ali eixando uma força de 25 praças. sob o co
mando do alferes Domingos Mazzili. 

No mesmo dia 3, o alferes Mazzili, com praças em numero de 
5, foi mandado em diligencia ao logar denominado Pinhal. tend o 
pernoitado na casa ocupada pela Comissão de Terras do Estado, onde 
já se achavam outras 5 praças e os engenheiros drs. Luiz de Azevedo 
Filho, Gasta!, alem de 16 civis, que obedeciam à direção do sub
intendente da Séde Nova , Pedro de Tal .. 

Na madrugada de 4. o pequeno contmgente, que somava ao to
do 27 homens, foi inopinadamente atacado por um grupo de sedicio
sos, avaliado em mais de 50 homens, pertencente à coluna de Fe
lipe Portinho. 

Ao nutrido fogo do inimigo, que durou mais de uma hora, os 
atacados responderam com energia; às primeira s descargas foram 
postos fóra de combate dois dos civis, morrendo um e ficando gra-
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vemente ferido outro. 
Na impossibilidade de oferecer resistencia eficaz dada a dis

paridade de numero, o contingente retirou para a mata proxima, 
conseguindo escapar a um sacrificio certo e inutil ocasião em que 
se extraviaram os soldados Antonio Farias Corrêa e Candido de 
Oliveira da Silva . 

Segundo publicou o comando das Forças em Operações na re
gião serrana, em sua ordem do dia de 12 de março as praças do 
1.0 regimento conduziram-se muito bem cumprindÓ com lealdade 
e valor o seu dever, salientando-se entrétanto o cabo Satiro Ven 
tura e o soldado Norberto Pinto , péla fórma distinta e bravura com 
que se portaram no mais aceso da luta declarando ainda o mesmo 
documento que o alferes Mazzili conduziu -se bem dirigindo com 
calma e firme sa os homen s de seu comando demon strando valor 
e compreensão do dever. ' 

A 25 de março, apresentou- se ao regimento acampado em Sa
nanduva, no município de Lagôa Vermelha, 0 soldado Candido que 
conseguira iludir a vigilancia dos sediciosos e ocultar -se na s pro
ximidades daquela localidade . 

No município de Palmeira, Leonel Rocha, com uma coluna re
volucionaria, que dizia ter 800 homens , pôs sitio à séde da comu
na, nos primeiros dias de fevereiro. Uma força provisoria. ao man
do tenente coronel Firmino de Paula Filho mandada em socorro 
da cidade, ficou tambem sitiada a cerca de duas leguas de mesma. 

Isto fez com que o general Firmino de Paula partisse com ou
tras forças, a cuja aproximação fugiram os rebeldes. 

Um grupo desses elementos tomou de assalto a povoação de 
Nonoai. 

Para liberta-la, partiu de Passo Fundo , a 19 de fevereiro. sob 
o comando do tenente coronel Claudino, uma coluna, constituída 
do 1.0 regimento de cava laria e do 1.0 batalhão de infantaria, este 
chegado dias antes com procedencia de Porto Alegre, sob o coman
do tenente coronel Leopo ldo Aires de Vasconcelos. A coluna foi 
estacionar no logar denominado Serrinha, sete leguas distante de 
Nonoai e ponto de cruzamento das estradas Passo Fundo-Nonoai e 
Palmeira- Pai61 Grande, ai permanecendo, por terem os rebeldes, 
ao saberem de sua aproximação , abandonado a povoação. 

Tendo conhecimento de que, no sert ão do Votouro duas e meia 
leguas distante de Nonoai, Zéca Ferreira, guerrilheiro federalis. 
ta da revolução de 93, conservava reunido um pequeno grupo de 
sediciosos o comandante da coluna resolveu mandar explorar a zona. 

Foi cometida essa incumbencia ao alferes Martim Cavalcanti, 
com um piquete de 25 homens. 

Na noite de 1.º de março quando essa pequena expedição mar 
chava sertão a dentro, por 'uma vereda, dificilmente transítavel, 
um grupo de sediciosos, emboscado em uma curva , rompeu fogo 
contra ela travando-se violento tiroteio que terminou com a fuga 
dos atacantes tendo sido feridos o alféres Cavalcanti, o vaqueano 
da expedição,' sr. José Joaquim de Moura, o sargento Vicente Al-
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ves da Silva e o soldado Clemente Fernandes, perdendo-se dois 
cavalos mortos e oito ensilhados, que se extraviaram. 

Tendo o alferes Cavalcanti mandado solicitar socorro para os 
feridos ao capitão Jaime José Machado este no dia imediato, re
solveu marchar de seu acampamento e,' ao chegar ao local, enten
deu ser de seu dever procurar rehaver os cavalos extraviados, que 
haviam caido em poder dos rebeldes. Com esse proposito. acom
panhado do alferes João Guimarães e 25 praças marchou contra 
a casa de Zéca Ferreira procurando cerca-la mas, infelizmente 
logo aos primeiros disparÓs o capitão Jaime atingido por um pro~ 
jetil tombou morto. ' ' 

Sobre esses encontros, o comando da coluna expedicionaria pu
blicou, em ~uas ordens do dia de 5 e 8, respectivamente , as seguin
tes referencias : 

" Exploração. - Chegando ao meu conhecimento que, 
à margem do rio Passo Fundo, no logar denominado Vo
touro, achava-se um grupo de sediciosos, chefiado por Zé
ca Ferreira, determinei que se fizesse uma exploração 
àquela zona, encarregando de executa -la o alferes Mar
tim Cavalcanti, COJU um . contingente composto de 25 
praças do l.º regiment.o de cavalaria , levando como va
queano o sr. José Joaquim de Moura , sub-intendente do 
distrito de Nonoai. 

Ao aproximar-se essa força do Jogar denominado 
Sertão do Herval Sêco, recebeu cerrada descarga de fu
zilaria, à queima-roupa , partida de um grupo de sedi
ciosos, emboscado à margem do pique por onde marcha
va, às 22,30 hora s . No primeiro momento, foram feri
dos o sr . José Joaquim de Moura e o soldado Clemente 
Fernandes , que com outras praças marchavam na fren
te . Travou-se, então, forte tiroteio, durante cerca de 
20 minuto s, ocasião em que prestou relevante s serviço s 
o fuzil-metralhadora, manejado com pericia e valor pe
lo 2.0 sargento Fioravante Ferreira da Silva. 

Terminado o fogo, apareceu um sedicioso que se 
extraviára do grupo, ferindo cotn um só disparo o al
feres 'Cavalcanti e o 2.0 sargento Vicente Alves da 
Silva. O alferes Cavalcanti, não obstante estar fe
rido , desfechou um tiro de revolver contra O audacio
so agressor. 

Terminado o tiroteio, o pequeno contingente ficou 
senhor do local, onde passou o resto da noite, em ple
no mato. 

Na manhã seguinte, verificou o alferes Cavalcan
ti que haviam morrido 2 cavalos, extraviando-se mais 
8 ensilhado s, inclusive o do vaqueano . Alem de vesti
gios evidentes , encontrados na posição ocupada pelos se
diciosos das baixas que sofreram foram achadas uma 
Winchester, em bom estado, um revolver 44, uma Minié, 
um Remington de Cavalaria , um facão , 2 arcos de seta 
com onze flechas, o que indica a co-particição de indios 
no criminoso ataque. 

• 
... 

• 
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Prosseguindo a marcha atravez da zona do domí
nio. acampou o contingente a uma legua da casa de 
Zéca Ferreira, chefe desses sediciosos, que não mais 
ousaram espera-lo . 

Daí, o alferes Cavalcanti mandou um proprio ao 
acampamento do capitão Jaime José Machado. pedin
do-lhe unicamente socorro medico. Este valoroso oficial, 
julgando de seu dever ir em auxilio dos camaradas, cuja 
situação lhe parecera critica, marchou para ali, com 
parte do .esquadrão de seu comando . Atingindo o local, 
entendeu que, mesmo sem ordem, devia tentar retomar 
os cavalos e arreio s extravi ados no encontro do Sertão 
do Herval Sêco. 

Com esse propositoJ acompanhado por 21 praças e 
o alferes João_ Guimaraes, avançou em direção à casa 
de Zeca Ferreira. Ao aproximar-se dela, procurou cer
car os sedicioso s que se achayam nas mata s situada s 
a0 fundo . 

Infelizmente, nos primeiros disparos à pequena 
distancia, aquele valoro so oficial caiu morto. atravessa 
do por um projetil , traiçoeira e certeiramente dispara
do, fato do qual com o maior pesar dou conhecimento 
às força s que constituem esta expedição. 

O pessoal comandado pelo alferes Cavalcanti con
duziu-se em geral na altura do que era de esperar de 
homen s destemidos, disciplinados e conscios do cumpri
mento do dever. Salientaram-se todavia pela manei 
ra energica e distinta com que procederam, os 2.0 sar
gentos Vicente Alves da Silva, Fioravante Ferreira da 
Silva, o sr. José Joaquim de Moura, cabo Belmiro de 
Morais, soldados Clemente Fernandes, Valter Cuperti 
no de Brito, João Evangelista Rodrigues e Virgílio de 
Castro , conforme consta da parte apresentada pelo al
feres Martim Cavalcanti . 

Este oficial, como afirmam seus comandados e co
mo declarou o vaqueano , portou-se com denodo, gui
ando com calma, firmesa e valor os seus subordinados. 
Apesar de ferido, não deixou a direção da força, conti
nuando a dar-lhe exemplo de espírito de sacrifício e da 
alta compreensão do dever." 

" Enoontro com r evoltosos. - Na conformidade 
da referencia feita na ordem do dia n.o 4 de 5 do cor
rente, no dia 3, às 17 horas, no logar dénominado Vo
touro , houve um segundo encontro, entre o grupo de 
revolto sos chefiado s por Zeca Ferreira e um contingen
te de 15 praças do 2.0 e mais 6 de outros esquadrões. que 
excursionavam às ordens do alferes Martim Cavalcanti. 

Ao aproximar-se do local, o malogrado capitão Jai
me José Machado foi informado de que Zeca Ferreira 
estava com o grupo reunido, mandou apear e ataca
lo por dois lados. Com esse intuito, seguiu aquele ofi
cial com 11 praças pelo lado norte da posição ocupada 
pelos sediciosos, e pelo lado sul, com 10 praças .. o al-
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feres João Guimarães e o comissar io de policia de Ere
chim, Antonio Lemos Filh o, que servia de vaqueano. 

Assim que penetraram na mata, os homens dirigi
dos pelo alferes Guimarães avistaram o gr upo que de 
emboscada, os aguardava, começando, então , forté ti
rote io neste setor. Ao mesmo tempo, ouviu -se tambem 
forte tiroteio no setor ocupado pelo capitão Jaime Jo
sé Machado , em que tomou parte um fuzil-metralhado
ra, calma e habilmente manejado pelo 2.0 sargento Mal
vino Pires da Fontoura. 

Fugindo os sediciosos que enfrentaram os homens 
comandados pelo alferes Guimarães, este foi reunir-se 
ao outro setor, ocasião em que teve ciencia da morte 
do capitão Jaime José Machado, cujo corpo, então , jã 
vinha sendo trazido, pelo aludido sargento Malvino e 
homens que estavam sob as ordens imediatas daquele 
valo roso oficial." 

• 
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CAPITULO IV 

- O 1.0 regimento recebe ordem de re
gressar para Santa Maria. - 1.0 batalhão de 
in fantaria. - Acontecimentos na região do 
Camaquã. - Assalto a São Sebastião do Caí. 
- Deserção do sarg ento Engino e roubo de 
revolveres. - Encontro na fazenda do Pi 
nhal em Vacaria. - Instruções para aqui
siçãÓ de subsistencias . - O 2.0 regimento de 
cavalaria deixa Livramento e combate em 
Lag6a Vermelha. - Combates do Capão Bo 
nito. - Assalto a B6a Vista do Erechim. -
Diligencia a Pelotas. - Creação de um es
quadrão provisorio em Porto Alegre. - O 
1.0 batalhão em operações na zona de Lag6a 
Vermelha. - Combate da 4.ª Brigada do Nor. 
déste, no rio do Peixe. - 3.ª Brigada do Sul: 
marcha de Pelotas a Canguçú. - Criticas a 
atuação de comandantes de forças legais. -
General Fabio Azambuja em Alegrete. -
Ocupação de Alegrete e ataque a Uruguaia. 
na. - Completa-se o efetivo dos batalhões de 
infantaria l.º e 2.0 e aumenta-se o do Gru
po de Metralhadoras. - Serviço Provisorio 
de Remonta. - A 3.ª Brigada do Sul persegue 
o adversaria até o município de São J eroni
mo. - Conferencia. - Combates dos passos 
do Mendonça e do Pantano so e da Coxilha 
do Fogo. - Combates de Galinhas e Roça 
Velha . - Morte dos tenente Hortencio Gon
çalves de Oliveira e alferes Luiz Gonçalves 
de Lima. - Combate de Erebango. -

Na noit e de 26, quando o 1.0 regimento preparava-se para dei
xar a localidade de Sananduva, no municipio de Lagôa Vermelha , 
no encalço dos revolucionarios de Felipe Portinho, recebeu ordem 
de recolher-se, a 1.º abr il , par a Santa Mari a. 
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Marchava o regimento rumo à estação Erechim em cumpri
mento de tal ordem, quando na manhã de 28 um grupo de 15 se
diciosos atacou o 4.0 esquàdrão, acampado no logar denominado 
Formiga , proximo ao. passo da barca, no rio do Peixe. Esta sub
unidade, que estava de prontidão, reagiu imediatamente, fez fun
cionar um fuzil -metralhadora, dispersando os atacantes, que dei
xaram um morto e levaram quatro feridos. O pessoal do esquadrão 
nada sofreu, não obstante alvejado de surpresa, à cur ta distancia. 

Nesta marcha, como em todas as demais operações da região 
serrana, pouco mai s de 100 homens do regimento dispunham de ar
reio s e montadas, sendo obrigada a maior parte a viajar a pé. 

O 1.0 batalhão de infantaria, desligado da coluna expediciona
ria já se havia recolhido à capital, no dia 18 de março. 

Como já mencionamos, em fins de janeiro, seguira para Do
res do Camaquã um contingente do 2.0 batalhão de infantaria, sob 
o comando do major fiscal, Francisco Gonçalves Varéla. 

Os coroneis José Antonio Néto, mais conhecido por Zeca Néto, 
e Cristovam de Andrade haviam reunido, naquele município, gru
pos rebeldes, ameaçando alterar a ordem. Por tal motivo, deter
minou o governo que o resta nte da unidade seguisse para Tapes 
e dai marchasse para o interior. 

, Com a interferencia, porem, dos drs. Donario Lopes, chefe re
publicano local, Celso Moreira, intendente municipal, e do tenen
te coronel Amadeu Massot, este como representante especial do 
governo, ass umir am aqueles oposicionistas o compromisso de dis
solver seus grupos confiantes nas garantias que se lhes ofereceram. 

Parecia, assim', abortado o movimento sedicioso na regiã o do 
Camaquã. Era de se dar crédito ao compromisso assumido pelo co
ronel José Antonio Néto; tal, porem, não aconteceu e, logo que re
gressou para Porto Alegre a força que se achava em Dores de Ca
maquã, tratou ele de reunir novamente sua gente. 

Ameaçando a vila foi esta abandonada pelos chefes e outros 
elementos do partido 'republicano , indo abrigar-se todos na fazen
da Barroso. 

Com cerca de 600 homens, pôz-se em campo o chefe rebelde e, 
com 200, sitio u aquela fazenda, onde se achavam 50 pessoas. 

A 1.º de março, o dr. Donario Lopes, que dirigia o grupo de 
republicanos, resolveu tentar uma sortida, conseguindo romper a 
linha dos sitiantes depois de meia hora de cerrada fuzilaria. 

Deante disso é como o adversario tivesse ocupado a vila de Ca
maquã, fez o governo seguir novamente para ali o 2.0 batalhão de 
infantaria que se conservou naquela região desde principios de 
março até os primeiro s dias de abril. 
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Na madr ugada de 18 de feverei ro, um grup o sedic ioso, de cer
ca de 30 homens, ao mando de Manoel H igino Pereira, ocupo u de 
surpresa o edificio da In t endencia Mun icipal de São Sebas tião elo 
Cai, empresa que lhe foi facil, pois o element o assisis ta local era 
de indo le pacifica, não exigindo que as autoridades mantivessem 
vigilancia . 

Em consequencia, seguiu , a 22, para a mesma localidade, um 
contingen te de elementos dos bata lhões de infantaria 2.0 e 3.0 , com 
o tota l de 60 homens, sob o comando do alferes Antonio Co.dorniz 
de Oliveira, indo como seu auxiliar o dito Manoel Nunes da Costa. 

Ao acercar -se do cemiterio local, encontrou-se o contingente 
com o grupo rebelde, que abandonára a localidade; travou-se , en
tão, ligeiro tiroteio, sem maiores conseq uencias para ambas as par 
tes e que term inou com a retirada completa cios sediciosos. 

Na noite ele 27 de fevereiro, o comandante da Escolta Presi
denc ial, capitão Fe licio Augusto de Alme ida, recebe u denu ncia de 
que o quartel seria assa ltado pela madrugada, adeantando-se que 
os assanta ntes contavam com a cumplicidade de um sargento da 
unidade . 

Tomaram-se, então, providencias para evitar uma s~rpresa, o 
que fez abortar o atentado. Pela madr ugada, porem, foi constata
da a ausenc ia do 2.0 sarge nto Engino Azeredo Afonso, encarrega
do da arrecadação, que, segu ndo se apuro u, havia preparado faci
lidades para o assalto. Este inferior havia desviado 56 revolveres 
e alguma munição. 

Em principias de mar ço, forças da 4.ª Brigada Provisor ia do 
Nordéste que fôra creada no mês anterior e da qual fazia parte 
um contingente do l.º reg imento de cava lari a, que estivéra des
tacado em Lagôa Vermelha, sob o comando do capitão Jorge Pele
grino Castiglione , combateram o grupo sedicioso chefiado por De
metrio Ramos, na fazenda do Pinhal, munic ipio de Vacaria. Os 
rebeldes tiveram varias baixas e fugiram para o Estado ele San
ta Catarina. 

Acentuando-se a pert urbação da ordem em todo O territorio do 
Estado, começou a movimentação de forças em todos os sentidos, 
tanto da Brigada Militar, propriamente, como de Brigadas e cor
pos provisorios, creados e organizados por exigencia s da situação. 

Visando prevenir desmandos que porventura pude ssem acon
tecer, com a falta de inst ru ções reguladora s do assunto. baixou o 
governo, em 3 de março, o decreto n.o 3.114, estabelecendo a for
ma de aquisição de subsistencias, mediante requ isição. 

Dispun ham as instr uções respectivas que, em caso de comoção 
in test ina ou grave pertur bação da ordem publica , em qualquer pon-
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to do territorio do Estado, as unidade s da Brigada Militar, quan
do fóra da séde do Comando Geral, e as organizadas em carater 
provisorio, ficavam autorizadas a prover.se de subsistencias por 
um dos dois modos seguintes: 

a) - compra diréta, em regra; 
b) - requisição. 
Sómente era permitida a aplicação desse decreto, quanto a vi

veres, forragens, animais, combustiveis e meios de transporte . 
Como ponto basico das instruçõe s, havia a determinação de 

que as autoridades militares , antes de ordenarem alguma requi 
sição, deviam verificar as disponibilidades locais , afim de não sa
crificar-se as populações, não sendo considerados disponívei s os 
viveres para 15 dias e as forragens para 10. 

Este decreto teve larga aplicação, por par te das força s provi
sor ias, o que levou o governo do Estado a mandar reter, no Te
souro os quantitativos das respectivas etapas para pagamento das 
utilidades requisitada s pelas mesmas. ' 

Alem do que estava previsto no decreto, requisitou-se tam . 
bem, muitas vezes, medicamentos, capas e roupa s de inverno, pro
videncias estas determinada s pelas circunstancias do momento, 
que se tornavam inadiaveis e imperiosas. 

A 8 de março, deixou sua séde em Livramen to, afim de entrar 
em operações o 2.0 regimento de cavalaria, sob o comando do te 
nente coronel Augu sto Januario Corrêa, com o efetivo de 15 ofi
ciais e 236 praça s. 

Em Santa Maria, reuniram-se-lhe , os destacamentos que man. 
tin~a em varios pontos da Serra, aumentando-lhe O efetivo para 
mais de 300 homens. 

Ao atingir Montenegro, foi passado em revista pelo comandan . 
te geral, recebendo, nes sa ocasião, ordem de seguir para a região 
do nordé ste, indo desembarcar em Bento Gonçalves. 

A 17 à tarde , o regimento acampou à margem esquerda do rio 
Turvo, de onde, na madrugada seguinte, iniciou a marcha rumo à 
vila de Lagôa Vermelhah ocupada por uma força revo lucion ar ia ao 
mando de Felipe Portin o. 

O 1.0 esquadrão, que fazia a vanguarda, ao acercar-se da locali 
dade, foi informado, por uma familia, que o adversario tinha sen
tinéla s no topo de uma coxilha proxima. Transm itida essa infor. 
mação ao esca lão superior, este determinou que o esquadrão pro s
seguisse O reconhecimento e que o 2.0 o apoiasse, entrando por 
um campo a noroéste da vila. Quando elementos desta ultima 
sub-unidade perseguiam um pequeno grupo rebelde, que fugia, fo . 
ram alvejados pelos sediciosos, que se achavam na orla da mata, 
entrincheirados em uma cerca de pedras. Generalizou-se o tiroteio, 
no qual tomaram parte os dois esquadrões e que durou cerca de 
30 minutos tendo o adversario fugido para o interior da mata que 
circunda a 'vila. 

Não teve o regimento nenh uma baixa , nada se sabendo quanto 
aos rebeldes. 

• 

• 
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Cessado o fogo, a unidade retirou-se, pois o seu destino era o 
Capão Bonito, a fim de fazer junção com a 4.ª Brigada Provisoria 
do Nordéste , do comando do coronel Firmino Paim Filho. 

Na manhã de 19, marchava o regimento em demanda daquele 
ponto, quando ve iu ao seu encontro um enviado daquele coronel, 
pedindo que acelerasse a andadura, visto o acampamento de suas 
forças, em Capão Bonito ter sido atacado por elementos de Por-
tinho. ' 

Às 10 horas, ating ia esse local e, aí, soube -se que houvéra for. 
te tiroteio, tendo os atacantes retirado em desordem, deixando no 
campo varios mortos e muitos animais de montaria, ensilhados. 

Nesse encontro , as forças do dr. Paim sofre ram a perda do 
alferes Ramiro Teixeira Gomes, e tiveram alguns feridos. 

Às 12 horas do mesmo dia 19, foi o acampamento de Capão 
Bonito novamente atacado pelas mesmas forças de Portinho, en
tra ndo em fogo sómen te o 2.º esquadrão do 4.0 corpo, que teve dois 
feridos, e o destacamento da Brigada Militar, a que já nos 
referimos. 

Nesse combate , que durou cerca de um a hora, o 2.0 regimento 
de cavalaria não interviu dirétamente, mas o seu 4.0 esquadrão 
deslocou-se até às proximidades da linha de fogo, não chegando a 
entrar em ação. por não ter sido nece ssario o seu concurso. 

A 2 de abril, recebeu o regimento ordem de deslocar-se para 
Santa Maria, onde receberia nova missão. 

Em a A Federação de 22, encontramos os seguites comunica
dos, à proposito dos encon tro s acima : 

"Vacar ia 20. - As forças do coronel Firmino Paim 
tiveram ontem o primeiro encontro com os bandoleiro s, 
que debandaram deixando no campo 28 mortos. O pri
meiro encontro deu-se às 8 horas, terminando às 8,,30; 
o segundo encontro deu-se às 12 horas, durando qua
renta minutos tomando parte neste uma fração do 2.0 
regimento de ' cavalaria. Foi feito grande numero de 
prisioneiros ." 

"Vacaria 20. - Os sediciosos que nos atacaram on
tem às 8 horas eram comandados por Salustiano de 
Pactua. que mandou pedir reforços a Felipe Portinho, 
estacionado na Estancia Velb,p.. Portinho estava almo
çando quando recebeu o pedido de reforço, por inter
medio de Fausto Alves Pereira. Imediatamente . Porti
nho marchou ao nosso encontro, com mais 300 homen s, 
acompan hando-o Adão Issler. Portinho avançou com os 
homens melhor armados, deixando os demais atraz da 
grande colina que ficava na nossa frente. Na presun
ção de que Salustiano de Pactua já houvesse batido 
nossas forças chegou até nossas primeira s linhas. O seu 
porta-estandarte, que vinha na frente, trazia, alem da 
bandeira nacional, outra encarnada. Na marcha que 
traziam, à distancia de cem metros, interpelaram o ca
pitão Laurindo Paim Sobrinho, que para lá fôra desta
cado, se as forças que divisavam eram nossas. À res
posta afirmativa, deram prontamente de rédeas , fazen-
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do fogo, que foi respond ido por nossas linhas, formadas 
pelo 2.0 esquadrão do cor po do tenente corone l Emilio 
Carneiro Borges e o destacamento da Brigada Militar, 
de Lagõa Vermelha. Os bandoleiros sofrera m nesse en
contro as baixas já comunicadas, ten do Iss ler e Porti
nho perdido os cava los . Depois da derrota debandaram 
os sediciosos rumo à Estancia Velha . " ' 

Como nos comunicados acima em muitos outros transmitid os 
no decorrer da luta de 1923, encontraremos o termo .:_ bandol eir os 
- , para indicar os homens em armas contra O governo do dr. Bor
ges de Medeiros. 

Em diversas ocasiões em pa lestra com camaradas, t ivem os 
ocasião de manifestar nosso pensamento contra tal designação. 
Bandoleiro é sinonimo de bandido . 

É inegavel que, entre os sediciosos, houve muita gente de 
maus sentimentos que. se aprove itando da situação, praticou atos 
reprovaveis de vandalismo ou de vingança, na explo são de odios 
incontidos. 

Mas, não é menos certo, tambem que entre as força s qu e de
fendiam a legalidade, tais fatos se registraram, embora em men or 
numero , nas formações irregu lares. 

É verdade que a conduta dos rebelde s, nessa fórma de trat a
mento em re lação aos republicanos, não diferia, pois atiravam -lhe s 
os peóres ep itetos. 

Tudo isso porem passado o ardor da época foi esquecido 
tanto que, alguns anos depois, r epublicanos e Íibertadores, em 
frente unica, apoiaram O governo do dr . Getulio Vargas e fizeram 
juntos a revol ução de 1930. 

Na noite de 12 de março, um grupo de cerca de 200 revolucio
narios, das mesmas forças de Fe lipe Portinho, chefiado por Favo
rino Pinto e outros, assaltou a vila de Bôa Vista do Erechim, apo
derando-se da cadeia civil, defen dida por 10 praças da Guarda Mu
nicipal, que foram aprisio nadas. 

Em seguida, cercaram um hotel, onde esperavam prender o 
juiz municipa l que seria conduzido ao acampamento daquele che
fe, o que não 'conseguiram, por t er este fug ido em tempo. 

Ali per maneceram os assa ltantes por algum t empo, nomeando 
um intende nt e municipal e, mais tarde, um gover nador .. . 

A 16 seguiu para Pelotas, que se achava ameaçada por gente 
de Zeca Néto, o cap itão Acacio Caetano de Almeida, com um con. 
tingente de 2 oficiais e 85 praças do 3.0 batalhão de infantaria. 

Com a chegada, àquela cidade, da .ª Bri ada Provisoria do 
Sul sob o comando do coronel Ju venc10 i\ aximilia no emos o 
contingente regressou para Pôrto Alegre. 
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Com a saída dos batalhões de infantaria 1.0 e 2.0 , para opera
ções de campan ha, e de constantes forças em diligencias, a guar 
nição de Porto Alegre ficára um tanto enfraq uecida, tornando-se 
necessario reforça-la, afim de prevenir alguma surpresa, pois O ad
versario não cessava de tramar a pertu rbação da ordem dentro da 
propria capital do Rio Grande. o que , felizme_nte, não conseguiu 
levar a efeito, graças às medida s preventivas e à severa vigilan
cia mantida. 

Dessa fórma, o comandante geral, com autorização superior, 
organ izou um esquadrão provi sorio, na Chacara das Banane iras, 
adido ao comando da Brigada sob o comando do capitão José Ro-
drigues Sobral. ' 

Com o efetivo de 3 pelotões a 3 grupos cada um,aceitava- se 
para essa unid ade o alistamento de ex-praças e civis, sendo aque 
las incluídas com as grad uaçõe s que tivessem tido na força efetiva. 

A 20, partiu novamente de Porto Alegre, par a operaçõe s 
na zona de Lagôa Vermelha o l.º batalhão de infantaria. 

Depois de atingir aque là região deslocou-se até Pa sso Fundo 
de onde, por via ferrea, transportou -se para Santa Maria e aí a 
7 de_ abril, foi incorporado à 2.ª Brigada Provisoria do Oést~ 'si
tuaçao em que permaneceu pouco tempo. 

A força revo lucion aria que atacára as tropa s legais. acam 
padas no Capão Bonito, após a derrota que aí sofr eu, reti rou-se 
em direção ao rio do Peixe, em cujas margens foi a 28, alcançad a 
por elemento s da 4.ª Brigada do Nordéste. " 

Travou-se, então, ren hi do combate, havendo mortos e feridos 
de ambas as partes . 

Não podendo res istir ao ímpeto do ataque, o adversario aban
donou a luta, rumando para Lagôa Vermel ha e daí para Vacaria . 

A 3.ª Brigada do Sul que aguarte lára em Pelota s, saiu dessa 
cidade, a 25 de março, em socorro da Vila de 'Canguçú , da qual 
se apoderára a coluna revol ucionaria de Zeca Néto . Lutando com 
grande escassez de cava los, sendo os que poss uía, em sua ma ioria, 
pessimos cansados e estropeados só na manh ã de _ 28 at ingiu seu 
desti no, de onde Néto já se havia r etirado dois dias antes . rum o 
a Camaquã. pela Coxilha do Fogo. 

O 2.0 batalhão de infantaria , que partira de Porto Alegre em 
pr incípios de março, afim de socorrer os repub licanos de Camaquã, . 
marc hott até Pe lotas sendo aí incorporado a essa Brigada e com 
ela fez a marc ha até Canguçú, onde foi desligado para recolher -se 
à capital. 
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Sobre esta operação, o comandante da Brigada do Sul, em sua 
ordem do dia n.0 3, só publicada em fins de abril , devido às cons
tantes movimentações da força, assim se expressou : 

" Marcha de aproximação. - No dia 23 de março, 
esta Brigada , formada então pelo 2.0 batalhão de infan
tar ia, ur:i continge nt e do 1.0 regimento de cavalaria e 
uma seçao do Grupo de Metralhadoras. do seu 1.0 cor
po e do 2.0 da Brigada do Oéste, partindo da cidade de 
Pelotas. iniciou a marcha de aproximação contra a vi
la de Canguçú, ocupada por uma força revolucionaria 
sob o comando do "in titul ado" general Zeca Néto. En~ 
quanto essa força se aproximava de Canguçú _ que de
via ser atacada pelo sul, o 2.0 corpo, que se encontrava 
em 'Candiota, e o 4.º. que estava em Santa Maria, de-

~~!~~r!! ªtii~:=~ fa~~s n~~te p~looé~:no~
0
~a~a f~7ro~~ 

xar a resistenc ia, que era apregoada ou es'perada. Mar
chando com a devida cautéla, pois era voz corrente que 
Néto, alem de sua alardeada resistenci a, preparava uma 
emboscada na Serra dos Tapes, que tinham de atraves
sai·, vencendo mil dificuldades, oriundas da falta de ca
valos tanto de montaria como de tração, chegamos a 
Canguçú no dia 28, não tendo encontrado com quem 
combater. 

O inimigo, alem de traidor de seu antigos compa
nheiros de luta, na consolidação da Republica. fugira 
de Canguçú, tão pronto soubéra, por intermedio de sua 
esp ionagem. que de Pelotas haviamos partido ao seu 
encontro. 

Da Coxilha do Fogo, propria ment e dita, Néto tomou a estra
da que vai à barra do Pantanoso. Tendo mandado piquetes de po. 
treadores (arrebanhadores de cavalos) para os lados do arroio da 
Bica, que divide os municipios de Piratinf e Canguç ú, estes en
contraram-se na manhã de 29, com a vanguarda do 4.0 corpo de 
Encruzilhada' (tenente coronel Francelisio Meiréles) que, vadean
do o Canguçú, no passo do Marin heiro, procurava reu nir -se à Br i
gada do Sul. 

O inimigo fugiu aos primeiros tiros, buscando o grosso de sua 
força e deixou, em poder daquele corpo, 4 prisioneiros, sendo um 
oficiáJ, 2 fuzis Mauser, revolveres e outras armas munições e 4 
cavalos ensilhados. Informações de moradores do local, diseram 
terem tido os rebeldes 2 mortos e diversos feridos. 

Após esse encontro, a 3.ª Brigada contino u a perseguição ao 
adversario feita com precaução e cautéla. dentro das mais rigidas 
normas militares, de modo a evitar marchas inuteis, grandemente 
prejudiCiiliS tanto ao pessoal como à cavalhada, de que havia gran
de falta lutando todas as unidades com as maiores dificuldâdes pa
ra obte..°Ia. 

' 
.. 
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Este proceder do seu comandante, coronel Juvenci 0 Maximi 
liano Lemos, homem experimentado , veterano da revolução de 93-
95, no decorrer da qual recebeu gravissimo ferimento. no sitio de 
Bagé, acarretou-lhe a critica dos "generais estrategistas". que, sem 
nad a entender am de assuntos militare s travavam sobre o mapa, 
nos gabinete sb em Porto Alegre , verdeir'a s batalha s campais contra 
as coluna s re eldes, sube stimando o va lor das mesmas e esquecen
do-se, nos seus "palpite s", de levar em conta as dificuldades ele 
tran sporte s. mórmente de cavalos , a topografia ingrat a do terreno 
que palmilhava e os tantos outros fatore s que devem influir nas 
decisões de um comando prudente e honesto. 

Se nossos soldados , como Mercurio da lenda, tive ssem azas nos 
pés, sim, tais criticas seriam cabiveis. . . Mas é preci so que se sai 
ba que as forças marchando mais a pé do que montada s, através as 
pedregosas serras das Aspereza s e do Herval, ficaram com os cal
çados completamente inutilizado s e a quase totalidade das praças 
estropeadas o que determinava lentidão nos desloc amentos com 
frequentes parada s . ' 

Aliás, não foi só o coronel Juvencio a vitima de tai s censuras . 
Outro não menos digno oficial da Brigada Militar, o tenente 

coronel Claudino Nunes Pereira, tambem veterano daquela revolu-
ção e um dos bravos da famosa marcha da Divisão do Norte ao ter 
ritorio catarinense , foi alvo das criticas dos "entendidos." 

Quando. em fins de março , comandava uma coluna, constitui 
ela do seu valoroso l.º regimento de cavalaria, de . uma seção do 
Grup o ele Metralhadoras, dos 1.0 e 2.0 corpos da Brigada do Norte, 
ao atin gil' Sananduva, fato que já expuzemo s, recebeu ordem ter 
minante de recolher -se a Santa Maria, com dia marcado para ali 
esta r. 

Import ava o cumprimento dessa ordem no abandono à perse 
guição do coluna rebelde de Portinho. 

Soldado disciplin ado e cumpridor das orden s emanadas da auto
rid ade competente , o tenente coronel Claudino não tergiver sou: pa~
sou o comando da coluna do tenente coronel Teodoro de Morais 
Silveira, comand ante do 2.0 corpo, e, em telegrama, alvitr ara a ida 

·do 1.0 batalhão para substituir o seu regimento . 
Pois bem agindo sob tal criterio consoante determinação do 

governo, foi, mesmo assim, o valoro so ' oficial acusado como respon 
savel pelo insucesso do plano que fôra traçado, em combinação com 
as força s do dr. Paim Filho. 

Mais uma vitima dos "estrategistas"!. . . E , dest 'arte , muito s 
outro s oficiais foram criticados, talvez porque não fizessem comu 
nicações bombastica s e algumas, digamo -lo francamente, fantasio
sas sobre encontros tidos com o adversaria como outros faziam. 

' Mas, esqueciam-se os criticas que manobrar tropas em cam
panha com falta de tudo ou de quase tudo , algumas vezes até com 
escassa munição é tarefa assás dificil , até mesmo para os mais 
competentes genérai s, porque, entre comandar, de fato, e dirigir 
à valentona, na expressão dos nossos gauchos, a diferença é enorme. 

Sempre é mais facil e mais comodo , dirigi-la s dos gabinetes, 
no · conforto de macia s poltrona s, do que no lombo do cavalo, aos 
azares da sorte e da inclemencia do tempo. . . · 

Sómente aquele s que estivessem em campanha , sentindo as 
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agruras da luta, os sobressa ltos e as incertezas dos combates é 
que teriam direito de criticar os atos de seus camaradas. E 'ao 
que nos conste, jamais o fizeram. ' 

E, alem de tudo, devemos sa lientar que as operações das uni 
dades efetivas da Brigada Militar, a principio, eram dirigidas de 
Palacio, o que, muitas vezes, vinha interromper uma ação já em 
pleno desenvo lvimento , como aconteceu à coluna do tenente coro
nel Claudi.no, em Sananduva. e, disso, damos o nosso cabal teste
munho, pois outro teria si.do O resultado do encontro do 2.0 regi
mento de cavalaria com a força de Portinho , em Lagôa Vermelha, 
se o seu comandante não recebesse insistentes recomendações para 
não combater e, apenas, enxotar os rebeldes ... 

Um outro fato ocorrido em março, embora sem ligação com a 
Brigada Milita r , merece ser citad~. Por ele, ter-se -á uma idéa do 
estado em que se achava o espiri to dos homens que, esquecendo 
as pesadas responsabilidades como dirigentes de grandes unidades 
militares federais deixavam arrastar-se pelo ardor da política, sem 
anteverem ou pr'everem as consequencias tristes que seus atos 
impensados poderiam gerar. 

Comandava a 2.ª Divisão de Cavalaria do Exercito cujo Quar
te l General estava sediado em Alegrete, o general Fàbio Patr ício 
de Azambuja, revolucionario de 93 e que revertêra à atividade, 
por efeito de anistia . 

Naturalmente, por conhecer-lhe as tendencias e por certas ati
tudes que vinha tomando. o governo federal, por intermedio dos 
orgãos competentes, determinou- lhe passasse aquele comando ao 
seu substit uto legal e se recolhesse ao Rio de Janeiro. 

Insubordi nando-se contra essa ordem, declarou aderir à revolu
ção e assumir a sua direção. 

Acompanhou-o. nesse ato insensato , o 6.0 regimento de cava
laria, enquanto que o 2.0 grupo de artilharia a cavalo preparava 
a resi.stenci a contra os seus camaradas reb elados . 

Poucas horas depois, aque le regimento abandonou o general 
Fabio recolhendo-se ao seu quartel. 

O· genera l Andrade Neves, comandante da 3.8 Região Militar, 
usando de sua autoridade, dirigi u um apelo ao seu coléga para 
que evitasse o derrarnento de sangue, no que foi atendido. 

Cumpriu, então, o general Fabio a ordem que receber a. 

A conduta pouca patriotica daquele general que, ao invés de 
fomentar a propagação da masórca, deveria, com muito acerto, 
aconselhar seus correligionarios a não empunharem armas, tentando 
evitar a luta fratricida, animou os revolucionarios da fronteira. 

É que o velho militar não conseguira sopi tar os sen timent os 
politicos adversos ao governo do Estado, desde a sua juventude. 
Esqueceu-se d~ enorme responsa bilidade que pesava sobre seus 
ombros. 

e 
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Felizmente, para o Rio Grande, o exemp lo não colheu adetos. 
A oficia lidade do Exercito conscia de seus deveres em sua qua. 
se totalidade, manteve uma linha elogiavel de conduta . 

A 31 de março, forças revolucionaria s, ao mando de Gaspar 
Saldanha, Anibal Padão e outros, calculadas em mais de 1. 000 ho
mens, entraram na cidade de Alegrete, cujas autoridades procu
raram refugio em Urugua iana, assim como O corpo provisorio que 
ali se organizava e que dispunha ainda de diminuto efetivo. 

De posse da cidade instituíram autoridades do seu partido. 
Determinou, então, o governo que a 2.ª Brigada do Oéste . sob 

Q comando do coronel Claudino Nunes Pereira, que se organizá
ra em Santa Maria e da qual faziam parte os 1.º e 2.0 regimento 
de cava laria ( este, porém, em Livramento), o 1.º batalhão de in
fantaria e mais tres corpos provisorios dos quais apenas um es
tava a ela reunido seguisse imediatamente, da referida cidade 
onde aguardava ordens em socorro daquela localid ade. 

Vencendo toda sorte de dificuldades, quanto a tran sportes e 
outras, partiu a Brigada, a 12 de abril, só conseguindo, entretan
to, cheg ar a Alegrete às primeiras horas da tarde de 16, te ndo 
elementos do 1.º batalhão, que fazia a vanguarda, tiroteado pi
quetes rebeldes na ponte do arroio Jararaca, a pouca distancia da 
cidade saíndo um a praça levemente ferida. 

Poucos dias porém os re volucionarios tinham permanecido 
em Alegrete . Deixando· ali uma pequena guarnição, rumaram pa. 
ra U:rugu aiana, no intuito de ocupa-la tambem, o que não con
seguiram. 

Na manhã de 3, aproximou -se a coluna rebelde desta cidade. 
Seu efetivo já se elevava, então a cerca de 2. 000 homen s, vindos 
de Alegrete e Quaraf sob a direção de Honorio Lemo s Gaspar Alí
pio e Atos Saldanha ,' Aníbal Padão , Adalberto Corrêa 'e outros'. 

Para espera-la, postaram-se nas imediações do :\'latadour o o 
destacamento do 2.0 regimento de cavalaria, que ali estacionava, e 
a policia municipal, obedecendo todos ao comando do dr. José An
tonio Flores da Cunha. que, pouco tempo depois, se tornaria um 
dos esteios mais va lorosos em que se firmou o governo estadual, 
na dura emergencia por que passou. 

No primeiro encontro, uma descarga dos legalistas fez os ata
cante s retrocederam às suas linhas; após esse c;hoque os conten
dores mantiveram-se em constante atividade de ataqÚe e defesa. 

Construiram -se trincheiras em torno da cidade nos pontos mais 
acessíveis às investidas do inimigo as quai s foram guarnecidas pe
lo corpo provi sorio de Itaquí, sob 'o comando do dr. Osvaldo Ara
nha, e outros elementos. 

Na manhã de 7, esboçou-se o ataque geral pelos sitiantes . mas 
depois de sucessivos tiroteios, à tarde, iniciaram a retirada, rumo 
de Quaraf. 

Noticias transmitidas de Uruguaiana e publicadas por "La Na. 
cion", o prestigio so orgão da imprensa portenha, diziam que Adal-
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berto Corrêa fôra ferido dw·ante um dos tiroteios que os governis
t as th·eram 3 morto s e 10 feridos, e que elevadas foram as perda s 
los revolucionarios. 

De acôrdo com a reorg an ização dos efetivos das unidades da 
Briga da Militar, os batalhões de infantaria l.º e 2.0 haviam ficado 
com as respectivas 3.ªs companhias sem efetivo. 

Atendendo às necessidades creadas pelo momento anormal, em 
ordem do dia de 6 de abril, o comando da Brigada, consoante resolu
~ão super ior , mandou organizar essas sub-unidades. 

No dia imediato , o Grupo de Metralhador aes foi, tambem, au
mentado de uma seção, em cada pelotão. 

A 9, o governo baixou o decreto n.0 3.135, provendo sobre a 
re monta das forças em operações e creando o Serviço de Remon 
ta, em carater provisorio . 

Este decreto, entretanto, não teve execução e, com pouca s 
exceções, os corpos lutaram sempre com falta de animais de mon 
ta ria , nas condições que seriam de desejar . 

A 3.ª Brigada do Sul, a quem estava entregue a perseguição 
da coluna de Zeca Neto, tendo deixado Canguçú, marchava no 
seu encalço. 

A falta de cavalos - sempre a falta de cavalos - retardava as 
:narchas. Obte-los, já não se diga bons, mas, ao menos. em regu
lar estado, era dificil. As forças rebelde s, fugin do à per seguição, 
iam potreando tudo o que encontravam. 

Quando alguma autoridade civil, solícitamente conseguia reu
n ir alguns animais, eram , em geral, magros, peÍudos, pequenos , 
barrigudos, que

1 
as mais das vezes, cansavam logo às primeira s 

leguas de marcna. 
E, não raras vezes, deu-se o caso de um comandante de 

corpo recusar os animais que lhe eram entregues. É que eram 
os mesmos que, nas vésperas, o pessoal abandonára, por não su
por tarem mais as marchas. 

Vencendo todo s estes tropeço s, entretanto, a Brigada do Sul 
continuava a persegui ção de Neto. Sempre nas pégadas do adver
sario , que fugia a encontro decisivo , percorreu os municípios de 
Encruzilhada, São Jeronimo, Dores, (hoje Tape s) e São João de 
Camaq uam. 

No de São Jeronimo, estando nas proximidades das minas do 
Arro io dos Ratos , houve uma conferencia entre o comandante e 
o dr. Ildefonso Soares Pinto, secretario das Obras Publicas e por 
tado r de instruções do governo. O result ado desse encontro foi 
º. 1.0 corpo_ embarcar, via fluvial, para ir guarnecer os passos do 
rio Camaqua, desde o da Pacheca até o do Mendonça, e a expe
dição de orde m ao 4.0 corpo para que, a marchas forçad as, fosse 

• 

•• 



l 

• 

• 

,. 

• 

do Estado do Rio Grande do Sul 65 

guarnecer a barr a do arroio Sutíl tudo para que os revoluciona . 
r ios não pude ssem passar novame 'nte para a margem direita da 
quele rio ou se escaparem margem esquerda acima enquanto o 
resto da_ Brigada , constante do estado 'maior, 2.0 ê 5.0 corpo e 
uma seçao do Grupo de Metralhadoras , sob o comando do tenente 
Trajano Marinho, continuava a perseguição dos mesmos, que, já 
tendo passado por Pedras Brancas (atual Guaíba) dirigiam-se 
rumo a Dores e São João de Camaquã. ' 

Realizada essa conferencia a 11 de abril na madrugada do dia 
imediato punha-se a Brigad a em marcha, para execu ção dos pla
nos combmados. 

Diversas vezes, sua vanguarda foi tirotead a ligeiramente por 
elementos da retaguarda dos rebeldes, e varios piquetes manda
dos em exploração, traziam pri sioneiro s, mais tarde postos em 
liberdade, depois de aconselhados a se recolherem a seus lares. 

Pelas 5 horas da madrugada de 17, logo que a coluna legalista 
transpuzéra o arroio dos Orfãos, começou-se a ouvir cerrada fu
zilaria para os lados do Camaquã; previra , antes, o comandante 
da Brigada que a guarnição do passo do Mendonça seria atacada 
pela retagu arda e isso estava acontecendo. 

Algum tempo depois, fazendo embarcar uma pequena força 
em um caminhão e dois automovei s de que dispunha seguiu em 
auxilio daquela guarnição. ' ' 

'Chovia torrencialmente o que t ornava os deslocamentos difi
ceis e morosos , tal a natureza das es trada s . 

Ao chegar à ultima eleva ção do terreno já muito proximo 
das mata s do Camaquã, a chu va havi a cessado e uma neblina 
forte começou a levantar. Obser vou-se, assim, que a pequena 
guarnição estava sendo cercada e atacada de perto mas resistia 
valorosament e. · ' 

Disposta a pequena for ça que levava consigo, o comandante 
da Brigada penetrou na longa picada do passo. 

Mas, como comunicar- se com seus bravos subordinados, para 
av isa-los da aproximação do socorro? Como fazer-lhes saber que 
já não estavam sós? Adotou então o coronel Ju vencio um es
tratagema , que deu ótimo s ~esultad os: mandou que o corneteiro 
que o acompanhava fosse dando e repetindo o sinal de: - 3.ª 
Brigada do Sul. 1.0 corpo . Sentido! - . 

Ambas as forças combatentes ouviram-no e compreenderam . 
no: os legalista s se reanimaram e os revolucionarios trataram de 
pôr-se a salvo, deixando 12 mortos no campo e leyando regular 
numero de feridos tendo alguns morrido no traJéto, entre os 
quais o tenente coronel João Paulo Prestes que, anteriormente , 
lutára ao lado do governo legal, em 1892, péla reposição do presi 
dente dr. Julio de Castilhos, e de 1893 a 1895, pela consolida
ção da Republica. 

A força do 1.0 corpo atacada no passo do Mendonça, era di 
rigida pelo proprio coma'ndante da unidade tenente coronel José 
Lucas Martins e compunha-se de 72 homéns, pois os restantes 
elementos do corpo estavam distribuídos por outro s pontos. 

A resistencia do coronel Lucas Martins e de seu s comandados 
foi heroica, ante o ataque da divisão revdlucionaria , com mais 
de 1. 000 homens . 
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O combate durou 8 horas das 2 da madrugada às 10 da 
manhã, de 17 de abril, cessando à vista da aproximação dos ele
mentos a que nos referimos , e de um esqua drão do 4.0 corpo, que 
do passo da Maria sin ha, viéra em socorro dos ataca dos. ' 

Estes tiveram a lamentar a morte do alferes Francisco An
dronico da Móta e soldados Oscar Dias de Castro e Grecio Assis 
da Fonseca , t endo sido feridos o alferes Romeu Fir mian o da Sil
va e o soldado Vicente Farias. 

Na sua fuga , após a retirada do passo do Mendonça, foram os 
rebeldes alcançados e atacados vigorosamente, em seu flanco di
reito, por um esquadrão do 4.0 corpo, que os desorga ni zou com
pletamente. 

Encarregado de sua perseguição, na manhã de 20, elementos 
deste corpo foram atacados por uma força inimiga, que se achava 
emboscada em depressões do terreno e mataria sobre o passo do 
Pantanoso. Cerrada foi a fuzilaria de parte a parte sendo a ação 
do 4.0 corpo dirigida pelo seu proprio comandante' tenente coro-
nel Francelis io Gonçalves Meiréles. ' 

Protegido pela natureza do terreno, o adversario conseguiu 
fugir, sem ter sido percebida sua retirada, visto haver deixado 
alguns homens peleja.r:ido na defesa do passo, que foi tomado por 
uma carga de cavalaria. 

Continuando a marcha , na manhã de 21, a vanguarda do 4.0 

corpo encontrou-se com forças inimigas, na Coxilha do Fogo, no 
logar denominado Paraiso, as qua is procuravam cruzar a estrada 
geral que conduz a Canguçú, tomando o rumo ele Pedreg al, no 
município de Piratinf. 

Travou-se combate, dispondo-se a força legal em semi-circulo 
em uma extensão de meio quilometro. Aos prime iro s tiros o 
comandante Franc elisio fez avançar o 2.0 esquad rão, que faziá a 
vanguarda, partindo do flanco esquerdo e procur~ndo aproximar
se do mesmo flanco e da retaguarda do adversano; o 3.0 esqua
drão avançou buscando o flanco direito e a frente da coluna 
inimiga, ficando os demais elementos em reserva e prota;;ão ao 
comboio. 

Aqueles dois esquadrões, depois de nutrida fuzilaria, subdi
vidiram-se e, assim, conseguiram aproximar-se mais das linhas 
dos rebe ldes, atacando, sim ulta nea ment e e em cargas sucessivas, 
todas as suas posições. 

Avançando,. poude o 2.0 esquadrão apoderar-se de duas casas 
que o adversa r10 ocupára, e o 3.0 tomou de assalto a casa comer
cial e cercas de pedra da prop ried ade de Israel Borges, onde 
aqueles se haviam entrinc heirado . 

Reunidos os dois esquadrões, lançaram o adversa rio em fuga 
desordenada pela serra que serve de contraforte ao Pedregal, con
tinuando ~ perseguição até ao escurecer, quando foi sustada pelo 
desconhecimento do terreno. 

Nesta ação foram apreendidos 14 animais ensilhados e mui
tos sem ar reios , 'f uzis, revolveres, grande quan tidade de muniçõe s 
e diversos outros artigos. 

Após estes acontecimentos, a 3.ª Brigada do Sul recebeu or
dem de recolher -se a Pelotas, onde lhe foi incorporado novamente 
o 2.0 bata lhão de infantaria e, posteriormente, seguiu para Bagé, 

' 
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reunindo-se-lhe. então , o 4.o corp o, que já ali se achava . 
Com a junção de suas for ças na béla cidade fronteiriç a , o 

coronel Juven cio declarou encerrada a primeir a fase de operações 
de sua Brigada, publicando, então, a seguinte ordem elo dia, data
l.la de 28 de abril, no acampamento de Santa Tereza : 

" Marcha de apro ximaç ão. - No dia 23 de março , 
esta Brigada, form ada então pelo 2.0 batalhão de in
fantaria, um contingente do 1.0 regimento de cavalaria 
e uma seção do Grupo de Metral hadora s da Brigada 
:.\füitar; do seu 1.0 corpo e do 2.0 da Brigad a do Oéste , 
partindo da cidade de Pelotas iniciou marcha de apro 
ximação contra a vila de Canguçú, ocupada por uma 
força revolucionaria ao mando do "intitulado" general 
Zeca Néto. 

Enquanto esta forç a se api'Oximava de Canguçú 
que devia atacar pelo sul , o 2.0 corpo, que se encon~ 
trava em Candiota, e o 4.0 , que estava em Santa Ma
ria, deviam se aprox imar pelo norte e oéste, com o 
fim de atacar por esses lados ou, pelo menos, para 
afrouxar a resistencia que fôra apreg oada e esperada . 

Marchando com a devida cautéla , pois era voz cor
rente que Néto, alem de sua alardeada re sistencia, pr e
parava emboscadas na serra dos Tap es, que tínhamo s 
de atravessar, e vencendo mil dificuldade s oriunda s 
da falta de cavalos , tanto de montaria como de tração, 
chegamos a Canguçú no dia 28, não tendo encontrado 
com quem combater. O inimigo, covarde, alem de tr aí
dor de seus ant igos compan heiros de luta na consoli
dação da Republica, fugira de Cangu çú tão pronto sou
béra. por intermedio de sua espionagem , que, de Pe
lotas, havíamos partido ao seu encontro. 

Marcha de pers eguiç ão. - No dia 29, ten do desliga 
do, de orde m do governo, o 2.0 batalhão de infantaria 
e o cont ingente do l.º regimen to de cavalar ia, que 
regressara m para a capital do Estado iniciamos a mar
cha de per seguição aos bandoleiros de Néto, pelos mu 
nicípi os de Canguçú , Encruz ilhada , São Jeronimo , Por
to Alegre , Dores e São Jo ão de Camaquam. 

Refrega na Coxilha do Fogo. - Na manhã de 29, 
o 4.0 corpo, sob o comando do denod ado tenente coro
nel France lisio Meiré les alcançou em sua marcha de 
aprox imação, na Coxilhá do Fogo ,' a retaguarda de Né
to que fug ia pela barra do Pantano so rum o ao passo 
dá Guarda. Nessa rap ida ação, o valente 4.0 corpo, por 
int erm edio de sua vanguarda, destroçou a força j nim i
ga composta de dois piquetes de 40 homens aproxima 
dainente cada um ocasionando-l he s baixas fazendo 3 
pri sioneiros, inclusive um capitão, tom ando-

1

lhes ar mas, 
muni ções, cava los ensilhados e barr acas, e tendo, de 
tal modo, o seu bati smo de fogo. 

Expedições em marcha. - Per seguindo o inimig o, 
em fuga consta nte , tendo deixado o 4.0 corpo para traz , 
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em serviço de observação e vigilancia, chegamos às 
minas do Arroio dos Ratos, município de São Jeroni
mo, no dia 11 do corrente mês. Nessa localidade, con
ferenciamo s com o exmo. sr. dr. Ildefonso Soares 
Pinto, Secretario de Estado dos Negocios das Obras 
Publicas, que, ei_:iviado pelo exmo. sr. dr. presidente 
do Estado, chegara ao nosso acampamento. 

Resultou dessa conferencia que o 1.0 corpo devia 
embarcar e o ,4.0 , que se encontrava no serro do Ro
que, 7 leguas a nossa retaguarda, devia contramarchar 
indo ambos guarnecer os passos do Camaquã, enquantÓ 
o resto da força disponível - 2.0 corpo desta Brigada 
2.0 da Brigada do Oéste e seção de metralhadoras _: 
continuariam a perseguição, afim de apertar o inimigo 
sobre o Camaquã, obrigando-o a aceitar combate ou 
se render. 

Fuga do inimigo. - No dia 16 sempre em per segui
ção do inin:tigo, o que fazíamos 'a marchas forçadas, 
com a precisa cautéla contra emboscadas de que eramo s 
constantemente prevenidos e para que o inimigo muitíssi
mo conhecedor do terreno , não nos escapasse por al
gum flanco, sobretudo em alguma possível contramar-
cha noturna, chegamos à Granja Emília, a 3 leguas de 
Camaquã, estrada da Pacheca, onde soubemos, por meio 
de explorações feitas , que Zeca Néto, contra toda es
pectativa, havia conseguido passar o referido rio, por 
picada e vão só dele conhecido s fugindo-nos para a 
margem direita, municipio de SãÓ Lourenço. 

Tomamos as providencia s que o caso exigia, con
tramarchamos às 4 horas da madrugada de 17, afim 
de passarmos o arroio dos Orfãos, no passo real, e to
marmo s a estrada do pas so do Mendonça, procurando 
com uma marcha forçada, mau grado a chuva que 
caía, vadearmos o referido passo e, ao menos, flan
quearmo s o inimigo , ou continuarmo s a persegui ção, 
se não lhe pude ssemos sa ir na frente . 

Batismo de fogo do 1.º corpo . - Combate do M en. 
donça. - Logo ao romper do dia 17, e como nos apro 
ximassemo s do pas so do Mendonça, começamos a ou
vir a fuzilaria do combate que se tratava nesse passo 
à margem direit a, onde o brioso tenente coronel José 
Lucas Martin s, comandante do 1.º corpo , se achava de 
guarnição, à frente dos 2.0 e 3.0 esquadrão, com o efe
tivo total de 72 homens , achando -se os demais esqua
drõe s do referid o corpo guarnecendo outro s passos 
do mencionado rio. 

Zeca Néto, que não se animãra a dar combate à 
força que o perseguia , alias muito inferior em numero 
aos sediciosos que o acompanhavam, achou que Lucas 
Martins , dispondo de tão p1:,queno numero de comba
tentes, era-lhe pre sa que nao devia perder. Ataca-lo 
de surpresa, pela retagu arda , com toda a sua "divi-

" 
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são", cerca-lo, fuzila-lo, fazer uma mortandade de re
publicano s que não renegam o seu passado que se dis
põem a defender a custo a propria vida, este patrimo 
nio moral que lhes custo u o sacr ifici0 da saúde na 
mocidade, do proprio sangue a un s, do sangue e sa
crifício ingent~ de ante passa dos, tais como João Téles , 
Carneiro, Lup1, Maneca Pedroso e tanto s outro s -
era-lhe obra muito facil . 

Enganou-se, porem, o pseudo-general. Os republi
canos, que ás ordens de Borges de Medeir os defendem 
a obra de Castilhos, são dignos dos seus maiores ou 
são os mesmo s de 93 - digno s todos eles desta grande 
familia que ·se chama Partido Republicano Riogranden
se, que teve origem em 35 e tem feito a gloria do Rio 
Grande . 

A resistencia de Luca s Martin s e dos 72 republi
canos que o acomp anhav am foi heroica e ha de ficar 
nas paginas da Historia do Rio Grande do Sul, como 
exemplo de bravura, de abnegação e amor cívico, quer 
queiram quer não os egola tras, os despeitados, os ini
migos da ordem. 

O combate do Mendonça durou 8 hora s, das 2 às 
10 cessa ndo com a aproximação, pela margem oposta 
do· ri o, da força que nos acompanh ava e de um es
quadrão do 4.0 corpo , que correra em proteção, do 
passo da Mariazinha, o que fez com que os sediciosos 
de Zeca Néto se afastassem, não em retir ada digna de 
rio grandenses ma s em verdadeira fuga por intimação 
de seu chefe ,' deixando no campo da luta arm as, muni 
ções em quantidade e grande parte de seus mortos . 

Perdeu o inimi go, no combate do Mendonça, alem 
de muito material, que abandonou, e de grande nu 
mero de feridos, que foi abandonado à generosidade 
dos republicanos (e nes se ponto andou bem inspirado ), 
para mais de duzentos mortos. quase todo s oficiais, in
clusive um coronel de verdade, João Paulo Pre stes, 
cujos galões havia conqui stado ao serviço da obra con
tra a qual óra se levantãra - a Lei Magna do Rio 
Grande do Sul, a obra sagrada de Castilhos. 

Quanto aos prejuíz os dos republicano s, resumi 
ram -se eles à morte, que temos a lamentar , dos deno 
dados defensores da ordem, alferes Franci sco Andro
nico da Móta e soldados Oscar Dias de Castro e Grecio 
Assis da Fon seca ; fer idos - o destemido alfere s Ro
meu Firmiano da Silva e o valente soldado Vicente 
Faria s . 

Combate da Coxilha do Fogo. - O tenente coronel 
Francelisio Meiréles, após O combate do Mendonça, te
ve ordem de subir o rio Camaquã pela margem es
querda, flanqueando o inimigo em fuga , enquanto nós , 
atraves san do o passo do Mendonça, enterrados os mor 
tos e descobertos os l.º e 2.0 esquadrão do l.º corpo, 
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que estavam destacados em outros passos e de que se 
não tinha noticias, repousada a nossa cavalhada, qu e 
se achava cansada, e descoberta a pista do inimigo , 
deveríamos continuar logo na perseguição, o que não 
fizemos em virtude de uma informação que nos obri
gou a mudar de rumo, informação essa que mais tar-
de verificou-se ser falsa. • 

O valoroso tenente coronel Francelisio, sabendo do 
inimigo proximo, vadeo u o Camaquã, no vau de Pres
tes, no municipio de Canguçú, alcançando-lhe a reta
guarda no dia 20 e o grosso da força no dia 21, na Co
xilha do Fogo, desbaratando-o e toma~do-lhe grande 
numero de cavalos, sendo quatorze ens1lhados, armas, 
munições e gado recem-abatido e produzindo -lhe baixa s. 

Fase de operações terminada. - 'Com os fatos aci
ma relatados e com o nosso recolhimento a Pelotas e 
em seguida nossa vinda para Bagé, devemos considerar 
term inada a primeira faze de operações desta Brigada, 
da qual fase, a fuga desordenada de Néto em direção 
à fronteira. deve ser considerada o epilogo." 

Desde fevereil'o, um grupo de revolucionarias, procedente, dos 
mun icípios de Viamão e Conceição do Arroio (hoje Osorio). acam
pava nas proximidade s da Cidreira, praia balnear do Atlantico, e 
dali em incur sões, trazia constantemente alarmada a população 
deste município. 

A 31 de março, um contingente de repub licanos acompanhou o 
intendente muni cipal em um reconhecimento até aquele local, 
havendo ali um ligeiro tiroteio. 

No dia 18 de abril. o 2.0 corpo provisorio, de São Francisco 
de Paula sob o comando do major José Nicoleti Filho em opera
ções nos' municípios de Santo Antonio da Patrulha e 1Conceição do 
Arroio conseguiu localizar e atacou um grupo revolucionario que 
operava naquela região_ no logar denominado Galinha, 0 qual 
estava sob o comando do sargento desertor da Brigada Militar, 
Engino Azeredo Afonso, o mesmo que. como já vimos, ao ausen
tar-se da Escolta Presidencial, furtára regular numero de re
voveres. 

O tiroteio iniciado ao aman hecer durou até cerca das 13 
horas, quandÓ os rebeldes. abandonar-ido um taquaral, onde se 
haviam entrincheirado fugiram rumo de Viamão sendo persegui-
dos até o entardecer. ' ' 

Após essa perseguição o 2.0 grupo retrocedeu e acampou na 
fazenda dos Passinhos. · 

Ao amanhecer de 20. o corpo reiniciou a marcha, em busca 
dos rebeldes, que, segu ndo informações , praticavam depredações 
em Roça Velha e Padre. 

' 

., 
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Perto do meio dia. quando se achava estacionada para refei
ção, a tropa foi surp r eendida por um grupo adversario de 150 
homens, mais ou menos o qual iniciou forte e nutrido tiroteio 
visando , principalmente. 'a cavalhada, pois a força lega l achav a-sé 
dentro de um capão . Organizadas as linhas de atiradores foi res
pondido o fogo inimigo que era feito de distancia inferior a 500 
metros . Durou este comba te cerca de 5 horas. 

Porém, quando já havia cessado comp letamente o fogo e os 
rebeldes estavam em ret ir ada o tenente Hortencio Gonçalves de 
Oliveira, que, comandando um' contingente da força efetiva , tomá-
1·a tambe m parte na lut a, levantando-se da linha de fogo onde · 
estivéra desde inicio. começou a observar, de binoculo, ·os mo
vimentos do adver sario. 

Ouviu-se, então um tiro - o ultimo do combate - disparado 
de um a embo scada' nos areais proximo s e aquele oficial mortal
mente ferido , expirou, momento s depoi s, sem que houvesse t em 
po de ser socorrido . 

O malogrado oficial foi sepu ltado no proprio local, dada a 
absoluta impossibilidade de transporte de seu cadaver para a sé
de do muni cípio de Concei ção do Arroio. 

· - Após a ação . regresso u a força legal ao seu acampam ento 
na fazenda dos Pass inhos; ao chegar à estação desse nome na 
estrad a de fer r o Conceição do Arroio-Palmares foi seu coman
dan te inf ormado de que, na residencia do guàrda-c have s, esta
vam ocultados diver sos re volucionario s . 

Cercado o local, por um pelotão, o re spectiv o comandante 
déla se aproximou intimando que se rendesse m os que ali esta
vam. _ Do interior ela casa, partiu um tiro, tendo o pelotão res
pond ido com uma desca rga. 

Não havendo mais tiros, a for,ç:a penetrou na casa, verificando 
estarem. ali, ferido s, o alferes Luiz Gonçalves de Lima e o sub 
prefeito do distrito de Criúva aque le gravemente, tendo fa lecido 
duas horas depo is. ' 

O alfere s Lui z Gonçalves de Lima, era oficial reformado da 
Brig ada Militar e serv ia, em comi ssão. como quartel mestre do 
2.0 corpo provi sorio . Partira de São Franc isco de Pa ula ao en
contro de sua unidade . conduzi ndo numêrario que fôra pedido pe
lo major Nicolet i, para ate nder despesa s da trop a e pernoitava 
naquele local. 

À proposit o destes dolorosos acontecimen t os, pu blicou a or . 
dem do dia da Briga da. de 23 de abril , o seguinte: 

"Trancrição de telegramas. - Tran screvo a seguir 
dois telegramas do major Jo sé Nicoleti Filho , coman : 
dante do 2.0 corpo provi sorio de São Franci sco de Pau . 
la de Cima da Serra, atualmente em oper ações de cam
panh a em Conceição do Ar roio, ambo s datados de 21 
do corrente: 

"N.0 148 - Inim igo concentrou -se um só gr upo 
logar denom inado Cidreira, numero superior 1000 ho
mens tendo arrebanh ado toda cava lhada imediações. 
Ontem nossa força saira fim bate- lo teve inesperado 
encontro logar denominado Roça Velha , tr avando-se 
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cerrado fogo durante cerca 4 horas. Moral nossa gente 
sempre bôa. Inimigo afinal fugiu. Momento tenente 
Hortencio observava binoculo fuga sediciosos, foi varado 
por uma bala disparada uma emboscada nos areais 
proximos e caíu morto. Nossa cavalhada, que ia por 
deante retrocedeu disparada inicio fogo, demanda que
renda· Capivari. Resolveu nossa força retirar-se esta 
noite Passinhos, visto ter escasseado munição e neces
sidade refazer cavalhada. Impo ssível conduzir cadaver 
nosso bravo companheiro.devido logar distante noite 
tenebrosa, sepulto u-se proximidades local combate. 
Nenhuma outra baixa ou perda sofremos nem com
panheiros feridos. Sedicioso s perderam alguns , impos
síve l verificar. Calcula -se 10 mortos, alem feridos." 

"N.0 149 - Levo vosso conhecimento lamen tavel 
fato ocorrido noite passada logar denominado Pa s
sinhos resultou morte nosso· companheiro alferes Luiz 
GonçaÍves de Lima. Chegára Cima da Serra. trazendo 
vencimentos, alojou-se mais tres companheiros casa 
pertencente estação linh a ferrea. Nossa força_ vinda 
Roça Velha, acampou perto. alta noite escura. Infor 
mada existencia indivídu os desconhecidos ali mandou 
piquete reconhecer. Intimados se fazerem reconhecer 
imprudentemente partiu disparo de dentro da casa'. 
Nosso piquete respondeu saindo ferido gravemente 
aquele companheiro. Veiu· morrer horas depois. Provi
denciado seu sepulta mento esta vila. hoje." 

Em fins de abril a l.ª Brigada do Norte teve um encontro 
com os sediciosos ao· mando de Felipe Portinho. Expedicionavam 
os 1.0 e 2.0 corpo à vila de Bôa Vista do Erechim_ em poder da
queles quando a comnnc:ição em que viajavam foi ataca da, na s 
proximidades de Erebango. 

Ia o comboio em marcha lent a quando tombaram a locomo
tiva e quatro carros, por ter sido dinamitada a linha. 

Os primeiros elementos que desembarcaram encontraram um 
piquete adversario que fugiu, sem oferecer resistencia. 

Desembarcando o restante da tropa estabeleceu-se cerrado ti
roteio com os rebeldes emboscado s · em matos adjacente s os 
quais. após alguma resistencia, fugiram, deixando 11 mortÓs e 
diverso s materiais, no local. 

Quanto à verdadeira data deste encontro , o capitão João Ma
noel Pereira que serviu naquela Brigada e a quem devemos os 
apontamentos a ela . referente s, informou ter sido a 28; o dr. Ni
colau Vergueiro. então intendente municipal de Passo Fundo. em 
sua mensagem à Camara Municipal, referente ao ano de 1923, 
deu-o como a 26; o sr. Oscar da Costa Karnal, em seus Subsi 
dws para a Hi sto ria do Municipio de Erechim, situa- 0 a 24 de 
abr il. ' 
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Em re lação à data de 28, houve evidente equivoco de parte 

do capitão Pereira, pois, em A Federação, publicada na tarde de 
27, encontramos esta noticia : 

"As forças do general Firmino de Paula tiveram 
um encontro com as forças de Felipe Portinho. Ao 
desemb3;1"car do trem, encontraram um piquete das forças 
de Portmho, que fugiu por uma picada. As forças do 
2.0 corpo, desembarcando flanquearam, encontrando o 
inimigo emboscado, estábelecendo-se cerrado tiroteio. 
Tombaram 4 carros e uma locomotiva, que conduzia 
o trem, por terem sido colocadas bombas nos trilhos . 
As forças rebe ldes fugaram, abandonando cargueiros, 
vi\·ere s e munições . Foram encontrados 12 mortos ." 
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CAPITULO V 

Tiroteio no passo 111atias Dornéies. -
Combate na fazenda da Serra, na serra. do 
Caverá. - Combate dQ passo do Guedes, -
Fabrício Vieira, Demetrio Ramos é O'Utros 
invadem o Rio Grande e são batidos na. In
vern aàa Velha, em Vacaria. - Os sediciosos 
no Marco do Lopes proximo a Livramento. 
- A 2.ª Brigada dÓ Oéste c"oncentra-se na 
estação Santa Rita e reune seus element qs 
nb passo da Armada no rio Ibicui. - Situação 
precaria dos 1.0 ê 2.0 · regimento de cavala
ria, quanto q. montadas. - Combate do San
ta Maria.-chico. - Ordem do dia do coronel 
Claudino Nunes Pereira . comandanú da 2.ª 
Brigada. - 3.ª Brig·ada 'do Sul. -

Voltemos
1 

agora à 2.ª Brigada do Oéste. 
Logo apos a reposição das autoridades legais de Alegrete e o 

restabelecimento da ordem neste municipio e no de Uruguaiana, 
determinou-lhe o governo que marchasse em direção a estação 
Tigre, onde forças rebelde s depredavam a linh a ferrea. 

Deixando o 1.º batalhão de infantaria e o 4.0 corpo, este ain
da em período de organização, guarnecendo a primeira daquelas 
cidades; com o 2.0 regimento de cavalaria e o 1.0 corpo em Li
vramento e o 2.0 corpo operando com a 3.ª Brigada do Sul, par 
tiu o coronel Claudino Nunes Pereira com o seu estado maior 
o 1.0 regimento de cavalaria e o 3.0 corpo para dar cumprimen~ 
to à referida ordem. ' . 

Tinha esse nucleo um efetivo de pouco mais de 600 home ns, 
muitos dos quais mal armados e mal montado s. 

Em marcha, expediram-se reconhecimento s em varias dire
ções sendo um destes, constituido de um esquadrão do 1.º re
giménto e outro do 3.0 corpo seguiu rumo ao pas so Matias Dor
néles. No dia 24, elementos 'cteste reconhecimento bateram um 
pequeno gr upo rebelde, tomando-lhe alguns cavalos. 
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Com a aproxima ção da coluna legal os sediciosos tomar am a di

reção da serr a do Caverã. ConstituidÓs de mais de 400 homen s 
e obedecendo à direção de Gaspa1· e Juvenal Saldan ha e de Aní
bal Padão, buscavam reunir -se às forças de Honorio Lemes , com 
o que form ariam um efeti vo superior a 1 . 000 homens. 

Desviando a direção de sua marcha , sempre no encalço da
qu eles, atingiu a 2.ª Brigada, pela manhã de 29, a estanda da 
Serra , onde seu comandante pretendia estacionar para dar algum 
descan so à cavalhada, grandemente estragada devido às pessimas 
condições do terreno que vinha palmilhando . 

Pouco depois de ali chegar, quando se entregava aos misteres 
de carneação e outros peculiares ao acampamento, foi a força ata
cada inesperad amente pelo adversario, procurando envolve -la . Jã 
então as duas forças rebeldes se haviam reunido . 

Travou -se violento combate. 
A ocasião que escolheram para o ataque não poderi a ter 

sido mai s propicia. O pessoal da Brigada do Oéste, certo de que 
o adversario estava longe,, tão positivas e acórdes eram as infor
mações obtidas, não tomara qualquer dispositivo que lhe permi
ti sse reprimir alguma imprevista investida de parte do inimigo. Os 
colossais cerros , que circundam aquela fazenda, tornaram -lhe fa
cll a aproximação. 

Evitou perigosa surpre sa, que seria de funesta s consequen
cias, a atividade de um piquete do 3.0 corpo. Postado ao sopé de 
alteroso morro, notou a aproximação de 4 indivíduo s su speito s, 
pondo-se em prontidão e sendo em seguida alvejado . 

Era o inicio do ataque, que logo se generalizou. 
Correu , então, para o local o capitão do 3.0 corpo, Jo sé Ribei 

ro. e, tomando providencias, colocou forte guarda em perigo so des
filadeiro, a meia legua do acampamento. 

Engajadas as forças da Brigada, sustentando vigoro sos ataques 
do adversario, o combate prolongou -se até à tarde de 30, qu ando 
os as saltantes, vendo -se impotente s para continu ar a Juta, ini
ciaram a retirada. 

A 2.ª Brigada, pros seguindo a marcha, acampou a 2 de maio , 
junto à vila do Rosario. 

A ordem do dia do re spectivo comandante , publicada a 6, 
descreve minucio samente o que foi esse combate e as oper ações 
que o antecederam: 

"Conc entração de forças. Marchas. Combat e. - Ca
maradas! 

Concentr ados na cidade de Santa Maria , dos cor. 
pos constitutivos desta força, apenas os l.º regimento 
de cavalari a, l.º batalhão de infantaria do serviço ati 
vo e o 3.0 corpo provisorio , re spectiv amente coman 
dado s pelo capit ão Candid 0 Alves de Mesquita. ten en 
t es coronel Leopoldo Aires de Vasconcélos e Lidio Nu
ne s Pereira , a Brigada recebe ordem do governo do 
Estado para seguir com destino a cidade de Alegrete, 
então em poder dos sediciosos dirigidos pelos irmãos 
Saldanha que tinham estabelecido auto r idades suas. 
A 12 de ' abril p . findo, parte para aquela localidade , 
em 8 comboios de via ferrea. chegando a 16. 
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A demora ocorrida em v iagem encontr a plena ju s
tificativa nas dificuldad es decor rentes do tran sporte da 
cavalhada. 

'Com a sua aproximação e das força s vindas de 
~:~~ª~f ~:de ~om o dr. Flore s da Cunha, abandonam 

A 17, são repo stas as autoridades legais, que, por 
deficiencia de meio s de defesa, se haviam retirado do 
municipio. 

A 22, em observancia a ordens do governo do Es
tado , a Brigada, dispondo sómen te dos 1.0 regimento 
de cavalaria e 3.0 corpo provisorio, num efeth·o de pou
co m_ais de 600 homens, mar cha em dire ção à estação 
do Tigre. 

O 1.0 batalhão de infanta ri a ficára fazendo parte 
da guar nição da cidade. 

O obje tivo da Brigada assim constit uida, era bater 
ou perseguir os sedic iosos de Honorio Lem es e outro s 
chefes, que haviam tomado aque le rumo. 

Do passo de São João, verificado que estes enca
minham- se para a vila do Rosario movimenta-se no 
mesmo sentido . ' 

A marcha faz-se com dificµld ades, com re lativ a 
morosidade. tanto em consequencia dos pronunciado s 
acidentes do t err eno, como pelas ~ã s condiçõe s da es
trada, que óra penetra e óra margeia a serra do Caverã. 

Em viagem, um piquete de pr aças do 1.0 regimen 
to e do 3.0 corp o sob o comando do tenente Vole
ciano Coelho ataêa e destroça completamente pequeno 
grupo de sediciosos tomando-lhe um a carabina Com
blain com munição , e 41 cava los . 

Quer esse valoroso oficial e quer as praç as, que o 
acompan ham, portam-se muito bem nesse encontro . 

Do logar denominado Cruz de Pedra, ciente o co
mandante da Brigada de que aqueles haviam seguido 
rumo da estancia da Serra, situada no 2.0 dis trito do 
municíp io do Rosario, distante 5 legu as da respectiva 
séde e de propriedade da fam ilia Vasconcé los, avança 
para ali, onde chega a 29, às 11 horas. 

Às 12 horas desse dia, quando ini cia a carneação 
e preocupa -se com os variados serviços de estaciona 
mento, os sediciosos de Honorio Leme s, jã incorpora 
dos aos dos irmão s Saldanha, Anibal Padão e out ros. 
atacam-na inesper adamente, procurando, desde logq, en
volve-la pela direita , pela esquerda e pelos alterosos 
morro s cen tr ais. situados em semi-circulo a oéste da
quela estancia, vantajossima posição que fica a cava 
leiro de nossas linhas. 

O primeiro elemento da trop a, constit uido de 11 
homens, que os enfrent a no flanco esquerdo , pertenc e 
ao 3.0 corpo prov isorio. Comanda-o o valoroso alferes 
Perseverando Gularte da Costa, que ocup a rapidamen 
te o perir igoso desfiladeiro existente naquele flanco. Re-
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crudecendo o combate nesse setor, a sua defesa é re
forçada por um contingente do 3.0 corpo provi sori 0 e 
o 4.0 esquadrão de 1.0 regimento de cavalar ia, com 2 
fuzis-metralhadoras. Comandam-nos os cap itão Antonio 
Guimarães e o tenente Afonso Pereira da Rocha Filho. 

Posteriomente, seg ue para o menc ionado setor o 
capitão do 1.0 regimento de cavalaria, João Pedro Bar
boza1 com o seu esquadrão e toma posição na esquerda 
da lmha que o defende. 

Ocupa wn elevado morro , precisamente na ocasião 
em que fort e destacame nto inimigo procura atingi- lo 
e o rechassa. 

Deante de tal insucesso, tenta ele contorna-lo pela 
sua extrema esquerda. Descoberto em tempo o seu in
tuito, o alferes Malvino Pires da Fontoura , fazendo 
funcionar um fuzil-metralh ador, obriga-o a recu ar . 

Quase simultaneamente é atacado o nosso flanco 
esquerdo, de cuja defesa !';ão encarregados os 1.º e 3 .. 0 
esquadrão do 1.0 regimento de cavalaria e o esquadrão 
prov isorio, adido ao mesmo corpo, comandados respec
tivamente pelo capitão Jo sé Rodrig ues Cordeiro, te
nente Felipe José da Silva e capitão Modesto Lara. 

Pouco depois, o inimigo rompe fogo nos morros 
centrais acima referidos ameaçando mui seriamente as 
nossas 'comunicações com o flanco esquerdo . Nesse 
momento. quase toda a Brigada empenha-se na luta, 
forçada pela circunstanc ia desfavoravel de lhe corres
ponder a cobertura de um a frente de 3 quilometros, 
sem ligação visual possivel , num terreno muitíssimo 
acidentado cheio de grótas e outros e var iados obstacu
los naturai s . 

Agrava mais as desvantagens dai resultantes, o fa
to dos morro s oferecerem ao inimigo todas as facilida
des de acesso, encobrindo sempre os seus movimento s 
e apresentando para o nosso lado a parte mais escar
pada que nos entrava a ação impossibilit ando qual-
quer · avanço eficaz de nossa pârte. -

Responde o ataque centr al um destacamento do 3.0 

corpo, auxiliado por ordenan ças do estado maior e pes
soal encostado ao esquadrão provisorio, comandado pelo 
tene nte João Silva, que se postára com ta is elemento s 
nas mangueiras e muros situados na parte alta do es
tabelecimento. 

Contingentes do 1.0 reg imento e do 3.0 corpo pro
visorio formam a reserva geral , sob o coma ndo do te
nente corone l Lidio Nunes Pereira, que. agindo com 
a solicitude e calma já reveladas, superintende tambem 
a direção das linhas de fogo do flanco dire it o. 

Com pequenas intermitencias o fogo continúa até 
às 18 horas, ocasião em que a nossa extensa frente é 
restringida tanto quanto possível afim de melhor ga
ranti-la e 'aar o indi spensave l descanso à tropa. 
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Até então não ha baixas a lamenta r. A tropa, alem 

da fadiga inerente ao esforço exigido pela natureza do 
terreno em que opera, não se alimentára suficientemen
te no tran scorrer desse dia. 

À noite. sobrevem prolongada e torrencial chuva, 
que dificulta consideravelmente os servi ços de cobertu
ra, tornando-os muito penosos. Os nossos valorosos 
soldados, entretanto. suportam-na, em seus postos, com 
atividade e abnegação admiraveis. 

Pela madrugada de 30, faço ocupar os morros cen
trais, por destacamentos do 3.0 corpo e do esquadrão 
provisorio, sob o comando do alferes Edmundo Alves 
Freire e 2.0 sargento Constanti no Soare s. 

Vencendo com grande sacrificio certamente, as es
carpas e outros obstaculos, chegam esses elementos ao 
ponto de destino, sem que o inimigo os detenha, sen
do difícil a reme ssa de tudo quanto precisam os deten
tores de tão importante posição. 

ÀS 10 horas revigora-se o ataq ue pelo nosso flan 
co esquerdo, onde se acham os 1.º e 3.0 esquadrão do 
1.0 regimento de cavalaria e parte do esquadrão provi
sorio , adido ao mesm o corpo. 

Aquele esquadrão ocultando-se na órla do mato, 
situado na extrema desse flanco, para onde se dirige 
numeroso grupo inimigo, abre contra este nutrido fogo 
e empregando fuzis-metralh adoras obriga-o a retroceder, 
' Entrementes . anuncia-se a chegada do corone l se

dicioso Manoel José da Silveira, ao campo inimigo tra
zendo regu lar refor ço . 

A esse tempo os destacamentos, que ocupam par
te dos morros centrais, informam que o inimigo, exer
cendo forte pressão sobre eles, esforça-se por desaloja- los. 

Em consequencia partem para ali sem perda de 
tempo, mais dois contingentes do 1.º regimento,. sob o 
comando do valoroso alferes Martim Cavalcant 1 e 1.0 

sargento In acio Hemeterio Soares, levando dois fuzis 
metralhadoras. 

As 12 30 hor as o 3.0 esquadrão do 1.0 regimento 
entra em 'ação no · flanco esq uerdo, momento em que 
o inimigo procura contornar aquela posição. 

O flanco direito e o centro continuam defendidos 
pelo 3.0 corpo provi sorlo , que ali se mantem em plena 
ativ idade, contendo o inimigo . 

O esquadrão provisorio, adido ao 1.0 regimento, e 
o pessoa l encostado ao mesmo. tomam parte em todas 
as fazes da lut a no flanco esque rdo. 

Das 17 hora s, em deante, manifesta-se a retirada 
do inimigo, que sente-se rechassado. Nossas forças, 
continuando no campo estão vitoriosas e sem baixas de 
especie alguma . · 

Quanto às do inimigo, não se poude avaliar devi
damente por isso que difícil ser ia verifica-las, dadas 
as condições topografica s locais. É de presumir, porem, 
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que, apesar de conservar-se abrigado nos matos, nas 
grótas e nos colossais cerros. que mascaram-lhe os 
menores m~vimentos, as tenha e em elevado numero , 
ta l a intensidade do fogo que suportou. 

A Brigada, lutando com inimigo que lhe é muito 
superior, numericame nte, bem colocado, atacando-a em 
varios e distanciados pontos, ao mesmo tempo, sem ser 
visto, forçada a cobrir tão extensa qu8:flto acidentada 
frente, no que emprega a quase totalidade da tropa 
disponivel, vê -se, por t ão poderosos motivos, na im
possibilidade de levar avante uma ofensiva, que me
lhor caracterizasse a vitoria conquistada. 

Ainda assim, ficando no campo de ação donde sái 
no dia seguinte ao da retirada forçada do inimigo, em 
virtude de ordem do governo, que determina a sua 
marcha para a vila do Rosario , cabe-lhe indiscutivel
mente a vitoria. A certeza de haver procurado, em
penhada.mente, colocar-se na altura da honrosa confi
ança que lhe deposita o patriotico governo do Estado 
portando-se com abnegação e intrepidez, muito desva~ 
vanece e orgulha o seu comandante. 

Essa convicção que. por certo, está na consciência 
de todos os valorosos camaradas. oficiais e praça s, que 
a constituem, servir- lh es-à de estimulo para, sem des
falecimentos, prosseguirem na luta pelo restabelecimen
to da ordem no Rio Grande, tão necessaria ao seu 
progre sso, quanto indispensavel ao Pais . " 

O 2.0 regimento de cavalaria, o 1.º corpo que , como vimo s, 
embora fizessem parte da 2.ª Brigada Provisoria do Oéste , acha
v~m-se em Livramento , e mais o contingente ao mando de Ne
pomuceno Saraiva , na madrugada de 5 de maio , deixaram a ci
dade, rumo ao passo do Guedes, em cujas imediações, na tarde 
anterior haviam sido assinalados elementos da vanguarda da co
luna rebelde de Honorio Lemes. 

Quase ao meio dia, um piquete de exploração, do 1.º corpo, 
defrontou- se com grupos adver sarios, sobre aquele passo, tirotean
do-os e obrigando-o s a re cuar. 

A tarde, reuniram -se às for(:as legais o 5.0 corpo provisorio 
de Itaqui, ao comando do tenente coronel dr. Osvaldo Aranha, e 
o contingente do tenente corone l Leonidas Espartano de Barros 
mais cohhecido pelo seu apelido - Negrito Barros. ' 

Feita a junção de toda s as forças , p1·osseguiu a marcha, às 16 
horas, em direção ao passo. nas proximidades do qual , o 1.º 
corpo, que fazia a vanguarda , foi alvejado pelos sediciosos. Esta 
unidade. tomando posição, engajou imediatamente o combate. 

O 2.0 regimento de cava laria designou, em seguida, o 1.º 
esquadrão. com a seção de metra lhadoras, para apoiar o flanco 
direito daquele corpo e fez seguir para a linha de fogo, afim de 
reforça-la, dois grupos de tiro do 2.0 esquadrão, sob o comand o 
dos alferes Venancio Bapt ista e Antonio Gomes de J aques. 

' 
" 
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O 3.0 esquadrão tomou por um potreiro, à direita da estrada, 

e. tendo um regular grupo de revolucionarios se ocultado em um 
mato, nas proximidades do cerro da Cruz, o seu comandante, 
tenente Aristides Krauzer do Canto mandou descarregar varias 
rajadas de fuzil -metralhadora. naque 'la direção. pondo-o em fuga. 
Ficaram no local 6 mortos e levaram diversos ferido s. 

Nesse combate, que terminou ao cair da noite, com a retira
da desordenad a do inimigo em direção ao passo da Cruz, até 
onde foi perseguido, tiveram papel de destaque o dr. José Anto
nio Flores da Cunha e o 5.0 corpo provisorio, que o acompanha
va. Estes elementos. logo ao inicio da peleja, carregaram sobre 
0 passo, pela estrada geral . e o transpuze ram, obrigando o ad
versario a afrouxar a resistencia em tal ponto . 

No campo da ação, foram encontrados 22 homens e grande 
numero de cavalos mortos. armas . munições e outros artigos. 

Enquanto se desenrolava a ação do passo do Guedes, Nepo
muceno Saraiva e Manoel Pedro so de Almeida - Pequeno Pedro
so -, prevendo a retirada dos rebeldes sobre o passo da Cruz 
tomaram posição. com suas forças, no cerro das Pedras, proximÓ 
à estação de Pal<?mas, ~e onde tiroteavam os piquetes em fuga, 
causando-lhes muitas bancas e tomando-lhes regular cavalhada. 

Nessa ocasião recebeu grave ferimento em uma perna o te
nente coronel Pequeno Pedro so. que, juntamente com outros fe
ridos foi tratado no Hospital da Cruz Vermelha em Livramento. 

Àpós esses feitos, march aram as forças parà a estação Santa 
Rita, onde se operou a reunião dos elementos esparsos da 2.ª Bri
gada do Oéste ficando então todas as suas força s sob o coman
do unico do coronel ciaudino' Nunes Pereira. 

Em princípios de maio, forças rebeldes, vind as de Santa Ca
tar ina ao mando de Manoel Fabrício Vieira Demetrio Ramos, 
Casté lo Branco e outros, invadiram o Rio Grande, pelo municí
pio de Bom Jesus (hoje Aparados da Serra), onde começaram a 
prat icar toda sórte de tropelias . 

No dia 6. apossaram-se da séde do município, que se achava 
desguarnecida, ali permanecendo dois dias, durante os quais de
predaram o edifício da Intendencia Municipal e apoderaram-se de 
todo o material do Tiro de Guerra local. 

Deante disso. elementos da j.ª Brigada do Nordéste sob o 
comando do tenente coronel Emilio Carneiro Borges, marcharam 
para aque la localidade; à sua aproximação, porem. o adversario 
abandonou a vila, a 9, tomando o rumo da Invernada Velha. en
tre os ri os Pelotas e Cerquinha. 

Aí, entrincheirado, pretendeu oferecer resistencia às força s 
que o perseguiam a 11. 

Após 3 horas ' de fogo, fugiu, passando, novamente, para o 
Estado visinho por logar já préviamente preparado, tendo deixa
do no campo da luta vários mortos e feridos. 

A força legal teve 3 soldados feridos. 
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A 9 acampou sobre o Marco do Lope s nas proximidade s da 
cidade de Livr amento, uma força reb elde, éom o int uit o evidente 
de atacar a cidade, cuja guarnição estadual estava reduzida a um 
pugilo_ de cidadãos republic anos, obedientes à chefia do coronel 
Franciseo Flore s da Cunha , e um pequeno numero de praças do 
2.0 regimento de cavalaria encarregadas de cuidar o quartel da 
unidade . ' 

Atacando de inopino, o corone l Chico Flores, com seus deno
dados companheir os, pôs em fuga os sediciosos, perseguindo-os 
até o passo do Ibir apuitã. 

Reunidos os elementos da 2. ª Brigad a do Oéste na esta ção 
Santa Rita, recebido o materia l e fardamento necessário para os 
corpos que a compunham, a 11, pôs -se a tropa em marc ha, com 
destino a coxilha de São Sebastião. 

Mais ou menos à mesma hora em que se movi mentava a 
Brigada, puzéram -se, tambem, em marcha as forças dirigi das 
pelo dr. Flores da Cunha e coronel Nepomuceno Sar aiva, as 
quais estava m acampadas nas estações Porteirin ha e Pal omas, 
respectivamen te. , 

A junção de todas as forças deu- se, na manhã do dia ime
diato, no passo da Arm ada, no r io Ibicuí . 

Daí marc haram em busca do adversaria sob os rigores de 
um tempo inclemente: temporais, chu varadas' e colossais geadas, 
à noite . 

Tais intemp er ies produziram grande s estragos na jã muito 
sac rifi cada cavalh ada dos 1.º e 2.0 regimento. 

Estas unidad es, naturalmente porqu e fôra creado um Serviço 
de Remonta, que jamais deu o mínim o sina l de vida tinh am re
cebido ordens severas . partida s da alta admini stra ção,' proibindo a 
1potre ação de animai s. Deviam esperar pelos que seriam forne ci, 
dos mas que nunca chegaram ... 

·E. assim, iam se locomovendo com an imais magros, impres
taveis e que já ba muito, fazia m jú s a merec ido descanso. 

Diga-se. ºpor em, em abono da verd ade , que de tal situação 
não tiveram a menor culpa os comandantes de Brigadas, ou das 
unidades efet ivas os quais, fieis à disciplina e à obediencia 
qualidades que têm sido o apanagio da Brig ada Militar . cumpri am 
tais ordens embora recon he cendo-as absurd as e incabíveis dean-
te da re alidade que se apresentava. · 

Mas quanto às forças proviso ri as, a sit uação era bem diver sa. 
Nunca se soub e se recebe ram orden s identica s ou, se recebe

ram não as cumpriram. 
Corpos formados por cidadãos abnegados , que , levado s pelo 

seu ardor partidario , acorreram ao chamado de seus chefes polí
ti cos, abandonando familia conforto e interesses trocando tudo 
isso pelos azare s da luta , em defesa da ordem cÓnspurcada. ser ia 
absurdo exigir-se-lhes uma disciplina integral, como às forças 
perman entes . J ã esses homens faziam muito - o que nunc a de
verã ser esquec ido - expondo suas vidas pela manutenção do 
governo legal. 

.. 

. ' 
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Dess'arte, faziam sair piquetes em busca de anim~is, os quais 
regressavam trazendo regu lar numero de cava los. Nao se pode 
dizer que estes vinham em bôas condições mas estavam sempre 
em melhor estado que os dos regiinentos 'efetivos. E, quando o 
comando, prem ido pe las rec lamações da tro pa, ordenava aos cor
pos prov isorios que fornecessem animais para a montar ia das 
duas un idades efetivas incorporadas à 2.ª Brigada, é claro que 
não iriam ceder-lhes os melhores. 

E . se ass im procedessem . seria "despir um santo para ves tir 
outro", segundo o velho rüão popular . 

A invernia terrivel, que se apresentava, vinha agravar ainda 
mais a situação que, para o l.º regimento , já se tornára crit ica, 
obrigando-o a marcha assás vagarosa. muito distanciado do grosso 
da coluna, à qual só conseguia reunir-se nos acampamentos, já 
noite alta. 

Para o 2.0 regimento. embora tambem penosa a sua sit uação, 
nesse particular. ainda não chegára a tal extremo. Vindo da re
gião fronteiriça, onde tin ha. e tem até hoje. seu quartel, tro uxé
ra cava lhada um pouco melhor; seus homens, pelas amizades que 
contavam entre os componentes dos corpos provisorio s. organiza
dos na mesma região, sempre "rebuscavam" um ou outro animal. 
Mais tarde, sim agravou- se e muito. 

Mas, voltem'os ao assunto anterior. 
A 14 de maio, a 2.ª Brigada do Oéste atingiu a cidade de D. 

Pedrito, onde obteve inform ações positivas de que o adversa r io 
se achava nas proximidades da picada do Alonso, em cuja dire
ção march ou, tendo a sua retaguarda pernoitado no passo de 
Dona Fl ora. 

Pela manhã do dia imediato, 15. reiniciada a marc ha. passa
ram para a vanguarda as forças do dr. Flores da Cunha e o corpo 
do coronel Nepomuceno Saraiva, os quais , melhor montados que 
as outr as tropas . aceleraram as andaduras e. em pouco, gan haram 
demasiada distancia do restante da coluna. 

As 13 horas, recebe u o comandante da Br igada comunicação 
da vanguarda, de que o adversario estava à vista. Apressada a 
marc ha pouco depois veio novo aviso. prevenindo de que eram nu 
merosas as forças cont rarias e que marchavam em duas colunas. 

Comandavam-nas Estacio Azamb uja, Zéca Néto e outros, or
çando o seu efetivo em 1. 500 homens. A parte comandada por 
Estacio vinha ao encontro das forças legais dos lados da Carpin
t aria Velha.enquanto que. de outro lado, achavam -se os homens 
do dr. Gaspar Saldanha e Erne sto Labarte. 

Acometidas vigorosame nte pela vanguarda, essas forças r esis
t iram. por algum tem po. até que, batidas e desmor alizadas, reti 
raram-se em varias direções. 

Entre os prisioneiros feitos pelos legalistas. achava-se Ern esto 
Labarte, pr estigioso chefe ass isista no munic ipio de Livrame nt o, e. 
ent re os mor tos, Adão Lato r re. que. em 1893, se celebrizára pelos 
cri mes atrózes. que lhe atribuíram. praticados em inermes inim i
gos. que lhe caiam às mãos. pr inc ipalment e depois da trag ica 
der rot a do l.º bata lhão de reserva da Bri gada Militar, no Rio 
Negro, proximo a Bagé . 
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A descrição desse vigoroso encontro, fê-lo o coronel Claudino, 
em sua ordem do dia n.0 7, de 16, da qual extraimos o seguinte: 

"Combate. Camaradas! 
O dia de ontem assinala a mais brilhante das vi

torias alcançadas pelas armas legais contra os sedicio
sos. que, colocando acima de vitais interesses do Esta
do e do Pais, questões de ordem méramente política 
e pessoal. sempre secundarias em relação àqueles, por 
mais legítimos e justificados que sejam, pert urbam a 
ordem no sólo riograndense, trazendo as familias em 
constante desassocego, desde janeiro do corrente ano . 

Realmente outra não é, nem póde ser, a convicção 
de quantos assistiram os combates travados a margem 
direita do arroio Santa Maria-chico. 3.0 distrito do mu 
nicípio de D. Pedrito, proximo à picada do Alonso, do 
meio dia em deante, com os sediciosos chefiados por 
Zéca Néto (general), Zeca Antunes, Ante ro Pedroso, 
Vasco Martins, Pedro Severo. Adão Latorre, Manoe l 
José da Silveira, Bertolino Nunes, Turibio Gomes e ou
tros, todos coroneis, irmãos dr. Gaspar e Juvenal Sal
danha e tenente coronel Ernesto Labarte. mentores po
liticos. ardorosos insufladores e grandes responsaveis 
pelo atual e impatriotico movimento ana rquizador. que 
tanto infelicita o Rio Grande, causando- lh e enormes, 
incalculaveis e deplorave is preju ízos, sob a direção ge
ra l do sr. Estacio Azambuja, general em chefe dos re
voltosos na fronteira e uma das suas mais vivas es
peranças. 

A nossa vanguarda. composta do corpo municipal 
de Uruguaiana. do 5.0 corpo provisorio de Itaqui, res
pectivamente comandados pelos valorosos tenentes coro
neis Neco Costa e dr. Osvaldo Aranha, e do corpo do 
destemido coronel Nepomuceno Saraiva, orientada pelo 
intrepido dr. José Antonio Flores da Cunh a, d. inten
dente de Uruguaiana, que, não inteiramente restabeleci
do de grave enfermidade. abandonára as comodidades 
proporcionadas pelo seu cargo. para vir. com abnegação. 
tomar parte , de alto relevo. aliás. na luta em pról do 
restabelecimento da ordem no Estado , essa diminuta e 
destemida força. embora muito distanciada do grosso 
desta coluna. sem contar. por isso mesmo. de pronto. 
com o seu eficaz auxilio, apesar dessa circunstancia. 
tão evidentemente desfavoravel e nessa grave emer
gencia. não vacila e. impulsionada por Flores da Cun ha, 
ataca rapida e vigorosamente o inimigo, cujo total era, 
segundo afirmativas dos proprios sediciosos. superior a 
3.000 homens. 

Lançado de inic io o panico nas fileiras adversas. 
Flores da Cunha toma para a esquerda. apenas com o 
corpo municipa l de Uruguaiana e o 5.0 corpo de Ita 
qui e investe, irresis tivelmente com pouco mais de 
400 bravos companheiros, contra o grosso dos elemen
tos in imigos. 

... 
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Nepomuceno Saraiva. a seu turno, ruma para a direita, 

com menos de 100 homens, e arroja-se sobre a coluna 
inimiga. que dali aparece. Nem um nem outro encara 
o numero de inimigo s que enfrenta. o que realça ainda 
mais o brilho do inopinado ataque . 

Assim. a luta engajada pela vanguarda , numeri
camente tão desproporcionada, trava-se em dois campos 
distintos. 

A rapidez do ataq ue impede a junção das forças 
inimigas. que. ao serem avistadas. marcham em duas 
colunas regularmente separadas, dos lados da picada do 
Alonso e do passo do Bento Rengo, em direção mais 
ou menos nordéste ou do passo da Ferraria. 

Informado do engajamento dos combates, sigo para 
frente. com os l.º e 4.0 corpo provisorio e o 2.0 regi
mento de cavalaria do serv iço efetivo da Brigada Mi
litar. respectivamente comandados pelos tenentes coro
neis Miguel Luiz da Cunha. Oscar Souza e Augu sto 
J anuario Corrêa. 

Com essas unidade s. faço reforçar , tão depre ssa 
quanto possivel, como se impunha, dado o seu reduzi
do efetivo. a força do coronel Nepomuceno Saraiva . que 
é mais imediata e diretamente auxiliada pelo esquadrão 
do l.º corpo. do comando do valoroso capitão Izidoro 
Fernandes da Cunha , pouco depois por outro esqua
drão desse corpo e, em seguida. por outro do 2.0 re
gimento. 

Determino ao 3.0 corpo provisorio, do comando do 
tenente coronel Lidio Nunes Pereira, que reforce o 
flanco esquerdo. 

Com esse fim, envia esse corpo. para ali, a ala es
querda, sob o comando do fiscal, major Raul do Ama 
ral Henriques. 

Inc orpora-se a essa força o capitão José Ribeiro, 
da ala direita do referido corpo e. secundando a ação 
daquele, toma parte na luta . no setor da esquerda, con
duzindo -se valorosamente. 

O 1.0 regimento de cavalaria. do comando interino 
do capitão Candido Alves de Mesquita, vindo atrazado. 
devido ao mau estado da cavala ria , é designado para 
atender o transporte geral da coluna e constituir uma 
de suas reservas. 

A ala direita do 3.0 corpo provisorio, sob a direção 
do comandante dessa unidade, tenente coronel Lidio 
Nunes Pereira, constitue a reserva cent ral. 

Os combates. iniciados quando o grosso de nossas 
forças achava-se distante da vanguarda cerca de le
gua e meia, ferem- se. como se vê . em dois setores 
distintos. 

Um intervalo superior a dez quilometro s, sem li
gação de especie alguma, separa os combatentes de um 
e outro flanco. 
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Os pronunciados, quão variados acidentes do terre
no. de outro lado, não só impossibilitam as ligações vi
suais, que muito facilitariam a direção das tropas e até 
os seus proprios movimentos, como dificultam as res
pectivas comunicações. 

A luta principalmente na esquerda. torna- se vio
lenta, registando-se lances de admiravel valor. 

Flores da Cunha, nesse setor, evidenciando, mais 
uma vez . a bravura de que déra sobejas provas na he
roica resistencia oposta aos sediciosos, que cercaram 
Uruguaiana e tentaram toma-Ia , e no combate do pas
so do Guedes , eficaz e imediatamente auxiliado pelo 
destemido tenente corone l dr. Osvaldo Aranha e pelo 
valoroso tenente coronel Neco Costa, conduz à vitoria 
o pugilo de bravo.s oficiais e praças que dirige. 

Agindo com temeraria audacia, sem medir conse
quencia s, com a bravura que todos lhe reconhecem, 
conquista, com seus destemidos legionarios, a mais im
portante parte da fulgente vitoria do dia. 

Nessas condições. quebrada a pertinaz resi stencia 
do inimi go, leva-o de vencida. cooperando tambem pa
ra esse resultado a ala do 3.0 corpo . acima referida , 
que se conduz bem e valorosamente. 

Não lhe dá guarida. toma-lhe todo o tran sporte, 
composto de nove vefculos, contendo abundante mate
rial bélico. apreende mais de 1. 800 cavalos e infringe
lhe. nesse flanco, inobscurecivel derrota. 

Força-o, em ultima analise, a bater em desordena
da fug a. 

Causa-lhe numerosas e sensiveis baixas, quer em 
mortos, quer em feridos. 

Entre estes. encontram-se pessoas de alto conceito. 
figurando naqueles Adão Latorre. que se celebrizou na 
revolução de 1893, pelos ato s de atrocidades que lhe 
atribuem. 

Nos prisioneiros, compreende-se o secre tario do ge
neral em chefe dos sediciosos. 

De nossa parte, as baixas, naquele flanco. não exce
dem de 4. em consequenc ia de ferimentos, sendo dois 
graves, um dos quais rec ebido pelo bravo sargento Ota
cilio Pinto de Freitas, e dois leves. 

Desapare ce um livre atirador. que se supõe haver 
caido prisioneiro do inimigo. 

A atuação do dr. Flores da Cunha, como a de seus 
bravos companheiros de jornada. está acima de qual
quer elogio. 

Com os muito s que, com ele e ao seu lado , mais se 
distinguem . cujos nomes seria dificil mencionar , é de 
inteira justiça salientar os bravos tenente coronel dr. 
Osvaldo Aranha, major Laurinda Ramos, veterano da 
revolução de 93, capitães Guilherme Flores da Cunha, 
Flodoardo Silva, tenente Cneu Aranha e livre atirador 
Vicente Silveira . 

J 
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No flanco direi to, onde me conservei, os valorosos 

corpos do corone l Nepomuceno Saraiva, o 2.0 regimen
to de cava laria do servi ço ativo da Brigada Militar, 1.º 
e 4.º corpo provisor io, tendo à frente seus bravos co
mandantes, comp letam a vitoria do flanco esquerdo . 

Derrotam a coluna inimiga, vinda do pas so do Ben
to Rengo. toma ndo-lhe, tambem. todo o seu transporte. 
composto de 8 veiculos, contendo variado material. e 
apreende mais de 1.100 cavalos. , 

Os sedic iosos são. ai, igua lment e coagidos a bater 
em precipitada fuga, francame nt e destroçado s. 

Suas baixas são numero sas . tanto em mortos como 
em feridos. As forças legais têm. fóra de comba te , nes
se seto r, 4 homens, todos por ferimentos graves e leve
ves, e 3 ext raviados ou aprisionados pelo inimigo. 

Aquela s unidades conduzem-se irrepreensive lmente. 
Destaca -se, alem de muito s outros oficia is e pr aças, 

tanto do corpo do corone l Nepomuceno, como das de
mais unidades que operam em conjunt o. o capi tão do 
1.º corpo provisorio. Izidoro Fern ande s da Cunha. 

Merece. porem. especia l referencia o br avo coronel 
Nepomuceno Saraiva. que. mant endo- se sempre no s 
postos avança dos de mai s relevancia. coopera em eleva
da escala, não só dir igindo com eficacia os seus intre
pidos subordinado s, como com o seu va lor pessoal. já 
comprovado no combate de Palomas, para a esplendida 
vitoria alcançada no flanco direit o. A ação que lhe cor
responde, nesse setor, como aos seus valorosos compa
nheiro s, salie nte, como foi, está alem de qualquer elogio. 

Conduzem -se, ain da, ali , muito bem. os valorosos 
comandantes do 2.0 regimento de cavalaria da Brigada 
Militar e dos 1.0 e 4.0 corpo provisorio. tenentes coro
neis Augusto Janu ario Corrêa , Miguel Luiz da Cunha e 
Oscar Souza. 

No numero de prisioneiros deste setor, conta-se o 
tenente coronel Erne sto Labarte . um dos mentores po
liticos da colun a inimiga. que dai surge apontado como 
ardoro so insuf lador do atual movimento sedicios o. 

Do conjunto das ações desenvo lvidas, na direita e 
na esquerda, conforme se depreende desta ligeira des
crição. resulta, indi scutivelmente .. o desbarato mater ial 
e, principalmente, moral do elemento conside rado mais 
poderoso, de que dispunham os sediciosos, no Estado. 

E de que assim era encarado, é atestado inconcus
so o ent usiasmo e a alta confiança, com que a ele se 
refer iam em toda a parte , atr ibuin do-lhe efetivo (mais 
de 4.000 homens) e eficiencia dignos de certa considera
ção . 

Tal circun stanc ia concorre, cer tament e, para mais 
salientar a rutilante vit oria, ontem alca nçad a pelas ar 
mas legais, em nome do patriotico governo do Estad o. 
Conforte-nos, pois, essa convicção." 
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O corpo municipal de Uruguaiana , a que se referiu O coronel 

Claudino, sob o comando do tenente coronel Alvaro da Costa e Sil
va, foi. mais tarde . incorporado à 2.ª Brigada do Oéste. com a nu
meração de 2.0 • 

Impossibilitadas de perseguir os sediciosos , que fugiram em di
versas direções. em pequenos grupos, por se acharem os corpos 
muito distantes uns dos outros. as forças legais. extenu adas. acam
param no proprio local da ação. 

A 16, foi reiniciada a marcha. rumo à coxilha São Sebastião , 
para onde tomãra o inimigo, a qual foi atingida ao meio dia de 17. 

Nes sa manhã, a vanguarda, ainda confiada às força s do dr. 
Flores da Cunha. avisava que o inimig o estava novamente à vista. 

Apesar de doente, desde a noit e anterior, o coronel Claudino 
avançou a trote. com o 2.0 regimento- de cavalaria e 1.0 corpo, 
mandando, ao mesmo tempo , apressar a marcha dos dema is cor
pos. embreta dos em longo e inevita ve l desfiladeiro. 

Afinal. depoi s de um percurso de mais de legua e meia. veri
ficou- se que a força à vista. julgada adversaria, era a 3.ª Brigada 
do Sul. cujo comandante. tendo recebido . em Bagé, um aviso tele 
grafico do coronel Claudino. expedido de São Sebastião. a 14. mar
chãra rumo a este pont o, afim de cooperar nas operaçõe s . 

.. 
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CAPITULO VI 

- Adoece o coronel Claudino e é no
.meado comandante da 2. a Briga.da o dr. , Flo
res da Cunha. - Ataque a Santo Antonio da 

"Patrulha . - Serviço de Aviação da Brigada 
Militar. - Encontro na fazenda de Santa Ro
sa. - Operações da 3.ª Brigada do Sul: com
bate do cerro dos Cachorros, Rovira e passo 
do Costa. - A 2.ª Brigada combate nas pica
das do Aipo e da Negra Morta .. - A 3.ª com
panhia do 3.0 batalhão de infantaria em ope
rações na regiii,o de Caxias. - Esquadrão 
Provisorio de Soledade. - A 2.ª Brigada do 
Oéste aproxima-se de Livramento. - Quase 
debanda o 2.0 regimento de cavalaria. - Com
bate da ponte Borges de Medeiros, sobre o 
rio Ibirapuitã. - Ordem dJo dia do tenente 
coronel Januario Corrêa . - Combate da 1.ª 
Brigada do Norte, no desvio Giareta. - O 
corpo provisorio de São Borja bate a força 
de Anibal Padão e morte deste . - Combates 
do Cerro Pelado e vapor Velho. - Ação no
bre. -

Agravando-se o estado de saúde do ~orone l Claudino, este ab
negado e valoroso chefe viu-se obrigado a aceitar O conselho de 
seus medicos assistentes e deixou o comando da 2.ª Brigada. reti
rando-se para Porto Alegre . em busca de recursos da ciencia . 

A 18. passou as funções a0 seu substituto. tenente coronel Au
gusto Januario Corrêa, o qual. no dia imediato. transmitiu--as ao 

. José Antonio Flores da cunha, comissionado elo overno do 
osto ara coman a-la. 
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E lementos adversarias dos municípios de Viamã o e Conceição 
do Arroio congregaram-se. sob a chefia de Francisco Vaz Ferrei 
ra (Chico Marinho), Luiz Saraiva Gomes e outros , e. em numero 
de 200. mais ou menos. assaltaram, na manhã de 21. a vila de San
to Anton io da Patrulha. 

Guarneci a-a, apenas, o 3.0 esquadrão do l.º corpo provisorio. 
ainda em organ ização. contando com um efetivo de 40 homens. sob 
o comando do capitão João Manoel da Rosa e do qual faziam par
te . tambem, como subalternos, o tenente Antonio Ferreira Maciel. 
alferes Antonio da Cunha Pojo e Alcides Hipolito Machado. todos 
comissionados nos posto s que ocupavam. 

A esse pugilo de bra vos, re un ir am- se o intendente municipal. 
o delegado de policia e muitos outros cidadãos. entri ncheirando -se 
na Intendenc ia, aí organizando a resistencia. ante a surpresa do 
ataque e a carencia de pessoa l e material. 

À primeira investida , os assaltante s conseguiram chegar ao 
portão do edifíc io, onde alguns caíram varados pelas balas dos de
fensore s e outros retrocederam. deixando mortos var ios animais 
de montaria. 

A fuzilar ia prolongou-se intensá de parte a parte. Por volta 
das 15 horas, os atacantes por meio de parlame ntares. propuze ram 
a cessaçã o da luta . com a rendição dos legalistas , aos quais prome
teram garantia s de vida, em nome do Govern o Revo lucionario. 

Apesar das perdas já sofridas. com a mort e de 3 soldados e com 
a retirada da linha de fogo, gravemente fer ido. do alferes Anto nio 
da Cunha Pojo , alem de outros, os defensores, após ligeira confe 
rencia de seus chefe s. recu saram a proposta. 

Esta era a prova evidente do enfr aquecimento do adver sario, 
tanto que, ao ter conhecimento da recusa, recomeçou o fogo, po
rém com pouca intensidade. 

Pelas 17 horas , os atacantes suspende ram-no e mandaram um 
emissario, pedindo permi ssão para retirarem seus mor tos. que ja
ziam à fren t e do edifício e no leito da rua. Atend idos. ao caír da 
noite. desmora lizados e conf usos. os sediciosos deixara m Santo An -
tonio da Patr ulh a, em demanda de seus red utos. 

O alferes Antonio da Cunha Poj o, não resistindo à gravidade 
do ferimen to. faleceu horas depois . 

A descrição do ataque a Santo Antonio da Patrul ha devemos 
ao major Alcides Hipolito Machado , o qual. ao ser dissolvido o 
corpo prov isorio , em que servia, ingres sou na Brigada Militar co
mo sarg ento . por já o te r sido no Exercito e feito o Cur so de Pre 
paração Milit ar . atingi u ao oficialato. no quadro permanente da 
força . 

Mais adeant e. voltaremos a trata r do grupo de Chico Mar inh o. 

Como decorrenc ia elo movimento revol ucionar io que asso lava o 
Estado , deliberou o governo organ izar um serviç o de aviação. na 
Br igada Militar . o que fez em maio. 

Para isso. adquiriu, em um a das republicas do Pra ta, um apa
relho. já com mui to uso, mas em regul ar estado de. conservaçã o, e 
nomeou um pilot o-aviador, com o posto de alferes. 

• 
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Pouco ou nada adeantou às operações esse serviço, pois que , 
em agosto, ao efetuar um vôo de observação, o aparelho incendió u
se, nas alturas da varzea do Pequirf. municipio de Encr uzilh ada, 
acidente de que trataremos na ocasião oportuna. 

Por decreto n.0 3. 161. de 28 de maio, foi aprovado o regulamen 
to do Serviço de Aviação, no qual se estipulavam a sua organiza 
ção. atribuições e deveres do respectivo pessoal e seus vencime n 
tos. 

A 1.0 de junho, novamente elementos da 2.ª Brigada do Oéste. 
já sob o comando do coronel dr. José Antonio Flores da Cun ha, 
entraram em contato com força rebelde , ao mando de Honorio Le
mos, na fazenda Santa Rosa. no município do Rosario. 

No momento em que esta começava a desensilhar suas mon
tadas, para acampa r , foi surpreendida pela vanguarda da Brigada, 
travando-se combate, que terminou com a fuga e perseg uição do 
adversario. debcando este , no campo la luta, alguns mortos. sendo 
dois oficiai s . 

A força legal teve a lamentar a morte do bravo tenente coro
nel Pedro Porto, at ingido no peito por um balazio, quase ao fin
dar a peleja. 

O 4.0 esquadrão do 2.0 regimento de cavalaria. sob o comando 
do capitão Mirandolino Machado, oficial de recon hecido va lor, de
signado para inte rvir na luta, não chegou a tempo ao local. pois, 
tendo de vencer regula r distancia para alcançar o campo da ação, 
não logro a faze-lo com a necessaria rapidez. dado o pess imo esta
do de sua cavalaria. 

Deixaramos a 3.ª Brigada do Sul acantonada em Bagé , para 
onde se deslocára ae Pelota s. em face de ordens superiores. 

Naquele municipio e nos que lhe são limítrofes. dese nvolveu 
esta força grande ativ idade, não dando treguas à persegu ição que 
movia aos grupos sediciosos que ali operavam e que, à sua apr o
ximação. fugiam sempre, esquivando-se a um encontro decisivo. 

Por diversas vezes, tiroteios de piquetes, de pou ca importa n 
cia, se travavam en tr e forças de um e outro lado, com resu ltados 
nul os. 

Certa noite, nos primeiros dias de junho, chegou a0 acamp a
mento do comandante da Brigada, no logar denominado Cur ra l de 
Pedras . um fazende iro das imediações, republi cano de destaqu e, 
informando que Zeca Néto estava no cerro dos Cachorros, duas 
leguas a noroéste de Pinh eiro Machado. 

Examinada a sit uação, foi destacado o 4.0 cor po. do t enente co
ronel F rancelis io Meire les. para ir toma r posição à margem esquer
da do passo do Sant afé no arroio do Alfaia te, pois era cer to que o 
o adver sar io outro ru mo não t omaria senão o de Piratiní. 

Era uma noite escura. chu vosa e fr ia, mas o corp o parti u cer
ca de meia noite e, cort ando cam pos, atr avessa ndo matos e gr o
tas. alcançou. alta madr ugada, o objet ivo designado. 
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Ao romper do dia , o restante da 3.ª Brigada - estado maior. 
2.0 corpo e seção de metralhadoras - marchou. procurando apro
ximar-se da retaguarda de Néto e mete-lo. se possivel. entre dois 
fogos. 

Mas este chefe, perfeito conhecedor do terreno em que opera
va , ao invés de se dirigir para aque le passo . gambeteo u e tomou 
para a serra das Asperezas, pelo passo da Olaria. na estrada real 
Pinheiro Machado-P elotas. 

Atingido o Santafé , onde perma neceu algumas horas , sem na
da encontrar. o 4.0 corpo marcho u em direção ao cerro dos Cachor
ros, tendo dado com a pista da força revolucionaria. 

Tomando as disposições para o combate . que foi. logo depois. 
engajado. o l.º esquadrão recebeu ordem de procurar at ingir a ser
ra, para cortar a retirada do adve rsario. o que não conseguiu, por 
ter encontrado , pela frente, uma sanga intransponivel. 

Após uma e meia hora de fogo, com o inimig 0 entrincheirado 
na crista granitica da serra. resolve u o comandante Francelisio, 
embora sob cerrada fuzilaria, avançar com dois esquadrões sobre 
as posições daque le. 

Dentro de pouco s instantes. ante o valor e a audacia desse pes
soal. o adversario abandonou suas posições e fugiu desordenada
mente. estrada a fora. deixando arm amento. munição, cavalos e 
cargueiros. 

Foram encon tr ados 2 mortos e, pelas casas proximas, regu lar 
numero de fer idos, que deixaram abandonados. 

Iniciada a perseguição. à meia tarde. o 2.0 esquadrão avisou 
estar empenhado em tirote io com força adve rsa. n0 logar denomi
nado Rovira, na fazenda de Ernesto Morais. Auxil iado pelo 1.0. 
mandado em sua proteção, avançaram sobre a posição inimiga , 
obrigando os seus ocupantes a abandona-la. No seu encalço. conti
nuou a força até o escurecer, retrocedendo da serra da Faxina, por 
lhe ser desconhecido o terreno. 

Estes encontros deram-se a 6 de junh o; n 0 dia imediato, 7, con. 
tinuando a perseguição, o 4.0 corpo tomou a direção do passo do 
Costa. procurando aproximar-se- lhe. Af. foi inopinadamente ata
cado pelos sed iciosos. que se haviam emboscado desde o passo do 
Afaiate. 

Não obstan te a situ ação desvantajosa . o corpo aceitou o com
bate, enfrentando os atacantes e avançando até às barrancas do 
arroio. 

Ao ano itecer, o comandante Francelisio, percebendo a inten
ção do adve rsario , de sitiar a força legal pelo flanco esquerdo, cor
tando-lhe a retaguarda. reso lveu ret irar-se para logar seguro. indo 
acampar nas proximidades, sob rigoroso serviço de vigilancia. 

Recomeçadas as operações ao alvorecer de 8, um conti ngente 
avançou para tomar o passo e o restante do pessoal desencadeou 
energico ataque às outras posições. 

Após ligeira re sistencia, os revolucionarios abandonaram o lo
cal, fugindo desorientados por um pessimo caminho , rumo ao rin
cão dos Cravos. 

Quando reencetava a persegu1çao, o 4.0 corpo recebeu ordem 
de recolher-se a Pinheiro Machado . 

• 
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Nesses duros encontr os. sofreu o adversari 0 perd as regular es 
em numero, sendo que, dentre os mortos, alguns prisioneiro s re
conheceram o oficial comandante do piquete do estado maior , cu
jo nome não souberam inform ar e que empunhava um fuzil Mau
ser, modelo 1916. 

Na resistencia de Nestor Escobar. foram encontrados diver
sos ferid os. sendo. em seu terr eno, sep ul tados 3 mortos. O 4.0 cor 
po perdeu o sarge nto Isidoro dos Santo s, teve alguns feridos e 3 
estr aviados, e regular numero de cavalos morto s . 

Após o combate da estancia Santa Rosa. a 2.ª Brigada do Oéste, 
saín do do boqueirão do Vira.douro , na serra do Caverá. at ingiu o 
passo das Catacumbas. no rio Ibirapuitã; a estancia da Sociedade 
e. pouco depois , os campos de Benicio Alves Cor rêa, onde se dete
ve, na noite de 4 para 5 de junho. dia que assinala o combate que 
ficou conhecido pelo nome do local onde se travou - a picada do 
Aipo. 

Amanhecêra chovendo e uma espessa nebu losidade ocult ava a 
coluna legal das vistas do adversario. que . desde alta madr ugada, 
já se achava em contato com seus posto s avançados. 

Conhecendo perfe itam ente a situação e a importancia da pica
cada do Aipo, como local excelente par a uma re sistencia. o coman
dan t e da Brigada, desde a véspera, já havia escalonado suas tr o
pas. colocando O corp o do coronel Nepomucen 0 Saraiv a. com dois 
esquadrões do 2.0 regime nt o de cavala ri a e o 1.0 corpo. elo tenen
te coron el Miguel Luiz da Cunh a. na fazenda São João. à direita. 
com objetivo sobre aquela picada; no centro. com a mesma fin alida
de. o 5.0 corpo. sob o comando do tenente coronel dr. Osvaldo 
Aranha , o 2.0 corp o. coman dado pelo tenente corone l Alvaro da 
Costa e Silva e os dois outros esquadrões do 2.0 regimento. sob o 
comando do tenente coron el Augusto Janu ario Corrêa, e junto aos 
quais se encont rava o piquete do comando da Brigada; e à esquer
da. no Recreio. o 4.0 corpo. do tenente coro nel Oscar de Souza. a 
quem competia barrar a fuga do adve rsar io par a a Republica do 
Urugu ai. 

Ao inici ar-se a marcha de ap roximação da colun a do centro 
sohrc a picada . j á os ati radores que precediam as ava nçadas re
beldes começaram a denun ciar a presença das força s. que defen 
diam a passagem . dispara ndo os primeiros tiro s. 

Os revolucionarias tentaram resistir por dua s vezes: a primei
ra . na referida picada e. a segunda. em campo raso, proximo à pi
cada da Negra Morta. 

Naque las foram desalojados do mato pelas metralhadoras do 
2.0 regimento. sob O comando do alferes Gastão Barboz a. cuja se
ção. logo aos primeiros tiro s. recebeu ordem de avançar e apre
sentar-se ao comanda nte da Brigada . que se achava na frente . 

Pouco depois. o capitão Artur Gomes Mari ante . do mesmo re
gimento, cumprindo ordens. avançou com um pelotão de fuzilei 
ros . Estes e o pelotão do alfere s Venancio Batista. que servia jun
to ao 5.0 corpo . auxiliaram a desalojar os revolu cionar ios dos pon 
tos que ocup avam. enquadranrlo a seção de metralhadoras . O fo
go destas arm as. se não eausou grandes baixas ao adversario, ao 
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menos obrigou-o a abandonar suas pos1çoes. que. pela situ ação 
topografica, eram difíceis de ser tomadas por outra fórma. 

O restante do pessoal do 2.0 regimento. embora tivesse chega
do à linha de fogo. não tomou parte no combate, pois, em face da 
retirada do adversario, teve ordem de montar para transpôr a pi
cada. o que já estava sendo feito por outras unidades. 

Por ser muit o estreita e pelo pes simo estado em que estava 
o terreno , devido à chuva. a picada teve de ser atravessada em 
coluna por um. o que retardou a perseguição. Isto permitiu ao 
inimigo tomar nova posição. proximo a uma cerca de pedras. 
onde tentou resistir pela segunda vez. sendo daí desalojado pelo 
5.0 corpo. um esquadrão do 2.0. piquete do comando da Brigada e 
pelo pelotão do alferes Vehancio. do 2.0 regimento, forças que o 
obrigaram a fugir através a picada da Negra Morta. 

Este ultimo pelotão. internando-se no mato . a pé, transpôs o 
Quaraí-mirim. em perseguição aos rebeldes , que passaram para a 
Republica do Uruguai. onde foram desarmados por for ça do Exer
cito dessa Nação. ali em serviço . 

O inimigo teve regular numero de mortos e feridos. e deixou , 
em pode r da força legal. varios prisioneiros. 

Da Brigada do Oéste. à exceção do 2.0 regimento . cujo pessoal 
nada sofreu. as demais uni dades tiveram praças feridas. 

A presa de guerra foi regular. 
Comandava m a força rebelde os tenentes coroneis Chiquinote 

Pereira e Gaspar Cabeda da Silva. 

Em meados de maio. segui u para Caxias. afim de incorporar
se às forças que operavam naquela região. a 3.ª compa nhi a do 3.0 

batalhão de infantaria. sob o comando do cap itão José Machado 
da Silva. 

Tais forças eram constituídas pelos corpos provisor ios de Ca
xias e de São Francisco de Paula. comandados, respectivamente. 
pelo tenente coronel Franklin Cunha e major José Nicoleti Fil ho. 

Aque la companhia. já reunida a essas força s. marchou de Ca
xias, a 2 de junh o, e. vencendo toda a sorte de dificuldades. atra
vés de terrenos encharcado s pelas constantes chu varadas. arroios 
crescidos e out ros impecilhos. foi até a fazenda de Belizario Ba
tista. no municipio de São Franc isco de Paula. de onde retroce
deu, a 15. para o ponto de partida e daí para a séde de seu bata
lhão. em Porto Alegre. 

No transcurso da marcha, a coluna legal sustento u vario s t i
roteios com piquete s adver sarios . intervindo em todos a referida 
sub-unidade. O mais importante deu-se no dia 9. quand o um pi
quete das forças legais. em explor ação. foi atacada. 

Dado conhe cimento do fato ao comandante da coluna, este de
terminou ao capit ão Machado seguisse com dois pelotõ es de sua 
compa nhia e dois grupos de um dos corpos em socor ro daquele. 

Os referidos pelotões . ao atingirem o local, abriram energico 
fogo contra os atacantes. obrigando-os a retirar, após breve resis
tenci a, e internarem-se nos matos. 

.. 
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A 14, o esqu adrão provisorio de Soledade, sob o comando do 

capitão Luiz Magalhães e incorporado à l .ª Briga da do Norte , 
achando-se em operações naquele município , bateu e destroço u 
um grupo revolucionar io, que , ao mando de Galdino Loureiro, ali 
começára a reunir-se. 

O combate mais violent o em que se empenh ou a 2.ª Brigada 
do Õéste e, quiçá , de toda a revolução, foi o de 19 de junho. na 
ponte Borges de Medeiros. sobre o rio Ibir apuit â, junto a cidade 
de Alegrete. 

O nom e dado à ponte r epresenta uma homena gem ao egregio 
varão que dirigia os dest inos do Est ado e contra o qual visavam 
as ar remetid as revolucionarias. 

Ta lvez por isso me smo ou pelas imposições do dest ino, foi aí 
que a colun a de Honorio Lem os ofereceu a mais tenaz resiste ncia 
aos ataq ues da força legal e sofre u a sua mais espetacular derrota. 

Certamente , espera va, dada a excele ncia da posição que ocup a
va. obter explendida vitoria sobre os defensores da legalidade, des
moralizando , ass im. o nome do emine nte cidadão. 

Mas, se pr etend iam eles isso alcançar, de outr o lado, os repu
blicano s tinh am. tambe m, o deve r de honrar as suas tra dições. jã 
tant as vezes ilust rada s em outro s recontros, e não seri a ali. sob a 
égide de seu eminente chefe supre mo, que iam deixar desmo rali
zar -se e abater pelo inim igo imp enitente. 

Após o encontro da picada do Aipo, a Br igada do Oéste apro
ximou- se de Livramento, indo acampar junto ao passo do rio Ibira
puitã. cerca de dua s e meias leguas da cidade, na t arde de 7 

Ao 2.0 regimento de cavalaria . que . nos primeiro s dias de 
maio , saíra de seu quartel. ne ssa cidade, às pre ssas, para ir atacar 
o adversario , no pas so do Guedes. levando seu pes soal quase só
ment e a roupa que vestia, e dali marchãra para outros pontos . 
combatendo no referido passo, em Santa Maria-chico e na picada 
do Aipo, ao 2.0 regime nto, dissemos, promete ra -se que iria até a 
cidade, embora ligeiramente , para refazer-se . 

Essa promessa, que bem a mereciam os valoroso s soldados da 
denodada unidade , veiu enc her de alegria os seus corações! 

Mas. oh! decepção! Ao atin gir a Brigada o passo do Ibirap uit ã. 
foi expedida ordem de ;i.campar e muit o pouca s foram as pr aças 
que obtiveram permissão para se afastarem do corpo. 

Tal medida, como _era natur al. gerou grande descontent ament o. 
Exigia- se do pessoal gran des sacr ifícios, marchas de hor as e 

hora s atr az do inimigo, mal alim ent ados os homen s, montando 
pessimos cavalos e, aind a mais, sob a inclemencia de uma inver
nia ri gorosa. com chuvaradas constantes e terríveis geadas. E no 
momento em que se podia ref azer um pouco de ta ntas agruras, 
negava-se -lhe esse favor. 

A rea ção, porém, não se fez esperar. Deante da imp assibilida
de do comand ant e da unid ade . que nenhum intere sse tomo u pe
las suas pr aças nessa, como em outras emergencias, começaram 
estas a agir. levadas pelos seus proprios impul sos, sem medir as 
consequencias que lhes poderiam advir de sua cond ut a. 
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Foi um ato de indisciplina assás grave. mas desculpado pelas 
circunstancias do momento e, ao que nos conste. foi o unico pra
ticado em toda a existencia da brilhante unidade. 

A 10. poz-se a Brigada em marcha, novamente . 
Já pelo desgosto que o fato acima causára. já pelo pessimo 

estado de sua cavalhada. que, cada vez mais, se agravava, os ho
mens do 2.0 regimento. até então estoicos e abnegados, deixaram
se tomar pelo desanimo e começaram a abandonar o corpo. reco
lhendo-se a Livrament o e indo apresentar-se ao pequeno contin
gente que guarnecia o quartel. Só no primeiro dia de marcha. 
cerca de 100 praças tiveram esse proceder. Aquelas, cujas mon
tarias iam cansando , nã 0 procuravam subs titui-l as; desensilha
vam os cavalos. soltavam-nos no campo , emalavam os arreios e, 
pondo-os às costas , lá se iam, estrada a fóra, em longa fila, busca 
da cidade. 

No segundo dia, a situação peorou : ao acamp ar o regimento, 
na estanda da Alegria. passou-se revista e, dos tresentos e muitos 
homen s que andavam em campa nh a, apenas 132 estavam em tor
no à flamula do comando. 

E o comandante do regimento tinha tanta consciencia de seu 
erro e da sua responsabilidade, nesse fato doloroso para a vida 
da gloriosa unidade , que nem ao menos determinou a abertura de 
um inquerito para apurar se havia responsaveis por ele e nem 
fez qualquer comunicação ao comando da Brigada Militar. Limi
tou-se, unicamente, a determinar que o capitão Artur Gomes Marian
te, comandante do 2.0 esquadrão, regres sasse para Livramento, le
vando consigo o alferes Antonio Gomes de Jaques, afim de, com 
o pessoal que retrocedera, organizar um contingente e reunir-se
lhe, mais tarde , em ocasião oportuna . 

Alem destes, tres oficiais mais, um capitão, cujo esquadrão 
se esfacelára totalment e, um tenente e um alferes deram parte de 
doente, retirando-se para Livramento. 

Do terce iro dia de marcha, em deante, porem, por já se achar 
a Brigada muito distanciada daquela cidade, não houve mais aban
donos e o pequeno pugilo acompanhou a 2. a. Brigada. 

Perdoem-nos os que lerem estas linhas e. sobretudo, os pre
sados amigos e camaradas leais, que conosco presenciaram o de
senrolar de tão desolador acontecimento, a nossa franqueza em 
narra-lo. Escrevendo o esboço histor ico dos fatos, concatenando
os, à luz de documentos e de reminiscencias, para que outros, 
mais tarde, os desenvo lvam e os comentem devidamente, não po
díamos oculta-lo. 

O nosso eminente chefe e caro amigo, o saudoso coronel Ju
vencio Maximiliano Lemos, uma das glorias da Brigada Militar, 
a quãl dedicou todos os seus esforços, desde p. juventude e que, 
pela manutenção de seu nome impoluto, derramou precioso san
gue, em gravíssimo ferimento que recebeu, no memoravel sitio de 
Bagé, em 93-94, comandou, como vimos, a 3.ª Brigada Provisoria 
QO Sul . 

Atendendo ao apelo que lhe dirigimos, o venerando patrício 
enviou -nos precio sos apontamentos da atuação da força de seu 
comando. para subsidio a este trabalho e, neles, à certa altura, 
referindo-ie a fatos desagradaveis, então ocorridos, disse: - "A 
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historia de um a campan ha, segundo o ilu stre histor iador riogran
den se Alfredo Ferreira Rodrigue s, só póde ser escrita depois de 
50 anos, e estamos em 1943. apenas". 

Longe de nós, porem. a vaidade de pretendermo s escrever his
toria; os que nos conhecem sabem o quanto somos avessos a ir -
mos alem de noss as possibilidades. · 

Estamos, apenas, cumprin do um compromisso assumido. ha 
muit os anos: de cont inu ar a elaboração do Esboço Histo rico da 
Brig ada Militar, dentro do que nos permitir a nossa inteligencia, 
contin uando a obra iniciada pelo saudoso major Miguel Pereira. 
sem a preten são de querer iguala-lo . 

Procuramo s, desta fórma , saldar um pouco da imen sa di
vida de gratidão que temos para com a Br igada Militar, a qual 
nos orgu lhamos de pertencer. 

Mas, voltemos, às oper ações. 
Na tarde de 14, a força legal atingiu à margem esquerda do 

rio Quaraí-mirim, onde estacionou até 17, quando foi acampar 
junto ao passo do Inhanduf, no municipio de Alegrete, nas proxi
midades do local onde, no decor re r da revolução de 93-95. feriu
se a grande batalha do Inhanduf. 

A 18, o mau tempo impediu a continuação da march a, o que 
se fez na manhã de 19. 

Foi nesse dia que se feriu O memoravel encontro da ponte 
Borge s de Medeiro s. 

A falta de um a ordem do dia do comando da 2.ª Brigada do 
Oéste , que devêra ter sido publicada sobre o combate, mas não 
o foi, como não o foi, tambem, de nenh um outro. depoi s que o 
coronel Claudino deixou o seu comando, valer- nos-emos, para des
creve- lo, do Diario de Marchas e Operações, do 2.0 regimento de 
cavalaria, então a nosso cargo, por desempenharmo s a função de 
ajudante. interinam ente, e de nossas prop rias remini scencias. 

Ao clar ear do dia. as forças deixaram aquele acampa mento. 
indo fazer um grande alto, quase às 12 hora s. no logar denomina
do Bôa Vista . sobre a estrada de rodagem Quarai-Alegrete. 

'Recomeçada a marcha, cerca de uma hora depois. ouviu-se o 
toque de - 2.ª Brigada. sentido! -, e os corpo s começaram a 
acelera r as respectivas and aduras. Era que a vanguarda. consti 
tuida pelo corpo do corone l Nepomuceno Saraiv a. reforçado por 
elementos do 2.0 regimento. já estava tiroteando o inimigo . Ten
do este abandonado a cidade de Alegrete , ent rin cheirára-se à mar
gem dire ita do rio Ibirapuitã, junto à ponte Borges de Medeiros, 
que fica em uma das orlas da cida de. Ocupava forte s posições, em 
casas e cercas de pedra, e ali estava dispos to a re sistir, como re
sist iu , por julgar a ponte in transponivel. em face de seus fogos. 

Pelas 14,30 hora s, já todas as unid ades da Brigada estavam 
empen had as no combate. 

As metralhadoras e fuzi s-metr alhadoras do 2.0 regimento e os 
fuzis ordinario s de todo pessoal. por espaço de mais de 2 horas, 
desencadearam terrive l fuzilaria, não permitin do que o adversario 
se descobrisse par a fazer pontaria contra as força s lega is, o que fa
cili tou em muito a vito ria. 

Em uma primeira investida, para atravessar a ponte, recebe
ram ferimentos o comandante da Brigada. coronel dr. Flores da 
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Cunha, os comandantes dos corpos 4.0 e 5.0, tenentes coroneis 
Oscar de Souza e dr . Osvaldo Aranha , major Laurind o Ramos. 
capitães Alfredo Ramos. 'Candido Silva e outros. Caíram mortos, 
nessa ocasião. entre outros, o jovem e valoroso capit ão dr. Gui
lherme Flores da 'Cunha e o capitão do 5.0 corpo Artur Mendes. 

Deante dessas baixas, o grupo recuou, continuando o tiroteio 
de parte a parte. 

Já começava a escassear a muni ção. principalmente nos corpos 
provisorios. e o combate contin uava indec iso. 

Foi. então, que o tenente coronel Augusto Januario Corrêa, 
comandante do 2.0 regimento. assumiu a direção do combate e, 
percorrendo as linhas . convido u o pessoa l a transpôr a ponte. Lo
go depois. a um sinal dado, lançaram-se à mesma os que mais 
proximos dela se achavam, dando vivas ao Rio Grande e a Bor
ges de Medeiros. 

Este ato de inaudito arrojo causou indescritive l panico nas 
bostes adversarias, que, apavoradas. abandonaram suas posições e 
lançaram-se em precipitada fuga. 

A perseguição, feita pelos elementos melhor montados de to
dos os corpos, levou-os de venc ido até alem do passo do Caverá, 
sendo suspe nsa ao caír da noite. 

Nesse sangr ento e renhido encontro, teve a Br igada do Oéste 10 
mortos e 41 feridos, inclui dos os já mencionados. 

O seu comandante. corone l dr. Flores da Cunha, atingido por 
um balazio. não morreu por rara felicidade. É que conduzia ele, 
ao lado direito da cintura, um revolver. à altura do fígado. em 
cujo tambor o projetil bateu e. desviando a traje toria, produziu
lhe ferimento leve. 

Entre os mortos, como vimos, achou-se o jovem capitão dr. 
Guilherme Flore s da Cunha. Alma boníssima, semp re com um 
sorriso aflo rando-lhe à flor dos labios, todos o apreciavam muito. 

O autor destas linhas, quando ginasiano. conhecera-o. em Pôr 
to Alegre. Iniciava Guilherme seus estudos em um curso supe 
rior, cremos que agronomia. A sua impecavel linha de conduta 
e os seus habito s morigerados impunham-no , desde logo. à estima 
e ao apreço de seus companheiros. 

À sua memoria , a homenagem da nossa saudade . 
O 2.0 regimento de cavalaria não sofreu nenhuma baixa. por 

morte, e teve 5 fer idos, todos gravemente: 1.º sargento José Ma
noel Pujol. cabo João Montan ha, soldados Francisco Machado. 
Damas da Cun ha e Alcides Paula da Silva. 

As baixas do adversario, contadas no campo da luta, consta
ram de 22 morto s e elevado numero de feridos. Entre aqueles, 
estavam os tenentes coroneis Emílio Rodrigues de Lima (Téco 
Timbaúva), Delfino Rodrigues de Lima (Gordo Timbaúva), os ca- ,. 
pitães José Azambuja e Gentil Pint o de Araú jo. 

Foi elevada a presa de guerra. 
À propos ito da passagem da ponte Borges de Medeiros, é 

oportuno transcrevermos aqui o seguinte. publicado em ordem do 
dia do 2.0 regimento de cavalar ia, sob n.0 199, de 18 de julho: 

"Parte. Transcrevo. a seguir, a part e que, em 5 do 
corrent e, dirigi ao sr . comandante da 2.ª Brigada Pro 
visor ia do Oéste: - "2.0 regimento 0e cava lari a da 
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Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul . Par
te. Ao Sr. comandante da 2.ª Brigada do Oéste. Cum
pre-me levar ao vosso conhecimento, para os devidos 
fins, que durante o combate elo dia 19 de junho fin
do, cujo objetivo de nossa força era a tomada da pon
te Borges de Medeiro s, ocupada e defendid a por for
ças rebelde s. tornaram-se dignos de todo o louvor os 
seguintes oficiais: capitão Luiz Xavier . capitão Isidoro 
F ern and es da Cunha, tenente Lu iz Rubim, alfere s Luiz 
Aranha, clarim-mór José Anselmo de Je sus. do l.º re
gimento da Brigad a Militar. civil Tauro Diogo (cogno
minado Major) e civil Antonio Pacheco de Campos. 
Nesse pugilo de bravo s, encontrei mão forte. quando 
tomei a resolução de avançar e tomar a referida ponte. 
Deixo de mencionar aqui o alferes Otélo Frota . visto 
já o haver contemplado em ordem do dia do corpo. 
Para melh or se fazer justiça, devo vos informar mais 
o seguin te : - Após o toque de avançar a Brigada, or
denado por mim ao clarim-mór Anselmo, surg iram lo
go junto a mim os srs. coronel Nepomu ceno Saraiva , 
que me disse: - "Vou flanquear o inimi go" - e te 
nente coronel Miguel Luiz da Cunha, que me seguiu 
pelo corr edor que dava escapula ao inimigo. (A) Au
gusto Januario Corrêa . Tenent e coronel comandante." 

E é baseado neste documen to oficial. jama is contestado, que 
sempre temos afirmado que a trave ssia da ponte Borges de Me
deiro s. na memoravel tarde de 19 de junho de 1923. foi obra da ar
remetida de Januario Corrêa , seguido de um pugilo de bravos e 
denodado s republicanos . 

Mas. é preciso digamos tambem, que, assim agindo. não temo s 
em mira desmerecer o alto valor e a coragem de quem quer que 
seja, princip almente daqueles que, em outra s ocasiões. sobejamen
te puze ram-nos à prova. em duros prelios que se feriram. 

O que que remo s, unic amente . é reinvindicar, par a a Brigada 
Militar , o feito de um dos seus velhos servidore s. 

'Como vimos atraz. os revolucionarios , que, obedeciam ao man
do de Felipe Portinho, haviam ocupado a vila de Bôa Vista do 
Erechim , séde da comuna do mesmo nome . e ali colocaram autor i
dades de seu crédo político . 

Par a pôr fim a tal situação. o general Firmino de Paula par
tiu, de Pa sso Fundo , a 23 de junho, com a 1.ª Brigada , de seu co
mando , tendo perno itado na estação Erebango. 

Às 8 hora s do dia 24, a força legal. ocupando 3 comboios. sen
do um entrincheirado , deixou essa localidade. 

Entre a estação Capo-1!:rê e o desv io Giareta, 0 adversaria, sob 
o comando pessoal de Port inho, emboscado na cerrada mataria 
que acompanha a linha fer rea . atacou os tren s. 

Rompe u, então, inten sa fuzilaria, de parte a parte , em uma 
extensão de mais de 600 metros, atin gindo todas as composições. 

Ao começar o fogo, a tropa foi desembarcada e. a peito desco
berto, teve de enfrentar o ata que. Após 2 hor as de combate, o ad-
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versario fugiu à luta, embren hando-se nos matos. 
Durante a ação, alguns ataca nt es, protegidos pela densa mata

ria conseguiram aproximar-se dos carros. sobre os quais lança
ram algumas granadas. 

Postos em fuga. mais adeante tentaram um contra-ataQue. 
sendo energica mente repelidos. 

À noite. a força legal atingiu Bôa Vista do Erech im e restau
rou a ordem, repondo as autoridades locais. 

A l.ª Brigada do Norte teve 4 oficiais feridos, sendo um mor 
talmente. o alferes Gustavo Simões Pires. 3 soldados mortos e 31 
feridos. 

Estava incorporado à mesma Br igada um pelotão do Grupo de 
Metral hadoras. que tambem tomo u parte na ação. 

À proposito desse encont ro. o ~eneral Firmi no de Paula diri
giu, ao presidente do Estado , os s gumtes telegramas : 

"Bôa Vista do Erec him. 23. - Aqui chegamos às 
19,30 horas. apesar de termos saído de Erebango às 8 
horas. Proximo ao desv io Giareta, encon tra mos forte 
emboscada dos inimigos, amparados em terr eno apro
priaqo. coberto de mataria , com quem tivemos forte ti
rote io. fazendo-o debandar após uma hora cerrada fuzi
laria. Tivemos 3 alferes feridos. sendo um mortalmen
te. um major levemen te ferido , 31 soldados feridos . 
alguns com gravidade e 3 mortos. Aman hã. comuni
care i outr as ocurrencias. Travamos cerrado tir oteio em 
tres pontos da linha. desbaratando em todos eles o 
inim igo ." 

"Bôa Vista do Erec him. 24. - Completando meu 
telegrama de ontem. envio as seguintes informações : 
O combate foi travado entre Capo-Erê e Gtareta. O inimi
go, cuja força era composta de toda a coluna de Portinho e 
por ele dirigida. estende u linha . acobertado pelos matos . 
rom pendo cerrada fuzilaria contra os nossos carros. 
desde a maquina que puchava o car ro da força explo
radora até o ultimo carro da cava lhada. abrangendo o 
fogo uma linha de mais de 600 metros. Esse fogo 
manteve- se. densamente, por mais de 2 horas. visto os 
nossos carro s estarem impedidos de marc har, por te
rem os bandoleiro s dan ificado a linha ferr ea. As nos
sas baixas foram veri ficadas dentro dos propr ios car
ros. por efeito do intenso fog0 dos bando leiros, antes 
do nosso desembarq ue. Deixei de referir ontem as per
das inimigas. afim de colher informações aproxima
das , verificando agora que morreram 8 homens. alem 
dos que ficaram nos matos . sendo de pres umir que o 
nu mero de feridos seja grande. pois já foram pedidos 
no hospita l comodos para 20. Dos nossos feridos. que 
refe ri no te legrama de ontem, faleceram esta noite o 
alfer es Gu~tavo Simões Pir es, morto por uma grana
da, e uma praça. As int ituladas autor idades desta vi
la fugiram à nossa chega da. deixando a In tendencia 
fechada." 

I 

• 



" 

• 

• 

do Estado do Rio Ckande do Sul 101 

No dia 26. 0 corpo provisorio de São Borja, que tivéra como 
seu organizador e primeiro comandante o eminente dr. Getulio 
Dornéles Vargas. e que já se achava sob o comando do tenente 
corone l Deoclecio Dornéles Mota, auxiliado por numeroso grupo 
de republicanos do municipio de Itaqui. entrou em combate, nas 
proximidades do capão do Inhandijú, na divisa dos municipios de 
Itaquí e Santiago do Boqueirão. contra a força revo lucionaria de 
Anibal Padão. 

Após varias horas de fogo, o pessoal do 7.0 corpo levou vio
lenta carga da lança às posições do adversario. ante a qual este 
debandou em varias direções. indo a maior parte refugiar-se no 
campo nacional do Rincão de São Gabriel. onde existia uma for
ça federal. 

Orçavam as forças combatentes. cada uma. em 400 homens. 
Teve a força legal 1 soldado morto; 4 feridos levemente. sen

do 3 oficiais. e 3 soldados gravemente. As perdas do adversario 
foram sensiveis: 11 mortos e mais de 40 feridos. contando-se, en
tre aqueles. o seu chefe. Anibal Padão. 

Sobre esse encontro. o tenente coronel Deoclecio Móta dir igiu 
a0 comandante geral o comunicado a segu ir. expedido de São 
Borja, a 29: 

"Pelas 8 horas de 26, proximo ao capão do Inhan
dijú. municipio Santiago . onde estavamos acampados. ini
ciamos combate contra 300 homens. mais ou menos. co
mandados por Anibal Padão. Após 5 horas de comba
te . ante cerrada carga dos nossos bravos. inimigo aban
donou o campo de ação. em disparada rapida. No cam
Po da luta. ficaram 9 bandoleiros mortos e muitos ca
valos mortos. Tomamos muitos cavalos ensilhados, ar 
mas e lanças. objétos de uso e malas com roupas. Fi
camos até com o fino estandarte dos masorqueiros. Ti
vemos um morto e sete feridos, alguns gravemen te. 
Foram mortos Anibal Padão. general em chefe. capi 
tão Manoel Araújo e Narciso Nogueira; gravemente. 
coronel João Lucas, e levemente. Eudoro Móta e Fir
mino Medeiros, chefetes. O inimigo teve mais de 50 l;>ai
xas." 

Na manhã do mesmo dia 26, em outra regiao do Estado. a vi
la do Triunfo foi surpreendida por um grupo de 40 sediciosos, sob 
a direção de Higino Pereira. 

A policia municipal. cujo efetivo era muito red uzido, andava 
em diligencia pelo inter ior da comun a e, ao regressa r. foi t irotea
da nos arredores da séde. Reagindo. a força feri u um dos atacantes. 

A Intendencia Munic ipa l. desguarnecida. foi ocupada e ar
rombaram o pavimento superior do edificio, assim corno o pre
dio onde funcionava o Forum. 

Pela tarde. com a chegada de um continge nte do Exe rcito, pa
ra guarn ecer o te legrafo federal. cujas linh as hav iam sido danif i-
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cadas pelos rebeldes, Higino e sua gente abandona r am a vila , 
acampando, entretanto. em seus arredores. 

À noite, foi Triunfo guarnecida por uma força da Brigada Mi
litar, tendo, então. os sediciosos tomado a direção da Volta do Bar
reto . onde tentaram dinamitar a grande ponte da Viação Fer rea. 
sobre o rio Taquari , e inutilizaram a caixa dagua. 

Continuando, Higino Pereira e seu grupo a fazer incur sões pe
lo interior dos municipios de Tri unfo e São João do Montenegro, 
o governo determinou o envio de uma força da milic ia estad ual, 
para bate-los. 

Assim, a 28, seguiu para a cidade de ::\Iontenegro e, dai. para 
a estação Gil, onde desembarcou. um contingente de 40 praças do 
1.0 regimento de cava laria , sob o comando do alferes Venancio 
Aires da Silva . 

No dia imedi ato. iniciada a perseguição, foi o adversaria en
contrado no Capão do Leão , municipio de Triunfo, tiroteando-se 
as forças cerca de meia hora. 

Após isso . o alferes Venancio e seus homens fizeram junção 
com um pelotão do esquadrão muni cipal de Montenegro. mar
chando ambos para a cidade de Taqu arí, onde Higino passára no 
dia 30. 

No interior deste municipio . no Cerro 
se novamente os adversarios. em violento 
perto de uma hora , ocupando os sediciosos 

Exgotada a munição da força legal. foi 
rar, com a perda de 14 cavalos ensilhados. 
de um soldado ferido. 

Pelado, defrontaram
combate, que durou 
excelentes posições. 
esta obrigada a reti
algum material. alem 

O adversario teve 2 homens mort os, no campo da luta , e mais 
dois . que vieram a morrer em Montenegro e um em Taquarí . pa
ra onde os removera, em consequencia da gravidade de seus fe-
rimentos. -

Depois deste insucesso, toda a força legal transpôz o rio Ta
quari. indo para Santo Amaro. de onde o pessoal de Montenegro re
colheu-se à sua séde. 

Como Higino continuasse a percorr er aqueles municipios, foi 
mandado um novo contingente de 40 praças. sob o comando do 
tenente Paulino Leite Sobrinho, ao qual se reuniram, em Mon
tenegro, o pessoal do alferes Venancio e algumas praç as do es
quadrão munic ipal . 

Percorrendo O interior deste municipio e do de Triunfo , na 
manhã de 8 de julho. a tropa legal defronto u-se com a adversaria, 
fortemente entrincheirada no engenho São João. no logar denomi
nado Vapor Velho, 1.0 distrito daquela comuna. 

Ferido no decorrer da ação, que durou algumas horas e ter
minou com a retirada do bando de Higino. o tenente Paulino pas
sou o comando da força ao alferes Venancio Aires da Silva. sob 
cuja direção desenrolou-se o final do combate. 

Teve o contingente estadual 3 praças mortas e 3 feridas, alem 
do seu comandante. tenente Paulino. Os sediciosos tiveram 6 mor 
tos, 7 feridos e deixaram 7 prisioneiros . 

A ordem do dia da Brigada . de 17 de ju lho, re latou , em seus 
detalh es, o que foram os dois encontros acima: 

., 

.. 
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"Combates do Morro Pelado e do Vapor Velho . -
Tendo Manoel Higino Pereira reunido um gr up0 de 
bandoleiros, à frente do qual fez incursões nos muni
pios de Triunfo e São João do Montenegro, onde por 
ultimo se conservava ao longo da lin ha ferrea, depre 
dando-a. fez este comando seguir para ali um peq ue
queno conti ngente. afim de bate-lo. passando a narra r 
os res ul tados das operações. de acôrdo com as partes 
de combate apresentadas pelo tenente Paulino Leite So
brinho e alferes Venancio Aires da Silva. 

Sob o comando do alferes do l.º regimento de ca
valaria, Venancio Aires da Silva . embarcaram, em trem 
espec ial, no dia 28 de junho findo, às 7 hora s, na es
tação de Gravatai. nesta capital, 40 pra ças. todas da
quele regimento. Este contingente, após curta demora 
em Montenegro, prosseguiu sua viagem, com destino à 
estação do Gil. onde, segundo informações, deviam es
tar os bandoleiros . os quais pressentindo a aproxima
ção da força abandonaram aquele local, desembarcan
do o contingente, às 16.30 horas. 

Ãs 21 horas, os bandoleiros. protegidos pela noite, 
tentaram atacar o acampamento, sobre o qual fize
ram alguns disparos. sendo repelidos. 

No dia 29, às 7 horas, foi iniciada a marcha em 
perseguição do inimigo . que foi encontrado no Capão 
do Leão. 2.0 distrito do mun icípio de Triunfo , travan
do-se, aí. ligeiro tiroteio , por espaço de meia hora . 

Suspenso o fogo, veiu o contingente fazer junção, 
a 3 quilometros daquele Capão, com 26 praças do es
quadrão municipal de Montenegro. comandadas pelo 
major Coriolano Souza, após o que acamparam na fa
zenda de Pedro Silva . 

No dia 30, pel a manhã. as duas forças. num to tal 
de 66 homen s, marcharam em direção a cidade de Ta
quarf, para onde se encaminharam os bandoleiros, que. 
segundo informações. eram em numero de 60, mais 
ou menos. 

Atingido aquela às 20.30 horas do mesmo dia. foi o 
alferes Venanc i0 informado pelo intendente municipal. 
de que Higino havia entrado naquela cidade, à frente 
de seu grupo, safndo imediatamente para o interior do 
municipio. 

No dia l.º do coz:rente. seguiram as forças em pro
cura do inimigo, encontrando-o no Cerro Pelado, dis
tante quat ro e meia leguas da cidade. Em sit uação 
excelente, pelas condições especiais do terreno. bem 
entrinc heirado e perfeitamente diss imulado. recebeu o 
inim igo a nossa força debaixo de forte fuzilaria, tra 
vando-se violento combate, que durou uma hora. Ten
do a força municipal de Montenegro exgotado quase 
toda a sua munição , mandou o alferes Venan cio sus
pender o fogo. retir ando em seguida, dada a impossi
bilidade em que estava, pelo efetivo pequeno do con-
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tin gente. de estabelecer um cerco eficiente ao morro, 
onde estaYam os bandoleiros. 

Ness e encontro, em que o nosso pessoal se houve 
com valor digno de nota. dirigido com muita calma e 
bravura pelo alferes Venancio. apena s foi fer ido. ligei
ramente . o soldado Marcionilio dos San tos Xavier, ao 
passo que o in imigo t eve 5 homen s morto s. sendo que 
2 morreram no campo da ação, 2 na cidade de Monte
negro e um na de Taqu arí. para onde havia m sido re
movidos em consequ enci a dos graves ferimentos que re
ceberam. 

A nossa força perdeu. ai. 14 cavalos ensilhados. in
clusive 5 mortos, 2 espadas com bainhas e 6 barracas. 
que estavam presas aos arreios dos animais extravia
dos durante a fuzilaria. 

Após a retirada. a força segui u rumo de Bom Re
tiro. a fim de tra nspôr o rio . com destino a Santo 
Amaro. 

ÀS 20 horas, foi inicia da a passage m do rio. em 
um a barca terminando o serviço às 22 horas. chegan
do o contingente a Santo Amaro. no dia 2 . No dia 3. 
recolheu-se a Montenegro a força municip al. 

Como tivesse continu ado Higino, com o seu gru
po, a percorrer aquele s municipios. este comando· re
solveu reforçar o efetivo da força. para facilitar as 
operações. 

Assim, no dia 4, fiz embarcar. em trem especial. 
para Montenegro , uma força composta de 22 pr aças do 
1.0 regimento de cavalari a e 22 do esquadrão proviso
rio desta capital , sob o comando do t enente do 2.0 ba
talhã o de infantaria. Paulin o Leite Sobrinho, levando 
como auxili ar o alferes Francisco Greco, do esquadrão 
provisorio daqui. Nesse mesmo dia, chegou a Monte
gro a força que estava em Santo Amaro, sob o coman
do do alferes Venanc io. 

Feit a a junção, marchou a força , no · dia imediato. 
sob o comando do tenent e Paulino. num total de 90 
homens, inclusive 10 homens do esquadrão municipal 
de Montenegro, e um vaqueano, pelos municípios de 
Montenegro e Triunfo. retrocedendo . a 7. para a cida
de de 1\Iontenegro . por não ter encontrado o inimigo. 
do qual nem noticias havia. 

Na manhã de 8, tend o a força noticias exatas da 
presença dos bandoleirô s. no logar denominado Vapor 
Velho , 1.0 distrito daquele municipio. para lá seguiu. 
chegando às 8 horas, ten do a vang uarda entrado fm 
contato 20 minutos depois . 

Os bandoleiros achavam -se fortemente entrinchei
rados no engenho São João . de propreidade de Ernesto 
Gustavo Diehl. que é todo cercado por muro de pedra . 
que mede . mais ou menos. 200 metros de frente por 
180 de fun do, ainda com uma divisão ao centro . O 
unieo ponto . por onde a força pode~·ia. aYançar, era com-

f 



l 

.. 

• 

• 

do Estado do Rio Grande do S1tl 105 -------- -
pletamente desabrigado e dai a extrao ::dinaria vanta
gem que tinha o inimigo, postado atraz dos muros de 
altw·a 1.60 centrimetros. 

Trocados os primeiros tiros, determinou O tenen
te Paulino que a força apeasse e destacou para a fre n
te o alferes Venancio , aproximando-se. por sua vez . 
com o restante da força. Iniciou-se . então. violento ti
rote io. pois o inimigo , nas magnifi cas posições que 
ocupav a. oferecia tenaz resistencia. convencido. como 
estava, de que não seria desa lojado. 

Entret anto. os nossos soldados . divididos em tres 
linhas de ataq ue. se batiam denodada e valorosa men
te . conquistando. palmo a palmo. o ten·eno. com lan
ces de arrojo. até que às 9.30 hora s. já ocupavam as pri
meiras posições dos bandoleiros. 

Uma esquadra ocupava. por ordem do tenente Pau
lino, a cr ista de um morro nas imediações . donde do
minava as posições inimigas. desenvolvendo exce
lente fogo de proteção às linhas que avançam. 

O tenente Paulino. quando saia da trincheira to
mada. para mandar fazer uma comunicação a este co
mando, recebe u pouco adeante. dois ferimentos de ba
la no braço. que foi atravessado. e na mão. isto quan
do levantava do sólo um soldado que havia' caido fe
rido. Sentindo a necessidade de pensar seus fer ime n
tos. alem de ou tras providencias que t inha a tomar . 
com relação aos feri dos. veiu o tene nte Paulino para 
Montenegro . entregando o comando da força ao alfe
res Venancio. 

Este oficia l. demon strando sempr e muita calma e 
valor. contin uou o ataque, invest indo impetuosame nt e 
contra as posições inimigas, que foram caindo an te a 
bravura e coragem dos nossos soldados. que lutavam 
com entusiasmo. 

Pouco depois, os bandole iros. ref ugiado s em um a 
casa, oferec iam sua ultima resiste ncia, quebrada pela 
impetuo sidade dos nossos soldados . que avançavam 
sempre . pondo- lh es em debandada completa. 

Estabelecido o cerco ao reduto, foram feitos só 6 
pri sioneiro s. inclu sive um ferido. A perseg u ição efe
tuada. em seguida. não teve result ado, por terem os 
bandoleiro s se dispersado em pequenos grupos e em 
diversas direções. 

Da nossa força. tivemos a lamentar a perda dos 
soldados do 1.º regimento de cavalar ia, Policarpo de 
Vargas e José Dorva l de Lima. e do cabo do esqua
drão provisor io desta capital. Ir ineu Rodrigues. mor tos 
no momento em que. com bravu ra desmedida, assa lta
vam as trinc heiras inimiga s . 

Alem do tenente Paulino, foram feri dos o 2.0 sar 
gento Altivo Barreto Alves. que demonst rou raro va 
lor e desa pego à vida. o soldado João Pinh eiro da Cu
nha. quando esca lava a ult ima taipa de pedra. ambos 
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do 1.0 regimento. e o soldado do esquadrão provisorio , 
Ricardo Soares. 

Os bandoleiros tiveram 6 mortos e 7 feridos. 
Foram tomados aos bandoleiros 43 cavalos, 19 pa

res de arreios. 600 cartuchos de diversos tipos, 1 bar
raca, 3 bombas de dinamite. 10 armas de guerra de ti
pos diversos e 4 espadas. 

Dos cavalos. 5 pertenciam à Brigada e tinham si
do extraviados no combate do Cerro Pelado. e 17 do es
quadrão municipal de Montenegro." 

Sobre a atuação do pessoal do contingente do tenente Pauli
no. o intendente municipal de Montenegro dirigiu ao comandante 
geral o seguinte telegrama: 

"Coronel Massot. Porto Alegre. De Montenegro . 
Data 12/7. Acaba regressar força operou este municipio . 
sob comando tenente Paulino Sobrinho. Cumpre-me 
dever ressaltar correção. bravura oficiais. praças que 
compõem. especialme nte tenente Paulino e alferes Ve
nancio. cuja calma e intrepid ez. completo conhecimen
to deveres soldado, foram penhores vitoria que assina
lamos sobre bandoleiros Higino; ficam aqui, protetora 
terra Montenegro , cadaveres tre s bravos baquearam 
defesa legalidade e ordem. 'Correção força. cooperação 
eficiente desde o seu mais humilde soldado até seu in
trepido chefe. extinção fogo bandoleiros merece elo
gios. Digno de nota se faz tambem alferes Greco. es
quadrão provisorio. Saud ações cordiais . Aurelio Por
to. Intendente ." 

Quando em marcha . pelo interior do muruc1p10 de Mont enegro, 
o cabo do l.º regimento de cavalaria . Lourival Anastacio. achou 
uma carteira, contendo elevada importanci a em dinheiro, entregan
do-a imediatamente ao comandante do contingente, que, por sua 
vez. a entregou ao seu legitimo proprietario. que era o vaqueano 
da força. 

Por esse ato. o comandante da Brigada Militar louvou, em or
dem do dia. o cabo Anastacio, "pelo elevado sentime nto de honra
dez que revelou com a pratica desse gesto nobilitante . que muito 
o recomenda à consideraçã 0 e estima de seus camaradas e supe
riores." 

, 
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C A P I T U L O VII 

- Assalto a Canguçú. - Combates na 
Corunilha e no cerro Part ido. - Tiroteio de 
um trem. - Combate na Fazendinha. -
Ataque a Santiago do Boqu eirão . - Comba
te encarniçado da Brigada do Nordéste, 
no Pinhal. - 1.0 re gimento de cavalaria. -
Combate na fazenda da Vista Alegre. - Aci
dente de aviação; morte do alferes Osorio 
de Oliveira Antunes. - Operações contra os 
bandoleiros de Chico Marinho. - Combates 
do passo do Pacheco e de Canguçú Velho. -
Assalto d colonia Santa Rosa. - Maquina 
infe""71,0.l colocada junto ao quartel do 3.0 ba
talhão de infantaria . - T iroteios entre H er
val Sêco e Fortaleza. - Creação da 5.ª Br i 
gada Provisoria do Centro e nomeação do 
coronel Claudino Nunes Pereira para coman
da-la. - Combates nas fa zendas de São Do
mingos e do Rocha e no passo da Juliana. 
- Falta de cavalos. - Tiroteio no Açouta 
Cavalos, perto de Pelotas. 

Em princ1p1os de ju lho. informaçõe s sobre a coluna de Zeca 
Néto davam-na como no Rincão dos Cravos, com a intenção de assa l
tar a vila de Canguçú. o que. realmente. fez no dia 8. após ligeiro e de
sigua l tiroteio com o esquadrão pro visorio local. tendo-a ocupado 
e se retirado. no mesmo dia . 

O corpo de Encr uzilhada . do comando do tenente corone l Fran
celisio Meireles . que fôra o 4.0 da B,..igada do Sul, ao ser desta des
ligado . no Cerro Chato . a 4, seguira para o vale do Camaquã, afim 
de operar isolado. 

Ao penetrar em ter r itor io do municipio de Canguçú, aproxi
mou-se das forças de Néto . que por ali andavam. Tinha , então , o 
corpo o efetivo de 220 homens. 
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Em Canguç ú, reuniram-se- lhe o 1.º corpo , coma ndado pelo 
major Aldrovando de Andrade Leão, com 120 homens. e o esqua
drão local. às ordens do capitão dr. Raul Azambuja, com 40 ho
mens, formando todos uma coluna, sob a direção do tenente coro
nel Francelisio. 

Esta força entrou em contato com a de Néto, no dia 18, às 
prime iras horas da manhã, na Corunilha , à legua e meia daqué
la vila. 

Os efetivos das forças degladiantes mais ou menos equivaliam -se. 
Proximo à residencia de Alteçor de Almeida , o comandante 

Francelisio dete rminou que o 4.0 corpo e um esqua drão do 1.º 
ocupassem a casa e a crista da coxilha , onde a mesma se assentava. 

Realizado esse movimento, constatou-se que o adversario fu
gia apressadam ente , abandonando 4 vacas recem-aba tidas, um 
soldado do esquadrão de Cangu çú que. ferido anteriorme nte, fôra 
aprisionado e cavalos ens ilhados, tomand o. na fuga , a direç ão do 
Cerro Partido , contraforte da serra que contorna a vila de Can
guçú. 

O combate teve inicio por volta das 10 horas. Ao contrario do 
seu habito, que era sempre esquiva r -se à luta. desta vez o inimi
go resistiu e lutou encarniçadamente, até o cair da noite, talvez 
porq ue . com maior eficiencia em mat erial bélico, contasse com as 
vantagens de seu entrincheiramento em posição magnifica. em 
contraste com a força lega l. que combatia em extensa planici e, a 
descoberto, debaixo de vivissimo fogo. 

À noite, a coluna legal retirou um pouco. para dar descanso 
e alimento aos homens. 

Na manhã de 19, quando se prep arava para determ inar O ata 
que decisivo, o seu comandante teve inform ação da fuga do adver
sario, rumo a Igu ate mi, protegido por densa neb lina. 

Nessa pr olonga da lu ta. tiver am os sediciosos 23 mortos. que 
enterraram nos arredores da vila, e regular numero de feridos. 
Apesar da desvant agem topografica, os legalistas tiveram apenas 11 
feridos, sendo 1 oficial. 1 sarge nto e 1 soldado, em uma emboscada, 
e os restantes em combate. Destes fer idos, 2 vieram a falecer no 
dia seguinte. 

A 9, uma força do 2.0 batalhão de infantaria, sob o comando 
do major fiscal Fr anc isco Gonçalves Var éla. quando viajava em 
trem, entre as estaçõe s Candiota e Santa Rosa, na linha Bagé -Rio 
Grande, foi tiroteada por um grupo de sedic iosos, sain do ferido o 
soldado Otavio Pinh eiro. 

A 16, ainda de julho, o gene ral Firmino de Pau la, com forças 
da Brigada de seu comando. ataco u o grupo rebelde. ao mando de 
Leonel Rocha , que estava acam pado no local denominado Fazen 
din ha . 

J unto àque las força s, achava-se o 2.0 corpo provi sorio , de San
t a Maria, ao mando do tenente corone l dr. Julio Rafael de Ara -

,. 
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gão Bozano. que fôra à Seri:a, escoltando um trem com material 
destinado à referida Br igada. 

Este corp 0 e o esquadrão de vaqueanos. comandado pelo ca
pitão Marcos de Oliveira Fortes (Marcos Bandeira). foram os pri
meiros a chocar -se com os revolucionarios. penetrando no mato 
debaixo de forte e cerrado tiroteio. que durou cerca ele 2 horas. 

Foram feridos durante a ação o capitão Felisbino Monteiro. 
do 2.0 corpo. e 3 praças. todos levemente. tendo o inimigo 12 ho
mens mortos. encontrados à entrada do mato. 

Desse combate . o general Firmino de Paula deu conhecimen
to ao presidente do Estado. no seguinte telegrama: 

"Ontem. às 11 horas. encont r amos forças Leonel Ro
cha. fundo da Fazendinha. Bandoleiros estavam entrin
cheirados e ocultos nos matos. sendo aí seu acampamen
to durante muito tempo. verificado grande quantidade 
ranchos existentes local. Leonel Rocha. assim entrin
cheirado. iniciou fogo contra forças cavalaria e infantaria 
corp 0 Santa Maria. Cavala r ia e infantar ia. peito desco
berto. avançaram sobre mato. nele entrando depois nutri
da fuzilaria parte a parte. Dois esquadrões nossas forças 
penet raram serra pelo flanco esquerdo. auxiliando eficaz
mente ataque reduto entrincheirado Leonel Rocha. que 
apesar favorecido terreno e densa mataria. não res istiu 
impeto nossas tropa s. fugindo após duas horas comba
te. abandona ndo. em desordem. suas posições. Bando
leiros. vertig inosa disparada. in ternaram-se nos fun
dos das matas. sendo . não obsta nte. perseguidos repu
blicanos num trecho mais meia legua. Tivemos cap i
tão Felisbino Monteiro. corpo provisorio Santa Mari a. 
ferido um braço, e tres praças. tambem feridas leve
mente. Fora m estas unicas baixas t ivemos . enquant o 
inimigo perde u 12 homens. encon trados beira mato. 
sendo crêr maior deve ser ainda perdas sofreram. de
vido mu ito sangue se observa fralda mata. Vou dei
xar 1.º corpo operando neste muni cipio. afim não dar 
quartel Leone l Rocha. evitando seus bandoleiros depre
dem e saq ueiem colonias. Amanhã regressarei Passo 
Fundo. Corpo Santa Maria regressa r á aman hã, cedo." 

Na manhã de 17. os moradores da pacata vila de Santiago do 
Boqueirão. entregues aos seus afazeres habit uais. talvez nem pen
sasse m que a ordem . no Estado. estava grande mente conturbada. 

Foi. pois. com a mais comp leta surpresa que viram entra r na 
localidade uma força rebelde. calculada em 300 homens. a qual in
vestiu de varios pontos. ao comando de Hor tencio Rodri gu es. 

Impr ovisou-se imed iata r esistencia. sob a direção do in
ten denteº municipal. corone l Lucas de A1~újo Oliveira . e do capi
tão Mateus Tarragô. os quais. com ape nas 50 home ns, fizeram 
frente aos assaltantes. com eles combatendo encar niçadamente du
rante quase uma hora . 
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Finalme nte. retir ou-se o adve rsari o, com tres mor tos e 8 feri 
dos, tendo tido os defenso res da vila ' 1 morto e 2 fer idos . 

A 20. deu-se violento encontro entre a 4.ª Brigada do Nor
déste e uma coluna revolucionaria dirigida por Demetrio Ramos 
e cufo efetivo calculado era de 350 homens. 

Este combate. que foi um dos mais encarniçados em que 
se empenhou a Brigada do Nordéste. durou cerca de 6 horas e 
terminou com a fuga do adversario, serra a dentro, o qual teve 
para mais de 40 morto s e numerosos feridos. 

A força legal teve 5 mortos e 12 feridos. conta ndo-se. entre 
os primeiros, o capitão Joviano Paim Santana. e entre os ultimos, 
os alferes Francisco Santos Camargo e Teodolindo Costa. 

Os telegramas a seguir, dirigidos pelo comandante da Brig a
da ao presidente do Estado, descrevem as diversas operações: 

"Vacaria, 21/7. - Ontem . às 7 horas. travou-se 
renhido combate. que durou 5 horas 45 minutos. As 
12 horas 40 minuto s. bandoleiros fugiram serra dentro. 
Tivemos 4 mortos, sendo 1 capitão e 3 soldados. Dos 
10 republicanos feridos 2 são oficiais. Bandoleiros ti
veram acima 40 mortos, numerosos fer idos. Consegui
mos alcançar novamente inimigo. prossegu indo luta. 
Enviarei pormenores ." 

"Vacaria. 24/7. - Confirmo meu telegrama 21. Re
cebendo informações seguras bandoleiros hav iam inva
dido este município, fiz seguir em reforço tropas te
nente coronel Emilio Carneiro Borges, estavam em São 
João. distante 7 leguas ponto onde se déra invasão. fi
cando ele com 3 esquadrões 4.0 corpo e um esquadrão 
do 5.0. no presuposto existencia plano combinado en
tre Demetro Ramos e Manoel Fabricio, ataque simul
taneo por Campo Bélo e Campos Novos. onde se acha
va este ultimo bandole iro. Tenente coronel Elizia rio 
Paim Filho marchou tomar posição no Barracão e capi
tão Venceslau Gastai, com força l.º corpo, guarnece u 
passo Canal. A 18 tene nte corone l Em ilio Carneiro 
Borges marchou tomar posição por teira Pin hal. dez qui
lometros ponto se achavam bandoleiros invasores. A 
19, dois esquadrões 5.0 corpo. com uma seção fuzis-me
tral hadoras, comando capitão Laureano Duarte . mar
chou tomar posição fazenda São João, distante 12 qui
lometros bandoleiros. Marchei com restante forças 
pelo centro. Dispostas ass im nossas forças . bandoleiros 
não poderiam transpôr mato , sendo forçados re t roce
der ou combater. Tarde 19. marc haram bandoleiros 
rumo Lagoa Vermelha, orla serra. Com ordem atacar 
ban doleiros, já apoiado nossa força marc ha conve rgen
te. tene nt e coronel Emilio Borges esta cou, madrugada 
de 19. fazenda Capão Alto. ficando um quil ometr o dis
tante bandoleiros, já estavam acampad os. 7 hor as 20 



• 

do Estado do Rio Grande do Sul 111 ·------- ---
minutos aludido dia 19. in iciou-se combate . _t<~mou ~ra1~
des proporções. ocupando bandoleiros pos1çoes primei
ra ordem. cercadas defesas natura is. constituidas restin
gas e grande numero pequenas cercas pedra , permi
tiam forma ção linh as duplas. numa extensão meio qui
lometro . Ambas linha s atiravam sobre nossas forças. 
Ala esquerda, ficava sobre orla mato. luta assum iu pro
porções gigantescas, comba tendo-se corpo corpo, sendo 
inimigo desa lojado suas posições ímpeto nossos solda
dos. carregaram bai oneta e espada. For am então mor
tos bandole iros baioneta e facão. Enquanto isso se pas
sava, ala direita estabelecia ataque flanco ao inimigo. 
numa linha mais tres quilometros. Assim atacados, 
band oleiro s bateram fuga. Temo s lamentar perda b a
vo capitão Jovia no Pairo Santana, comandante 2.0 es
quadrão 4.0 corpo, bateu-se heroica mente, e 4 soldados . 
For am feridos denodados alferes Franci sco Santo s Ca
margo, Teodolindo Costa e 10 bravos soldados. Ban
doleiro s tiveram acima 60 baixas, sendo aproximada
mente 48 mortos, dos quais 18 ficaram sobre linhas . 
ocupavam, e 30 lançados sangas e sepultados diferen
tes logares. Foram morto s 45 cavalos ensilhados, feri
dos existem grande nume ro . Tomamos acima 50 cava
los ensilhados. 42 carabina s Mauser, 4 malins, grande 
num ero revolve res . facas, facões. bota s. boletins e arrei
amentos. 

Nossos oficiais e soldados portaram-se bravamente. 
lutando denodo debaixo estrepitosos vivas vossa exce
lencia. Durante 5 horas 45 minutos. fogo foi intenso. 
14 hora s. bandoleiro s já hav iam iniciado retirad a em 
grupos . levando morto s feridos. Bandoleiros abandona
ram por completo luta, embrenhando-se noite na mata 
varios grupo s, outros tran spondo novamente rio Pelo
tas, diferentes ponto s . Mantenho forças varrendo ma 
tos. Numero bandoleir os era aproximadamente 350, bem 
armados e municiados. havendo deixado campo 26 
caixotes vasios munição e um com 594 cartuchos. Eram 
bandoleiros comandado s Demetri 0 Ramo s. Muitos cai
xotes encontrados estão dizeres: - "Ao governador de 
Santa Catar ina", sendo igualmente notados muitos in
divíduos fardamento Corpo Segurança daque le Estado. 
inclusive um trazia até boné. Bandoleiros passagem Pi
nhal cometeram toda sorte depredações. Prenderam di
versos correligionarios nossos . assassinaram sr. João 
Santos . nosso dedicado amigo." 

O l.º regimento de cava laria , em fins de maio. fôra desliga
do da 2.ª Brigada do Oéste e incorporado . algum tempo depois, 
à 3.ª do Sul. passado a constituir . com o 3.0 corpo desta, um a co
luna para operar separadamente , sob o comando do tenente co
ronel Lidio Nunes Pereira . 
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Após percorrer quase toda a região atr ibuída a esta Brigada, 

auxiliando na perseguição à força sediciosa de Zeca Néto. sem. 
entretanto, lograr qualquer encontro. a 1.0 de agosto. na cidade 
de Bagé, foi déla desligado e recolheu- se para Porto Alegre , exce
ção de um esquadrão que ainda continuou por algum tempo jun
to à mesma Brig ada. 

A 4, o regimento chegou a Porto Alegre, de onde partiu. no
vamente. a 17, para São Francisco de Paula. 

A 2.ª Brigada do Oéste não dava treguas à coluna de Honorio 
Lemes. Sempre ao seu encalço. a 5 de agosto, foi encontra-Ia na 
fazenda Vista Alegre, campos da familia Flores da Cunha. no 
7.0 distrito de Livramento. 

Sobre esse encontro. consta do Diar io de Campanha do 2.0 re
gimento de cavalaria, o segu inte : 

"Dia 5 - Às 6 horas. o regimento levantou acamp a
mento, marchou na testa da coluna e às 12 horas rece 
beu ordem de apressar a marcha. visto constar que o 
inimigo estava proximo. Às 13 horas , chegou à fazen
da do Funchal. onde se achava o comandante da colu
na, recebendo deste ordem de desensilhar e carnear. 
Teve ciencia tambem de que o inimigo se achava a 
meia legua de distancia e que seguira uma patrulha de 
descoberta , afim de reconhe ce-lo. Ia sair o pessoal pa
ra a carneação, quando o regimento recebeu ordem de 
ficar de prontidão , visto estar iminente um encontro 
com o inimigo. Às 14 horas . mais ou menos. por or
dem do comandante da coluna. e designado pelo co
mandante do regimento. seguiu o capitão Odo"ico Gre
gorio dos Santos, com 20 homens do seu esquadrão, e 
2 fuzis-metralhadoras, afim de operar juntamente com 
as forças provisorias. que iam ao encontro do inimi
go. Momentos depois. veiu um pedido de mais 20 ho
men s. com 2 fuzis. tendo sido designados um grup 0 de 
tiro do 1.º esquadrão e outro do 3.0. ambos comandados 
por sargentos dos respectiv os esquadrões. Ficou sob a 
guarda do restante do regimento todo o comboio da co
lw1a. Este corpo permaneceu o resto do dia e a noite 
em rigorosa prontidão. dormindo o pessoal por irru
pos e com os cavalos pelas redeas. Desde às _17 horas . 
não se soube mais notici as das forças que haviam ma,·
chado ao encontro do inimigo. 

Dia 6 - Às 10 hora s, chegou ao acampamento o 
capitão assistente da coluna. com ordem para que o res
tante do regimento seguisse. bem como o comboio. afim de 
reunir-se à coluna. Por esse oficial. soube -se terem as · 
nossas forças, na tarde do dia anterior. dado combate 
ao inimigo, na estancia da Vista Alegre. sendo este 
derrotado e perseguido até uma distancia de tres Ie
guas. mais ou menos. do local onde inicio u -se o comba-

• 
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te. Soube-se tambem terem os nossos homens to mado 
parte ativa nesse encontro, portando-se todos com bra
vura e fazendo uso consciencioso do seu armame nto ... " 

Ainda, à proposito desse encontro, 0 coronel dr. Flores da 
Cunh a. comandante da 2.ª Brigada. dir igiu. ao presidente do Es
tado, o seguinte telegrama : 

"Livramento. 6/8. - Ontem. após passar o mumc1-
pio de Rosario , par a o de Livramento. pelo passo Mineiro, 
no Ibirapuitã, fui seguramente informado Honorio Le
mes. com pouco mais de mil homens. estava na Vista 
Alegre, campos minha familia, 7.0 distrito. Devido 
maus camin hos Caverá e margens Ibirapuitã. marcha 
Brigada foi sendo feita morosidade. estando eu com 
vanguarda menos uma legua inimiga e retaguarda 
afastada quase duas leguas. Ainda assim, recomende i 
major Davi Amaral, comandante 2.0 regimento, guar
necesse nosso pesado trem alim ento s. munições, bar
racas e dema is material. e com 2.0 e 3.0 corpos provi
sorios e gente Nepomuceno e um esquadrão 2.0 regi
mento, procurei flanquear coluna inimiga, se exte n -
dia numa frente mais de tres mil metros. Avancei pela 
restinga do Fun chal acima . prop osito tomar posição t!n
tre estancias Vista Alegre e Canabarros. Verificamos. 
porem, logo iniciar combate. inimigo procurava fugir 
direção minha esquerda, mandei tocar avançar . Briga
da. em cargas sucessivas, atacou fortí ssima coluna Ho
norio Lemes, foi batida campalmente. Sobrevindo noi
te, mandei fazer alto. acam pei propri o cam po ação. 
Inimigo estava bem armado e municiad o. Temos mui
tos prisioneiros, apreendemos cavalos, algumas armas e 
muni ções. Foram encontr ados 9 cadaveres sediciosos. 
Numero feridos grande, tendo Cruz Vermelha levado 
Livrame nto vinte tant os feridos graves . Nossa parte . 
perd emos um soldado 3.0 cor Po que. extrav iado, foi 
preso e degolado bandoleiros, e mais 5 feridos. entre 
estes Dr. Veiga Cabra l. promotor D . Pedrito. levemen
te, com um balaço na perna. Hon or io Lemes, com re
manescentes sua coluna. tomou r umo Cerrito, fugindo 
de novo Caverá." 

A 9. desse mesmo mês de agosto . ocorre u. nas alturas do mu
nicipi0 de Encruzilhada. doloro so acidente de aviação, no qual 
perde u a vida o malogrado alferes Osor io de Oliveira Antun es, 
jove m e esperanço so oficial. recebendo , tambem, graves queimadu 
ras, o piloto do apare lho. alferes -aviador N oemio Ferraz. 

Não ficou devidamente esclarecida a causa de tão triste acon
tecimento . mas deve-se supô -la devido ao mau estado do avião 
ou a outra qualquer fortuita e imprevisíve l . 

O avião sinistrado par tira de Porto Alegre a 7, indo aterrizar 
em Cachoeira . onde permaneceu até 9. 
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Pela man hã desse dia. levanto u vôo, para um reconhe cimen 
to na região de São Sepé-Caçapava. J á de regresso ao ponto de 
partida, depo is de plenamente executada a missão. e na altura da 
Varzea do Pequirí . cerca de 9 leguas da cidade de Encruzilhada . 
manifestou-se incendio no aparel ho. 

O alferes Noemio, demonst rando pericia e já sofr endo a ação 
do fogo. que lhe atingira a face e as mão s, conseguiu , com calma 
e habilidade, t razer o avião ao sólo, sendo lançado à regu lar dis
tancia pelo choqu e. A mesma sorte, entretanto, não teve O infe 
liz alferes Osorio, que, dada a sua posição nas proximidades do 
motor e dos tanque s de gazoli na , foi logo atingido em cheio pe
las chamas, que o carbonizaram imediatamente. O indit oso ca
marada . ao cair o avião. ficou sob seus destroços. tomando o fo
go. ne ssa ocasião. grandes proporções pela explosão do combus
tível que ainda não fôra atingido. 

Era o alferes Osorio um clistinto oficial. que gozava de geral 
estima na corp oração. 

Após o assalto à vila de Santo Antonio da Patrulha. em que 
foi batido e viu-se obrigado a re irar . o gr upo rebelde obediente às 
orden s de Franci sco Vaz Ferreir a, mai s conhecido por Chico Ma
rinho, continuou suas incw·sões e depredações pelos municípios do 
litoral do Atlantico. 

Para persegui-lo. foi designado o major Antonio Mariante . 
com uma força de 90 homens do 1.0 corpo prov isorio, do qua l 
era comandante interino. 

Deante de informaçõe s recebida s posteriormente. o comandan
te geral fez seg uir, de Porto Alegre, para aquela região . no dia 18 
de julho. um contingente de 60 pr aças do esquadrão provisorio. 
sob o coma ndo do capitão da força efetiva. Pedro Vaz Ferreira 
Filho . força esta que. a 20. fez junção com a do maj or Mariante. 
no Jogar denomin ado Solidão . 

Na tarde de 22, na fazenda do Padre 
ambas as forças. tend o. porem, tomado 
contingente do 1.0 corpo. Sairam feri dos 
tes e 3 praça s. 

Caruso . encontraram-se 
parte no combate só o 
o alferes Rodolfo Qui-

Des~as operações. em todos os seus deta lhe s. dá- nos noticia 
a ordem do dia da Brigada. de 9 de agosto : 

"Operações contra os bandoleiros de Chico Mari
nho . - Afim de perseguir e bater os bandoleiro s ao 
mando de Fran cisco Vaz Ferrei a. vulgo Chico Mari
nho, determi nei ao major Antonio Mariante . coman
dante interino do 1.0 corpo provi sorio . que, a frente 
dos esquadrõ es 2.0.3.0 e 4.0 daquele corpo e que esta
cionam, respectiva mente , em Viamão, Santo Antonio 
da Patru lha e Conceição do Arroio se puzesse em 
marcha para aquele fim . 

Conforme as partes que me foram apresentadas. 
deram as operações os seguintes resultados : 

• 
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Saindo o major Mar iante. no dia 4 de julho p. fin
do, desta ultima localidade, com o 4.0 esqudrão, fez jw1-
ção. no dia 5, com o 3.0 esquadrão e. no dia 6, com o 
2.0 esquadrão, no passo do arroio 'Capivarí. elevando-se. 
então. o efetivo ger al da força a 90 homen s. sendo 30 
de cada esquadrão. 

No dia 11, pôs -se a força em marc ha , passando por 
Palmares, Bocarí. Solidão, São Simão e, a 15. at ingiu 
Olhos d'Agua, nas proximidades da freguesia de Mos
tardas. onde acampou. 

Aí. as autoridades locais informar am ao major Ma
riante que os bandoleiros. se achavam no rincão de 
Cristovão Pereira, bem entrincheirados, em abrigos 
naturais. 

Tendo o major Mariante me transmitido essas in
formações, resolvi reforçar o efetivo da força sob seu 
comando, para tornar mais eficiente as operações. 

E. no dia 18, fiz seguir desta capital. às 13 horas . 
em seis autos-cam inhões, uma força composta de 60 ho
mens do esquadrão provisorio desta capital. sob o co
mando do capitão Pedro Vaz Ferreira Filho, fiscal in
terino do 1.º corpo provisorio. levando como subalter
nos os alferes daquele esquadrão Mate us Domingos 
Abasca l. Otaviano Domingos da Silva e os aspirantes 
desta Brigada, Oscar Alves Chaves e João Martins de 
Oliveira, estes como fuzileiros-met ral hadores. e mais 
um soldado enfermeiro dos Serviço s Auxiliares , com 
um a pequena ambulancia, alem dos 6 chaufeurs . Essa 
força seguiu por Viamão , chegando, às 21 horas, à pon
te do Arroio Capivar í. onde acampou ; prosseguindo sua 
marcha no dia segu inte . 19, pas sou por Palmare s, on
de já estava à sua espera o tenente do 4.º esqudrão. 
Cipriano Antonio Teixeira. afim de servir de gu ia. in 
do acampar. às 17.30 horas. no Jogar denominad o Ba
coparí. 

A 20, continuou a viagem e, às 10 horas, fazia jun
ção com a força do major Mariante. já então no logar 
denominado Solidão. onde chegára a 19. visto que es
ta força, que se achava em Olhos d'Agua , movimentou
se no dia 18, em per seguição dos bandoleiros, que ha
viam abandonado O rincão de 'Cristovão Pereira, to
mando a direção de Conceição do Arroio , pela praia 
do Oceano e dissimulados pelos cômoros de areia. Co
mo houvesse probabilidades dos bandoleiros fugirem 
em embarcações pela lagôa dos Patos . caso se travas-
se a ação em Cristovão Pereira, onde então se acha
vam . fiz seguir daqui. no dia 20. às 8 horas . no rebo
cador do Estado . Silveira Martins, um pelotão de 2 
grupos do 3.0 bat alhão de inf anta ,·ia . sob o comando do 
alferes do mesmo corpo, Ramiro Barcélos Feio , tendo 
como auxiliar o alferes dos Serviços Auxiliares. Fran
cisco Pinto de Aquino, força essa que poderia, ainda 
naquela hipóte se. ter a oportunidade de atacar os ban-
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doleiros por agua. em ação combinada com as forças 
que operavam em terra. 

Entretanto. como acima ficou dito. no dia 20. em 
que partiu essse pelotão. jã a situação se havia muda
do com a retirada dos ban doleiro s daquele ponto e 
afastamento tambem das nossas forças. que seguiram 
em sua per seguição , circu nstancia que este comando ig
norava , pela falta e dificuldade de comunicações. 

Assim ficou prejudicada a missão dessa força. que. 
depois de tocar no faró l de Cristovão Pereira e outro s 
pontos da costa . regressou a esta capital. no dia 25. 

Feita a junção das forças, o major Mariante deter
minou ao capitão Pedro Vaz que seguisse. no mesmo 
dia 20. para a frente. em busca de noticias do inimigo. 
tendo sua força andado 4 legua s. voltando ao encontro 
do major Mariante. ainda no mesmo dia. transmitindo
lhe o que colhe ra e observãra. 

No dia 21. as duas forças prosseguiram sua mar
cha. acampando no logar denominado Cavalh ada. já no 
mun icipio de Conceição do Arroio. às 18 horas. 

No dia 22. encetaram a marcha, tendo a força do 
cap itão Pedro Vaz segui do por outra estrada para Ca
pororocas . por ordem do major Mariante. que. por sua 
vez. chegou. às 14.50 horas. à fazenda -da Cidreira. · 

Daí. dirigiu-se em direção à fazenda do Padre Ca
ruso e jã nas suas prox imidades , foi notado movim en
to de homens arma dos. saindo apressadamente para os 
matos pr oximos. 

A força avança com suas linha s formadas e trava
se. então. forte e cerrado tiroteio. com os bandoleiros 
bem entrincheirados nos matos. nos cômoros de areia e 
nos barranco s da lagôa. ali existentes. 

O major Mariante pr ocurou cortar a retirada do 
inimigo. isto, porem. não foi possível. porque a exten
sa faixa de mato. que permeia a estrada e a beir a da 
lagôa. dificultava sobremodo o avanço. debaixo de fuzi
liria de emboscada que partia do inimi go. 

Ao caír da noite. 0 grupo de bandoleiros conseguiu 
escapar-se. muito disperso. atirando-se mui tos deles pe
la beira da lagôa. em direção à Porteira. 

O nosso pessoal. durante o fogo. que durou das 
14.55 horas às 18.30. portou- se muito bem, demons 
trando va lor e bravura. 

Tivemo s feridos o alferes Rodolfo Quites, do 4.0 

esquadr ão. 0 cabo Alcides Capacio e os soldados Ricar
do dos Santos e Felisbe rt o José de Souza . do 2.0 es
quadrão. 

Cavalos foram perdidos 12. entre fer idos e morto s. 
A força do capitão Pedro Vaz não tomou parte no 

encontro. por se acha r em Capororocas. só conseguin
do chegar ao local da ação tardias horas da noite, à 
chamado do major ' Mariante. que para ali expedir a um 
proprio . 
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No dia seguinte. 23. pela manhã. o major Maria nte 
mandou bater todo o mato e imediações. arrecada ndo. 
então, o seguinte. deixado pelos bandoleiros. na sua fu
ga desordenada: 30 cavalos. diversos arreiamentos. 6 
granadas de mão. sendo 2 explosivas, 4 armas de guer 
ra. send o 2 mosquetõe s Mauser e 2 Mannlicher, 1.000 
cartuchos de düerente s tipos, cnpas. ponchos. botinas, 
perneiras e algumas peças de fardamento . das que os 
bandido s retiraram. ha tempos. de um vapor. no por
to de Palmare s . 

Os bandole iros, segundo informações veridicas, ti 
veram 4 homens mor tos e alguns fer idos. Dois dos 
mortos foram encontrados pela s nossas forças. no cam
po da luta. 

No dia 24, as forças inic iaram a marcha de reco 
lhimento às suas sédes, sen do que a do capitão Pe
dro Vaz chegou a esta capita l no dia 25, às 23 hora s. 
o 4.0 esquad rão chegou a Conceição do Arroio, no dia 
27, e os 2.0 e 3.0 esquadrões atingiram Santo Antonio 
da Patrul ha. nesse mesmo dia . tudo de julho." 

O maj or Âldrova ndo de Andrade Leão. comandante inter ino 
do 1.0 corpo da 3.ª Brigada do Sul. achando- se com sua unidade 
em Pelotas . recebeu ordem diréta do pre sident e do Estado, para 
deslocar- se . em march as forçad as. ao encontro do tenente corone l 
Hipolito Ribeir o Jun ior, sob cujas ordens devia operar. 

Em mar cha, foi aquele major info r mado de que o passo do 
Pacheco estava em poder elo adve rsario, pelo que re solveu dirigir 
se para ali. 

A 9 de agosto. deu-se o encontro entre republicano s e revo
lucionarios , em cerrado ti roteio. O inimigo, re cuando, entrinchei
rou -se na residencia do corone l Amer ico Ferreira , enq uanto dos 
capões de mato , junto à casa. e dos matos do Camaquã, fazia in-
tensa fuzilaria. ' 

Em cargas sucess ivas, avançand o em terreno limpo , a força 
legal desalojou os rebelde s de suas posições, ocupando-as. 

Este s ti veram 3 mortos e 8 feri dos. entre os quais . gravemen
te, um oficial; o 1.0 corpo teve um soldado morto e 4 fer idos. 

Após esse encontro , org anizo u-se. a 12, a colun a expediciona
ria. da qual faziam parte. alem do 1.0 corpo e do 2.0. este do co
mando do tenente coronel Hipolit o. ma is algun s elemento s dos cor
pos 3.0 e 5.0. comand ados, respectivamente , pe los cap itães Plí 
nio Azevedo e Agenor Pache co de Campos. 

Apesar das pessim as condiçõe s de tempo, com grandes chu
varadas e arroios cheios, a coluna movimento u-se com muita ra
pidez. afim de dar cumprimento à missão que lhe cabia, de in
comodar . sinão bater, a força revolucionar ia de Zeca Néto. 

Pa ssando por invios terreno s, atravez a serra dos Tapes. a tro
pa legal saiu em persegui ção do adversario, que . ao sentir -lhe a 
aprox imação , tomo u o rumo de Canguçú. 
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A 15, sem nenhuma noticia de Néto. o tenente coronel Hipo

'ito resolveu pender para os lados do Canguçú Velho, com o obje
tivo de esconder sua força e dar-lhe descanso e alimentação con
Yeniente s. 

Vamos abrir, aqui. um parentesis e trazer para estas linhas 
uma interessante explicação, que nos deu o ilustrado coronel Ju
vencio Maximiliano Lemos. sobre as origens da palavra Canguçú 
e das razões porque se substituiu, com o tempo. o cedilhado por 
ss. Nascido naquela região, est udioso. dedicado aos assuntos que 
dizem respeito ao Rio Grande. descreve-nos, tambem, o coronel 
Juvenci .o, como perfeito conhecedor do local. a respectiva situa
ção topografica: 

"Cangussú Velho. segundo a tradição, foi o primei
ro ponto povoado da região nos tempos coloniais. O 
nome primitivo do local deve ter sido, em guarani. 
"Yaguaretê Cang açú", - tigre cabeça grande ou ti
gre cabeçudo. 

Com o decorrer do tempo , desapareceu o vocabulo 
"yaguaretê", e "cang" e "açú" aglutina ra m-se. sendo o 
"a" de "açú", substi tuído por "u", incidente muito co
mum nas línguas ind ígenas. E daí "Canguç ú", que, 
depois, por causa do esquecimento constante da cedi
lha ao grafar-se o nome e para que não houve sse 
mais razão de se dizer "Cangucú" , com · perdão da mã 
palavra, dito este ainda hoje muito popular, principal
mente na fronteira, passou a ser grafado "XJanguçú", 
com "ss em vez de "e". 

Oangussú Velho fica a nordéste da cidadesinha de 
Cangussú. entre dois galhos do arroio do Moinho , ca
beceiras do Arroio Grande , divisa entre os município s 
de Pelotas e São Lourenço. É um rincão coberto de 
matos e rodeado de grotas, donde, ordinariamente, não 
se sai, nem se póde sair, mesmo de dia, sinão pela 
frente, entre as duas vertente s. " 

Como vimos. o tenente coronel Hip olito res olvêr a esconder 
ali sua coluna, para refaze-la. 

Néto. porem, que estava tambem falto de noticias. antecedera-o 
em identica reso lução e jã tomára conta do local. 

Dessa fórma. ao aproximar-se da entrada do rincão , a van
guarda da força legal tópa um piquete adversaria. que ia sair em 
busca de gado. 

Apesar de fugir sempre a um encontro de maior envergadura, 
desta feita a coluna de Zeca Néto não teve outro remedio sinão 
aceitar combate; colhida de surpresa. não tinha por onde escapar, 
ao que se presumia: na frente, a força legal; ao fundo e aos la
dos do rincão, gratas intran sponíveis. 

Resistiu e já se via muito apertado, quando sobreveiu a noi
te. Suspendendo o fogo. 0 tenente coronel Hipolito dis tribuiu a sua 
força, de modo a impedir qualquer tentativa de fuga do inimigo, 
com a intenção de O liquidar no dia seguinte, um a vez que esta
vam todos cren te s de que, pelos fundo s e pelos lados da forqui
lha dos ar roios. era impossível qualquer salda , tanto mais à noite. 
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Ilu são! Quando raiou o dia 16, Néto já andava longe . Perfei

to conhecedor do terreno. tanto ou melhor que os sitian te s, 
achou meios de afastar-se dali. burlando a vigilancia da força legal. 

O inimigo deixou no local 23 mortos. que foram contados. al
guns feridos e 10 prisio neiro s; os republicanos tiveram 3 mortos 
e 9 ferid os . 

Nos seus "Apon tamentos Historicos Referentes à 3.ª Bri
gada Provisoria do Sul", fonte de onde extraúnos estas not as, diz 
o coronel Juvencio: 

"A derrota de Néto. a maior de sua vida. foi de 
prnnnrc-nP<; muito sérias. acabru nh adoras. Sua retirada . 
ainda que admi ravel. dado o engarrafamento em que 
se achava. foi em completa desordem. abandona ndo 
mor tos. feridos e material. Perdeu a flôr de seus ofi
ciais. Entre os mortos. o major Alvaro Lemos. o ca
pitão Anaro lino Chaves , sargen to desertor da Brigada 
Militar. e o tenente Jorge Elejalde; entre os graveme n
te feridos. que foram hosp italizados . entre outros, o te
nente coronel. de verdade. José Luiz Brisolara, o ma
jor Herc ulan o Dutra e o tene nte Mario Crespo; cem 
cavalos ensil hado s. quatro mil car tuch os e uma grande 
quantidade de carabina s Mauser e Comblain. alem de 
outras armas e outras coisas . 

O tenente coronel Hipolito. ao romp er do dia 16 de 
agosto, teve. naturalmente. uma grande decepção, quan
do viu que Néto. julgado encerrado e obrigado a mor
rer brigando ou render-se. se havia escapado. Não quiz, 
por isso. perder muito tempo na contemplação dos 
trofeus deixados pelo inimigo . Depois de muitas vol
tas, conseguiu aproximar-se novamente de Néto, no Jo
gar denominado Atalaia. no município de Piratini . en
tre dois galhos das nascentes do rio Piratiní. proximi
dades das divi sas de Cangussú. Não fosse a falta de 
cavalos. Néto ter ia sofrido outro revés. igua l ou peór 
que o de Cangussú Velho; mas Hipolito estava virtual
mente a pé e Néto. como sempre. bem montado . Houve 
um ligeiro tiroteio e Néto mais uma vez escapou. 

"Não fosse a falta desse elemento". diz Hipolito num 
telegrama de Pir atini. em 10 de setembro, ao comandan
te da Brigada. referindo-se a cavalos, Atalaia seria o 
tumulo da coluna de Néto." 

Ainda nos primeiro s dias de agosto, uma força calcu lada em 
300 humens. sob a chefia de um tal Cardoso e outros. vinda do mu
nicípio de Palmeira, invadiu San to Angelo , praticando tropelias. 

Pretendia essa força apossar-se da séde 3 de maio. então co
lonia Santa Rosa, para o qu e se dividi u em dois grupos, afim de 
ataca-la simultaneame nte pelo norte e por Iéste. 

Um desses grupos. quando p,1f:c:;;wa o rio Burricá . foi h::itido 
por elementos ao mando do sub-intendente do 7.0 distrito daque 
le município. tendo fuga do com algumas perdas. 
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Outro grupo. mais numeroso e que tinha seu centro de ação 
no rincão do Inhacorá , foi batido. a 9. pelo corpo provisorio. sob 
o comando do tenente coronel Joaquim Rodrigues, tendo tido 4 
mortos e alguns feridos. 

A A Federação, de 11, pub licou a seguinte noticia, o que de
monstra que o adversa.rio empregava todos os meios ao seu alcan
ce para tentar abalar o moral elevado da Brigada Militar, jamais 
o conseguindo : 

"Ontem. às 22 hora s, mais ou menos. quando O cabo da 
guarda do quartel do 3.0 batalhão de infantaria da Bri
gada Militar. na Praia de Bélas, rondava as sentinélas. 
encontrou junto à janéla do edificio, num vão proxi
mo à e>..'1.remidade do muro , uma lata envolta em papel 
de jornal. Desconfiando do estranho achado. levou- 0 ao 
oficial de dia. que, mandando examina-lo, verificou. 
então. tratar-se de uma maquina infernal. ali deposi
tada, naturalmente, por mão criminosa. Compare ce
ram ao local as autoridades policiais. que tomaram as 
providencias necessarias ." 

Sobre este fato. entretanto. nenhum a referencia encontramos 
em documento oficial. 

Entre os dias 10 e 11 de agosto, 2 esquadrões do 3.0 corpo da 
da l .ª Brigada do Norte. em expedição pelo interior do município 
de Palmeir a. sob o comando do ajudante da unidade. capitão Ma
noel Pereira de Almeida. quando marchavam de Herval Sêco pa
ra Fortaleza. foram atacados por grup os sediciosos. chefiado s por 
Pedro Domingues, Felicio Bueno e outros, os quais os acometeram 
de emboscadas. durante os ataques. com , algumas intermitencias. 5 
horas . 

Os rebeldes, que somavam aproximadamente 200 homens. ti
veram feridos e mortos. o mesmo acontecendo à força legal . 

for decreto de 8. o governo do Estado creou a 5.ª Brigada Pro
visoria do Centro e nomeou seu comandante o corone l Claudino 

unes Pereira. ue, dias antes. se a resentãra . des1stmdo do res
to a 1cença, que e ora conce 1 a, para tratamento e saúde . 

A esta Brigada. composta de 4 corpos. foi mandado adir um 
contingente de 100 homens . do 1.0 regimento de cavalaria. sob o 
comando do capitão Felipe Pedro Barcelo s . 

Entrando em atividade. a 18. a Brigada deixou a cidade de Ca
choeira, onde se organi.zára. marchando em busca do adversario, 
que foi encontrar. a 27, acampado na fazenda São Domingos. no 
1.0 distrito do município de Lavras. sob o comando de Estacio 
Azambuja. 
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Não fôr a a imprudenc ia de um soldado do pique te da vangua r
da, fazendo um disparo de fuzil sobre uma descuidada sentinéla 
ini miga, ter ia sido o adversario pegado de surpr esa, em seu acam 
pamento. 

Ainda assim. o 2.0 corpo , acelerando a marcha, atacou vigoro
same nte a retaguarda ini miga. trav ando combate. 

A força rebelde pouco re sistiu e retirou. em dire ção ao rincão 
do Inferno , levando feridos e deixando alguns mortos. Daf. pro
cur ou o rumo do Seiva!. com o fito de ocul tar-se nas ser ranias da 
fazenda Béla Vista . no mun icípio de Caçapava. 

Cont inua ndo a per.seguição, a 6 de setem bro . a 5.ª Brigada foi 
encontra- lo acam pado na fazenda do Rocha. onde resisti u cerca 
de uma hora . retira ndo depois. de posição em posição, para o passo 
da Juliana. no ar roio São Sepé, af oferece nd o nova e mais dura 
dour a resiste ncia. 

Nessas ações. tiveram os legali stas. fer idos. o alferes Juvencio 
de Paula e Silva. do 2.0 corpo, e o sargento Amadeu Saraiva , do 
1.0 ; e morto , o soldado do contingente do 1.0 regimento de cavala
ria . Anelio da Silva Isidro. O adversar io teve varias baix as. sen
do 5 mortos encontrados e sepultados por elementos da Brigada. 
, Das operações. de que nos ocupamos. o comandante da 5.ª 
Bragada. em sua ordem do dia de 13 de setembro . descreveu-as 
min uciosamente : 

"Marchas. Perseguições. Ataque aos sediciosos. -
Camar adas ! Confi ada pelo patriotico governo do Es ta
do a esta Brigada a missão de bater ou perseguir os 
sediciosos chefiados pelo sr. Estacio Azambu ja. então 
acam pados no muni cípio de Caçapava. marcha ela de 
São Lourenço. no dia 19 de agosto p. findo . 

Depois de algun s dias de viagem. quase sempre 
com mau tempo. chega . a 24, no logar denominado Bar
rondão e toma-lhes o ras to. Dessa dat a em deante, até 
o dia 9 do corrente . não os deixa descansar , movendo
lhes tenaz perseg uição. Marcha cerca de 50 legua s em 
seu encalço , suportando continu as chuvas e intenso 
frio. 

No decorre r desses dias. de grandes sacrificios e de 
insuperaveis fadigas. tre s vezes consegue ataca-los . 
Trez vezes que são postos à prova o vosso va lor , a vos 
sa abnegação e a vossa inquebrantave l tenacidade! 
Após uma marcha de 7 leguas . alcançais a sua r eta
guarda . acam pad a nas proximidades da fazenda de São 
Donpngo s. perto desta vila, que é atacada pelas nossas 
avançadas. 

'Constit uem-na s os seguintes contingentes: um pi- · 
quete do 2.0 corpo, comandado pelo tenente Alcides Sil 
va; 15 praças do 1.0 regimento de cavalaria. comanda
das pelo alferes Venancio Aires da Silva , que explóra 
o flanco esquerdo . fazendo apenas fun cionar ligeira
mente O fuzil-metr alhador, manejado pelo 1.0 sargento 
Serafim Anto nio de Souza Filho. não entra ndo em 
açã0 o re stante do pessoa l; vario s grupos do 2.0 corp o, 
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compreen didos os capitães Valerian 0 Rodrigues Tei
xeira, Virginio Silva, tenente João Antonio da Silva. 
alferes Davi e Sílvio Coelho Leal. sargento ajudante 
Isido ro V. Dutra de Araújo. 2.ºs sargen tos Jo sé Anto
nio da Silva, João Manoel Branco de Morais, Anton io Ma-
noel Corrê a e varias outras praças; e parte do 1.0 esqua
drão do 1.0 corpo , comandado pelo capitão 'Carlo s Leal No
gueir a da Gama. tendo como sub alte rn o o tene nte Fe
lician o de Paula Guterres Junior. Dirijem estes diver
sos elementos o tene nte coronel Baltazar Guaraní de 
Bem e Canto e o major Joã o Varga s de Souza, que se 
portam com notavel calma e valor. Os primeiros a en 
frenta r os sediciosos são os homens do piquete coman
dado pelo tenente João Silva. 

Os sedic iosos. for temente acossados. fógem em di
reção ao rincão do Inf erno, rum ando. posteri ormente. 
para o passo do Hilario . 

A 29. pr osseguimos o avanço, no seu encalço. A 
l.º do corrente. novamente alcançam os a sua retaguar
da no logar denomina do Bôa Vista. proximo à fazenda 
desse nome , no município de Caçapava. 

O 2.0 corpo, que marcha pela dire ita, faz avançar 
um piquete , comandado pelo tenente Br eno Guaraní de 
Bem e Canto e conseg ue apertar a sua retaguard a. Um 
contingente do l.º regiment o. coma ndado pelo alfe re s 
Venancio Aires da Silva , avança para a frente. 

O major João Varga s de Souza, o capitão Felip e 
Pedr o Barcélos, aquele alferes e alguma s pr aças do 2.0 

corpo e do 1.0 regimento, aproximam-se do grosso da 
força do sediciosos. Infeli zmente, as má s cond ições da 
cava lhada e a chuva impe dem que se tir e ma ior pro
veito desse encontro. Toda via, força -se os sediciosos a 
bater em precipitada fug a. São conseguintemente, obri
gados a marc har atravez de terrenos extraor dinariamen
te acident ados, com chuva e intenso frio, à noite, pas
sando ar ro ios e banha dos cheios. 

Vêm- se, por isso. na cont inge ncia de abandonar 
cerca de 300 cavalos. de que nos apossa mos. 

A 27, deixam no campo um morto, que sepultamos. 
constando que tiveram outras baixas, alem desta. 
Nossa Brigada nada sofre nos dois encontros já cita dos . 

Os sedicio sos. na desfavorave l contingenci a descrita , 
sempre perseguidos, tomam a direção da fazenda do 
Maric á. 

Mudando, post eriormente . de direção, transpõem o 
Cambaí. na fazenda de Flaubiano Costa Machado, ru 
mando para São Sepé. 

Continuando a per seguição . conseguem as avança
das desta Brigada alcança -los novamente, no dia 6 do 
corrente . às 12 horas , na fazenda do 11.ocha. 

Marcha, na ocasi ão, na vanguarda , o 2.0 corpo, le
vando um piquete do 1.0 regimen to, comandado pelo 

... 
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aspirante José Rodrigues da Silva . e do qual faz parte 
o 1.0 sargento Serafim Antonio de Souza Filho, com 
um fuzil-metralhadora. 

Constituem o piquete da extrema ponta os tenentes 
José Vicente e Antonio Pedro, os alferes Silvio e Davi 
Coelho Leal e Franci sco Maciel, sargento ajudante Isi
doro V. de Araú jo e soldado Delfino Alves. Sustenta 
esse pequeno numero de valorosos combatentes nutrido 
fogo contra reforçado contingente de sediciosos, duran
te mais de hor a. Mantêm, assim. a posição até 
que cheguem O major João Vargas de Souza. capitão 
ajudante Gaspar Mino de Bem e Canto. tenente Breno 
Guarani de Bem e alferes Franci sco Pedro , com 30 
praç as. 

A este tempo. o inimigo extende e:,,.'tensa linha em 
fórma angular. apoiada numa ondulação do terreno e 
numa ligeira cordilheira de pedr as . A linha . assim dis
posta. resiste, enquanto o grosso da força dos sedicio
sos retira-se na sua retaguarda em direção ao .passo 
da Juliana. Exgota-se a mun ição dos nossos comba
tente s . 

Chega com um reforço de mais uns 30 homens o 
tenente coronel Baltazar Guarani de Bem e Canto, que 
manda remuniciar o pessoal. 

F az apear os homens mal montados , determina o 
avanço a pé e carrega contra a linha inimiga, que é. 
mais uma vez. desalojada. 

Cai morta nessa altura a valorosa praça do 1.0 re
gimento do serviço ativo , Anelio da Silva Isidro. É fe
rido gravemente o bravo alferes do 2.0 corpo, Juvencio 
de Paula e Silva . 

Os sedic iosos, recuando sempre, tomam ou tra po
sição numa colina. São. em seguida. desalojados. 

Dai até o passo, não cessa a in tensa fuzilaria de am
bas as partes. Os nossos valentes camaradas. cujo numero 
não atinge a 70 homens, combatem contra o grosso 
das força s sediciosas. Duram O combate e a perseg ui
ção mais de 5 horas. extendendo-se o avanço a pé, a 
mais de legua e meia . 

A princ ipal parte dos nossos corpos não consegue 
entrar em ação, devido às más condições da cavalhada. 

Do 1.º corpo . que fôra encarregado de flanquear pe
la esquerda os sediciosos, marchando separadamente, 
apenas um piqu et e, comandado pelo tenente F elic iano 
de Pau la Guter res Junior. entra em contato com o 
inim igo . 

É ferido levemente o va loroso sargento Amade u 
Saraiva, que faz parte desse piquet e . 

Ao cair da tarde . o inimigo, que consegue passar 
sua gente no passo da Juliana. no arroio São Sepé . 
oferece ai a resistencia maxima, utilizando-se das ma
gnificas tri ncheiras proporcio nadas pela topografia local. 
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Sobrevindo a noite, determino a suspensão do fogo, 
acampando o 2.0 corp 0 e o contingente do 1.0 regi
mento nas proximidades do arroio. Percorrendo o cam
po de combate, são encontrados e sepultados 4 cada
veres de sediciosos. É natural , entretanto, que maior 
seja o numero de suas baixas por morte. tão intensa e 
demorada é a fuzilaria, que suportam. inclusive a dos 
fuzis-metralhadoras. Sabe-se, por informações diversas, 
que varios são os feridos inimigos. 

Tomam parte, ainda, no combate, alem de outros, 
o capitão Orlando Machado e o sr. Clarimundo Dias 
Delfim. que servem encostados ao 1.0 corpo. Quer os 
oficiais acima citados, quer as praças que tomaram par
te nos combates de 27 de agosto e do 1.0 do corrente, 
como no encontro de 6. conduzindo-se com valor e cal
ma, cumprem condignamente O seu dever . 

Aos demais camaradas, que. por circunstancias de 
força maior. não estão nas linhas de fogo, corr esponde 
o serv iço de reser va e outros de que foram incumbidos. 

O 1.0 corpo, encarregado de operar de flanco, es
força-se em bem desempenhar a missão, que lhe é con
fiada. marchando até à noite. 

A perseverança de todos vós. enfim, camar adas, de
ve-se, indiscutivelmente, as apreciaveis vantagens alcan
çadas nos 17 dias de continu a e eficiente perseguição. 
feita aos perturbadores da ordem no Estado . Para bem 
nos convencermos desta verdade. é suficiente lembrar
mo-nos de que o seu numero, avaliado em mais de 600 
homens, pelos proprios sediciosos , está, hoje, por efeito 
da perseguição, reduzido a pouco mais de metade , se 
gundo variadas e uniformes informações que temos. 

A excelente e numerosa cavalhada, de que dispu
nha e de que muito se fal ava. es tá igualmente reduzi
da e em más condições. 

Aliás . o diminuto rendimento de suas march as dia
rias vale por inobscurec ive l confirmação do que con
seguimos saber em relação aos meios de locomoção, de 
que eles pódem dispôr atualmente. 

E si considerarmos que, numa luta ingloria, como 
esta, entre filhos do mesmo Estado, do mesmo municí
pio. entre membros de uma mesma familia, colocados 
em campos opostos. uns por falta de patrioti smo ou 
iludidos e outros no cumprimento de orden s do gover
no do Estado, legalmente constituído, se considerarmos 
que, em dadas condições, não é só exterminando os 
inimigos ocasionais . que se consegue a vitori a. cheg a
mos à evidente conclusã o de que não póde ser melhor 
o re sultado obtido em tão poucos dias de operações." 

Mais um documento oficial, de alta valía, referindo-se ao 
grande problema das forças legais: a falta de cavalos ou às pessi
mas condições destes. 

Em contr aste . as forças adversar ias, sem pre andavam bem 
montadas, pelo menos quando se in iciavam os contato s. embora 
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depois de marchas forçadas e longas, viessem a sent ir-se tam
bem do mesmo mal. 

Relatando os fatos, devemos ser imparciais. Manda, portanto, 
a verdade. que se diga que uma unica força, que operava ao lado 
dos legalistas, jamais sentiu tais dificuldades: referimo-nos à que 
obedecia às ordens de Nepomuceno Saraiva. 

Esta possuia sempr e grandes e bôas cavalhadas. conseguidas 
com mais facilidade porque, em geral. recebia a missão de segu
rança avançada. operando muito distante do grosso da coluna le
gal. Tornava-se-lhe mais facil. em tais condições. a "potreação ". 
que fazia livre mente. renovando constantemente sua caval hada às 
vezes até com animais de excele n te aualidade. 

Embora possuindo-a, sempre. em ê!evado numero. as outras 
forças legais nunca puderam contar com o seu auxilio, nesse par
ticular, pois os animais. por ela arreban hados. passavam a const i
tuir como que propriedade particular dos homen s que a compu
nham ... 

E, dizia-se. então, à boca pequena. que. de tempos em tem
pos, regulare s tropas de animais cavalares eram conduzidas . atr a
vez da fronteir a, para país extrangeiro ... 

Na madrugada de 21. procurava aprox imar- se do Capão do 
Leão. estação ferroviaria no municipio de Pelotas. um piquete re
volucionario, afim de receber e transportar muniçõ es, que até 
ali seriam levada s clande stinamente, para a força rebelde de 
Zeca Néto . 

CienCficadas as autoridades da séde, fizeram estas seguir para 
ali elementos do 5.0 corpo da 3.ª Brigada do Sul, sob o comando 
do tenent e Doriva l Xavier dos Anjos, com a qual fez junção um 
piquete da guarda mun icipa l. 

Deu-se O choque na estrada Açouta-Cavalos . no Jogar deno
minado São Tomé. onde os revoltosos se entrincheiraram em uma 
casa particular . Após algum tempo de intensa fuzilaria. o contin
gente legal conseguiu apoderar-se da posição, que o adversario 
ocupava, ai encontrando 3 homens mortos e um ferido . 
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CAP I TU L O VIII 

- Tentativas de suborno. - Ações no 
bres. - O adversaria tenta conseguir armas 
automaticas , peitando a fidelidade de um a 
praça. - Assal t o ao povoado Rio Branco . -
Marte do alfer es Piranema. - Combate de 
Ponche Verde. - Memo r ia Historica do 2.0 

regimento de cavalaria, escrita pelo corone l 
Januario Corrêa. - Ataque a Livramento. -
Leonel Rocha é batido na Fazendinha e Cha
pada. - Combat e da Fazenda Quatro Irm ãos. 
- Instalações do Serviço de Aviação. - O 
adversaria ocupa e logo abandona Quaraí. -
Assalto a São Gabriel. - Oper ações contra 
o grupo de Manoel Jeronimo dos Santos. 
Morte do capitão Tomaz Flore s. -

Prncurando. por todos os meio s, obter o materi al bélico. de 
que tanto neces sitavam. e o que constituia. talvez. a sua maior 
preocupação e o seu maior problem a. os sediciosos lançavam mão 
de todos os recur sos. 

Adquiriam-no, dentro do possível. no estrangeiro e trazia m
no, clandestinamente, para o Rio Grande; em outros Estados. tam
bem obtinham armamento e munição . como vimo s atr az, pois. na 
presa de guerra deixada em poder das forças legais , for am encon
trados cunhetes de munição. que haviam sido dirigido s ao gover
nador do Estado de Santa Catarina; enfim. utilizavam- se de todos 
os meios. até mesmo adquirindo munição desviada por praças do 
Exercito. para poderem continuar sua impatriotica e malfadada 
campanha. 

Não seria. portanto. de estran har procurassem, t ambem . pei
tar elementos da propria Brigada Militar. oferecendo-lhes dinhei 
ro, em tróca de arm ament os. que seriam fur tados dos quarteis. 
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De uma feita . consegui ram o seu int ento. quando o sargento En
gin0 Azered o Afonso . deserto u da escolta Presidencia l. roub ando mais 
de 50 re volveres. que estavam confiado s à sua guarda. como encar
regado do mate r ial bélico da unidade. 

Quando se faziam os aprestos para a posse pre sidencial. já 
haviam tentad o subornar dois inferiore s para prom overem um le
vante na unidade a que pertenciam, com a inten ção de perturba
rem a ordem na cap ital e. consequenteme nte. impedirem que o 
dr. Borges de Medeiros se empossasse no governo. 

Mais tarde. tentaram outro golpe. que seria o furto , com a 
cumpli cidade de elementos da corporação. de armas automaticas . 

Felizmente. para honra da Brigada Militar. todos os planos 
fracassaram. graças à lealdade e dedicação do pessoa l abordado. 

Destes fato s. ocupou-se a ordem do dia da corporação. sob 
n.0 128. de 21 de agosto. que para aqui trazemos. Documento da 
época, escrito sob a emoção do momento . núa e crúamente rela
ta a conduta de subor nadores e preten sos subornad os: 

"Tentativa de suborno. Apões nobres . - Desde o 
inicio da atual luta políti ca. vem elementos assis istas 
procur ando subornar. corromper e desv iar do cumpri
mento do dever praças desta Brigad a. usando para isso 
de artimanhas. mentiras. embustes. falsas promessas. 
enfim um cortejo repugnante de proce ssos. os mais 
torpe s. reveladores de baix eza de sentimentos. 

Mas. com justo org ulho o digo - as praças da Bri
gada Militar têm sab ido se conduzir nessa emergencia. 
honran do as tradições gloriosas da sua corporação. que 
sempre e mesmo nos momentos mais difíceis. nunca 
vacilou no cumprimento de seu sagrado dever de am 
par ar e pr est igiar as autoridade s legalmente consti
tuídas. 

E. pela alta correção. lealdade e firmeza dos sol
dados da Brigada Militar têm sido frustradas e demas
caradas todas as tentativas de suborno praticadas por 
aqueles elementos. que· jul garam encontrar no soldado 
da Brigada Militar - o homem sem honra e sem di
gnidade militar. capaz de ser arrastado pelos seus ma
nejos indignos. 

Para não citar varios fatos. limitar-me-ei a dois já 
bem conhecidos. 

Um passou-se com os sargentos do 3.0 bat alhão de 
infantaria. Dorival Xavier dos Anjos e Lino José Ri
cardo. atualmente oficiais, em comissão. que. desde fins 
de dezembro do ano findo até a época da pos,se pre si
dencial. em janeiro deste ano. se mantiveram nos mei
os assisist as desta capital. para onde foram a.traídos por 
aqueles elementos. sendo-lhes dada a incu mbencia de 
predisporem as praças , não só do 3.0 como do 1.0 bata
lhão. para uma rebelião . que devia estour ar na madru
gada de 25 de janeiro. com o fim de obstar o reconhe
cimento e a posse presidencial. 

' 
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Esses dois inferiore s, que agiram com lealdade que 
muito os recomenda, trouxeram desde logo ao conhe
cimento deste comando os fatos que se passavam, con
tinuando habilmente as combinações com aque les incli
viduos . assenta ndo plano s tenebrosos da masorca. em con
ferencias que se sucecliam -e que eram realiz adas. õra nas 
ruas , praças e pon tos afastados da cidade, óra em ca
sas de chefes assis istas. e após as quais aqueles in
feriores enviavam a este comando notas detalhadas de 
seus resultados. 

Os masorq ueiros . percebendo nos ultimos momen
tos. o engan o tre mendo, em que tinh am caido com 
aqueles dois leais infe r iores e graças aos quais as auto
ridades estavam de posse de todos os deta lh es dos 
planos arquitetado s e prontas a dominar eficazme nte o 
movimento no seu nascedouro, não tiveram animo de 
perturbar a ordem publica. realizando -se aqueles dois 
atos. o reconhecimento e a posse . sem o menor incidente. 

A outra tentativ a r ·, ass isismo realizou-se ha pou
cos dias. 

Certa noite, estava o cabo do 3.0 batalhão de in
fantaria. Sebastião Fabio . no serviço de patrulhamen 
to. no Areal da Baroneza. quando veiu ter com ele um 
individuo que lhe disse que o tenente da reserva do 
Exer cito. Luiz Carias de Oliveira. desejava lhe falar 
sobre um assu nto importante e que lhe poderia render 
muito dinheiro e outr as vantagens. 

Esse inclividuo não era ·sinão João Manoel Cardoso, 
que . como sarge nto desta força. fôra. ha tempos, ex
cluido de suas fileir as. por incapacidade moral. 

O cabo Fabio respondeu-lhe que sim. que iria pro
curar o tenente Carias. perguntando a Cardoso se de
via ir ao Tiro de Guerra n.0 318. do qual aquele ofi
cial é instrutor. re spondendo-lhe Cardoso que não. que 
o encontro devia realizar-se na rua Pant aleão Téles. 
esquina da General Bento Martins (Arroi o). no dia se
guinte. ao escurecer . 

Realmente. no outro clia, ali compareceu o cabo Fa
bio. que encontrou no local o tenente Carias. Cardoso 
e Oscar Gonçalve s . 

Disse-lhe, então. o tene nte Carias que precisava 
"escangalhar o governo" e para isso contava com os 
seus serviços. 

Dar-lhe-iam doze contos de réis, afim dele tirar 
do quartel do 3.0 batalhão, para ent regar-lhes. dez fu
zis-met ralhadoras e uma me tr alhadora pesada, com o 
compromisso tambem de inutili zar as outras metra lha 
doras que ficassem. retirando-lhes as alavancas de ma 
nobra . que ser iam lançadas ao rio. 

O cabo Fabi o declarou-lhe que aceitava a propos
ta, após o que entraram a combinar o meio de realiza
rem o plano. 
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Em va ri as reuniões. efet uadas nesse pont o e na 

praça D . Sebastião, enfr ente à Igreja de N. Sra. da 
Conceição, assentaram que. na madrugada de 4 do cor
rente. o cabo Sebastião Fabio tiraria do quartel. por 
uma das janélas dos fundos, aquele ar mamento que, 
em seguida. seria transportado para uma canôa. que 
ficaria escondida na Praia de Bélas. no meio da vege
tação ali existente. 

Dessa canôa. Cardoso faria sinal com uma lampa
da eletrica para uma gazolina. que estaria no largo 
fronteiro ao Gazometro, e ambas as embarcações se 
aproximariam. então. para transbordo. 

Entretanto . na noite de 3, às 22 hora s. quando rea 
lizavam a ultima das conferencias, na qual o cabo Fa
bio devia receber cinco contos de réis. adeantadamen
te, alte ,:aram a ultima parte do plano. re solvendo que, 
em logar de receberem o armamento no rio. viria um 
auto postar-se nas proximidades do quartel. afim de 
recebe -lo e transporta-lo à praça do quartel do Corpo 
de Bombeiros. onde o tenente Carias e outros iriam 
esperar . 

Á essa ultim a conferencia. que se realizou nas es~ 
quinas das ruas Pantaleão Téles e Bento Martins. com
pareceram o tenente Carias. Oscar Gonçalves e João 
Manoel Cardoso . O tenente Carias, para convencer o 
cabo Fab10 de que não estava sendo enganado quanto 
à sua promessa do din heiro, contou, na sua presença, a 
importan cia de doze contos de réis, e, quando se dispunha 
a entregar -lhe a primeira prestação de cinco contos de 
réis, foi nesse intento obstado por Oscar Gonçalves, 
que declarou devia dar apenas um sinal ao cabo, que 
assim só recebeu setecentos mil réis. ficando o resto 
da importancia para ser entregue após o recebimento 
das armas. 

Na noite do dia anterior. 2, 'Cardoso levou O cabo 
Fabio a casa de residencia do dr. Eurico de Oliveira 
Santos. à rua Independencia. esquina da rua da Con
ceição. onde. depois de sinais convencionais feito s por 
Cardoso . penetraram pelo lado da rua da Conceição . 
indo a um compartime n to onde. em torno de um a me
sa, assentavam-se varias pessoas dos meios assisistas 
desta capital. entre elas os drs. Eurico de Oliveira 
Santo s. Eurico Lustosa e Oscar Gonçalves. 

Cardoso apresenta-lhes o cabo Fabio, que foi abraçado 
pelos pre ~entes. que lhe diril?iram palavras elogiosas 
pelo ato que ia praticar e entre eles fizeram uma co
léta. na qual apuraram a importancia de um conto de 
réis. que ofereceram ao cabo Fabio. 

Este recusou-a. dizendo não aceitar senão a im
portancía prometida. 

Realizada aquela ultima conferencia, o cabo Fabio 
dirigiu-se ao quartel do 3 ° hatalhão e tu do relatou ao 
seu comandante. o coron el grad uado Ari stide s da Ca-
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mara e Sá, que. para verificar a exatidão do que lhe 
revelára aquela praça, colocou uma patrulha escondi
da. nas pr oximidades do local onde devia vir o auto, 
afim de apri siona-lo, caso aparecess e . 

A dilige ncia foi coroada do melhor exito possíve l. 
pois, à hora marcada , chegou ao ponto combinado o 
automovel de praca. n.0 860, tipo Studebacker. que 
apagou as luzes. caindo sobre ele, em seguida, a pat ru 
lha. que efetuou a pri são de João Manoel Cardoso. An
tonio Maximiliano e do chauffeur João Cristiano de 
Souza, os quais não ofereceram resistencia, não obstan
te estarem todos armados. 

Recolhidos ao quartel aquele s indivíduos e tam
bem o auto, o coronel graduado, comandante do 3.0 ba
talhão, comunicou o fato à Brigada. pelo telefone. 

Dirigiram-se, então, de aut o, para aquele quartel. 
os alferes Agenor Barcélos F eio, Helmuth Helm Gross
mann e Osorio de Oliveira Antunes, que se achavam 
no servi ço de prontidão, no Quart el deste Comando, tendo 
ali o sr. comandante do 3.0 batalhão lhes inteirado dos 
detalhes do aconte cimento. 

'Como Cardoso. em ligeiro interro gatorio, confes
sasse quf;!, recebido que fosse o armamento. iriam le
va-lo aos fundos do quartel do Corpo de Bombeiros. 
onde estavam o tenente Carias e outros esperando-o, 
afim de embarcarem. em seguida . num a gazolina. re
solveu o sr. comandante do 3.0 bat alhão enviar para 
ali uma pequena patrulha. acompan hando o auto apri
sionado, no qual segui r am os alferes Feio . Helmuth e 
Osorio. 

A patrulha do 3.0 batalhão era composta dos 2.os 
sargentos Alvaro Alves Pereira e Davi de Oliveira Re
go e cabo Oscar Joaquim de Oliveira. sob o comando 
do alferes Paulino Padilha Gonçalves. 

O auto que conduzia essa patr ulha manteve -se na 
rua Voluntarios da Patria. enquanto que o outro avan
çou até pas sar o quarte l do Corpo de Bombeir os. onde 
parou aos chamado s de um grupo de indiv íduos. Um 
deles adeantou-se e em voz baixa perguntou: "Trou 
xeram?". 

Recebendo voz de pri são, deu o individuo um sal
to para traz e sacou do revolver, alvejand .o os oficiai s, 
secundado pelos seus companheiros. 

Travo u -se, ai, forte tiroteio en tr e os referidos ofi
ciais, auxi liados pela patru lha do 3.0. que acorreu ao 
local. com aque les indivíduos, que corriam em varias 
direções. deto nando sempre as suas armas. 

Cessaflo o tiroteio e como nada ma is fosse visto, 
regre sc;aram os oficiais e a patr ulh a ao quarte l. 

Mais tarde, pela policia judiciaria, foi encont ra do 
no local o cadaver de Oscar Gonçalves, aparecendo. 
tambem. com varios ferimentos o tenente Caria s. aue 
foi levado à Chefatura de Policia pelo capitão Arm an
do Ferreira, sub-intendente mun icipal. 
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Atracada aos fundos do quartel do Corpo de Bom
beiros. esta va a gazolina Yara. de propr iedade de Os
car Gonçalves e na qual a policia apreende u arm as, mu
nições e outros objétos militare s." 

Na mesma ordem do dia. o comandante geral declarou que 
"estando cabalmente provado. em rigor osa sindicanc ia procedida, 
que o cabo Sebastião Fabio. conquant o não comunicasse incont i
nenti a seus superi ores os fatos que se iam passando, só O fazendo 
nas ultimas horas das combinaçõ es. teve sempre a intenç ão de ser 
leal. o louvo pela alta lição de honr a e de dignidade que soube dar 
àquele s que não cultivam essas virtu des" e o promoveu ao posto 
de 2.0 sarg ento. 

Os fatos acima levantaram forte celeuma nos meios e na im
prensa oposicionista do Estado. e até mesmo fóra dele. sendo acre 
mente cens urados o governo do Estado e. principalmente. os oficiais 
que tomaram part e na ultima diligencia. 

Na madrugada de 26. um grupo sedicioso assalto u o povoado 
Rio Branco, no municipio de Santo Angelo. send o repelid o, com 
3 mortos e 8 ferido s. enquanto que os defenso r es da localidade 
tiveram 6 ferido s. sendo 4 soldado s e 2 civis . 

O 2.0 regiment o de cavalar ia. incorporado à 2.ª Brig ada do 
Oéste. no decorrer da noite de 24 para 25 e durante este dia. 
transpos o passo do Santa Maria. sobre o ri o do mesmo nom e. nas 
proximid ades da vila do Rosario , acampando à sua margem direita. 

Alguns oficiais, entre os quais o alfere s Frank lin Nunes Pi
ranema. obtiveram permissão para se demorarem na vila . reunin
do-se, mais tarde . co corpo . 

Á noite. quand o procuravam voltar ao regimento. não tendo 
encontrado o barqueir o. no passo. retornar am à vila. onde aguar
daram o dia seguinte. 

Assim. entretanto. não procedeu o alferes Piranema. que . de
sa.tendendo os conselhos de seus camar adas e acompanh ado do 
solda do Anolino Paz de Oliveira. meteu-se em uma canôa. com o 
intuito de atravessar o rio . 

Infe lizmente, não conseguiram realiz ar esse intent o: deu-se 
um acidente na trave ssia. em consequencia do qua l pere ceram afo
gados os dois desvent ur ados compa nh eiros . 

Ponche Verde, no município de D. Pedrito. prox im0 à linha 
divi soria com a Republica do Uruguai. foi o logar onde . pela pri 
meira vez. os bravos da 2.ª Br igada do Oéste morderam O pó de 
uma derr ota . 

# 

• 
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Foi ali que . entre outros, Alceu \ Va.mosi. o poéta do Ri o Gran 
de. 'alferes-secretario do 1.0 corpo, recebeu o gra víssimo ferimento 
que, dias depois, cortaria o curso de uma vida jovem. esperanço
sa, em plena florescencia de um talento privilegiado. 

De sua pena de escól. surgiram , talvez. os mais bélos sonetos 
que O rincão gaúcho até então conhecêra. 

Tendo atingido Rosario. a 23 de agosto. o comandante da Br i
,gada, coronel dr. José Antonio Fl ores da Cunha. organizo u uma 
coluna ligeira. para operar à margem esquerda do rio Santa Ma
ria, enquanto que o re stantte das forças . transpondo-o. continua ri a 
a perseguição ao inimigo, na região oposta. 

'Constituiam aquela coluna o 1.0 corpo , às orden s do tenente 
coronel Miguel Luiz da Cunha, que tambem a dirigia. o corpo de 
Nepomuceno Saraiva e um contingente de 30 homen s do 2.0 re
gimento de cavalaria. comandado pelo alferes Si.mão Pacheco. 

Cientificado de que a força rebelde de Honorio Leme s se 
achava no município de D. Pedrito . a 9 leguas mais ou menos 
da cidade desse nome . a coluna legalista movimentou-se. alta ma
drugada de 3 de setembro. afim de ataca-la. 

Tendo passado acima da barra do Ibi cuí da Armada. enfrente 
à vila do Rosario . seguiu naquela direção, retrocedendo , depois, 
para a direita. rumo de Ponche Verde. sempre perseguindo o 
adversaria. 

Às 9 horas . a vanguarda do l.º corpo tomou contato com os 
seus elementos mais avançados, oferecendo forte resistencia. 

Deante da inconte stavel br avura dos soldados do l.º corpo. o 
alferes Simão Pache co não hesito u em correr em seu auxilio e 
empenhar os seus homens na luta. 

Nepomuceno Saraiva. com sua gente . apoiou o flanco direito, 
abrindo nutrido fogo sobre os rebeldes . enquanto que o tenE!nte 
coronel Miguel Luiz da Cunha - Sinhô Cunha-. com parte da
quele corpo. ent rou no flanco esquerdo, ficando o restante para 
reforçar o centro do dispositivo. 

Travou-se, então, ren hido combate. que se pro101:gou até às 
15 hora s. 

A força legal orçava em cerca de 400 homens. ao pas so que a 
coluna oposicionista tinha efetivo superior a 1.200. A luta foi de
sigual e só a bravura e valôr dos republicanos sup riu a desvan
tagem numerica. 

Começando a escassear a munição. que, por fim, veiu a fal
tar a quase todos os combatentes. a força legal viu-se obrigada a 
iniciar a retirada. 

O adversaria. percebendo que a fuzilaria diminuía 
sivamente . começou a desfechar cargas sucessivas contra 
ras legali stas. procurando envolve-las . por manobra s de 
dame nto . 

progres
as filei
desbor-

Agravando-se a situação, pronunciou-se a retirada geral, em 
desordem. da força governista. per segu ida de perto pelo antago
nista. em um percurso de cerca de 3 leguas. 

O alferes Simão Pacheco , com um pugilo de bravos do 2 ° re
gimento. passou a fazer a retagu arda. por iniciat iva p-opria e. 
por meio de uma ação retardada bem orientada, livrou a coluna 
de ser totalmente massacrada. 
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Após este insucesso. a força republi cana veio para D. Pedr i
to , onde reu niu- se ao restante da Brigada. 

Foi elevado o numero de feridos e regular o de mortos, de 
ambas as parte s. 

Entretanto. só conseguimos apurar os seguintes: 
Feridos: capitão Lu iz· Rubim, alferes Alceu Wamosi. sargento 

Isidoro Dutra (estes dois vieram a falecer) e soldado Hilar o Fer
reira . do 1.0 corpo; cabos Francisco Teixeira. Aristides de Almei 
da Sobrinho, soldados Luiz Pedro Rolim. Martins Campos, Celino 
Cardoso. Antonio Maria de Almeida, Antonio Pedro Trind ade e 
clarim Alcides Ramos . do 2.0 regimento; 

Mortos : 2.0 sargento Laci Alves de Oliveira. soldados Jo sé da 
Silva, Leonço Santana. Donato Santan a. Libindo Pedroso, Otavio 
Lemo s. Felipe Saldanha, Fernando Ilha , Honorio Ferreira. Aniba l 
'Corrêo da Silva. Gentil Augusto da Silva e Leovegildo Serpa, to
dos do 1.º corpo; e soldados Anaurelino Santana e João Torquato 
dos Santos, do 2.0 r egimento. 

Quanto às perdas do corpo de Nepomucen 0 Saraiva, nada 
conseguimos obter , mas é certo que as teve tambem. 

Sobre a atuação do pessoal do 2.0 regimen to de cavalaria . 
nesse encontro. o corone l dr. Flores da Cunha . na manh ã do dia 
seguinte, ao encontrar-se com o tenente coronel Augusto Janua 
rio Corrêa. comandante da unidade. assim se expresso u: 

"Os homens do regimento foram uns verdadeiros 
heróis. Lutaram com um valor extrao rdinario e. na 
ocasião da retirada. um grup 0 de 10 a 12 pr aças to
mou uma carroça e dela fazia descargas terrívei s con
tra o inimigo. que não se animava a aproximar-se, ten
do muitos soldados nossos ficado mortos nesse combate." 

Outras refer encias. altamente honro sas à conduta digna ·e va 
lor osa qos abnegados e destemidos homen s do intrepido 2.0 regi
mento. foram feita s pelo coro nel Nepomuceno Saraiva e major 
Taur o Diog0 Hamilton . os quais tambem participaram do combate, 
com destacada atuação. 

Ao comandante do regimento . disse aquele : 
"Lutaram ingentemente. e exemplüicaram com rara bravura. 

os seus companheiros de sacrifício."; 
e este: 
"Se a Historia recolhe e gua rda com car inh o os nomes dos 

heróis. pas sem às suas paginas os nomes do tenente Pacheco e 
de seus comandados." 

Infelizmente. a não ser o Diario de Campanha do 2.º regi
mento de cavalaria, que sobre o combate de Ponche Ver~e faz 
ligeira referencia . nenhum outro documento oficia l conseguimos 
obter. A descrição acima está baseada em declarações de PI'.aças 
que nele tomaram parte. corroborando o que a nosi::a memoria 
guardou do que ouviu à época de tão triste acontecimento. 

No proprio arquivo do Palacio do Governo. onde conseguimos 
valiosos informes para este trabal ho. nada se encontra a respeito. 
Ao que parece. dado o reves sofrido. nenhuma comunicação foi 
feita ao presidente Borges de Medeiros. 

.. 
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O coronel Augusto Januario Corrêa , que comandou a unid ade. 

escreveu. depois de reformado , uma Memoria Historica do 2.0 Re
gimento de Cavalaria da Brigada Mfütar do Estado do Rio Gran
de do Sul. 1923-1924. 

Após a morte desse valor oso e abnegado militar . sua ex:ma. 
viuva ofertou-nos, juntamente com outros livros, o original dacti
lografado desse trabalho. 

Não tendo sido publicado em vida de seu autor. não poderá 
se -lo tambem após o seu desaparecimento dentre nós, pelos con
ceitos pessoais que encerra e pela rudesa de suas palavras, rela
tivamen te a certos homens e fatos. 

Transparecendo o amor proprio ferido acremente, o autor , 
muitas vezes. afasta-se em divagações que prejudicam. em parte . 
a verdade dos fatos. 

Por esse motivo. só em algum as ocasiões. póde-se toma-lo 
como base de narrativa. 

Quanto ao combate de Pon che Verde , está naquelas condições. 
Ainda outra circunstancia macúla a Memoria Historica: exal

çando a atuação dos que lhe eram simpat icos ou o bajulavam (e 
os que serviram sob o seu coma ndo. no 2.0 reg imen to. sabem co
mo ele disso gostava), o coronel Januario silenciou comp letamen
te sobre atos de valor. praticados por outros elementos, que não 
gozavam de suas "bôas graç as". 

E. fiquemos por aqui. 

A vitoria de Ponche Verde animo u Honorio Lemes a tentar 
um ataq ue à cidade de Livramento. 

Talvez se lhe afigurasse o declini 0 da bôa estrela que . até 
então. acompan hára as hostes governistas e tentou. em um gol
pe de audacia, a concretização de um desejo anciosamente espera
do e que viria fortalecer o pre stigio, já tão enfraquecido , de suas 
forças. 

Assim é que. que no dia 8, a coluna ao mando desse chefe 
rebelde, calculada em 1.000 homens , amanheceu de linhas esten
didas a 3 leguas da cidade, entre o marco de It acoatiá e o passo 
do Salso. no rio IbicuL 

Após um reconhecimento ao passo. feito em coluna cerrada. 
retirara-se na direção do passo da Faxina, no mesmo r io. por ter 
encontrado aquele ponto guarnecido pelo l.º batalhão de infantaria . 

As força s republicana s de Livramento , ao terem conhecimen
to da presença do adversa ria na proximidades da cida de. movimen
taram-se rapidamente , pr ocura ndo interceptar a sua retirada. 

O major Leonidas de Barros , com um contingente do 6.0 cor
po da 2.ª Bri gada. do qual era fiscaL tiroteou o inimigo , por mais 
de uma hora . Um esquadrão, sob o comando do capitão Antonio 
Fernandes da Cunha. em ligação com o 1.0 batalhão e apoiado. na 
retag uarda, por aquele corpo. carregou taro.bem contra o adve rsario. 

Deante da resi stencia encontrada, a coluna rebelde começou 
a retroceder, procurando transpôr o lbicuf, no passo do Salso ou 
no da Florentina . rumo ao Caverá , o que conseguiu realizar du-
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rante a noite. pois. pela madrugada de 9. element os seus tirotea 
ram uma força do l.º batalhão. nas pro>..'imidades daquele passo. 

A 11. o tenente coronel Vazulmiro Dutra. com o 3.0 corno da 
. 1.ª Brigada do :.·forte. de seu comando. operando no interiÔr do 
municipio de Palme ira. atacou e bateu a força rebe lde ao mando 
de Leonel Rocha . que se mantinha nos logares denominados Fa 
zendin ha e Chapada. 

Na sua fuga. os sediciosos rumaram para Santa Barbara. em 
cujas proximidade s atacaram. na madrugada de 1-!, a fazenda do 
Sobrado. 

Este ponto achaYa-se. apenas. guarnecido por 25 praças da
quele corpo. sob o comando do tenente Severino Antunes. aos 
quais se reuniram diversos elementos civis, auxilian do a resisten
cia e mantendo tiroteio. por espaço de 2 horas. conseguindo afinal 
rechassar os atacantes que th ·eram 8 mortos e alguns feridos. 

A força legal teYe um ferido gravemente e 5 l,n·emente , 
esta ndo. entre estes. aquele oficial. 

Após um plano assentado. ent re os ,coma ndantes das Br igadás 
Provisorias l.ª do :'forte e 4.ª do Nordéste. ambos operando em 
combinação na região norte do Estado . para ' um ataque decisivo 
às forças sediciosas de F'elipe Portinho . Fabrício Vieira e outros, 
que incursio navam pelo mun icípio de Erec him , o 6.0 corpo da
que la Brigada partiu de Pas so F undo. na manhã de 10 de setem
bro. rumo ao Votouro. onde fica r ia operando e. no dia seguinte, 
marchou o 1.0 corp o. em demanda da fazenda Quat ro Irmãos. de
vendo tomar posição enfrente a Campo Erechim e estabelece r li
gação com O 6.0 . Acompanhava o 1.0 corpo o esquadrão de vaque
anos . do capitão :\!arcos de Oliveira Fortes. 

No dia 13. a vanguarda do 1.0 estabeleceu contato com um 
piquete adversario . e pouco depois genera lizou-se o combate entre 
as duas forças: a rebe lde. com o efetivo calculado de 800 homens. 
e a legal. com cerca de 270. 

Após 4 horas de encarniçada luta . até com choques corpo a 
corpo, deante da superioridade numerica do adversario e ante a 
fa lta de munição. que começava a escassea r , o tene nte coronel Ví
tor Dumon cel F ilho. coman dante do corpo. ordeno u a retirada. 
afim de não sacrificar seus subordinados. a qual foi feita em or
dem. não obstante as arremetidas violentas do in imigo. 

Entre mortos e feridos teve a força legal 40 baixas . sendo 5 
oficiais ferido s e 1 mor to. 0 capi tão Apar ício Marien se de Souza; 
o adversa ri o sofr eu perdas elevadas. princ ipalmen te no final da 
ação. qua ndo acometeu ferozmente as linh as lega listas. 

Ã propos ito desse encon tro. em que o valo r e a calma do te
nente coronel Dum oncel Filh o consegui ra m salvar um pugilo de 
dedicados republi canos. que se haviam impr ovizado em soldados . 
0 gene ral F irmino c1e Paula. comandant e da l.ª Brigada . publicou. 
a 19, a seguinte ord em do dia : 

.,. 
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"Expedição e Combate . - Dando execução ao pla

no combinado com o sr. dr. Firm ino Paim Fil ho. co
mandante da 4.ª Brigada Provisor ia do Nordéste, de 
ofensiva e cerco às for ças sed iciosas chefi adas por Fe
lipe Portinho. F abrício Vieira e outros , que infestavam 
o munic ipio de Erechim , fiz marchar desta cidade, na 
manhã de 10 do corrente mês. o 6.0 corpo, sob o co
mando do tenente corone l Edmundo ele Oli\'eira, o 
qual marc hari a pela estrada que vai ao Votouro. afim 
de atender aque la zona. por onde era de presumir se 
escaparia O inim igo. quando acossad o pelas forças des
ta e da Brigada do Nordéste . No dia seguinte, 11. fiz 
marchar o 1.0 corp o. ao mando do tenente coronel Vi
tor Dumoncel Filh o. cujo itinern rio era penetrar pelo 
But iá Grande, fazenda dos Quatro Irm ãos. e postar -se 
enfrente a Campo Erechim. estabe lecendo ligação com 
o 6.0 corpo. 

A marc ha do 1.º corpo foi feita por estradas bôas 
até a fazenda Goelzer , a 5 leguas desta cidade. e. por 
estradas quase intr ansitaveis . até o loga: denominado 
Lageado dos Quatí s. na fazenda dos Quatro Irmão s. 
fazendo traves sias de rios cheios. picadas por onde só 
podia passar um homem de cada vez e debaixo de chu
va torre ncia l. 

Vencidos to?OS os obstac ulos naturai s que se opu
nham à marcha. no dia 13. às 10.15 hora s. recebia o te
nente coronel Vitor Filho comunic ação do capitão Mar
cos Fortes . comand ante do esquadrã o de vaquea nos, 
que fazia a vang uarda. de que a patru1h a destaca da à 
frente . em descober ta. av ist ára pouco adeante um pi
quete inim igo de 20 homen s. que pareci a estar em ob
servação . o tenente coronel Vitor mandou ordem ao 
capitão Marcos para que fizes se avançar o seu esqua
drão , procurando contornar o referido piquete . com o 
fim de apri siona-l o. se possível. Dez minuto s depois, 
foi ouv ida for te fuzilaria rompida pela nossa Yan~ar
da. !-mediatamente . o tenente coronel Vitor fez avan 
çar o 2.0 esquadrão e parte do 1.0 , afim de reforçar ou 
proteg er o esqua drão de vaqueanos. caso fosse neces
sario. e pouco depoi s mandou avançar o resto da co
lun a- até melhor posição. Uma hora dep ois. observan -
do que o inimig o retirava para o mato. o comand ante 
alud ido mandou tocar reunir . retiran do-se. ent ão. de
baixo de viva fuzilaria os esquadrões que estavam com
batendo na vanguarda e os colocou em posição. que 
pré viamente havia escolhido . Nessa ocasião . já o ini
migo reforça do pelo forte contingente de 400 homens. 
mais ou menos, auxili o que F abr ici0 manqára pedir a 
Port inho, 0 inimi go. em numero aproximado de 800 
homens. avançou sobre nossa linha. com intensa fuzila
ria. fazendo-o, porem. as nossas forças. manter-se à 
dist ancia, por espaço de. mai s ou meno s. 4 hora s. dw·an
te as quai s foi mantid o o fogo. Verificando. então. o 
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comandante Vitor . que a munição lhe escasseava . tra
tou de providenciar a retirada . afim de não sacrif icar 
seus comandados. o que foi feito pela fórma seguinte: 
retiraram- se o piquete, esquadrão de vaq uean os e os 
1.º e 2.0 esquadrões, ficand o os 3.0 • 4.0 e 5.0 esquadrões 
distribu ídos em pelotões, em diversas posições, isto de
vido à topografia acidentada do terreno. para. desse 
modo. garantir a retirada da força. _g inimigo . porem. 
percebendo a retirada. aproveitou a posição do terre
no. avançando em diver sas posições. pro curando cor
tar a retaguarêla das nossas linhas e imped ir a retira
da. havendo . então. diver sos choques de corpo a corpo. 

Nessas linh as. entretanto. opuzeram tenaz resis
tencia , conseguindo fazer a retirada em ordem, trazen
do 25 fe_ridos. entre os quai s os oficiais seguintes: ca
pitã o Marcos Forte s e alferes Albert o Campos. do es
quadrão de vaqueanos; tenente s Fernando Soare s da 
Silva , João Pedro de Albuquerque e Timoteo Alves da 
Silva , re spectivamente. dos 1.0. 3.0 e 5.0 esquadrões. 
Entr e morto s. feridos e extrav iados. nossas baixa s fo
ram de 40 homen s, contando-se nesse numero O capi
tão Nereu Fagundes. comandante . do 5.0 esquadrão, 
que foi reco lhid o a Bôa Vista do Erechim. 

O inimigo. nos seus ultimas avanços. ' sofreu gran
des baixa s. não send o exagerado o calculo de 120 o seu 
tot al em morto s e feridos. em cujo numero se côntam 
muitos oficiais. 

Tão apavorado se viu o inimigo que. apesar de bem 
montado. não se animou a fazer a menor perseguição. 
pois as suas linha s avançada s· não foram alem da nos
sa ultima combatente. 

Continuando a marcha e procurando posição mais 
estrategica. marcharam nossas força s. passando o rio 
Passo Fundo . no Arvoredo . onde acampa ram , para im
pedir a fuga do inimigo para Nonoai ou Palmeira, logo 
que fosse batido pelas outras forças em operações. Daí. 
determinei se recolhesse o 1.0 corpo a esta cidade. aqui 
chegando a 15. 

Não fôra a impossibilidade de estabelecer ligação o 
1.0 com o 6.0 corpo, por achar -se este muito distante, 
ou a não aproximação da Brigada do Nordéste no dia 
combinado . o exterminio do inimigo seria comp leto . 
pois. se o 6.0 corpo pud esse auxiliar o 1.0, a derrota era 
infligida totalmente, ou se a Brigada do N ordéste, ao 
meno s se aproximasse da linha ferrea. obstaria que o 
inimigo recebesse o auxilio que recebeu e o 1.0 corpo 
sósin ho exterminaria a gente de Fab rici o." 

Embo ra nessa parte de sua ordem do dia , o general Firmino 
de Paula não se tivesse referido à morte do capitão Aparício Ma
riense de Souza. fe-lo no capitulo dos louvore s. onde fez menção 
ao "inesquecível capitão Aparício Mariense de Souza . que. infe
lizmente. tombou no campo da luta . como verdadeiro herói que 
era" . 

,. 
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Por sua vez. o 6.0 corpo, a 15. nas pr oximid ades do logar de

nominado Cravo . travo u combate com forças de Felipe Portin ho. 
Desse encontro. não conseguimos outros infor mes senão os tele
gramas a seguir. pub licados em A Federação, dirigidos. o prime i
ro, ao presidente do Estado e. o segundo. ao proprio jornal. pelo 
seu correspondente: 

"Erec him, 21. - Confirmo meu telegrama cifrado 
de hoje. Às 17.30 hor as. cheguei à estação Erec him . 
Portinho . Fabricio e Demetrio Ramos tran spuzeram o 
rio · Peixe. sempre perseguidos pela s nossas forças. 
Houve forte tiroteio à passage m do rio, em que tive
mos 2 fer idos e os bando leiros tiveram um morto e 
varios ferido s . O tenente coronel Mundico chegou a 
Erebango. Temo s feito penetração pela mata. afim dis
per sar os grupo s, operando verdadeiras caçadas. feliz
mente com bom re sultado, excedendo de 15 o numero 
de mortos, havendo muitos feridos. Apreendemos 25 ar
mas de guerra e 800 cartuchos Mauser. Amanhã. após 
entender-me com o tenente coronel Mundico. levarei a 
efeito operações complementare s ." 

"Passo Fundo, 25. - Foram recolh idos à Cruz 
Vermelha de Erechim 14 feridos revolucionarios, do en
contro com o 6.0 corpo. no Ccavo, no dia 15. As forças 
legais tiveram um soldado ferido gravemente." 

Mundi co. era o apelido familiar do tenente corone l Edm un do 
de Oliveira . comandante do 6.0 corpo da 1.ª Brigada do Norte. 

Temos feito referencia s à pouca mumçao das forças legai s. 
cujas rese rvas chegavam a exgot.ar-se . às vezes. em combate, co
mo aconteceu nos de Ponche Verde e da fazenda Quatro Irmãos. 

É que o governo do Estado lutava . tambem , com certas difi
culdades, senão para adquiri-Ia no estrangeiro, ao menos para con
seguir O seu desembaraço alfandegario. com a prestesa que seria 
deseiavel. 

À proposito o coronel Antero Marcelino da Silva Junior. 
que. pela s suas estreitas rela ções de amizade com o então alferes 
aiurl::inte ele ornpnc:: no comandante geral. Agenor Barcélos Feio. 
estava. mais ou menos. a par de alguns fatos. relat ou-nos o que 
se sE>cn1e. 

Certa ocasião . no decorrer do movimento revolucionar io de 
rn23. as forca s let?ais ec;tavam quase totalmente desprovidas de 
rnnir;;n muito emhor a E''<"ic::Hc::c;E' Pm um elos armazens do Porto 
,.., r ::inH::il PlP"i:>rln nuMero de runhetes. destinanos ao governo do 
r.-t,,r1,-, ~.,r r11ia entreg& estava sendo protelada por autor ida-
cln~ ~~,,"'" " :,..~e:: 
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Fazia-se mistér, portanto , que o presi oente Borges de Medei
ros telegrafasse ao ar. Artur Bernardes, primeiro magistrado da 
Nação, solicitando-lhe determinasse a entreg a, sem mais delongas, 
de tão necessario material. 

Não obstante os esforços que fazia o coronel Massot. em tal 
sentido, o presidente do Estado obstin ava -se em não atende- lo. 
É que, adversario durante a campanha politica da sucessão pre
sidencial. não queria pedir qualquer favor ao p:·esidente da Re
publica. 

A situação agrava\·a- se cada Yez mais e determinado dia, um 
sabado parece. o coronel Massot mu ito insistiu por ta l providen
cia. Deante. porem. da recusa sistematica elo dr. Borg es e vendo 
que sem munição as forças não mais poderiam combater, o ilus
tre chefe militar dectarou -lhe que não mais comandaria a Bri
gada :Militar. e depondo em suas mãos o eleYado cargo de que 
estava investido. retirou-se para sua residencia. 

Não se sabe se de motu-proprio ou "e acedPndo conselh oc; fle 
"]guem. o presi.dente Borges de Medeiros . no ctia seguinte. man
-iou um de seus ::i.uxiliares imediatos buscar o coronel Massot e. à 
che.(!a<la cleste a0 Pr1lacio. apresentou-lhe a minuta de um telegrama . 
ao prec;iclente da "Republica. solicitando aquela determ ina ção e per
inintnu-lh<> se eram aqueles os terrrios pleiteados. 

Acórdec; as rluas autoridades. foi o desoacho transmitido e a 
resposta satisfato ria não se fez esnerar. sendo. então. entregue, 
imediatamente, ao governo a muni ção retida. o que veiu dar novo 
incremento às operações. 

Creado o Servico de A viação na Brigada Militar. o governo 
determinou lo.e-o a execução das obras nece ssarias ao seu funciona
mento. na varzea do Gravataí. em local proximo ao ant igo Posto 
de VPterinaria. 

Em ordem do dia de 14 de setembro. 0 coma ndante geral de
clar ou que a Secretaria das Obras Publi cas comunicára estarem as 
mesmas concluídas e em condic;ões de serem utilizadas. 

Os trabalhos constaram da construção de 2 hangares, sendo um 
fixo e outro desmontavel: de um alojamento para a guarda e de 
um escritor io pa ra o diretor do Serviç o: montae-em rle uma uzina 
nrovisoria para fornecim ento de iluminacão e de um a pequena ofi
cina para reparação dos aviões: instalação de luz no hangar. no 
alojamento das praças. no campo e na parte externa do quar
tel do Posto ele Veterinaria: terrnplenag em parcial do campo de 
r1viação; construção de uma estrada de rodae-em, com 200 metros 
de extensão por 4 de largura. e var ios aterros. 

De tudo isso, porem. pouco ou nada se aproveitou. pois aue. 
após a desast rosa quéda do avião. no municipio de Encru zilhad a, 
o serviço ficou paralisado e. mais tarde , foi eÀ·tinto. 

Alguns anos depois. os pavilhões e outras insta lações for am 
cedidos à Varig. pelo governo. 

,. 
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Após o fracasso de seu pretendido ataq ue a Li vramento . Ho
norio Leme s dirigi u-se para a cidade de Quar a[. onde foi mais fe
liz, pois conseguiu néla penetrar. a 17. embora ali se conservasc;;e 
por pouco tempo . de\'ido à tenacidade com que a 2.n Brigada do 
Oéste o perseguia. não lhe dando treguas. 

Para descre,·ermos essa passage m da revolução que ensan
guentou o sólo do Rio Grande. vamos utilizar-nos. uma vez mais. 
do que consta do Diario de Campanha. do 2.0 regimento de ca,·ala
ria, à falta de outros documentos oficiais : 

"Dia lí. - Às 8 hor as o regi mento le\'antou acam
pamento. marchou todo o dia. fazendo pequenos altos, 
de vez em quando. afim de se aproximarem as praças 
que vinham a pé e fica,·am muito atrazadas . Essa mar 
cha forçada. que continuou as.sim durante a noite . foi 
feita em virt ude de achar- se a cida de de Quarar em 
poder dos re,·oluci onar ios. Pelas 10 horas . mais ou 
menos . teve o comandante da coluna ciencia de que a 
referid a cidade esta va sendo atacada por Honorio Le
mes. mandou apurar a marc ha. apesa r de acha r-se a 
mais de 8 leguas de dista ncia e estando a ca,·al hada quase 
toda cançada. Fo ra m tiradas de todos os esquadrõ es as 
praças mais bem montada s. organizando-se um pique
te de 30 e pouco s homens . sob comando do cap itão 
Laud elino da Silva . avançou afim de se aprese ntar ao 
comandante da coluna . conforme ord em deste. Ao es
curecer. o comandante da Brigada mandou pedir a se
ção de metral hacjoras. não tendo esta seguido em vir
tude da hora em que foi pedida e tambem por falta de 
cavalos. para mont ar uma força. afim de protege- la. 
pois foram forne cidos animais sómen te para o pessoal 
das metralhadoras. Às 22 hora s. mais ou menos. re u
niu- se ao regimento o capitão Laudelino. que ficára a 
espera do resto da coluna com um pe lotão. tend o ou
tro , sob o comando do aspir ante Flore sta no. segu ido 
com o assistente do pessoal. afim de vêr se enco ntra
va o comandan te da coluna . cujo par adeiro era igno
rado . 

Dia 18 - À 1.30 hor as da madrugada , conforme or
dem recebida do comando da Brigad a. o regimento bi
vacou pr oximo à cidade de Quaraí. no logar denomina
do pas so do Lageado. Às 6 hora s. por ordem do dr. 
Flore s. o regimento avançou pela estrada real Santa na
Quarai . tendo seguido o 2.0 esquad rã o. sob o comando 
do tenente Aristide s Krauzer do Canto. com o ass is
tente do pessoal. afim de reunir -se às força s que se 
achava m com o comandante da coluna. na frente. Às 
6.30 horas. notou- se que. de uma casa existente à es
querda e pouco distan te da estrada. fugia em grande 
disparada um piquete rev olucionari o. que foi per sequi
do por outro. de nossa força. Às 7,20 horas. iniciou-se 
o combate entr e duzentos e poucos homens . dos. melho
re~ mon tados de nossa coluna. e a força revoluciona
ria . composta de mais de 1 . 000 home ns. que ma rchava 
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em retirada . tendo abandonado a cidade . Os revoluci o
narios, sempre em fuga. foram perseguidos até proxi 
mo ao cerro do Jarau. Tomou parte nesse encontro. 
que se prolongou até quase meio dia. o 2.0 esquadrão. 
sob o comando do tenente Aristides Krauzer do Canto. 
tendo como subalterno o aspirante Florestano. Foram 
feridos o cabo fuzileiro Estevam da Silva Xavier. em 
uma perna. e O soldado munici ador Pedro Medina . le
vemente. na cabeça. O prim eiro foi recolhido pela Cruz 
Vermelha de Quaraf e o ultimo continuou acompanhan
do o regimento. Por falta de cavalos. o restante do 
regimento segui u sempre. bem como a maior parte do 
pessoal elos outros corpos. à regular distancia do ini
migo. ÀS 12.30 horas. o regim en to chegou à margem 
esquerda do Quarai-mirim. proximo ao cerro do Jarau. 
onde acampo u. tendo se reunido a ele o 2.0 esquadrão. 

O coronel Janu ario Corrêa. em sua parcialissima Memoria His 
torica do 2.0 Regirnento, a que já nos referimos. diz que a cidade de 
Quara[ . guarnecida apenas por um esquadrão provi sorio . ao comando 
rto capitão Ricardo Carús. foi atacada de surp resa e tomada pelo 
inimigo. 

A A Federação, em suas edições de 18 e 19. publicou os seguin
tes telegramos : 

"Uruguaiana . 18. - O dr. José Antonio está com
batendo com a coluna de Honorio Lemes. para o lado 
do Jarau . ouvindo-se em Quaraf. desde o amanhecer. 
forte tiroteio. O grosso da força de Honorio saíu de 
Quarai. ontem. às 17 horas. e a retaguarda às 20 horas . 
O coronel :Miguel Corrêa, capitão ::\Iagalhães. Ju ca Pin 
to e Jeronimo Porto foram conduzidos prisioneiro s. O 
tenente Rodrigues. Francisco Oliveira e 6 soldados fo
ram feridos levemente. Horacio Castilhos . Candido Oli
veira e soldado Germano Bica. gravemente. Sargento 
Honorio Vargas. Brigido Rodrigue s e Germano Gar
cia foram mortos. Pereceram afogados Juca Tavar es e 
Galdino Luz. Faltam noticia s de 4 soldados. O capitão 
Alvíssimo. com 40 companheiros. rompeu o sitio. sain 
do rumo ao Cati. Adversarios tiveram mais de 30 bai
xas. entre mortos e ferido s." 

"Livramento. 19. Dr. Borges de Medeiros. Porto 
Alegre. Após varias marchas interior serra Caverá . fui 
informado inimigo passára passo Mineiro. levando um 
dia marcha minha frente. Atravessei Ibirapuitã . na 
quele pas so. e. em duas marchas. consegui atingir on
tem entrar sol suburbios Quarai. fôra durante dia ocu
pada Honorio Leme s. Hoje. madrugada. ataquei • em 
pessoa. desbaratando coluna inimiga. fugiu vergonho
samente direção cerro Jarau. Levei Honori 0 por de
ante percurso 4 leguas. Apreendi armas, cargueiros 
munição, grande cavalhada pessimo estado. arreiamen
tos. fazendo varios prisioneiros. Inimigd teve muitas 
baixas. sendo dificil calcular numero feridos. Tivemos 

,. 
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um soldado morto , do 5.0 corpo, 3 praças feridas e te
nente Alencastro. secre tario Brigada, levemente. Passou 
Republica Urugu ai nume ro aproxima do 100 homen s 
gente Honorio Lemes. Este leva coronel )ligue! Cor 
rêa prisioneiro. Penso inimigo leva rumo CaYerá. Ho
norio não teve tem po receber homen agens impertinen
tes ferozes maragatos Quaraí. Nossa colun a porto u-se 
heroicamente, só tendo entrada ação uma parte dos 
nossos. Efusivas saudações. Flores da 'Cunha." 

Durante a retirada do adversario. o clarim Alcides Ramos , do 
2.0 regimento. que. ferido, fôra feito prisioneiro em Ponche Ver
de. conseguiu fugir. apre senta ndo-se à sua unidade. 

O nosso presado amigo e distinto camarada, coronel Aristides 
Krauzer do Canto. que. ent ão tenente, tomou parte no combate 
acima . como vimos. informo u-nos. em palestra, que a derrota de 
Honorio, em Quar aí. poderia ter sido total, não fosse a atitude de 
um oficial do Exercito, que ali comandava um destacamento fede
ral. com a missão de guarnecer o telegrafo. 

Este oficial. federalista ardoroso. recon hecidamente simpa tizan
te da causa assisista, quando Honorio abandonava a cidade. veiu 
propositadamen te colocar -se no alto de uma coxilha. fardado. fican
do entre as duas forças antagonistas, imped ind o assim à Brigada 
do Oéste de agir com eficie ncia pois arrisca ria a mata- lo com 
seus tiros. 

E, com esse proceder. favoreceu a fuga do chefe sedic ioso, 
pois a situação topografica não permitia que a coluna legal ata
casse o adYersario senão em local muito distante daquele ponto, 
o que lhe roubou algum tempo. em proveito do inimigo. 

Na madrugada de 19, um grupo rebelde, pertencente às for 
ças de Estacio Azambuja e chefiada por Clarestin o Bento. preten
deu ocupar a cidade de São Gabriel. guarnecida apenas pela sua 
guarda republic ana. 

Atacado sobre a ponte do rio Vacacai e após um tiroteio. que 
durou cerca de uma hora. o adversario retirou-se, le,·ando algun s 
feridos. 

Depois de algumas opera ções infrutíferas. na região sul do 
Esta do, contra a força sedi ciosa de Zeca Néto, a 3.ª Brigada do 
Sul concentrou-se na cidade de Bagé. 

Diz, nessa altura. em seus Apontamentos Historicos. o· coronel 
Juv encio Lemos, descreve ndo varias operações parciais. em uma 
das quais perdeu a vida o valoroso capitão de forças provisorias . 
Tomaz Flores: 

"A 3.ª Briga da. perdido O seu esforço , voltou para 
Bagé. onde o comandante interino tratou de reincorpo
ra-la, pois que. alem da coluna de Hipolito , que ope
r ava isolada, havia muita gen te dispersa em diligencias 
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varias, designadame nt e pela fronteira. que era teat ro 
de inc ur sões , pilhagens de bandoleiros dispersos da co
lun a Esta cio Azambuj a. 

O principal desses bandoleiros era um tal Manoel 
J eronimo dos Santos . 

Como o celebre "cap itão" João Fa bre . de Tres Ca
pões. no município de Piratiní, proximi dades de Cerro 
Chato . esse individuo. de má reputação. arvorara-se 
oficial de alta graduação - chamavam-no de , coronel 
- e. dispondo de um grup o de contrabandistas . trazi a 
em sobressalto constante toda a região da fronteira . en
tre o Rio Negro e o Asseguá. Contrabandeava. tinha 
um a charqueada de gado roubado dos estancieiros. cu
jos produtos fazia vender em Bagé. de contraband o. e 
cobrava contr ibuições de guerra. Matreiro e sempre 
mui to bem montado, com bom serviço de vigilancia. 
mesmo dentro da cidade , fac il lhe era escapar , todas 
as vezes que se lhe procurava bater. 

Na madrugada de 20 de sete mbro. o comandant e 
interino da Brigada mandou uma força, sob o comando 
do capitão Tomaz F lores. do 5.0 corpo. bate- lo na séde 
de seu band o. nas proximidades do passo do Valente. 
à margem esquerda do rio Negro. a 3 leguas de Bag~. 
A expedição foi bem dirigida. em vez de ir diretamen
te pelo Valente. foi pela picada do Botica. um pouco 
acima. Ao passar a picada, ia à frente o capitã o To
maz Flor es. que recebeu, quase a queima-roup a. uma 
descarga , de dentro da mata. Manoel Jeronim o teria 
sido avisado pelo seu serv iço de espionagem de Bagé 
e pr eparou a embo scada em que caíra a força legal. 
O capitão Flore s, homem novo e inexperient e do ser
viço de campanha. não obstante ter sido sargento do 
Exercito; de alma grande e generosa, mere cendo com 
toda justiça, sem nenhum favor . o qualificativo de ver
dadeiro ''Chevalier sans peur et sans reproche", valente 
à moda antiga. não quiz. como comanda nte da expedi
ção. mandar explorar a picada . Enfiou-se, ele proprio. 
por ela a dentro. à frente de seus comandado s . Foram 
crivado s de balas. pelos bandoleiros, ele e o vaqueano . 
que o acompanhava. Apesar disso , seus comandado s 
avançaram e ataca ram a séde de Manoel Jeronim o. 
Este conseguiu fugir, não sem deixar alguns mortos . 
como consta da comunicação oficial. armas . munições. 
cavalos e dois prisioneiros. sendo perseguido até à li
nha diYisoria do Uruguai." 

O capitão Tomaz Flores. gravemente ferido , foi transportado 
para a cidade de Bagé e internado em um hospital. onde veiu a 
falecer , no dia 27. 

" 
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CAPITULO IX 

- O 3.0 corpo, de Guaporé, combate nos 
carnpos de Flaminio Moreira. - Morte do te
nente Rossi. - Perseguição às forças reuni
das de Estacio Azarnbuja e Zeca Néto. -
Cogitações para a substituição do comandan 
te da 2.ª Brigada do Oéste. - Nova batida 
ao grupo de Manoel Jeronimo. - Emboscada 
no Barro Preto. - Encontro na picada do 
passo Santa Maria, no rio Uruguai. - En
carniçados combates no rio Cerquinha e Fa
zenda Nova. - Combate do 1.0 batalhão no 
passo do Catarina, no rio Ib icuí. - Assalto 
a São Francisco de Assis. - Operações da 
5.0 Brigada do Centro e internação dos re
manescentes da coluna de Estacio Azambu 
ja, no Uruguai. - Potreiros de Ana Cor
rêa. -

Entre os corpos creados em carater provisorio e isolados, con
tava-se o 3.0. de Guaporé. sob o comando do tenente coronel 
Francisco de Paula Feijó. Competia-lhe guarnecer varios pontos 
da região colonia l do Estado . 

Em 28 de setembro . quando, com o efet ivo de 200 homens. mar
chava nos campos de Flaminio Moreira, no municipio de Lagôa 
Vermelha , seus piquetes de exploração toparam força adversar ia. 

Pouco depois. toda a un idade e mais um esquadrão proviso
rio de Bom Jesus, sob o comando do major Antonio Inacio Velho, 
engajaram combate com a força rebelde de Felipe Portinho, de efe
tivo superior a 1. 000 homen s. durando a ação mais de 4 hora s. 

Teve a força legal 4 ferido s e 7 mortos; entre estes. o tenente 
André Rossi e. entre aque les, o proprio comandante do corpo. 

Quando este caiu ferido e seu cavalo morto, por bala, o então 
alferes reformado da Brigada, José Gonçalves Cassemiro, que ser-
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via como seu secretar io. apeando -se. fê -lo colocar sobre o an imal 
que montava. proporcionando- lhe meio de escapar-se à sanha do 
adversario . Cassemiro. saíndo a pé. caíu prisioneiro e foi conduzi
do até São José, no Estado de Santa Catarina; tambem foi aprisio
nado o alferes Edgar Feijó . send o ambos mais tarde libert ados . 

Sobre esse encontro. o ten ent e coronel Feijó dirigiu. a0 pre
siden te do Estado , o seguinte telegram a : 

"De Vacaria. 25. - Só hoje dou notic ia combate dia 
22. Logar denominado Flaminio. encontrei forças Por
tinho . engajando fogo 9 horas manhã, qual se conser
vou nutrido até uma hor a tarde. hora que por falta 
munição procurei ret irar . Pessoal. saber-me ferido, co
meçou retirada preci pitada. apesar esforços valentes 
oficiais. dando logar algum prejuizo material. Tivemos 
na luta mortos meu genro. tenente André Rossi. e ve
rificado 5 praças; e feri dos eu. um filho e mais 7 pra
ças. Inimigo não pudemos verificar. entretanto penso 
ser ia regular. Foram aprisionados alferes Cassemiro e 
Edgar. este meu filho. foi posto liberdade Portinho . e 
mais 7 praça s . Em vista meu estado e fel'imento ser 
alguma gravidade , acho-me hospital aqui. Embora co
berto luto lar minha filha, com tres orfãosinhos. esta
rei sempre pronto defender governo v. ex." 

Como todas as foças legais. empenhadas a fundo na persegui
ção aos rebeldes. não dando tr eguas. a 5.ª Brigada do Centro, sob 
o comando do coronel Claudino Nunes Pereira. após O combate 
éi"o passo da Juliana. continuou no rastro da coluna de Estacio 
Azambuja, que. mais tarde, reuni u-se à de Zeca Néto. 

Assim. a 13, ainda de setem bro . no passo de São Domingos. no 
rio Camaquã, um contingente daquela Brigada manteve cerrada 
fuzilaria com uma força rebelde. ao mando de Julião Barcélos. 
Caíndo a noite, o adversario abandonou suas posições e retirou-se. 

A 23. a Brigada transpôs o arroio São Sepé. que estava cheio. 
dificultando a operação. e marchou em direção ao passo do Bosso
róca. para onde haviam tomado os rebeldes. 

Ao atingi-lo. o piquete da vanguarda tópa com forte 
contingente adversario, ataca ndo-o. Imediatamente, foi reforçado 
por elementos do 1.0 corpo e por um pelotão do contingente do 
1.º regimento de cavalar ia . 

O capitão Felipe Pedro Barcélos. comandante deste contingen
te. com alguns homens. avançou e transpôs o passo. abandona
do pelos sedic iosos, que fugiram aos primeiros disparos dos fuzis
metralhadoras. 

Na perseg uição que se segu iu. os capitães Carlos Leal Noguei
ra da Gama e Avelino Carvalho Bernardes. com 6 praças do 1.0 

corpo. auxiliados eficazmente por um fuzil-metralhadora, maneja
do pelo cabo daquele regimento. Baldomero Lemos, tomaram ao 
adversario cerca de 100 cavalos, em bom estado . o que bastante 
contribuiu para melharar as condições de remonta da força legal _ 

,, 

... 
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A coluna revol ucionar ia. fugindo sempre à ação da Brigada 
do Centro, rumou para a cidade de Caçapava. onde entro u ao meio 
dia de 25. · 

Não permaneceu. entretanto, por muito t empo. ali. pois, à tar
dinha, já: a vanguarda legalista tiroteava a sua retaguarda. 

À aproximação do grosso da força, os sediciosos abandonaram 
a cidade, às 21 horas. 

O comandante da Brigada do Oéste. coronel dr. José Antonio 
Flores da Cunha. em conferencia telegrafica. a 25, estan do em Li
vramento, dizia ao dr. Borge s de Medeiros, pre sident e do Estado: 

"Tenho pesar comunicar v. ex. estou sofrendo de 
grave molestia dos olhos, necessitando, portanto. de ir 
a essa capital ou a Buenos Aires, para me submeter a 
severo tratamento. afim de evitar perder olho esquer
do. que é o que está mais atacado . 

Penso, porem. que poderei dar , ainda . uma ultima 
batida em Honorio Leme s. antes de ser exonerado ou 
licenciado, como v. ex. julgar mais conveniente." 

Respondeu-lhe . na ocasião. o dr. Borges. serem justas as suas 
aspirações, mas que, no momento . tinha dificuldade em encontrar
lhe substituto. 

Entretanto, ao que se depreende do telegrama a seguir, parece 
fôra encontrada uma solução. com a designação do coma ndante 
geral da Brigada Militar. coronel Afonso Emílio Massot : 

"Dr Borges de Medeiros. Port o Alegre. De Santa
na. 26-9. Em re sposta ao telegrama de ontem. de v. 
ex .. cabe-me dizer que julgo feliz a escolha do coronel 
Massot, para me sub stitu ir no comando da 2.ª Brigada 
do Oéste. Conforme ontem expliquei a v. ex.. vou mar
char amanhã na direção do Caverá. para ver se consi
go alcançar inimigo e bate-lo. Dentro , portan to. de 8 ou 10 
dias, se não melhor ar do meu estado de saúde. poderá 
vir o coronel Massot comandar a Brigada. Desejo fa
zer um ultimo esforço , afim de evitar que elementos 
valiosos que nos acompan ham, não se queiram apro
veitar do meu afastamento como pretexto para aban
donarem a luta que. penso. só deve termin ar pela com
pleta submissão ou aniquilamento dos sediciosos. Sabe 
perfeit amente v . ex. que conta comigo para a vida e 
para a morte. Abraço a v . ex . com sincero e profundo 
aféto. Fl ores da 'Cunha." 

Mas. apesar disso. o dr . Flores da Cunha continuou no coman
do da força até a pacificação do Estado, empenhando-se, antes des
ta, em arduos combates contra a coluna de Honorio Leme s. 
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Na madrugada de 26. uma força. constituida de elementos do 
contingente provisorio de D. Pedrito . incorporado à Brigada do 
Sul. e da policia muni cipal bageense. consegu iu surpreender Ma
noel Jeronimo. que voltára a encomodar . no Jogar denomin ado. 
Bolsa. na costa do Rio Negro . sobre a linha divisoria. batendo- o 
mais uma vez e obrigando-o a buscar refugio em territorio estran
geiro . 

A 27. um conting ente do l.º corpo provisorio. sob o comando 
do capitão Pedr o Vaz Ferreira Filh o, em exped ição no interi or do 
município de Santo Antonio da Patrulh a. ao passar no Jogar de
nominado Barro Preto. foi atacado de embo scada, por um grupo de 
sediciosos. sob a direção de Luiz Saraiva Gomes. 

Resistiu a força legal e manteve tiroteio com os atacantes . ma
tando um de seus elementos. 

No dia 28. no muruc1p10 de São Lui z Gonzaga. elementos pro
visorios . que saíram da cidade para bate r um gr upo adversario. no 
segundo distr ito. foram encont ra-lo na picada do passo Santa Ma
ria. sobre o rio Uruguai. atacando-o e pondo-o em fuga 

Organizada a per seguição . os sediciosos procuraram oferecer 
res istencia. emboscados em dois pontos. mas. deante da fuzilaria 
dos republicanos . debandaram e refugiaram-se em territorio ar
gentino. 

Na região do Nordéste. a 4.ª Brigada não dava descanso ao 
adversaria. perseguindo-o implacavelmente. Sua ação. tenaz e 
eficiente. era. entretanto, prejudicada grandemente pelas facilida
des com que contavam os sediciosos para passarem ao territorio 
catarinense. quando aqui se viam em má sit uação. Descansados e 
refeitos. voltavam a cometer novas tropeli as no Rio Grande. 

Depois de passar pela vila de Bom Jesus. a Brigada do Nor
déste foi encontrar o inimigo acampado à margem do ri o Cerqui
nha e, deba ixo de chuva torrencial. tra vou renhido combate. Con
seguindo fazer um desbordamento pelo flanco esquerdo. a força le
gal pôz em fuga o adversaria , após quatro horas de fogo. 

Não cessando a per seguição. deu-se novo encontro . a 30. o mais 
renhido em que se empenhou a 4.ª Brigada, em local admirave l
mente escolhido pelo adversario para a espera, formado por gar
gantas entre os rios Pelotas e Contas , o qual levava. ass im. gran 
des vantagens. 

A luta , que foi desesperada, dur ou cerca de dez horas e ter
minou com a fuga dos sediciosos atravez o rio Contas. 

A for ça legal teve 30 baixas. sendo dois mortos. o major Anto
nio In acio Velho e o alfer es Otacilio de Oliveira , e 28 feridos dos 
quais 3 gravemente . 
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Foram contados . no campo da luta, 40 mortos do llllllllgo. 
No telegr ama. a seguir, o comandante da Br igada do Nordés 

te deu conhecimento . ao presidente do Estado, desse combate : 

"Vaca ria. 3/10. - Prosseguindo a marcha , em per
seguição do inimigo, a 26 de se tembr o atingimos as pro
ximidade s da vil a de Bom Jesu s onde penetramos na 
manhã de 27. Encontramo s os restos da retaguarda in i
miga, que correu desordenadamente à nossa aproxima
ção. Continua ndo a marcha , às 14 hora s de 28, encon
tramos o inimigo acampado à margem esquerda do ri o 
Cerquinha e, debaixo de chuva torrencial , travamos re
nhido combate, achando-se o inimigo forteme nte en
trincheirado e pro tegido pelo Cerquinha. que então 
transbordava . não permitindo passagem. 

ÀS 17,20 horas. consegui. com grande custo . fazer 
passar uma força de 200 homens . sob o comando do ma
jor Antonio In acio Velho. atacando- 0 pelo flanco direi
to, o que determinou a imediata fuga do inimigo . termi
nando o combate às 18 horas. após 4 horas de fogo. Ti
Yemos 5 feridos sem gravidade. As perdas do inimigo, 
verificados, são 4 mortos e 15 ferid os . Tomamos gran
de parte do rebanh o. compreendendo a presa feita 250 
animais , sendo 10 ensilha dos, 30 rezes pertencentes a 
criadores de Bom Jesus, uma carroç a com generos e 
vario s outro s objétos. A 29.transp uzemos o Cerqui nh a 
e reencetamos a marcha persegu idora, seguin do as pé
gadas do inimigo. Ãs 8 horas do dia 30, atingimos no
vamente o inimigo . tra vando -se então o mais renhido 
combate em que se têm empenhado as forças de nosso 
comando. O terreno admiravelmente apr opriado para 
quem espera. formado por verda deiras gargantas entre 
os rios Pelotas e Contas, e já nas proximidades deste. 
o inimigo levava assim grandes vantagens sobre nós. A 
1. 500 metr os de nós, em linha paraléla da nossa mar
cha . o uúmigo esta beleceu a sua primeir a linha, numa 
extensão de 2 quil ometras . sem abrir fogo. Contin uei 
o avanço e fiz penetrar pelo flanco esquerdo. inician
do o fogo a 700 metros de distancia. obrigando O inimi
go a recuar para a segunda linha. Daí em deante. a ação 
assumiu proporções gigante scas. poi s fomos conquistando 
palmo a palmo as posições inimigas. numa profundidade 
de 6 quilometras . ocupando suces sivamente 4 posições 
inimigas até lança-los na outra margem do rio Contas. 
em fuga desordenada. terminando o combate às 18,15 
hora s, após 10 hor as de luta deseperada. Os nos sos fu
zis-metralhadoras tiveram oport uni dade de funcionar, 
com maravilhosos res ultado s. Tivemo s 30 baixas . sen
do 2 morto s e 28 feridos. dos qua is tres gravemente. Os 
band oleir os deixaram 40 mortos. já constatados. sendo 
suas baixas. entre mortos e feridos . superiores a 150 
hom ens , e gra nde o numero de estra,·iados. Apreende
mos 40 cavalos ensilhado s. armas e munições . Os ini-
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migos empregaram balas "Dum-dum", em grande quan
tidade. Sentimo-nos felizes por haver, após uma per
segu ição de 90 leguas. ou sejam 594 quilometr os. apli
cado severa lição ao bandoleirismo ladravaz de Assis 
Brasil. A 19 de março, batemos Felipe Portinho, no 
Capão Bonito; a 11 de maio. Manoel Fabricio Vieira, na 
Invernada Velha; a 20 de junho, Demetrio Ramos, no 
Pinhal; e a 28 e 30 de setembro, batemos os tres reu
nidos no Cerquinba e Fazenda Kova, margem do rio 
das Contas." 

oi este o ultimo combate em ue se em enbou a valorosa 4.ª 
Brigada do Nordéste. Dai em diante, Jamais o a versano tentou 
enfrenta-la . 

Alem do capitão Jorge Pelegrino Castiglione, a quem devemos 
os informes relativos à ação da mesma Brigada. e um contingente 
do 1.º regimento de cavalaria. que a ela esteve incorporado duran
te toda a re\'olução; do capitão Artur Gomes :\fariante . que tam
bem serv iu na me sma. durante alguns meses . já na faze final das 
opera ções. operaram. ainda. em conjun to com elemen tos seus. nos 
meses de maio e junho , a 3.ª companhia do 3.0 batal hão de infan
taria e um pelotão daquele regimento, comandados. respectivamen
te. pelos capitão José :Machado da Silva e alferes Venancio Aires 
da Silva. 

Sobre a atuação deste s, já nos referimos a0 tratarmos de fa
tos ocorridos na região de Caxias e São Francisco de Paula. 

Havendo noticias de que Honorio Leme s. com sua gente. esta
va transpondo o passo do Catarina. no rio Ibicuí. o governo de
terminou segu issem para ali, afim de ataca -lo, os bata lhões de in
fantaria 1.0 e 2.0. que se achavam em Alegrete e Rosario . re spe
ctivamente. 

Aquele, sob O coman do do tenente coronel Leopoldo Aires de 
Vasconcélos. atingiu o local pela s 6 hora s da manhã de 2 de outu
bro . Iniciou, imediatamente . cerrado tiroteio com a retaguarda da 
colun a sediciosa. cujo grosso já atravessára o passo, tendo dois de 
seus piquetes fugido. sendo os demais obrigados a retirar para a 
margem direita do rio. Aí. o adversario reorganizou-se e, en
trincheirando -se em mangueiras de pedra. ofereceu forte resistencia. 

A 3.ª compan hia , sob o comando do capitão Tito Ribeiro , a se
ção de metralhadoras. sob o do alferes Gervasio Rodrigues , e um 
pelotão da 2.ª companhia . comandado pelo alferes Ladmiro Cor
rêa, atacaram-no imediatamente, manten do-o sob cerrada fuzilaria . 

Enquanto isso, a l.ª companhia. ao comando do capitão Firmi
no Rodrigues Bueno, marchava pelo flanco direito, ameaçando -o 
seriamente . 

Após 2 horas de combate. o adversario . completamente desba
ratado. foi obrigado a abandonar as posições que ocupava. deixan
do alguns piquetes tiroteando a força legal . afim de cobrir-lhe a 
retirada. 
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TeYe o 1.0 batalhão a lamentar a morte do valoroso sargent o 
Oscar Felisber to de Souza. e ferido. gravemente. o dito Arisolí Fa
gundes e. levemente . os cabos João Port es Sobrinh o. Ulisses Viei
ra de Araújo e solda do Gomercind o Marques. 

Os re volucionarios deixaram. no cam po da ação. 6 mortos. va
rios ferido s. regul ar quantidade de ar mamento e munição. e uma 
cava lhada de 800 an imais. que não conseguiram fazer atravessar 
o rio. 

O 2.0 batalhão de infantaria. que pr ocedia da vila do Rosario, 
não obstante ter seu comandante feito acelerar a marcha das com
posições ferro-viarias . em que viaja ,·a. só at ingiu o local da ação 
às 8 horas . quando o combate já entrava em declinio. 

Seu comanda nt e. tenente coronel Amadeu Massot. fez desem
barcar. em seguid a. um pelotão de cada compan hia. os qua is. sob 
sua direção pessoal. marcharam rumo ao passo. 

Yerificada a retirada dos sediciosos. a guarda do passo ficou 
confiada a um pelotão r,lesta unidade. sob o comando do alferes 
Cassiano ~Iartins dos Santos. 

Muito espaçadamente, o piquete adversa rio man teve tiroteio 
com a força legal. até a madru gada de 4, e isso com o fim de per 
mitir a retirada do material que Honor io acum ulára à margem di-
reita do rio. · 

Neste dia. chegou a Jacaquá a 2.ª Brigada do Oéste, que. pouco 
depois. iniciou a tr avessia do passo do Catarin a, para a margem 
direita do Ibicuí. em perse guição aos rebe ldes. 

Na sua fuga , a coluna de Honorio Lem es assalto u a vila de 
São Francisco de Assis. completamente desguarne cida. 

Não obstante . as autoridade s locais, com um grupo de republi
canos . org anizaram apre ssada re sistencia, logo esmagada pela enor
me superiorid ade numer ica dos atacantes. 

Houve regular numero de mortos e fer idos. do lado legalista. 
contan do-se. entre aqueles. o intendente municipal. dr. Carlos de 
Oliveira Gomes, e o delegado de policia . sr . Estevão Brandão. 

O dr. Carlos de Oliveira Gomes acompan hára, durante muito 
tempo. a 2.ª Brigada do Oéste. mas depois. julgando nece ssaria sua 
presença na séde de sua comuna. cuja administr ação lhe fôra en
tregue, a ela voltou e, aí. a morte o veiu colher , ainda em plena 
mocidade. 

Para não quebrarmos a sequencia dos fatos. passamos a tratar 
agora da atuação da 5.ª Brigada do Cen tro . desde l.º de outubro 
até 18. data em que a coluna revolucionaria de Estaci 0 Azamb uja. 
vencida e desmoralizada . foi obr igada a internar- se na Republica 
do Uruguai. 

Sob o comando do coronel Claudino Nune s Pereira . militar 
brioso , abnegado e que . a par de um coração justo e magnanimo. 
poss uía tambem uma energia inquebrantave l, a Brigada do Cen
tro manteve tenaz e vigorosa perseguição àqueles elemento s. 
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F oi esse o peri odo mais agudo das operações dessa força re
publi cana. agravado pela inclemencia do tempo e pela falta de ca~ 
valos - sempre a falt a de cavalos - . fato que. no decorrer de to
da a campanh a. mui to prejudicou a atuação de todas as forças que 
necessi tavam locomover-se montad as. 

Passado o inverno rig oroso de 1923. em que as geadas e as 
ch uvas constante s causaram a morte de incalc ulave l numero de 
animais. já magr os e enfraquec idos. essa sit uação agravou-se de 
tal fórm a. que grande numero de praças. e até muitos oficiais, fa
ziam longos trajéto s. a pé. afim de pouparem suas montadas; 
outro s. marchavam sem pre de infante s e. quando as forças legais 
se ap roximavam do inimigo. os comandantes tinham de organi
zar, às pre ssas, contingentes de homen s melhor montados. para 
não prejudicar a segurança e o exito das operações. 

E . não obstante. as forças não esmoreciam e. galhardamen
te. com um espírito de sacrifíc io e uma abnegação incompa raveis . 
continuavam a atuar em beneficio da paz e da ordem do Rio Gran
de amado. garantindo a propriedade e a tranquilidade do povo 
gaúcho. 

Ao invés de fazerm os um re lato do que foram as operações fl
nai s da 5.ª Brigada do Centro. vamos transcrever. aqui. a ordem 
do dia de seu comandante. data da de 18 de novembro. e na qual 
o venerando chefe. com a meticulosidade e criterio que lhe eram 
peculiare s. relatou-as fiel e detalhadamente: 

"Camaradas ! 

Faz. hoje. dois meses que partimos da cidade de 
Cachoeira. ponto inicial da nossa marcha. 

Desde então até esta data, temos percorrido 230 
leguas. através dos municípi os de Cachoeira. Caçapa
va. São Gabriel. Lavra s e Bagé. penetra ndo. ainda. no 
do Herval. 

Palmilhamos serra s e terren os escabrosos de inin
terrup ta per segu ição aos sediciosos chef iados por Es
tac io Azambu ja. 

Em ordens do dia. já publicadas. me ocupei de 
vari as ocur ren cias. relativas às operações anteriores. 

Tratare i, agora. de outras posteriorme nte desenro
ladas. assim discriminadas : 

'COMBATE :-JAS GUARITAS. EM 2 DO CORRENTE 

Ciente de que os menci onados sedic iosos. ainda in
corporados aos do coronel Zeca Této. tocado s de Ca
çapav a. por esta Brigada. fógem pela picada do Ricar 
dinho . em direção à cidade de Cachoeira. marchamos. a 
7. com o mesmo it!nerar io. 

Transposta aquela picada. verifico que eles tomam 
para os lados de Bom Jardim . no an ·oi0 Irapuá . 

Com a Brig ada. sigo-lhes as pégada s. 
Mais tarde . tendo conhecimento qu e separaram-se 

de novo os dois chefes sediciosos, internando-se o co-
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rone l Zeca Néto na serra de Camaquã, dir igindo-se Es
tacio Azamb uja para as Guari tas. 

Com a inc umbencia de bate -lo, faço adeantar -se, no 
clia 1.0, uma força de 130 homens. bem montada. cons
tituída de um contingente de 62 homens do 2.0 corpo, 
comandados pelo cap itão Belizario Luiz da Silva. aux i
liado pelo dito Candiâo Luiz da Silva. tendo como su
baltern os os tenentes João Silva. alferes Taudelino Sil· 
va, Lourenço Pedroso e Aristides Lacorte; de um dito 
de 36 homens. do 1.0 corpo. comandados pelo capi tão 
ajudante Avelino Carvalho Bernardes. tendo como su
balterno o tenente Feliciano Paula Guterres Junior; e 
de um de 32 homens. do 1.0 regimento, comandado pe
lo capitão Felipe Pedro Barcélos. levando como subal
ternos os alferes Venancio Aires da Sil ,·a. Jan uar io Si
mões dos San tos e aspirante José Rodrigues da Silva. 

Confio o comando geral dessa pequena força ex
pedicionaria ao experimentado major João Vargas. do 
2.0 corpo. 

Depois de marchas forçadas. diurnas e noturnas. 
por camin hos ásperos e acidentados. sempre em serr a 
de düicilimo acesso , a referida força consegue. no dia 
2. às 9 horas. aproximar-se quase imperceptível dos 
referidos sed iciosos . no Jogar denominado Guar itas . 

Nessa emergencia. determina o major João Var 
gas imedia to ataq ue. não encara ndo a superioridade nu 
merica do in imigo. que era evidente. 

Acomete m-no, de sua ordem. pela direita. os capi 
tães F elipe Pedro Barcélos e Avelino Carva lho Ber
nardes. com o pessoal do l.º regimen to e 1.0 corpo, 
com os suba lternos. alferes Venancio Aires da Silva e 
aspirante José Rodrigues da Silva. 

Com elementos do 2.0 corpo. secundam-lhes a ação 
os capitães Belizario Lu iz da Silva. alferes Taudelino 
Silva. Loure nço Pedroso e Ari stid es Lacorte. 

Encarrega-se o refe r ido major do ataque à reta
guarda. que faz apenas com 20 homens. diréta ment e 
comandados pelo tenente Fe liciano Pau la Gut erre s Ju 
nior. 

Inicia-se sem demora v iolent o tir ot eio. que se pro
longa até às 13 horas. ocasião em que os sediciosos. ba 
tidos em toda a linha. fógem em inobscurecive l deban 
dada ao rumo do Seiva!. 

Sóment e 80 dos nossos homens ent ram em luta 
contra toda a força contraria. O majo r João Vargas dt · 
rige com inteli genc ia a tr opa que combate e porta- se 
com bravura já compr ovada . 

Os cap itã es Felip e Pe dro Barcélos, Avelino Carva 
lho Ber nardes. Belizari o Luiz da Silva e Candido Luiz 
da Silva condu zem-se va lorosament e, ev idenciando per s
picacia e acert o na dir eção de seu s comandados. Os te
nente s Felician o Guterr es Junior . João Silva. alfere s 
Taudelino Silva . Lourenço Pedro so, Ven ancio Aires da 
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Silva, Isidoro Valeria no Dut~ de Araújo. Aristide s La
corte e aspirante José Rodrigues da Silva conduzem- se 
com solicitude e valor. 

As praças que tomam parte no ataque portam-se 
com aclmiravel valentia. 

Não ha baixas a lamentar. ignorando -se as que o 
inimgo tem. É natural entretanto . que sejam elevada s. 

Ressalta , enfim. do exposto e das partes que me 
foram dada s. não só o inestima\ ·el serviço prestado à 
causa do restabelecimento da ordem no Estado . como a 
abnegação do pessoal que constituiu a pequena expe
dição. 

ATAQUE A UM PIQUETE. EM 4 

Inform ado de que os aludidos. sediciosos depoLc: do re
vez acima descrito. segu ir am em direção à fazenda do Ma
ricá. faço organizar um piquete de 43 homen s. dos 
quais 12 sob o comando do alferes Orcacio Alves Ma
chado, pertencentes ao 1.0 regimento. 13 do 1.0 corpo . 
comandados pelo alferes Ranulfo Carneiro. e 18 do 2.0 

corpo, comandados pelo tene nte Breno Guarani de 
Bem. Assim constitulda essa força. determino àquele 
tenente que. assumindo o respectivo comando , \'á em 
descoberta ao rumo acima indicado . 

Sobrevindo a noite. o piquete acampa na casa de 
Olibio Mariano. distante cerca de 2 legua s do acampa
mento da Brigada. Ao alvorecer do dia 4. na ocasião 
em que as praças ensilham os cavalos. um grupo de se
diciosos, a\'aliado em 150 homen s. pertencente ao de 
Estaci 0 Azambuja. ataca inopinadamente o piquete! O 
tenente Breno e o alferes Orcacio . à intimação de "en
treguem-se. senão morrem todos". feita pelos atacant es, 
são os primeiros a alveja- los de pisto la e revolver ! O 
soldado do 1.0 regimento. Vicente Bernardo, isecundan
do a ação daqueles bravos oficiais. faz funcionar incon
tinenti o fuzil-metralhadora com que está armado . oca
sionando grande confusão nas fileiras inimig as . 

Gener aliza-se o combate. Pequena· dii-tancia sepa 
ra os contendores. que se batem quase corpo a corpo! 

Cai morto o bravo sargento do 2.0 corpo. João 
Franci sco Lavalla. que manej a outro fuzil-metralhadora . 

O alferes Orcacio apanha essa poderosa ar ma das 
mãos já inertes do bravo camarada morto, no auge da 
luta , e a emprega sem perda de tempo. 

Estabelece-se o panico nas fileiras atacantes. 
O inimigo. assim dominado . com varias e impor

tantes babcas , recúa e continúa o fogo de longe. Parte 
de sua gente. fóge aos primeiros disparos feitos pelos 
heroicos camaradas do invencível piquete e é tiroteada 
pelo reforço que . sob o comando do major João Var
gas, segue para o local donde partem as descargas. 
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Dali. donde o piquete res iste heroica ment e a em

bate tão des igual e tão mort ífero. ouve-se a fuzilaria 
dos camaradas que marc ham em proteção. indicando 
proximo auxi lio. Os sediciosos. repelidos. fógem e são 
perseguidos até certa distanc ia pelo tenente Bre no e 
alguns camaradas . unic 0 dos quatro oficiais que to
mam parte no combate e sa i ileso! 

Nessa perseguição. fazem um prisioneiro que ocu
pa o posto de major entre os sediciosos. 

Junto a casa. ficam mortos um tenente corone l. um 
capitão. um tenente. dois alferes e 4 soldados sedicio
sos. ou sejam 9 homen s fóra de combate. Numerosos 
devem ser os feridos que le, ·am. 

De nosso lado. temos a lamentar a morte do valo
roso sargento João Francisco Lavalia . soldado Eurico 
Carrion e clarim Luiz Augusto da Silva . todos do 2.0 

corpo. e o soldado do 1.º regimento. Alarico Alves da 
Rocha. ao todo 4. e os ferimentos recebidos pelos valo
rosos alferes Clarimundo Fl ores Saldanha. do 2.0 cor
po. Ranulfo Carneiro . do 1.º corpo. e Orcacio Alves Ma
chado. 2.0 sargento Alfredo Franch:co dos Santos. sol
dados Albano Silveira . Alfredo da Sih-a. Emílio Vas
concélos da Costa. Julio Alves. Severo Machado, todos 
do 1.0 regimento que teve. dos 12 homens do seu con 
tingente . 8 fór a de combate; soldado do 1.º corpo. Alci
des Diogo Pereira. atingi ndo a 2 o numero de baixas 
dos seus 21 homen s; e soldados do 2.0 corpo. João Gu
larte e João Tomaz . o que dá. para os seus 18 comba
tentes. 6 baixas. ou sejam 4 mortos e 11 feridos para 
toda a força. repre sentan do um total de 15 camaradas 
fóra de ação. equivalente a mais de trinta por cento 
do efetivo do piquete. Só esse fato. de alta significa 
ção. aliãs. basta para evidenciar a impetuosidade do 
ataque e revelar a importancia da defesa. 

O numero de mortos dos bravos camaradas aumen
ta posteriormente com a do alferes Clarimundo F lores 
Saldanha . em consequencia do grave ferimento recebido. 

Pelas inform ações obtidas. as baixas dos atacantes. 
decorrentes desse sangre nto encontro. não são infer io
res a 30. sa lientando ainda mais o ato de inexcedivel 
bravura que caracteriza a heroica res istencia que lhes 
é oposta. 

Correndo iminente perigo a familia do proprieta
rio da casa. o tenente Breno grita aos atacantes que 
cessem o fogo. para que esta possa retirar-se. A seu 
turno . faz os seus comandados pra ticarem o mesmo ato 
de human idade. não sendo. porem. atendido por aque
les sediciosos esse bélo gesto de altruísmo! Não póde. 
como se vê. ser mais brilhante a temeraria ação dos 
nossos bravos camaradas. oficiais e praças. que se 
acham envolvidos em tão encarniç ada lu ta . 

Perdendo uns a vida. outros o sangue. patentean
do todo s inquebranta vel bravura e elevado espírito de 

-- - - - - -- - -
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sacrifício . colocam bem alto o seu. 0 nome das unida
des e da Brigada. a que pertencem . 

É esse. por certo. um dos acontecimentos mais no
taveis registrados no arquivo desta coluna . que jamais 
cairá no esquecimento. 

Aqui deixo. pois, com a maxima sat isfação. expres
sas calorosas felicitações ao jovem tenente Breno, que 
tão bem e tão bravamente soube cumprir o seu dever. 

Com igual satisf ação. torno extensh·as essas felici
tações aos demais oficiais e às praças , pelo valor e ni
tida compreensão de deveres postos à prova em tão cri
tica emergencia. 

Do tiroteio. travado entre o reforço, comandado 
pelo maj or Vargas e sediciosos encontrados em mar
cha. resulta, não só a morte de um destes. o ferim ento 
em outro, como a pri são de um tenente. portador de 
valiosa correspondencia. 

PERSEGUIÇÃO E TIROTEIO, EM 4. 

Alem disso. o aparecimento oportuno desse reforço 
faz retroceder regular numero de sedic iosos. que se 
encaminha par a os lados onde combate o nosso deste
mido piquete. 

Entrementes, marcho com os demais elementos da 
Brigada. visando atender tambem a fuzilaria referida. 

Sem demora. avisto a coluna inimiga , retirando-se 
ao rumo da fazenda de Niquito Macedo. 

Mudo a direção de marcha e sig0 com a Brigada 
no seu encalço. deter minand o ao 2.0 corpo que faça a 
vanguarda. Mando. pouco depois. para a frente . um 
contingente do 1.0 corpo . sob o comando do major Sen
surlo Cordeiro , afim de reforça-lo. 

O comandante daquela unidade. tenente coronel 
Baltazar Guarani de Bem e Canto. com O 1.0 esqua
drão da mesma. comandado pelo capitão Jo sé Vicente 
Silveira. um pequeno contingen te do 1.0 regimento de 
cava lar ia. ao mando do aspirante José Rodrigues da 
Silva. e outro do l.º corpo, às ordens do capitão Car
los Leal Nogueira da Gama. avança em per seguição da
queles. Acompanham-no os capitães Ulisses Coelho. 
assistente do pessoal. e Orlando Machado. Marchando 
rapidamente . alcança a retaguarda do inimigo, na alu
dida fazenda. 

Entra em contato com esta e atrope la. sob vivis
simo tiroteio. até prox imo à Cerca de Pedra, alem do 
Acampamento Velho. numa distancia de mais de 2 le
guas. 

Ao fazer alto, às 16 horas. apenas os capitães Ulis
ses 'Coelho, Carlos Leal Nogueira da Gama. Orlando 
Machado, alfe res Pedro de Bem. Antonio dos Santos 

• 
• 
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e Teobaldo Rodr igues e umas 20 praças . em cujo nu
mero se acha o fuzileiro do 1.0 regimento. sargento Se
rafim Antonio de Souza Filho . e o cabo ordenança des
te comando. Silvio Madeira. que. voluntariamente. to
ma parte na avançada. conseguem acompanha-lo. 

O mau estado da cavalhada impede os demais ofi
ciais e pra ças. que formam na vanguarda. de continuar 
até o fim da per seguição desse dia. que dura cerca de 
4 hor as. 

Em conseq uen cia do desast re em que se tr ansfor
mou o ataque ao piquete e da perseguição citadas. dá
se considerave l desagreg amen to de pes soal nos arrai
ais sediciosos. 

O seu efetivo que. 
inferior a 250 ou 300 
mais de 150. segundo 
procedencias. 

antes dessas ocurrencias. não é 
homens. fica reduzido a pouco 

informações obtidas de varias 

De inapreciavel efeito material e moral são. con
seguintemente. os sangre nt os encontros e a tenaz per
seguição do dia 4 do corrente . 

Contramarchando o inimigo. assim batido, em cli
reção a Camaquã. divido a Brigada em duas colunas 
leves. para mais eficacia das futuras operações. 

Uma destas. compõe-se de 245 homen s. dos quai s 
105 pertencen tes ao 1.º corpo. sob o comando do tenen
te coronel dr. Anib al Loureiro. 61 do 2.0. sob o coman
do do major João Vargas. 57 ao contingente de Lavra s. 
comandado pelo major Servulo Souza. e 22 ao do 1.º re
gimento de cava laria. às ordens do alferes Nicomedes 
Moreir a Rõhrig. 

Designo para comanda-la o tenente coronel dr. 
Aníba l Loureiro. que. à sua frente, transpõe o 'Cama
quã . par a a margem direita. no passo dos Enforcado s. 

Marcho com a outra coluna. acrescida da ala es
querda do 3.0 corpo. sob o comando do major dr. Ju
lio Rafael de Aragão Bozano , em direção à vila de La
vras. fazendo junção com aque la coluna na fazenda dos 
Umbús. 3.0 dist rit o de Bagé. no dia 12. 

Ai. sou seguramente informado de que os sedic io
sos. que vimos perseguindo. reduzidos a 113 homens . 
tomaram o rumo do Asseguá. 

:\1archamos naquel a direção. 
Na estação do Rio Negro, divido mais urna vez a 

Br igada em duas colunas. Constit uem uma delas o 1.0 

corpo e a ala esquerda do 3.0. Comanda -a o tene nte 
coronel dr. Aníba l Loureiro. 

Determino que mai·che pela margem esquerda do 
Rio Negro. visando bater o grupo de sediciosos de Ma
noel Jeronimo. avaliado em rra;s , e 150 homens. que 
deve estar no logar denominado Minuano. 

Sigo. com os demais corpos. ao rumo dos potreiros 
de Ana Corrêa. 
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ATAQUE AO ACA~1PA:.\.1E~TO DE MA;\OEL JERONil\IO. E~l 16 

Aquela coluna. fazendo rapido avanç 0 e bem dirigi
do. cai. quase de surpresa. sobre o acampamento de 
Jeronim o, no dia 16. 

Destroça o mencionado grupo. forçando-o a bater 
em desordenada fuga. Persegue-o até a linh a do Asse
guá. sob Yivissima fuzilaria. onde o obriga a imigrar, 
sendo desarmado pelas autoridades urugua ias. 

Perdem os sediciosos mortos e levam diversos fe
ridos. 

Os nossos camaradas, que se portam com admira
vel valor, nada sofrem . 

Tomam parte na ação. nas linhas avançadas. os 
majores Sensurio Cordeiro. Julio Rafael de Aragão Bo
zano. capitães Avelino Carvalho Bernardes. Donato Nu
nes. Carlos Leal Nogueira da Gama. Manoel Silveira, 
tenentes Feliciano Guterres Junior, Otacilio Fern andes. 
Honorino Lima. alferes Homero Godoi de l\Iedeiros. 
Antonio Nunes Pontes, sargentos Gaudencio Lop es. Se
rafim :.\.liranda. cabo José Gularte e diversas outras 
praças, portando-se todos com calma e valor. O tenen
te coronel dr. Aníbal Loureiro dirige a ação com pers-
picacia e valo r. O alferes Homero Godoi de Medeiros, 
aproximando-se muito de um grupo de sediciosos. é al
vejado à curta distancia. morrendo o cavalo de sua 
montaria. O desbarato desse grupo que. ha meses. ope
ra na citada zona, cometendo tropelias e prejudicando 
moradores. é mais um relevante serviço prestado por 
esta Brigada à causa do restabelecimento da ordem no 
Estado. 

É, pois. com prazer. que consigno neste documento 
vivas felicitações ao tenente coronel dr. Anibal Lou
reiro e aos dignos camaradas que. sob suas ordens, 
cooperam para tão auspicioso resultado. 

Enquanto isto acontece na zona em que opera a 
mencionada colun a. chegamos. a 17. pela manhã. à en
trada dos potreiros já acima referidos. tomando-a. Na 
tarde desse dia, recolhe-se à Brigada a força expedi
cionari a do comando do tenente corone l dr. Aniba l 
Loureiro. 

Determino explorações à margem esquerda do Ja
guarão. no município do Herval . São encarregados de 
leva-las avante o tenente Breno Guarani de Bem. com 
um piquete. posteriormente apoiado por um esquadrão 
do 2.0 corpo. do comando do capitão José Vargas. 

Tenho informação. merecedora de fé. de que Es
taci0 Azambuja. com 100 homens. aproximadamente. 
único s que lhe restam do seu Exercito, se acha no ul
timo campestre daqueles potreiros, junto à linha divi
soria com a Republica do Uruguai. 

J 

• 
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ATAQUE AO ULTIM O REDUTO DE ESTACIO AZAMBUJA, EM 18. 

Resolvo ataca-lo em seu reduto, na manhã de 18. 
Divido a Brigada em duas colun as, marchando uma, 

composta da ala esq uerda do 3.0 corpo. do contingente 
de Lavras e de outro do l.º regimento, pela margem 
esquer da do Jaguarão, e a outra. constituída dos l.º e 
2.0 corpos e do restante do contingente do 1.0 regimen
to, pela unica entrada que dá acesso diréto àquele Jo
gar. Coman do esta, confiando a direção daquela ao 
major Bozano. Faz a vanguarda da força _que diréta
mente dirijo o 2.0 corpo. do comando do tenente coro
nel Guarani e um contingente do 1.0 regimento, às or
dens do cap itão Felipe Pedro Barcélos , que tem como 
subalterno o alferes Martim Cavalcanti. Segue, na 
frente da vangu arda, constituindo a extrema ponta, o 
2.0 esquadrão. do comando do capitão José Vargas. 
tendo como sub altern o o tenente Breno Guaraní de Bem. 

Oport unamente, o l.º esquadrão , comandado pelo te
nente Silvio Coelho Leal. com os subalternos. alferes 
Francisco Guarani de Bem e Francisco Dinarte Cava
lheiro, segue para a frente. Aquela unidade avança pe
la esquerda, para onde tambem marcha O cont ingen
te do l.º regimento, do comando do capitão Felipe Pe
dro Barcélos. e esta para a direita. 

Dirige imediatamente os elementos mais avança
dos o tenente cooronel Guaran i de Bem. auxiliado pe
lo major João Vargas. Ao aproximar-se a ponta da 
vanguarda do ultimo reduto do inimigo, piquetes des
te recebem -na à bala. Nessas condições, o tene nte co
ronel Guara ní. depois de ligeiro ti roteio, carr ega com 
50 homens, obrigando os sediciosos a transpôr a linh a 
divisoria para o Esta do Oriental, onde são desar mados, 
como afirmam as autoridades dalí , civis e militares. 

O l.º esquadrão do 1.0 corpo, sob o comando do 
capitão Carlos Leal Nogueira da Gama, toma posição 
na extrema esquerda. e o tenente Armando Godoi de 
Medeiros que, voluntariamente, acompan ha os homens 
mais avançados, até a linha já mencionada, faz dispa
ros de pistóla. 

O 1.0 corpo destaca dois esquadrões para o serv i
ço do flanquamento. no interjor da mata. 

Uma esquadra dessas unid ades põe fóra de com
bate um sedicioso que. oculto nas barrancas do arroio, 
alveja os nossos homens e toma uma arma. com regu
lar quanti dade de munição. 

A coluna que marcha pela marge m esquerda do 
rio Jaguarão, não encontrando caminho que a conduza 
ao campo inimigo, vê-se tolhida em seus passos. 

Guarda , todavia, o flanco esquerdo e concorre ain
da que ind ire tam ente para o bom result ado da opera
ção do dia. Seus exploradores vão até o passo do Dio
go, no rio J aguarão. Com a jorna da de hoje, efetuada 
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através de picadas e banhados de difícil acesso. a mis
são confiada a esta Brigada pelo patriotico governo do 
Estado . está coroada do mais completo exito . Esse fa
to é tanto mais eviden te qu anto é certo que . a 24 de 
agosto, data em que deparam os o rastro do famoso 
Exerc ito do Sr . Esta cio Azambuja, o seu efetivo . se-
gundo avaliação dos propri os sedic iosos. exced e a 1. 000 
homen s. não sendo. em todo caso, inferior a 500! Assim, 
em dois meses de tenacissima perseguição . n0 decorrer 
da qual 11 vezes os nosSO!i homens entram em contato 
com este Exercito, conseguimos dissolve -lo. forçado os 
seus ultim os homens a fugir para país estrangeiro . nas 
condi ções já mencionadas. 

E tudo isso alcançamos com reduzido numero de 
baixas. quer de nossa par te. quer dos sediciosos. 

Relevantissimo foi. portanto. o conc ur so prestado 
por esta Brigada . com valor e insuper avel abnegação. 
à merit oria causa do restabelecime nt o de ordem. 

Enche-no s. ainda de ju sto orgul ho a exemplar con
duta mantida pela nossa Brigada. no tr anscorrer das 
operaçõe s efetivadas. 

Testemunham isso os habitantes das regiões per
corri das, em algumas das quai s trans itamos quatr o ve
zes seguidas. como acon teceu em Lavras. Seival. Acam
pamento Velho. sempr e em perseguição a estes sedi
ciosos, que tanto prej uizo ocasionam em toda a parte. 

Conforta-nos, enfim, a circunstancia desta Brigada. 
depois de um periodo tão prolongado de ininterrupta s 
marcha s. em estação impr opria , suportando chuvas e 
frios intensos. achar-se em condições. quer morais. 
quer materiais, de ser cham ada a prestar o seu valio
so concur so onde o gover no julgue conveniente." 

Neste ultima encontro. a 5.ª Brig ada teve feridos o cabo Baltazar 
Rodrigue s da Silva e o soldado Marcelino Brites, ambos do 2.0 cor
po, tendo sido encontrado apenas um morto dos sediciosos. 

Ainda na mesma ordem do dia. o coronel Claudino promoveu 
ao posto de cabo de esquadra, por ato de bravura. o soldado do 
1.0 regimento de cavalaria. Vicente Bernardo. pela sua atuação 
destacada . na ocasião em que o piquete. sob o comando do tenen
te Breno Guaraní de Bem . foi atacado. no dia 4. 

O coronel Claudino . em seu relatori o. ass im descreveu a to
pografia da região dos potreiros de Ana Corrêa, onde se desenvol
veu a ação final da força de seu comando : 

"Os diversos camp estre s. ou os chamados potreiros de 
Ana Cor rêa. nada mais são do que banhado s, mais ou 
menos atoladores no invern o e talvez secos no verão. 

1 .. 
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cobertos em qualquer época de gravatás de gigantes
cas proporçõe s, que muito incom odam o viajante . As 
picadas que os ligam. passagens estreitas. forçadas . 
marginada s e cobertas por espessas matas. em que só 
a pé se póde entrar, transitada s durante dias pelos se
diciosos, em ocasição de chuvas constantes, estavam 
em pessimas condições. Os animais, enterrados na la· 
ma até o joelho em alguns Jogares. noutros mais favo 
recidos, mas sempre caminhando na lama , avançavam 
com dificuldade, extenuando-se visivelmente." 

Após estas importantes operações, a 5.ª Brigada do Centro 
~· ainda, em combinação com a 2.ª do Oéste. contra as forças 
de Honorio Lemes. nos municipios de São Gabriel, Rosarlo e Li
vramento, onde a veiu encontrar o armi sticio. 

Não mais teve, entretanto, ocasião de entrar em ação . 

• 
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CAPITULO X 

- Tiroteio no povoado Rio Branco. - O 
corpo provisorio de Camaquã, em ação. -
Oper ações em torno da lagôa dos Barros. -
Zeca Ferreira comete depredações em Votou
ro. - Encontro nas imediações do I nhanduí . 
- A 3.ª Brigada do Sul na perseguição a Ze
ca Néto: combate do cerro do Marcelino. -
Um contingente do corpo pro visori o de São 
Luiz combate em São José, no município de 
S. Borja , - Operações do 1.0 regimento de 
cavalaria. nos municipios de Taquara e No 
va Trento . - O alferes Maz zi li, comum con
tingente, bate um grupo rebelde em Nova 
Trento. - Desligamento do 2.0 regimento de 
cavalaria da Brigada do Oéste. - Operações 
dessa Brigada , nos municípios de Livramen
to, Alegr ete e na região missioneira. - Com· 
bates de Carajasin ho e do pasro da Armada, 
no rio Ibicu í . - O 2.0 batalhão de infanta 
ria dá combat e a H onorio L emes, na Para
da Chagas. -

A 1.º de outubro. um pequeno piquete. de 7 homen s. do 4.0 

corpo da 1.ª Brigada do Norte . quando fazia uma exploração pro
ximo ao povoado Rio Branco . no municipio de Santo Angelo. foi 
atacado, de emboscada. por um grupo de cerca de 30 revolucio
narío s. 

Reagindo. o pessoa l que o constituía lutou bravamente . até a 
retirada dos atacante s. que tiveram 2 mortos e 4 feridos. 

Da força legal . tombou morto o cabo Feliciano Taborda e 3 
soldados receberam ferimentos grave s. 
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O 4.0 corpo da 3.ª Brigada do Sul. sob o comando do tenente 

coronel Francelisio Meiré les, desde julho passára a operar isola
damente, nas regiões de Encruzilhada e Camaquã. 

Em fins de setembro, acrescido do corpo provisorio deste ul
timo municf ipio, ao comando do major Artur Rezende. marchou 
dessa localidade rumo àquela. 

A 5 de outubro. quando essa força se aprox imava do passo 
do Cemiterio, no arro io Sutil, foi. t-iroteada por · ,um grupo adver 
sario , que. ante a reação oferecida. fugou . 

Perseguindo os sediciosos . com os quais tiroteava constante
mente . a força legal. só a 13, dadas as düiculdades encontradas 
para transpôr o passo do Mendonça, por falta de embarcação. con 
seguiu apoderar-se das duas margens do Camaquã. 

Após alguma resistencia , nesse dia o inimigo abandonou suas 
posições. 

O grupo sedicioso, ao mando de Luiz Saraiva Gomes. incur
sionava pelo municipio de Santo Antonio da Patrulha , nas cercâ 
nias da lagôa dos Barro s . Em fins de setembro, elementos desse 
grupo atacara m uma força, sob O comando do cap itão Pedro Vaz 
Ferreira Filho, com a qual tirotearam. 

Contin uan do em tropelias. o governo fez seguir para ali, sob 
o comando do major Manooel Gonçalves Cardozo. um contingen
te do 3.0 batalhão de infantaria. 

A este, junt ou-se , mais tarde. o esquadrão prov isorio da pon
te da Cachoeir inha, sob o comando do alferes Aníbal Quites . 

Partindo a 9 de outubro, estas forças , no dia segu inte, estabe
leceram contat o com o adversario, ferindo-lhe uma sent inela ava n
çada, que, não obstante. conseguiu fugir, indo levar o alarme à 
sua gente. 

Deante disso, os sediciosos abandonaram a casa de Luiz Sara i
va Gomes, onde estavam, ai deixando uma ambulanc ia com medi
camentos, duas carretas carregadas e muitos objétos de uso do
mestico. 

Cumpr indo instru ções superiores, toda a força permaneceu no 
local até O dia 15, quando retirou-se para Porto Alegre, sendo 
substituida por pessoal do 1.0 corpo provisorio , ao mando do ma
jor Antonio Mariante. 

No logar denominado Votouro. onde , anterior mente, já se ha
viam dado encontros entre forças legais e sedic iosas . num dos 
quais perdeu a vida o malogrado capitão Jaime José Machado, um 
grup o, chefiado por Zeca Ferreira. cometia toda a sorte de depre
dações , trazendo em sobressa ltos os moradores das redondezas. 

Afinal. a 7, um a força do 6.º corpo da Brigada do Norte . sob 
o comando do capitão Osvaldo Sintz . bateu esse grupo e o dis
persou . 

.,. 
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No municip o de Alegrete , a 10, um cont ingente do 4.0 corpo 

da Brigada do Oést e, com o efetivo de 100 homens , comandado pe
lo capitão Adélo Xavier de Castilhos, bateu . nas imediações do 
Inhanduf, um grup 0 sedicio so chefi ado por Francelino de Barro s, 
destroçand ·o-o completament e e apreendendo armas , munições, re
gular cavalhada e aprisio nando-lhe um capitão e tres soldados. 

O adver sar io teve var ios morto s, inclusive um oficial. nada 
sofrendo a força legal. 

A 11. parte da 3.ª Brigada do Sul - 150 homens do 3.0 corpo. 
o 2.0 corpo e um contingente de civis , de Bagé , ao mando de Vas
co Costa - marchou da esta ção Cerrito. rumo ao passo da Ponte, a 
procura de Zeca Néto. 

O chefe sedicioso, fazendo jús ao epiteto com que , então , o 
apodaram. corria em todas as direções, nas regiõe s do va le do Ca
maquã e do sul do Estado. as quais conhecia perfeitamente, fur
tando-se a um encon tro decisivo e só sustentando combate quando 
isso lhe era absolutamente impos sível evitar. 

Aind a assim. eram ações mant idas por pequenos contingentes , 
uni camente com a finadidade de garantir a fuga do grosso da coluna. 

Ao atingir o pas so da Ponte , a vanguarda da Brigada do Sul 
tiroteou e pôs em fuga um piquete avançado de Néto, aprisio nan
do-lhe O tenente Hipolito Ribeiro de Lemos. 

Por este, foi o comandante da Brigada informado de que Néto 
seguira ao rumo de um contraforte da serra das Asperezas, que 
tem o nome do cerro do Marceli no. Aí. esperou a força legal . afim 
de dar-lhe combate. na manhã de 13. 

Sobre esse encontro. diz-nos o coronel Juvenci o Lemo s: 

"O cer ro do Marcelino é, como já foi dito acim a. 
um contraforte da serra das Asperezas. É um a altipla
nice estreita. ma s que se estende por algun s qu ilome
tros na direção norte-sul. Ao longo dessa altipl anice. 
em toda a sua extensão. um a cerca de pedras. De traz 
dessa cerca. que foi crivada de seteiras, Néto esperou 
a força lega l. O local é uma das maiores alturas das 
Asperezas; a face léste. por onde a posição teri a de ser 
atacada, é toda alcantilada e cheia de grotas que des
cem da montanha; caminho para chegar ao alto. só 
existe um vicina l. de cargueiro ou escoteiro. A força 
expedicionaria estav a acampada, para o grande alto do 
dia . em um meio campestre, que o terreno é todo co
berto de matos, quando começou o tiroteio na vanguar
da. O comandante avançou incontinenti com o estado 
maior e seu piquete, para o ponto onde a vanguarda se 
achava tirotea ndo . O fogo, na frente, era muito forte; 
a fuzilaria inimiga retumbava pelas matas e pelas gro
tas, mas , de momento , não se via ninguem; as balas si
bilavam . mas não se sabia de onde vinham, si de perto 
ou de longe, porque O éco dos tiros estabelecia confusão. 
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Afinal. foi localizado pelas cabeças que se enxer
gavam, em cima da montanha , à distan cia _ge 800 a 
1. 000 metros. Mas, quando isto se deu , jã o capitão as
sistente do pessoa l, Israel Ramiro Souto, ex-aluno da 
Escola Militar, hoje oficial sup erior do Exercito, tinha 
pedido e obtido permissão para ir, acompan hado de al
gumas praças do piquete, fazer um reconhe cimento e 
tinha se internado nas mat as. 

O comandante viu logo que a posição do inimigo 
era formidavel. Ataca-lo ali. sem um preparo muito 
meditado , seria loucura . 

Mas, o capitão Souto, muito va lente, e si bem que 
militar , um pouco à moda antiga, jã se achava , com 
seus 10 ou 12 homen s, brigando a 100 metros da cer
ca de pedras, quase a peito descoberto. Foi grande di
ficu ldade faze-lo retirar, ma s, afinal, · retirou, com 3 
mortos e algun s fer idos, ele proprio com um cadaver 
às costa s, debaixo da fuzilaria inimiga ." 

Após isso e preparado conve nient emente o assalto pela Bri
da do Sul. às 16,30 horas movime ntou-se a força e acomete u, por 
3 pontos, direita , centro e esquerda, pela escalada das mont anhas, 
atravez de grota s, a posição inimiga. 

Era impos sível a infiltração sem que o adve rsario a pressen
tisse, pois que, ocupando as altur as, observava facilmente todos os 
movi mentos da força legalista. Por isso , ao darem o assalto, os 
r tacantes vir 3m-no abandonar as posições e retirar apressadamen
te pelo va le ocidental da serra, sendo perseguido em um largo 
trecho. 

Quanto às baixas, foi apenas encontrado um morto dos sedi
ciosos, em uma grota ; a Brigada do Sul teve 3 mortos , um ferido 
gravemente e 4 levemente, todos pr aças . 

A 12, quando march ava de São Lu iz para São Bor ja, um con
tingente do corpo provisorio daquela cidade, constituído de 110 ho
mens. ao ati ngir a localidade de São José , 3.0 dist rito deste muni
cipio, encontro u forças rebeldes, com o efetivo avaliado de 500 
homens. 

Não obstante sua inferioridade numeric a e dispôr de pouca 
munição , a for ça legal oferece u combate, mas, decorrid o algu m 
tempo, foi obr igada a retirar . em direção ao Uruc utaí, que se acha
va de nado. Consegui u passar este rio, sempre combatendo , ten
do perdido 3 homens . 

AL jã com muit os homens a pé, foi alcançado pelo aclYersario, 
brigando corpo a corpo. até o ar roio Orca1I1a, que estava tambem de 
nado e onde cessou a luta. 

Os rebeldes fizeram alguns pri sioneiros. 

. ~-
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Após desli~ado da 3.ª Brigada Provisor ia do Sul, o 1.º r egi
mento de ca,·a an a segum para Bagê, reco lh endo-se depois a Por
to Alegre. 

Fo i. entretanto. de poucos dias. a sua pe rm anencia na capit al. 
pois. tendo chegado a 4 de agosto, já a 17, uma parte de seu pes
soal. sob o comando do capit ão Candid 0 Alves de Mesqui ta, seguiu 
para São Francisco de Paula. afim de cooperar nas operaç ões da 
4.ª Brigada do Nor déste; enq uanto qu e outr a parte, comandada 
pelo capit ão F elipe Pedro Barcé los, seguiu por via ferrea par a Ca
choeira. afim de incorpo rar -se à 5.ª Br igada do Centr o. Destes ul
timas elementos. já nos ocupamos, ao descrever a ação da referi
da Br igada. 

Vejamos, agora. o que se passou com o continge nte do capi
tão Candido Mesquita. 

Viajando por via ferrea até Taquara. marc hou daí para São 
Francisco. donde. pouco depois, prossegu iu par a o logar denomi
nado Pot reiro Velho; poster iormente . trans fer iu-se para a fazen
da dos Morrinhas. onde acantono u . tend o t omado parte em var ias 
e pequenas operações. 

Em pr incipios de outu bro , deixando aquele local. marchou 
para Taquara; nesta cidade, ficou o 2.0 esquadrão, segu indo o 3.0 

para Caxias. 
O capitão Mesqu ita e alguns oficia is r ecolhera m-se a Por to 

Alegre . 
Na manhã de 15 de outubro, um grupo de homens do 3.0 es

quadrão. dirigidos pelo alferes Domingos Mazzilli, e outro do 6.0 

corpo da •!.P· Brigada. comandado pelo alfe res Romalino Gomes. 
bateram um grupo sedicioso em Nova Tr ento. 

A força legal, de 35 homens . desalojo u o adversar io ( 40 ho
mens) do Jocal onde se entrincheirára. pondo-o em fuga . com a 
perda de um de seus chefes. Dionisio Colombo, e um fer ido gra 
vemente. 

Nada sofreu a forÇ<\ atacante. 
O 2.º esquadrão. que permanecera em Taquara, reco lheu -se a 

Porto Alegre. seguindo . depois. para a estação Pede rn eir a e. 
daí. para Cachoeira. 

A 1.º de novembro. deixou essa cidade, para operação no mu
nicip io de São Sepé , mas. a 3, do logair denominado Formiguei 
ro. seguiu para Santa Maria . afim de proteger a pequena guarni
ção do quartel dessa cidade. que fôra atacada pela madrugada e 
corria o perigo de novo assalto. 

A 26 de se tembr o. estando a 2.ª Brigada do Oéste acampada 
nas imediações de Livra mento, foi dela desligado o 2.0 regime nt o de 
cava laria. à exceção do 4.º esquadrão. que cont inuou acompa
nhando-a. 

Pondo-se em movimento. sempre na esteira da coluna de Ho
norio Lemes. marchou pelos municipios de Livramento. Alegre
te e. transpondo o passo do Catarina. no ri o lbicuí, logo após 
ter aí combatido o 1.0 batalh ão de infantar ia. interno u -se pela re
gião missioneira. indo até o de Sant o Angelo. 
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Para descrevermos ai atuação da 2.ª Brigada. nesta fase de 

operações. dispomos apenas de informações fornecidas . a nosso pe
clido. pelo coronel Mirandolino Machado que. como capi tão. coman
dou aquele esquadrão. alem dos telegrama s clirigidos a0 presiden
te do Estado pelo dr. F lores da Cunha e publicados em a A Fe
ração. Temo s. tambem, em nosso poder un s apontamentos escritos. 
para o corone l Augu sto Januario Corrêa , pelo major João Tacito 
dos Santos que. como alferes. comandava um dos pelotões àa re
ferida sub-unidade. 

As informaçõe s do coronel Mirandolin o e do major Tacito 
apresentam algum as clivergencias com os telegrama s do dr. Flores. 

Dessa fórma, valer-nos-emos de ambas as informaçõe s e trans
crevemos, na integ ra. os telegramas. tai s como foram publicados 
no orgão do Partido Republicano Riograndense. 

Após a travessia do Ibicui. a força legal encet ou uma serie 
de marchas forçadas. em busca do adYersario. as quais se torna
ram penosas de,ido a temporais. chuva s e rios transbordantes que 
encontraYa, indo chocar-se com o adversario no municipio de San
to Angelo. 

• 

Sobre isso. diz. mais ou menos. o coronel Mirandolino : 

"Para descrever os combates de C:irajasin ho e pas
so do Ibicuí da Armada. é necessario que eu comece. 
quando entraram em contato as duas forças. isto é. 24 
horas antes. nas proximidades de São João Velho . no 
municipio de Santo Angelo, prolongando-se este conta
to até a mesma hora do dia seguinte. termin ando a se
gunda fase com o combate de Carajasinho. como des
crevo abaixo : 

A 16 de outubro. estando acampado a tres legua s 
do povoado denominado São João Velho. no municipio 
de Santo Angelo. recebi ordem pessoal do dr . Flores 
da Cunh a para ir. com o meu ·esquadrão. levar prote
ção as nossas forças de reconhecimento. no muni cipio 
de São Luiz . que haviam sido surpreendidas por inimi
go sup erior em numero e que. depois de rapido encon
tro. retiravam-se perseguidas. 

Cumprindo essa ord em. às 16.40 hora s. pôs-se em 
marcha o esquadrão. em direção àquele povoado. por 
onde forço sam ente passaria a força rebelde. em marcha 
pela estrada real São Luiz-Sã o João Velho-Carajasinho. 
rumando parai São Gabriel ou D. Pedrito. Era esta a 
valvu la de sua retirada. 

Logo após o inicio da marcha . começou-se a encon
trar grupos de homens do corpo de Nepomuceno Sarai
va. que se retirava em confusão. sómente informando 
que a força. que os combatera era muito forte e bem 
montad a. 

EstaN'a já escw·ece ndo quando o coma ndante do 
esquadr ão divisou já muito proximo , tiroteando em re
tirada. elementos de um contingente govern ista de São 
Luiz; eram tenazmente perseguidos de muito perto. e 
a proteção lhes foi dada na hora precisa . 

• 
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Ao avis ar o esquadrão, e um pelotão já em forma
ção de combél!te , o adversario deteve- se, fazendo o mes
mo aquele cont ingente. Em seguida, o inimigo carre
gou sobre a força legal, sendo, porem, recebido por in 
tensa fuz ilari a e ra jadas de fuzis-metra lhadora$. Ante 
essa reação, esboroou-se a carga, t endo os sediciosos re
tirado em desordem, deixando no campo da luta 2 mor
tos e um feri do gravemente . 

Caída a noite , amb as as forças suspenderam a ação, 
mantendo-se em rigorosa vigilanci a e at ividade. 

Às 21 hor as, os rebeldes iniciaram um fogo de in
quietação, que dw·ou toda a noite . Tambem, no trans
cur so da noite , reuniu- se toda a força legal. 

No dia seguin te, 17. alta madrugada, movime nt ou-se 
a Brigada do Oéste, rumando para São J oão Velho . Pou
co alem do ponto de partida, foi encontrada uma praiça 
de um corpo provisorio degolada. o que causou revol
ta e sêde de vingança em toda a tr opa. 

A 2 quilomet ros daque le povoado, o 4.0 esquadrão, 
que vinha na vanguarda, foi atacado por fortes patru
lhas. que procu ravam retardar- lhe a maircha. para ga
rantir o grosso da coluna rebelde , que. ao perceber o 
fogo de arm as automatic a1 retirava-se a galópe, pela es
trada São J oão Velho-Carajasinho. 

Repe lindo os ataques. o esquadrão atingiu a referi
da povoação, onde aprisiono u mais de 20 adve rsarios, 
que ainda estavam acam pados, man dando-os para a re 
taguarda . Esta persegu ição continu ou até cerca de meio 
dia. sen do aiprisionados mais de 60 rebeldes, tambem 
remetidos para a retag uarda. Nesse ponto o dr . Flo 
res da Cun ha ordenou ao esq uadrão que parrasse. para 
churrasquear e mudar cava los. durante uma hora , en
quanto ele, com seu estado maior e mais ou menos 200 
homen s. dos melhores montados, de todas as unidades, 
continuaria a perseguição. 

Após O alto. o esquadrão reiniciou a marcha. en
contrando grupo s de compan heiro s de cavalos cansados 
e aplasta 1dos. O inimigo ateára fogo a0 campo , para en
cobrir seus movimento s . 

Eram 16.30 hora s. quando o comandante do esqua
drão ordeno u ao tenente João Tacito dos Santos segui s
se. com seu pelotão , em marc ha acelerada . pela depres
são que lhes fica,va à direita e levasse proteção aos nos
sos. que estavam combatendo . pois ouvia-se grande fu
zilaria e observava-se , aguem da fazenda Carajas inh o. 
intenso movi ment o de cava1leiros. 

Este pelotão, com dois fuzis-automaticos. marc hou 
oculto até t omar posição no flanco direito da linh a 
amiga . apoiando- se em um matag al intransponíve l e 
dentro de um salngão profundo . inacessível à cava lari a. 

O sol já se havia posto. quando o dr . Flores or
denou - à cavalo! - Com tal movimento , não sei se 
o inimigo julgou que a nossa linh a ia carr egar sobre 
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ele, ou fugir. O que é verdade é que ele carreg ou aos 
gritos de - Carga,! -, e a nossa gente , não tendo 
tempo de mont ar. fug iu desordenadame nte, morrendo 2 
homen s na retirada, alguns se dispersando para a es
querd a, outro s entrando no sangão. 

Neste num ero, estava, o br avo major Laurin do Ra
mos. do 5.0 corpo , que. acompan hado de 6 companhei 
ros, desceu pelo refer ido sangão, em direção ao mato, 
mas. encontrando -se com o pelotão do alferes Tacito. 
a ele se incorporo u, para a r esist encia. O estado maior 
tambem retirou, deixando em poder do adversar io a 
flannula do comando da Brigada . 

O dr. Flore s da Cunh a, vendo-se só, teve de fugir. 
perseguid o. 

A carga do inimigo continuava debaixo de grélll1de 
alarido, vindo à sua frent e os seus dois dirigente s: 
Democr atino Silveira e Santos Mallet. 

Quand o atingiu o campo de tiro escolhi do. recebeu 
a prim eira rajadl:l de fuzil automatico, seguin do-se- lhe 
outra s . Caíram feridos. logo, aqueles dois chefes; a car
ga deteve- se e. recebendo outras descargas, debandou . 
esparrmnando-se em diver sas direções . tendo deixad o. 
no campo da lut a. 5 mort os. 

O alferes Tacito. com seu pelotão. e O major Lau
rindo, com o seu pugilo de companheiros. garantiram 
a retirada da forç ai legal. 

Ao cair da noite, tinha cessado o combate e o ad
versar io tom ado, nova mente. o rumo da fronteira." 

O pelotão de bravos do 2.0 regimento de cavalaria. sob o co
mando do alferes João Tacito dos Santos e que , à exemplo do que 
já ocorrera em Ponche Verde. com outro pelotão da mesma. uni 
dade. salvou a 2.ª Brigada do Oéste de tremenda derrota , que lhe 
aniqu ilaria{ totalmente o valor milit ar, tão alto colocado em ou
tro s recontros, era constituído das seguintes praças : 2.0 sargento 
Euribiades Guasque de Mesquit a, cabos Dinarte Borges e Martins 
Rilo . ambos fuzil eiros. soldados Pedro F ernandes. Felisardo Fon
seca,, Hermenegildo de Vargas Martin s. Olimp i0 Ilha Segundo. Ja
cinto Osorio de Varga s. Antonio Cavalheiro da Silva, Flori smu n 
do Dias. Bernardino Flores, Vitali no Bar célos da Silva, Osorio Cae
tano da Silva e Jo sé Magalhães Faria s. sendo que estes dois ulti
mos não tomaram parte no feito. 

bos seis bravo s que acompan havam o major Laurindo Ramos 
não se sabe os nomes. Integram eles a grande malssa dos que. 
anon im ame nt e, tanto contribuíram para o restabel eciment o da or
dem regando algun s o sólo amado do Rio Grande com o seu 
satngue generoso e nobre. 

O telegrama que o dr. Flores ela Cunha dir igiu ao presidente 
do Estado. dando-lhe conhecimento da ação. foi o seguin te: 

"Ijuí. 19. - No dia 16, depois que a Brigada atra 
vesso u o passo da Guerreira. no Pirat inf. quando ao 
anoit ecer começou a acampar. a minh a vang uarda en-
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gajou combate com a retagua rda/ de Honor io, na altu 
ra de São Lour enço . 

Os bandoleiros hav iam. na véspe ra abando nado São 
Lu iz, após have rem destruido a ponte do Piratiní . 

Nesse encontro , que terminou alta noite. perdemos 
uma praça. degolada pelo inimigo, e tiv_emos 2 fer idos. 

A gen te de Honorio teve var ies mortos , entre eles 
o capitão Acelino Ramos, de Itaq ui. e muitos fer idos. 
Entre estes. estão o capitão Poncho Góis. Luiz Silvei
ra! e João Araújo , que entreguei à Cruz Vermelha de 
São Luiz. tendo sido tratados com toda atenção e cer
cados de gara ntias. 

Ontem .17, avancei com toda coluna, no encalço do 
inimigo. Pelas 14 boraG, porem. deixei o grosso de nos
sas forças para traz e. às 17. alcancei a retaguarda ele 
Honori o. 

Apesar de levar 100 homen s, apenas. ainda1 assim 
ataquei toda a coluna de Honor io, à qual já se incor 
porara a retaguarda, malntendo terri vel resistencia às 
inve stidas do inimigo, que. em certo momento. em uma 
de suas cargas chegou a me env olver. 

Reorgan izando, porem. a minha força. levei formi
daivel carga que desbaratou a coluna de Honor io. 

Perdemos 2 homens, que foram aprisionados e de
golados. e tivemos 7 ferido s, alguns de gravidade. 

Honorio teve muitos mortos e feridos. estando en
tre estes. em estado grave. Democra t ino Silveira e 
Santos Mallet. 

Honorio segue na direção de Santiago, pelo rincão 
dos Pire s, nals ponta s do Piratiní. 

Sigo em perseguição do inimigo, que vai sem mu
nição, e já deixou em caminho cerca de 1.000 cava los, 
em pessimo estad o. Está agonizando." 

Como dissemos, divergem as informações e o telegrama. Com 
quem estará a realidade? Com Mirandolino Machado ou com Flo
res da Cunha? O que podemos dizer, sobre isso. é que o major 
Laurindo Ramo s jamai s se cansou de elevar o valor do pessoa l do 
2.0 regimento de cavétlaria, dizendo que a ele se devia a salvação 
da coluna legalista. Identicas palavras, tambem, por mais de uma 
vez, foram proferidas pelo tenente coronel Miguel Luiz da Cunha 
que. como o major Lalurinclo. te ve papel saliente na ação. 

Não quebremos. entretanto. a sequencia dos fatos que vimos 
narrando e continuemos, com a 2.ª Brig ada do Oéste . a tenaz per
seguição à forç a de Honorio Leme s. 

Depois de Carajasin ho. segu indo 815 pégadas do adversario. 
rumo u para São Gabrie l. que at ingiu a 20, indo acampar no passo 
de São Borja , no rio Santa Mariê.1. 

Passemos . outra vez , a palavra ao corone l Mirandolino: 

"Ao chegarmo s ao passo de São Borja, aú clarear 
do dia. foi o dr. Flores informado, por um comercian
te residente a margem direita do r io, que. às 4 horas, 
a ala do 6.º corpo, comandadal por Negrito Bar ros 
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(Leonidas Espartano de Barros. major fiscal do 
havia pas sado para, 0 ou tro lado. dirig indo-se 
passo das Pedras, no rio do mesmo nome, ou 
passo da Armada. no Ibicui da Armadõ.~ e que 
pan hava esta ala o coronel Franci sco Flores da 
intendente mun icipa l ele Livra.mento e irm ão 
mandante da 2.ª Brigada. 

corpo), 
para o 
para o 
acom

Cunha, 
do co-

Tambem foi infor mado de que Honor io Lemes, em 
marchas forçad as, se dirigia ao pas so das Pedra's, don
de rum aria ao Ibucui da Armada e serra do Caverá, 
com0 de fart.o aconteceu. Ciente de tudo, o dr. Flores 
determinou-me que transpuzesse o rio, com o esquadrã o 
e bivacasse , enquanto que ele ia para a frente , jun
tar-se àquela força e, de lá, mandar -me-ia instr uções. 
Em segu ida, atravessou o rio, o que o esquadrão tam
bem fez. às 8 hora s. 

Na sua marcha, a força de Negrito Barros desco
briu piquetes adversa rios, na direção dos pas sos de São 
Borja e Ibicui da Ar mada; tiroteou-o s e per seguiu -os, 
até que descortinou o grande acampame nt o dos rebe l
des. que. após terem tran sposto o passo das Pedras. 
tamôem bivacav~m. 

Ao ouvir o tiroteio desse encontro, porem, o ad
versar io movimentou-se. 

Às 9 hor as. o esquadrão já estava em marcha. 
quando recebeu ordem de apressa- Ia, vis to já estar ai 
afa c10 6.0 corpo combatendo. 

Quando atingi u o local do encontro. já era tarde para 
dar a sua proteção. Negrito Barros tiroteara um pouco 
e. sem medir conseq uencias. mandára carregar sobre 
uma força muito super ior em numero. O adversario es
perou a carga tranqu ilamente e, qua ndo esta vinha 
em massa, a menos de 200 metros. fez funcionar uma 
metralh adora amer icana. de disco. Esta ' arma. carre
gando apenas 50 tiros e 5 séries de 10 tiro s cada uma. 
funci onou com ta l precisão e justesa de pontaria. que 
esface lou completamen te a força atacante. a qual teve 
11 mortos e elevado numero de feridos. 

Entre os primeiros estavam os cap itães Vitalino 
Avila, Gregorio Salgado e tenente Clementino Rodr i
gue s e, entre os seg undos. o propri 0 major Negrito 
Barro s. que foi. tambem, feito pri sioné iro e abandona
do pouco adeante. 

Na estrada Passo das Pedras-Ibicui da Armada . o 
adver sario vendo um grupo de 70 homens. que era o 
4.0 esquadrão, procurou esmaga-lo. Organizou . para isso. 
uma fort e carga, em tres linh as. e ataco u ; à distancia de 
200 metros , ai primeira linha recebeu forte descarga. 
esboroando-se ante a resistencia encontrada. 

E ram já 11 hora s . O adversar i0 entrincheirou-se 
for tem ente em casas, cercas de pedras e obstaculos nai
turais do te rreno e re sistia galhar dam ente , a fim de 
permitir o descongestionamento do pas so . 

• 
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Entretanto, após alJ.gum tempo, 0 inmigo começou 
a recu ar lentamente . abandonando um a elevação proxi
ma ao passo . o que permitiu ao pelotão tenente Taci
to ocupa-la. b~1tendo a passagem do passo. 

O combate continuava encarniçado e a munição já 
escasseava. Ser iam 15.30 hora s. o adversario mantinha 
o mesmo ritmo de fogo e tinhamos. nessa ocasião. um 
morto e 4 ferido s do esquadrão; 11 morto s e 14 feridos 
dos corpo s provisorios. 

Pouco depois, o bravo tenente coronel Miguel Luiz 
da Cunha. comandante do 1.0 corpo , acompanhado de 
um pugilo de oficiais e pr aças. chegava a galope. con
duzindo, cada um . um cunhete de munição. Remuni
ciados os esca lões. re crudeceu o fogo de nossa parte. 
ao pas so que diminuia o do adversario. cessando o de 
sua metralhadora.cujo atirador fôra morto. assim. como 
grande numero de outro s homens, ao seu redor . 

Finalmente. por uma ação de desbord amento . o 
dr. Flore s, com um piquete . conseg uiu saír à direita do 
inimigo e carregar sobre esse flanco . de surpresa:. le
vando-o de vencida até a fazenda dos Braganç a, onde 
cessou a persegu ição. No decorrer desta carga. mor
reu mais de um homem do corpo provi sor io." 

O coronel Mira.ndolino, em sua informação. diz calcular que 
a coluna de Honorio Lemes teve. nos combates dos passos das 
Pedras e Ibicui da Armada . para mais de 200 mort os. O 4.0 es 
quadrão tev e. morto , o soldado Flori smundo Dias e. ferido s. os di
tos Panta leão Rodrigue s e Dinairte Borges . 

O telegrama do dr. Flore s da Cunha ao presidente Estado. 
relatando estes encontro s. foi o seguinte: 

"Porterinha , 28 - No dia 26, ainda que tenha sai 
do retardado de São Gabriel. atingi o passo de São 
Borja, no rio Santa Maria. 

Ontem. pela s 7 hor as da manhã. os meus piquetes 
da vanguarda. ao chegarem à esta ncia da Sucessão 
Evaristo Ribas, divisaram forte s descoberta s inimiga s. 
que andavam arre banhando cavalos. 

A visado disso. avancei com a minha escolta e uma 
ala do 6.0 corpo provi sorio . verifi cando desde logo. por 
int ermedio de visinhos, que Honori 0 Leme s levára a 
noite passa ndo a1 sua coluna na picada das Pedra s. 

Adeantando-me um pouco. avistei toda a coluna 
inimiga acampada. de caYalos soltos. barracas ar
mada s . 

Fiz avançar O grosso da Brigada. que mairchava 
ainda a muitas legua s para traz de mim . estendi Unha 
e fui aYançando . 

O inimigo. levantando acam pamento . fez tambem 
avançar a sua melhor gente, que emboscada numa cer
ca de sinas-si nas resistiu vigorosamente à nossa inves
tida . funcionando nes sa ocasião um fuzil-metralhadora, 
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que nos produziu baixas no flanco direito, ocupado pe
la ala do 6.0. sob o comando do bravo ma1jor Negr ito 
Barro s . 

Tomou . então, o combate vastas propor ções. pois 
óra avançavamos. óra recuavamos, tendo havido varios 
ent reveros. 

Ao meio dia, a nossa gente . reorga nizada . com mo
ra l aleva1ntado, proseg uiu na ofensiva. qua ndo começa 
ram a cheg ar algu ns element os de reforço, inclu sive o 
esquadrão de fuzi s-metr alhadoras. 

Levei. então, por deante. Honorio e toda a sua co
luna até o passo da Armada. no Ibicuisinho. que va
raram a nado , orga nizando formidave l r esistenc ia na 
margem oposta. 

Verif icando eu que o passo era intr a111sponivel e 
inexpugnavel. depois de nele havermos lut ado mais de 
2 hor as. com perdas sens iveis de lado a lado, puz-me 
à frente do corpo de Uruguaiana, aux iliado por um 
contingente do 1.0 corpo , e conseguindo atravessar o 
ri o, acima do passo, por estre it íssima picada. caí sobre 
o inimi go, de flanco , desbaratando-o. 

Fi zemos. ai. grandes baixas na coluna inimig a1 que 
fugia em desordem na nossa frente . 

Perdemos no combate , pela manhã, o capitão Vita
lino Avila, tenente Clementino Rodrigues. Joaquim 
Salgado e var ios inferi ores e praças. 

O major Negri to Bar ros recebe u tre s ferimentos, 
sendo levantado do campo pelo inimigo , que o abando
nou mais tarde num rancho. 

Na resistencia havid a no pas so da Arm ada, perde
mos o alferes Otalicio Diogo e Brandino Maciel, do 2.0 

corpo. e algumas praças. 
Ai caíu, tambe m, gra!Vemente ferido o nosso bra 

vo companheiro , ma jor Diogo Hamilton. 
Os morto s do inimi go sóbem a 100, sendo incalcu

lavel o numero de feridos. 
Apreendemos armas. mum çoes, arre ios, barracas, 

capas e cerca• de 2. 000 cavalos. em miseravel estado. 
Pelo passo da Armada abaixo, fugiram a pé mais 

de 100 homens. que não tiveram tempo de montar a 
cavalo. 

Honorio. ontem mesmo. à noite. at ravessou o Ibi
cui da Faxina. no passo do Nunes . tomando o rumo 
do Caverá . 

Ficarei hoje no campo de combate. par a enterrar 
os mortos e recolhe r os feridos. 

A insignia da minha Brigad.:r. que eles me haviam 
arrebat ado no ent revero de Carajas inho. foi agora re
tomada bravamente, tendo estado a•penas 10 dias em 
poder do inimigo." 

Como se vê, nenhum a refere ncia ao 4.0 esquadrão do 2.0 regi
mento de cava lar ia, constituido de hom ens bravos, valorosos e de-
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dicados. Segundo declarações autorizadas de oficiais superiore s, 
que tomaram parte nos dois combates. foi ele a alma da vitoria, o 
esteio em que se apoio u a coluna legalista para• não sofrer tre
menda derrot a ! .... 

Após o combate do passo do Catarina, do qual o 2.0 batalhãu 
de infant airia participou, já ao findar a ação, encarregando-se das 
operações de limpe sa do terreno , esta unida de. dias depois, se
guiu para a cidade de Alegrete, ai acantonando . 

A 19, pelo meio dia. recebeu ordem de partir, por via ferrea, 
para a estação Dilermando de Aguiar , iniciando em seguida o em
barque. Ao dealbar do dia seguinte. atingi u seu destino. 

A 21. teve oportunidade de terçm- armas com a coluna rebel
de de Honorio Lemes , na altura da Parada Chagas. 

Em seu diario, que tivemos oportunidade de consultar, o co
rone l Amadeu Massot. comand ante da unidade, escreveu, sobre es
se encontro , as seguintes palavras : 

"Foi o grande dia para o batalhão , consumando-se. 
dest'arte . a previsão do seu comandante, que ao deixar 
a cidade de Pelotas e assim a sua zona ordinar ia de 
operações , an teviu um encontro com o adversa rio que 
agora ia pers eguir, tais os seus antecedentes e a sua 
audacia . Realmente , à tarde desse dia, havendo noti
cia de que o inimig o passava o rio Ibicuí . na altura da 
Parad a Chagas. para ali se dirigiu sem demora, não só 
verific ando a exatidão da noticia, como tatnbem en
trando logo em ação dir éta com ele. Posto que a luta 
não houvesse tomado carater volum oso de verdadeiro 
combate, devido à situação especia'liss ima do terreno e 
o adean tado do dia, ainda assim teve oport unid ade de 
constatar a tenacid ade, valor, coragem e sangue frio 
do nosso soldado. " 

Pa ra não nos alongarmo s, tran screv emos. apenas, a par te de 
combate que o comanda nte do bata lhão dirigiu ao comandante ge
ral da Brigada , contendo suc into relato das operações : 

"No dia 21. às 9 horas, mais ou meno s. tive conhe
cimento de que chegára a essa hor a, ao povo ado de 
São Ped ro, distan te daqui cerca de legua e meia. um 
piquet e de sediciosos compos to de uns 30 homens, do 
qual 8 se haviam destaca do em direção ao passo, pro
ximo à estação . Em vista disso, fiz montar 10 homen s 
do bata lhão, 0 vaqueano , o sargento ajud ante. como 
comanda nte. e tud o sob a direção elo capitão ajudante 
Cristalino Pedro F agundes, os quais mandei fazer um a 
emboscada alem do passo, un s 3 quilomet ros. 

Depois de algum tempo de espera , não aparecendo 
ninguem . o capitão Cri stalino resolveu ir adeante , em 
explor ~ ão. para verificar o que de fato havia . Momen
tos depois de mar char ru mo a São Pedro , se lhe depa
rou um grupo revolucionario de 7 homens, tendo o ca-
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pitão 'Cri stalino chegado a falar com o seu comandan
te. Nessa ocasião. uma parte do nosso piquete era ti
roteada de uma cerca prox ima. tendo o qu e defron tava 
o capitão Cristalino aberto fogo. O nosso respondeu 
incontinenti. tendo o inim igo se retirado para uma, ele
vação à retaguarda. 

Nessa ocasião. surgiu. pela sua esquerda . um gru
po aproximadamente de 30 revol ucionar ios. que logo 
iniciou fogo contra os nossos. Apesat· da superioridade 
nu meric a. o capitão Cristalino fingiu uma retir ada e 
fez-lhe uma emboscada . que não deu res ult ado devido 
ao estado de nervos de uma das praças. que fez fogo 
sem ordem. datndo assim o alarme. 

Em vista disso. o capi tão Crista lino resolveu reti
rar. hostilizando sempre o inimigo. que não fez pro
priamente perseguição. 

Em ouvindo os estampidos dos tiros. os revolucio
narios que se encontravam no povoado. num hotel. dis
persos e outros que carneavam um pouco aquem des
te. abandona ,ram tudo e se puzeram em fuga. como 
mais tarde fui informado por pessoas insuspeitas dali. 
Tambem me disseram elas que fizeram curativo s. na 
povoação . 3 oficiais sed iciosos em ferimentos do tiro
teio acima, . 

O capitão Cristalino regressou ao acampamen :o às 
17 horas. sem nenhuma perd a. 

Inf orma o capitão Cristalino que seus coman dados 
se conduziram com coragem. sendo de lamentar o entu
sias mo demasiado de que ficaram possuidos. prejudi
can do assim muitas vezes a ação. 

A população de São Pedro ficou grata ao bata,lhão. 
pelo acontecimento narrado, pois. como me informaram 
pessoas conceituadas dessa povoação . elas já tinham 
tomaldo toda s as providencias no sentido de arrecada
rem impostos. inclusive a contribuição de guerr a. 

Passados os fatos referidos. chegou ao meu conhe
cimento que proximo da Parada Chagas. situada 12 
quilometr os daqui. havia sobre o Ibicu1 um a1 ponte de 
madeira. capaz de dar passagem à tropa. Sem perd a 
de tempo. fiz um trem especial e. guarnecido por um 
pelotão. mandei destr ui -la. Mas. ao atingir à turma 
n.0 .•.. , da estrada de ferro, o comandante do pelotão, 
alferes Cassiano. foi informado que os revo lucionarios 
tinham danificado a linha, ferrea. inclu sive algum as 
pontes . que estavam incendiad as. assim como estavam 
passando na ponte acima referid a. 

Verificando tudo isto. deu YOlta o comboio. aqui 
chegando às 16.20 horas. 

Inteirado do que estava ocorrendo. mandei retirar 
a 2.ª companhia, que se achava de guarda à ponte daqui. 

Reunid o o batal hão e embarc ado rapidamente. di
ngi-me àquele local. sendo a cavalhada conduzida por 
deai,te. afim de não reta rdar a nossa marc ha•. Eram 
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cerca de 16.35 horas. quando, cautelo samente avance i o 
comboio até metade do quilometro 53, onde o fiz paraq·, 

Af. desembarquei as companhias e fiz avançar, como 
vanguarda. a 2.8. marchamdo as outras ao costado do 
trem (flanco direito) que chegou até o quilometro 54, 
onde ver ificamos a primeira ponte danificada. 

O inimigo . que estava alerta, tomou disposição de 
ata que e rompeu cerrada fuzilaria contra o batalhão, 
embora a mais de 1.500 metros. Imediatamente . dei or
dem à 2.ª companhia de avançar e tomar disposição 
de ataq ue. 

O seu comandante, cumpri ndo minha ordem, seguiu 
pelo leito dat estrada , acompanhado de um grupo, pro
curando o resto tomar posição na esquerda. A inepcia 
e a falta de energia deste oficial e de seus auxiliare s 
deu margem a que se pronunciasse desordem no flanco 
esquerdo, pois as praç as. tomadas de entusíasmo e co
mo verdad~iros alucinados. espalharam-se pelo banha
do existente, chegando muitas a ficarem com agua aci
ma da cintura. Este banhado é fortíssimo , tendo de 
largura 2 quilometros e de extensão duas leguas. 

Notando essa desordem . mandei o comandante da 
2.ª companhia fazer alto e. em seguida , determinei ao 
capitão Cristalino e tenente Cirilo. que atendessem o 
citado flanco. 

Retirada a maior parte das pra'Ças do banhado e 
resta belecida a ordem nes se flanco, ocuparam elas a 
coxilha situadat perpendicularmente à frente de ação, 
auxiliadas por alguns homens que fiz montar. 

Então já se pronunciou ai um movimento envol
vente , por parte do inimig o, que, dizem. era dirigido em 
pessoa por Honorio Lem es; mas. com a ocupação da re
ferida coxilhai, ele disist iu do intento. retirando-se para 
ponto mais afastado, longe de tiro eficaz . 

Mandei , então, o capitão Figueiró continuar a mar
cha; e tendo o mesmo feito alto log0 adeante. sem fa
zer comunic ação algum a, fiz avançar o alferes Cassiano, 
com um pelotão da 1.8. que. a peito descoberto. mar
chou quase um e meio quilometro, tom ando posição na 
terceira ponte, cujos dorme nte s ardiam em chama s. 
Nessa ocasião, o fogo inimigo aumen tou de intens idade. 

Parai gar antir a posição e facilitar o serviço de r e
muni ciamento. fiz avançar mais um pelotão da 1.a. com 
o capitão Marciano , ficando . então. pr otegida a ação 
do alfere s Cassialno. Est e num momento de entusiasmo 
e acompanhado de alguma s praças, atravessou a nado 
a parte forte do banhado Espirito Santo , suste ntando 
nutr ido fogo do lado oposto. Mais tarde , voltara m à po
sição anterior. 

'Com a aproxim ação ela noite , o inimigo levou vio
lento ataque ao flanco direito de nossa linha . pelo que 
reforcei-a com mai s um pelotão da 3.a. sob O comando 
do alferes Martin s, o qual prolongou a linha da l.ª 
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comp anhia. assim como ai seção de metralhad oras , sob 
o comando do alfer es Saturnino. 

Nesta linha. funcio naram dois fuzis au tomaticos. ten 
do o condutor do terce iro sido posto fóra de ação. Pres
taram bons serv iços e auxiliaram a conter a furiosa 
carga inimiga. compos ta de duas linh as. sen do uma a 
pé e outra a cava lo, que marrchava na retaguarda da
quela. 

Os fuzis da 2.ª compan hia agiam sem direção algu 
ma, razão por que não deviam ter dado res ul tado. No 
inici o do encontro com o aidversario, mandei hostilizar 
os seus flanco s por algumas rajadas de metra lhadoras. 
gasta ndo esta arma, durante toda ai ação, sómente 102 
t iros. 

Ao escurecer, cessou por comp leto O fogo inimigo. 
Alem de termos mantido as nossas posições, fiz à 

noite abrandar o fogo da ponte e com certa dificulda
de patssou a 3.ª compa nh ia, sob o comando do tenente 
Bandes, afim de levar um recon hecimento à Parad a 
Chagas e imediações, que verificou apenas a destrui
ção do material da refer ida Parada. pilhas de dormen
tes queiman do. rezes carneada s e nad a mais . Feit o is
to, recolheu-se a companhia ao local do combaite, às 
23 hora s. 

Nada mais tendo a fazer. em virtude da retira da do 
inimigo, regressei a esta estação. onde cheguei à O hor ai. 

No decorrer da ação. que começou às 17,40 hoi'as e 
term inou precisamente às 19.40, tivemos fer idos os sol
dados da 3.ª companhia José Inacio Gonçalves. Artur 
Macario e corneteiro Ageno r Spencer Cezar, da 1.ª 
companhia. gravemente; o 1.0 sargento João Mendonça. 
soldados Astrogildo Leal da Silva . Pedro Soares de 
Amorim e João José Carolino. desta companhia. leve
mente . os quai s foram todos transportados para o local 
do trem e pen sad os imediatamente pelos dr. Vieira Nu
fies e farmace uti co J onatas da Costa Pereira . 

Em chegando aqu i. fiz remover. sem demora. para 
Santa Maria . todos os feridos, em compa1t1hia do dr. 
Vieir a Nunes . os qua is foram recebidos na gare da es
tação desta cidade pelas autoridades mun icipais e pes
soas gradas , com as mais express ivas demonstraçõe s de 
car inho. sendo daí levados para a Santa Casa de Mi
seri cordia . onde estão em tratamento. 

O serviço de rem uniciame nto, devi do à distanc ia. 
que era de 1.500 metros . torno u-se muito difícil. princi
palmente por ser feito à peito descoberto, pois só dispu
nh amos, para os nossos movimentos, do leito da estra
da; ma s. mesmo ass im. foi a tendido conveni ent emente. 

Identica dificuldade deu -se com a condução dos fe
ridos. dos quais 3 tivera m de ser trans port ados em pai
diolas. 

Se não fosse a ação da 2.ª comp anhi a. o resulta do 
teria sido outro . pois a terceira pont e. t alvez, tivesse 
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sido ultra passada e não teri amos perd ido tanto tem 
po. dando ensejo a que o inimigo concen trasse seus fo
gos sobre o nosso flanco direi tç. prod uzindo-nos regu
lar numero de baixas . 

Muito tambem nos prejudico u o sol. que batia em 
cheio sobre a nossa pr imeira linha. ass im como a, fu 
maça da pon te. onde ardiam os dormentos. 

O inimigo que nos fez frente lutou em ordem. gas 
tou muita muniçã o e calculei o seu efetivo em 400 
a 500 homens. que ocuparam uma frente aproximada 
mente de dois quilometras. 

Fui informado que o grosso da coluna estava ocult o 
atraz de um grande capão. assim como ser de efetivo 
bem superior a 1.000 homens. Pretendiam acam par, 
porem. com a presença do bata lhão, desistiram. dei
xando gado abatido e churrasco. 

Prosseguindo a marcha, ' fizeram a~to meia legua 
depois, na fazenda de Eurico Chagas. onde carnearam 
80 rezes e ficaram a noite em prontidão. 

Às 6 horas de 22. continuaram a march a em dire
ção ao Pau Fincad o. 

Ao certo. ainda não nos foi possível saber o nume
ro de baixas.correndo varias versões a respeito. Te
mos certeza de 5. sendo um por morte e os outros por 
ferimento s . 

O nosso consumo de munição não atingiu a 3.500 
tiros. porem com a entrada de nossas praças no ban ha
do. per demo s calçados, perneira s. sabres e guarda -fecho s. 

O capitão 'Cristalino e alferes Adauto foram os ofi
ciais encar regad os de per correr a zona. onde travou
se a ação. ass im como do levantamento da mesma. 

Os oficiais conduziram-se. com exceção do capitão 
Figueiró e alferes Marinho. de modo a merecerem os 
seus louvores. assim como as praça s. sendo que a 
maioria dos da 2.ª compamhia é lamentavel que se ti 
vessem deixado arrebatar pelo ent usiasmo. prejudica ndo 
em gr ande parte a ação. Acampa mento na estação Di
lermando de Aguiar. 22 de outubro de 1923." 

Dos feridos , o corneteiro Agenor Spencer Cezar veiu a fale
cer no hospital de Santa Mari a. 

Depois de alguns dias de permanencia na Parada Chagas. o 
batalhão recebeu ordem de deslocc1t·-se para a vila do Rasaria. 
Quando em viagem . n0 dia 28. ao chegar à estação da Côrte. de
teve a marcha. para que seu comandante apresentas se cumpr i
mentos ao Ministro da Guerra. marechal Fer nando Setemb r ino de 
Carva lh o, que ali se achava. Es sa alta auto r idade em rap ida ins
peção . percorreu todo o combo io, não ocultando sua satisfação pe
la fórma em que encontrou a unidade , dirig indo palavras elogio
sas a0 seu comandante. 

Da vila do Rosario, a 29, deslocou-se em socorro da cidade de 
Pelotas . que fôra ocupada pelos sediciosos. ali chega ndo no dia 
seguin te, sem mais encontrar O adversalr io. 
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CAPITULO XI 

- O marechal Setembrino de Carvalho, 
Ministro da G-uerra, vem, ao Rio Grande, co
mo mensageiro da paz, - Combate na esta
ção de São B ento. - Ataque a Pelotas , -
Apreciação do coronel Juv enci o Lemos so
bre esse acontecimento. - A zona neu tra de 
Pelotas.. . . - Operações cont ra grupos r e
beldes em Alegrete. - Acontec imen tos de 
1.0 de novembro, em Porto Alegre. - Ata· 
que ao quartel do l.º regimento de cavala
ria, em Santa Maria . - Os revolucionarias 
pretendem atacar L ivramento. - Tentam os 
revolucionarias apoderar -se de Bagé. - Ti · 
roteio nas proximidades de Caxias; morte do 
alferes Afonso Al ves Coelho. -

Já que tivemos ocas1ao de fazer menção ao nome do marec hal 
Fernando Setembrino de Carvalho. Ministro da Guerra do gover
no do presidente Arutr Bernarde s. vamos dizer qual a causai de 
sua presença. no Rio Grande. 

Ao princi pio da luta, o governo central mant eve-se um tan
to indifer ente : acusavam-no. até. de simp atizante aos sedicio
sos. protegendo -os secreta mente. Estas acusações. porem. não atin
giam a todos os membro s do governo. pois entre eles . haviam -os tam
bem amigos do dr. Borges de Medeiro s e solidarios com a suai 
política . 

Era natural que. em uma luta de partidos. no antagonismo de 
idéas. isso se desse e. mesmo. entre elementos da guarnição fe
deral. à qual as autoridades superiores do Exercito não cessavam 
de recomen dar abso luta neutralidade . de quando em vez. houve s
se manifestações hostis aos defen sores do governo do Estado. 

Acusavam-se forças do Exercito . destacadas em varios pon-
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tos. com o fim de garantirem os proprio s federais. de favorecer os 
intentos dos sediciosos. 

Assim. por ocasião do combate de Ponche Verde, em princí 
pios de setem br o. constou que fuzis-metra lhadoras de umat força . 
em vigilancia na linha divisoria . haviam entrado em ação ao lado 
dos rebeldes. 

De outra feita . no decorrer do mesmo 
passa,geiros. em linha da fronteira. foram 
um soldado do Exercito, que conduziam 
munição para aqueles. 

mês, em um trem de 
presos um sargento e 
diversas maletas , com 

E. assim. diversas acusações, algumas infundadas. outras con
cretizadas. 

Vendo que os revolucionarios não conseguia m obter grandes 
vantagens pelas ar mas. pois eram batidos em qua se todos os re
contro s. um deputado federal. eleito pelo Partido Republicano. 
mas dele divergindo no momento, chegou a apresentar, na Cama 
ra, um projéto, autorizando a interven ção federal no Rio Grande, 
o qual foi rejeitado. 

Nessa altura dos acontecimentos e já depois de alguns me
ses de luta, o governo da Republica resolveu intev ir na questão, 
fazendo-o, entretanto, como mediador entre os partidos em luta ·, 
quase que reconhecendo aos sediciosos , com esse proceder , a qua 
lidade de beligerantes. 

Escolhe u, então, o presidente Bernardes. para vir ao sul. co
mo seu representante, o marec hal Setembrino de Carvalho, rio
grandense e que, dizia-se, era franc amen te simpatic 0 à causa 
ass isista. 

Entretanto, esse emissario conduziu-se, no desempenho do 
mandato, com muita, lisura e. como veremos mais adeante, con
segu iu , por um acôrdo honro so entre as duas partes. a cessação 
da luta fratr icida e ingloria , que talava o territor io gaucho, tra
zendo a desolação, o luto e a miseria a inumeros lares, sem falar 
nos enormes prejuízos materiais e economicos que causava. 

Viajando por via fer rea , o mare chal Setembrino, antes de vir 
a Porto Alegre. avistar-se com o presidente do Estado, teve en
tendimentos com diversos oposicionistas . principalmente com o dr. 
Joaquim Francisco de Assis Brasil. em sua residencia em Pe
dras Altas , e visitou varias guarnições do Exe rcito. 

Esse o motivo por que s. ex. estava na estação da Côrte. 
ponto de desembarque para a fazenda Nacional de Saicã, entre
gue à adm inistr ação do Exercito. 

A 25 de outubro, o tenente coronel Vitor Dumoncel Filho, 
comandante do 1.0 corpo da l.ª Brigada do Norte. então esta
cionado em Sant a Barbara , teve informações seguras de que Leo
nel Rocha, com sua gente , achavam- se na esta:ção de São Bento. 

À tardinha. marchou o corpo, pernoitando proximo à caixa 
dagua do arroio J~cuísinho. de onde prosseguiu. na madrugada 
de 26, rumo daquela estação. 

Deixando a via ferrea à direita e procurando a estrada que 
vai de Pin heiro Marcado a Tesouras . a força legal. pelas 8 hora s. 
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avistou a coluna rebelde, já marchando à direção de Palmeira. 
O tenen te coronel Dumoncel avançou, entã.o, com um piquete, 

procurando estabelece r contato com o adversário, que tentava fu
gir ao encontro . 

Após ligeiro tiroteio, em que entraram ew ação fuzis-me 
tralhadoras, os rebeldes debandaram em direção àquela cidade. 

Foi esta a ultima ação de fôrças da 1.ª Brigada Provisoria 
do Norte. 

A presença do Ministro da Guerra, no Estado , deu como que 
um grande alento às já desmor alizadas forças sediciosas. 

É que desejavam seus chefes bem impre ssioná -lo, procuran
do, por tal fórma, tirar vantagens em proveito de sua causa. 

Mas, pouco ou nada conseguiram; as pequenas vantagens ob
tidas em algum encontro eram logo desfeitas pelos revezes sofri· 
dos em outros. 

Jo sé Antonio Néto, general dos revolucionarios, tenazmente 
perseguido pela 3.ª Brigada do Sul, à qua l deu muito trabalho, 
fugindo sempre a um combate decisivo, conseguiu aproX1mar-se, 
na madrugada de 29, da cidade de Pelotas, . que assaltou, colhen
do-a de surpre sa. 

Era esta a ter ceira tentativa feita pelo chefe rebelde, tendo 
fracassado as duas anteriores. Um pouco mais feliz desta vez 
conseguiu entrar na cidade, para aba ndon a-la pouco depois, à 

aproximação de forças legai s e ante a resist encia de seus de
fensores. 

Dado a falta de comunicações oficiai s sobre tal fato, . . exce· 
ção apenas do telegrama do prefeito municipal adeante 'transcri
to, e por se tratar de um fato de relevancia, no historico da re
volução de 1923, solicitamos ao então major Scipião Lucas de Oli
veira, que colhesse, em Pelotas, dados a respeito , procurando ouvir 
pessoas conceituadas e recorrendo a outros meios que lhe fossem 
possíveis. 

Recebemos, em atenção ao nosso pedido, a seguinte descr ição: 

"Por tre s vezes, em épocas diferentes, o general 
Jo sé Antonio Néto, à frente de 1.700 revolucionários, 
ameaçou tomar a cidade de Pelotas. 

Por tre s vezes, a força policial , o 1.º corpo provi
sório, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Republicana 
ficaram a postos para a defesa da cidade. 

Ninguem mais jul gava que Zeca Néto pretendesse 
toma-la. Zeca Néto , entretan to, mantinh a vasta "quin
ta-coluna"' na cidade e sabia perf eitamente dos seus 
preparativos de defesa. 

Zeca Néto procurava o momento propicio para a 
sua investida, visto que, com a tomada da segunda das 
cidades do Estado , desferia um golpe amargo nos 
elementos governamentais. 

Foi assim que , pela s 5 horas da manhã de 29 de ou· 
tubro de 1923, julgando oportuno o momento, entrou 
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na cidade até o quarte l e os posto policiais, sem ser 
presentido~ . 

Para este feito, alem da "quinta-coluna" que o in
formava a todo momento, as proprias patrulhas que 
vigiavam as cercanais da cidar'., ou lhe entregavam 
ou eram presas. . 

Não é possível precisar-se o efetivo da coluna re
volucionaria, pois não ha unifomidade siquer em duas 
fontes. A mais acatada, en tr etanto, é a do sr . 1.0 te 
nente Hamilton de Andrade Leão, que diz ser alem 
de 400 homens. 

O sr. capitão comandante do 1.0 corpo provi sorio, 
em sua ordem do dia, diz que se sabia esta r o inimigo 
a 8 leguas da cidade e a vigilância a cargo da policia 
administrativa . . . . . . e foram pegados de surpresa . 

Ao serem atacados, os postos de resistencia esta 
vam com os seguintes efetivos: 

1.0 corpo provisorio, na Agricola ..... . 
1.º posto policial . . .................. . 
2.0 posto policial ................... . 
3.0 posto policial ............. . ...... . 
Corpo de Bombeiros .... .... ....... . 

80 homens. 
15 homens. 

6 homens. 
7 homens. 

13 homens . 

O ataque se produziu simultaneo a esses postos de 
resis tencia. 

No 1.0 posto, depois de haver sido morto no seu 
posto de hon ra, o tenente Fr ancisco Je sus Verneti, a 
resistenci ::i durou 3 horas. 

No 2.0 posto, o comissario Arruda com seus 5 
companheiros, na impossibilidade de resistencia, retirou, 
levando o armamento. 

No 3º posto , o comissario Olimpio , com seus 6 
companheiros, foram feitos presioneiros, sem re sisten cia· 

No Corpo de Bombeiro s não houve rc sistencia e 
seus 13 homens foram feitos prisioneiros. 

A ação na Agrícola, com o 1.º corpo provi sorio se 
acha bastante explicada nos dois documentos de que 
junto cópia, esquivando- me, portanto , de qualquer co
mentaria." 

Os dois documentos, a que o major Scipião faz referencia , 
são os seg uint es: 

"l.º corpo da 3ª Brigada Provisoria do Sul. Acan
tonamento na cidade de Pelotas, 3 de novembro de 
1923. Ordem do dia n .0 •• 

Para conhecimento do corpo e devida execução, 
publico o · seguinte: 

Combate. - As 5 horas do dia 29 do mês findo, 
quando repousava todo pessoal, sem que tivesse co· 
nhecimento da aproximação do inimigo, que , seg undo in
for mações de fonte segura, achava-se no logar deno-

• 
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min ado P alh a Branca , no 5.0 distrito de ste município, 
numa distancia de 8 legu as aproximadamente, estando 
a vigilancia da cidade a cargo de polic ia admi nistrati
va , fomos assalt ados por uma for ça revolucio naria ao 
mando de Jo sé Antonio Néto, vulgo Zeca Néto em nu
mero de 400 hom ens, mai s ou menos. Os rev oluciona
rios entra ram na cidade e tomaram posição na Cer
vejarià Ritter, sem que a vigilancia os tive sse presen
tido, ataca ndo o nos so acantona mento pelo flanco di
reito. fren te e fundo , depois de haver em alojado na 
Uzina da Companhia de Bonde s, a qual é zona neutra 
e como tal SP achava guarnecida pela força federal do 
go bata lhão de caçador es, grande nu mero de bando lei· 
ro s. 

Como ne ssa hora, o sr. major comandante, Aldro 
vando de Andrade Leão, que pernoitára em sua resi
dencia partic ular , ainda não se achasse no acantona· 
menta, assumi a direção do combate e defesa com 80 
homens apenas, visto o excedente achar-se em diligen
cia no interior . Para isso, distr ibui o pessoal da força 
da seguin te fórma: flanco direito e fundo, o sr. capi
tão Alvaro Avila Scobar e suba lterno tenente Hamil· 
ton de Andrade Leão, com 30 homens; frente, o sr. 
capi tão Leo poldo Rodrigue s de Araú jo, assis tente do 
material da 3.ª Briga da do Sul , com 20 hom ens sus
tentando 6 hor as consecutivas de cerr ado fogo, pois o 
1mm1go. à viva força, pretendia, nos desa loj ar e 
dessa fórma apoderar- se do material do cor po que, 
fe lizmente , fico u intato , por ter sido o inimigo repeli
do duas veze s. Para o exi to que t ivemos, muito con
correram os srs. capitão aju dante Antônio Alexa ndre 
Soares , que esteve sempre no seu posto, receben do e 
tr ansmi tind o as minh as or dens com muita inteligencia, 
de um a outro setor do combate; capitães; Alvaro Avila 
Escobar e Leopoldino Rodr igues de Ar aúj o, comandan tes, 
respectiva mente, dos Fl ancos direito e fundo, e fre nt e, pe 
la maneira briosa com que dirigiram a ação, r eve land o cal
ma, bôa orien tação, a par de comprovada energia e co
ragem, pois o sr. capitão Escobar, ape sar de ter o pes 
coço va rado por uma bal a, não esmoreceu , ao contr ari o, 
mais resoluto, encorajava seus comandados para a vi
toria que estava proxim a ; tenente Normelio Calvara, 
que , na qualidade de quartel-m estre int er ino , mais uma 
vez se revelou o mesmo companheiro destemi do de ou
tro s combate s, suprindo, com muit as pr estesa, o remu· 
niciamento de tod as as linha s de atirador es; tenente Ha
milton, de Andrad e Leão que, na qualid ade de subalter-
no da linha do fundo , não cedeu um pa sso ao inimigo e, 
apesar de ferido levemente em uma das perna s, cora
jo so e dedi cado, levou seus coma ndados à vitoria; al!e 
res-secretario Heito r Bandeira que , com muita int eli
gencia, auxili ou o meu coma ndo durante o combate; 
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sargento ajudante Alvarino de Souza Muniz que, com 
a maior bôa vontade e sangue frio, percorreu as linhas 
de atiradores, distri buindo munição e trazendo pedidos 
de providencias urgentes , solicitadas pelos comandan
tes dos setores. Tambem eu fui ferido levemente no 
braço direito , quando , diri gindo a ação, percorria as li
nhas de combate, não me impo sibilitando , entretanto, 
de continuar no cumprimento do dever. As 6 horas, 
chegou o sr. major Aldrovando de Andrade Leão , co-
mandante, interino do corpo , que assumiu a direção do 
combate, sendo que, para atravessar as linhas inimigas, 
teve que fazer uso de vestes diferentes do uniform e da 
corporação tendo , ao assumir o comando, vestido um 
uniforme do sr. capitão Leopoldina Rodrigues de Araú
jo, com o qual morreu , varado por uma bala , 5 minu
to s depois. Deante desse doloroso acontecimento, com 
a alma sangrando de dôr pela perda de tão distinto 
quão valoroso chefe e amigo, reas sumi o comando do 
corpo, conforme ultimo pedido do ex tinto ao sr. capi
tão Leopoldina Rodrigues de Araújo: - É meu subs
ti'tuto legal o capitão Orlando Cruz, com apr ovação una
nime da oficialidade -. Não posso tambem deixar de, 
fazer menção a todos os graduados e praças deste cor
po que tomaram parte no combate, pelo valor, cora
gem, dedicação e irrepreensível conduta. Com bastan
te pesar , consigno, aqui , a seguir os nomes dos nos
sos distinto s e va lentes camarada s heroicamente tom
bados no campo da luta, em defe sa da ordem e da le 
galidade, re gistrando um voto de pesamos à família de 
cada um: major Aldrovando de Andrade Leão , tenente 
Henrique de Andrade Leão, alferes Elias Utaliz Soa
res soldados Franci sco Pontes, João Costa de Olivei
ra , Manoel Caetano Carneiro , João Antônio da Silva , 
Jo sé do Carmo e João Holman , todos do 1.0 esquadrão. 
Feridos - capitão Alvaro Avila Escobar , tenente Ha
milton de Andrade Leão, 1.0 sarge nto José Maria de 
Freita s, 2.0 sargent os Contin entino da Veiga Pí e So
lon Soare s, 3.0 s sarge ntos Jo sé Maria Fagundes e Ar
mando Soar es, cabos João Soares , Felisberto Vaz, José 
Fadine e Benjamim Daniel , soldados Alcino Pôrto Ale
gre, Trajano João Antônio , Gabriel Redinha Euzebio 
Garcia , Canuto Coutinho, todos do 1.º esquadrão· Her
mínio Vieira, do 2.0 ; Alvaro Maurell, Nilo Amarai Qua
drado , Alcides Gomes, Atanagildo Macedo, Lourival 
Rosa , Silverio Centeno e João Mendes todos do 3.0 es
quadrão e, ainda, o 2.0 sargento Decio ' Dutra, deste es
quadrão . Em tempo : é com justiça que menciono , tarn
bem, o nome do valoroso alferes Gregorio Brurn que 
se portou com inexcedível bravura durante o cÓmba
te, não só no flanco direito e fundo , auxiliando os bra 
vos capitão Escobar e tenente Hamilton mas ainda 
fazen~o rechassar um grupo de bandol~iros · que s~ 
aproxunou da margem esquerda do rio Santa Barbara. 

• 
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Aind a em tempo : o inimigo teve 9 morto s, que for~m 
enterrados no cemitério desta cidade , sendo um ~aJor 
um capitão, 2 alferes e 5 sold ados: . ~r ande quantidade 
de ferido s entr e estes diverso s oficiais , sendo 13 r e
colhidos à Santa Casa desta cidade . Fui , ainda infor
mado que • 3 carroças acompanharam os bandoleiro s car 
r egada s de ferido s. 

Louvor e agra.(iecimento - E-me grato louvar e 
agradecer a todo s os. srs. oficiais, inferiores e praças do 
1.0 corpo, qu e tomaram parte no combate q1,te :Venho 
de mencionar, pelo valor , amor, dedicação à causa da 
legalidade, conturbada pela horda de bandol~iro s, am
biciosos e despeita dos, que não procuram senao semear 
o luto e a desgraça no seio da familia riograndense. 

Po is esse valor e essa bravura já tendes tantas ve
zes demonstrado , com aplau sos e admiração e mais 
uma vez viestes confirmar à distinta popul ação pelo
tense , que admira e aplaude a vossa bravura. Vi\1a a 
Repub lica! Viva o Rio Grande do Sul! Viva o governo 
legal! Viva o dr . Borge s de Medeiro s! (A) Orl ando 
Cr uz. Capitão comandante interino." 

"3.º Br igada Provi sori a do Sul. 1.0 corpo. Ao sr. 
capitão comandante interino . Part e do combate. As 5 
horas da manhã do dia 29 de outubro ultimo, fomos 
desperta dos por cerrada fuzilaria do inimigo, que já 
havia sitiado o alojam ent o das praças. Neste alojamen
to, estavam armad as sómente as praças do 2.0 esgua
drão e a guarda do acantonamento, que constava sómen _ 
te de 6 soldados e um cabo. Estando eu na arreca
dação do 3.0 esquadrão , chegaram os srs. capitães Or
lando Cruz, Ant ônio Alexandre Soare s, Alva ro Esco
bar, tenente Henrique de Andrade Leão e 3.0 sargento 
José Mar ia Fagunde s. Desta arrecadação, nós faziamos 
fogo contra o inimi go, qu e tambem era tenazmente re 
sisti do pela guarda do 2.0 esquadrão. Tendo o inimi
go já abandonado as gra des que cercavam o aloja 
m ento das praça s, devido à re sistência do 2.0 esquadrão 
e daqueles oficiais e 3.0 sarge nto, que atiravam da ar
rec adação, os ,soldados que estavam no alojamento vie
ram às suas arrecadaçõe s, para se armarem e municia
r em. Tendo depois 20 pra ças armada s e municiadas , 
por determinação do sr. capitão fiscal Orlando Cruz, 
avan cei com estes 20 homen s, pelo fundo , para as pro
ximidades da Uzina , encontrando aí o sr. major Al
drovando Andrade Leão, que me deu ordem para que 
seguisse , com 10 homen s, em direção à ponte, até en
contrar uma cavalhada , enquanto que ele seguiu com 
os outros 10, para guarnecer as embocaduras de ruas· 
conforme sua determinação avancei, ficando feridos' 
neste avanço, o cabo João Soares e 4 soldados, send~ 
que um gravemente. Tomei posição com as praças res
tante s nos muro s, de onde fiz começar o fogo sobre o 
inimigo, que havia já tomado posição na referida pon-
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te. Deste local , recebi ord em do sr. capitão Orlando 
Cruz , para regressar 1:º acanto!1amento, aí chegan_do 
me ordenou o sr. capi tao Antonio Soares, que assumis
se a direção geral do flanco direito e fundo , ficando à 
minha disposição os alferes Gregorio Brum e Elias 
Utaliz Soare s que, com o seu pelotão, ordenei tomasse 
posição no flanco direito , e ao alferes Brum, nas mes
ma s condições, no fundo . O inimigo , achando -se alo
jado nos telhados da Cer vejaria Rit er e das casas pro
ximas àquele estabelecimento , fazia cerrada fuzilaria 
sobre o flanco direito ,. caíndo feridos aí 4 soldados. Con
tinuando o fogo até às 11,30 horas, quando tombaram 
morto s o alferes Utaliz e um soldado , ficando ferido o 

2.º sargento Continentino. que veiu à arrecadação geral 
fazer os necessarios cur ativos e regre ssou à linha, con
tinuando a combater até o final da luta. Estando este 
flanco enfraquecido e continuando o fogo intensivo , de
terminei ao alferes Brum, que fosse, com mai s 4 solda
dos, assumir o comando do flanco dire it o, em subst i
tuição ao alferes Utaliz , deixando em seu logar (coman
do do fundo) o 2.0 sargento Escobar. O fundo era , de 
quando em vez, atacado por pequenos grupos que se 
achavam num caseb re. Assim contin uei até 2 horas 
da tarde, quando o inimi go retirou-se numa debandada 

vergonhosa. Termina ndo, não posso deixar de meneio· 
nar , mais uma vez o nom e do 2° sarge nto Continenti 
no da Veiga Pí, que me auxiliou val orosamente, · apesar 
de ferido; destaco, tambem , o cabo Capitulin o Roch a, 
que demonstrou grande sangue frio e dai um valente, 
e ainda os cabos Felis berto Vaz, João Soar es, que se 
portaram com heroismo; o cabo Vespucio Alv es, em-

pregado na arrec ad ação geral, qu e me pediu qu e o le
vasse para uma das min has linhas , satisfazendo o seu 
pedido , ele me agradeceu com sua valen t ia e heroísmo , 
já demonstrad os em outro s combates. Não posso dei
xa r ainda de fazer menção ao valor demonstra do pel o 
soldado Alcide s Gonçalves, do 2.0 esqua dr ão, que mos.. 
trou verdadeiro desapego à vida, durant e o combate. 
Em tem,.Po: tambem eu f ui ferido. Tombou morto ainda 
o soldado João Holman, no avanço feito sobre a ponte. 
LOUVOR - Com imen ·so prazer , louvo a todos os gra
duados e praças que combateram sob as minh as or 
dens , pela irreprensivel conduta e demonst rado sangue 
frio. Relação dos ferid os e mortos - mortos : Alferes 
Elias Utaliz Soares, soldado João Holman , soldado 

Francisco Fontes, soldado J oão Costa de Oliveira, sol· 
dado José do Carmo, sold ado Manoel Caetano Carneiro; 
feridos: 1.0 sargento J osé Maria de Freitas, 2º sargen
to Continentino da Veiga Pí , cabo Jo ão Soares, cabo 
Felisberto Vaz , cabo José Fadine, soldado Alcino Por . 
to Alegre , soldado A'tanagildo Macedo, soldado Hermi
nio Vieira, soldado Silverio Caetano , soldado Louriva l 
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Rosa , soldado João Morais, soldado Nilo do Amaral 
Quadrado. Acantonamento em pelotas, 1.0 novembro de 
1923. (A) Hami:lton de Andrade Leão . Tenen te coma.o
dante interino do 3.0 esquadrão." 

A proposito do ataq ue a Pelotas, o intendente muni cipal , co
ronel Pedro Luiz da Rosa Osorio, dirigiu, ao pre sidente do Esta
do, a seguinte comunicação tel egrafica, dando maiores detalhe s: 

"Pelotas, 31 - Os · revolucionarias entraram nesta 
cidade ao romper do día 29, te ndo ante prendido os 
v1g1as. Acordei-me com minha residencia cercada . Os 
postos policiais em igual circunstancias . Mesmo assim, 
o l.º posto policiall. fez heróica resistencia, durante 4 
horas , caíndo mortalmente ferido à sua frente o ,bravo 
sub -intendente Francisco Jesus Verneti. Outros pos· 
tos policiais fizeram menor resistencia, devido à vio
lencia e surpresa do ataque, morrendo a sent inéla do 
2.0 posto. Resalto a ação valorosa do 1.º corpo pro
visorio, aquartelad o no Pavil hão Agrícola, na Estação de 
Artes e Oficias. Apesar de sit iado pelo grosso da co
luna inimiga, os seus destemidos oficiais e soldado s fo
ram de uma heroi cida de sem limites. O heroico e ma
lograda major Aldrovande, resolvendo, após o desalo
jamento dos revolucionarias para a ponte de Pedra, 
apoderar-se da cavalhada inimiga, nes se momento caiu 
mortalmente ferido, com tem po ape na s de passar o co
mando ao seu substituto o br avo capitão Orlando 
Cruz. O combate continou ainda até às 13,30 horas. 
Quando o inimi go desanimado compreendeu não po_ 
der dominar a situação iniciou a reti rada desapare 
cendo da cidade às 14 horas. O resto do dia e da noi
te o patrulhamento foi feito pelo 9.0 de caçadores. 
Ontem agra deci o auxilio do Exercito. O patrulhamento 
passou a ser feito pelo 1.0 corpo de . provisorio. Durante 
a estadia, em Pelo'ta s, do inim igo, o comercio fechou. 
A situação local está calma e normalizada desde on 
tem. Os revolucionarias invadiram a Int endência, com 
alguns element os adversarias, inutilizando papeis e li
vros que enco ntrar am . Os postos policiais ficaram com 
o mobiliaria comp letamente destroçado. Soltaram todos 
os preso s, inclusive os processados. Le varam os re
volucion arias desses postos 82 Mau sers, ultimamente 
cedi das pelo 1.0 corpo, 300 Mannlichers, sem munição 
e em mau estado , 30 Comblains in servíveis, inciusive 
6.000 tiros de varios calibres. Tambem levaram a ca
valhada dos posto s policiais e de particulares , inclu 
sive algum armamento destes. Na União Republicana 
e Diario Popular foram quebrados os vidros e inutili
zados alguns moveis. O elemento adversaria loca l au
xiliou materialmente os invasores, avolumando a impe
tuosidade do ataq ue. Ontem chegaram as forças legais, 
comandadas pelo coronel Massot e major Tomazi. A 
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impres são minha e que as forças de Zeca Néto eram 
de 400 homens, mais ou menos, bem montados e arma
dos. Os nossos mortos são 11, sendo o tenente Verne
ti, sub-intendente do 1.º distrito, 3 oficiais: major Al
drovando, tenente Henrique Leão, alteres Utaliz Soa
res, um guarda municipal e 6 soldados, do 1.0 corpo. 
Os inimigos tiveram muitas baixas, sendo levados al
guns feridos. Na cidade é calculado em 40 de ambos 
os lados . Foram mortos 4 transeuntes e feridos 7, 
inclusive 4 mulheres. " 

O efetivo calculado de 400 homens para a coluna atacante, 
achou-o exagerado o coronel "Juvencio Lemos, comandante da Bri
gada do Sul, salvo, disse ele, se foi fortemente engrossada 
por elernen'tos da propria cidade .. 

E assim afirmou porque tal força, nas vesperas da ação, no 
cerro do Marcelino , fôra contada, de um a um , dando o total 
de 235 homens .. 

Sobre os defen sores da cidade de P elotas , é intere ssante t ra 
zer para aqui a palavra insuspeita do conceituado chefe , exposta 
em seus Apontamentos Histórieos: 

"No dia 26 (de outubro) , perseguiu ainda o ini
migo até o rio Piratiní, fazendo-o passar para a mar
gem direita, onde se. internou na ser ra da Fachina. 

Aí, achou de justiça atender as necessidades da 
tropa, Estando muito perto da vila de Piratiní, apro
ximou-se dela , afim de deixar a infantaria descansar 
uns 3 dias fa zendo pensar-lhe os feridos dos pés e 
comprar-lhe alpargatas, o que fez , chegando à vila no 
dia 27 e ali acampando, não sem comunicar ao presi
dente do Estado o que havia feito .. 

Néto , naturalmente, sentiu logo, ou soube por es
piões, que lhe não faltavam, que a força do governo 
havia cessado a perseguição e recolhido-se a Piratiní. 
Sabia, por outro lado, por informações seguras do co
mité revolucionaria pelotense , que as forças republica
nas de Pelot as viviam em completo "dolce far niente .. " 

Havia, ali , o 1.º corpo, com o efetivo de 130; a po
lícia municipal , com 80; o Corpo de Bombeiros, com 30, 
e a Guarda Republicana, com 200 homens. 

Eram , ao todo , 480 hom ens, para mais e não para 
menos, todos muito bem armados e com munição à far 
ta. Que poderia fazer Néto com os seus 250 hom ens, 
que andavam a fugir pelas matas, onde não lhe falta
vam ótimos logares para esperar e dar combate.até de 
emboscada, como no cerro do Marcelino, pensar, si
quér , em atacar Pelotas , si não 'tivesse a certeza do ig
nominioso desleixo dos responsaveis pela segurança da 
cidade? 

Mas não, o 1.0 corpo não tinha segurança nenhuma 
em seu acampament o, nos galpões da Assoc ;ação Ru
ral, a não ser a comum em tempo de paz , e o pessoal 
- oficiais e praças -, em grande parte, inclu sive o co-
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mandante. dormia fóra; a policia municipal . a cuja guar
da exclusiva estava o serviço de seguranç a nos arredo
res da cidade. estabelecia. à noite . algumas patrulhas, 
a cavalo , pela Tablada . Tres Vendas e Fragata; mas, 
essas patrulhas. sem nenhum serv iço de ronda e, tal
vez. até vendida s ao comité revolucionario , quando che
gava a madrugada , à hora do perigo, em que a vigilan
cia devia redobrar. abandonavam o serviço; cada póli
cial recolhia-se à casa da respectiv a "china" e ia dor
mir; a "Guarda Republicana" reunia-se todas as noites 
no saguão da Intendencia Municipa l, fazia exercícios de 
manejo de armas , palestrava, valentemente e. à meia 
noite, cada qual p'rá sua casa; o Corpo de Bombeiros. 
onde existia um assás grande deposito de armamento e 
munições (disse-se que até uma metralhadora) , tam
bem dormia despreocupadamente. conservando alerta, 
si tanto. alguma praça de plantão. para ate nder ao te
lefone, no caso de algum incendio. 

Néto, muito bem informado de todas essas minu
cias , não teve duvidas. cedeu às instancias de seus cor
religionarios e tocou-se para Pelotas, onde entrou na 
madrugada de 29 de outubro." 

Imperdoavel. sob todos os aspectos , tão grande incw-ia: sabia
se o adversario a 8 leguas , apenas . ·da cidade; guarnecia-a uma uni
dade militar e sua segurança era entregue à guarda municipal. fi
cando aquela completamente despreocupada. E, o que é mais de 
admirar, ainda, é que comandava o 1.0 corpo o major Aldrovando 
de Andrade Leão. moço valente e brioso, egresso. havia pouco 
das fileiras do Exercito, onde tirára o curso da Escola de Sargen
tos de Infan taria, o qual. portanto. não podia ignorar o perigo 
a que expunha seus comand ados e a propria população. com ta l 
proceder. 

E tal descuido custou-lhe a propria vida, a de um irmão e de 
outros compa nh eiros. 

Na ordem do dia do capitão Orlando Cruz, fez ele referencia à 
zona neutr a, cuja guarda era confi ada à força federal. 

Em varias cidades. à suspeita de aprox imação de forças rebel
des, imp ortantes emprezas recorri am à guarn ição federal, pedindo 
garantias; estas lhes eram dadas, mediante o envio de alguns ho
mens que . representando o Exercito , seriam a seguran ça da pro
priedade. quanto aos ataques de um ou de outro lado. Chamava
se o local ass im ocupado: zona neutra. Não podia ser utiliza da por 
nenhum dos combate nte s, se chegas se a haver encontro , sob pena 
de desrespeito à força federal e de providencias energicas do Mi
nistro da Guerra. 

Em Pelotas, a0 dar-se o assalto de Zeca Néto. uma das zonas 
neutras era a Uzina da Companhia de Bondes. mas , como vimos, 
os que a guarneciam facilitaram aos revolucionarios a localização 
de elemento s seus em dependencias da mesma. para alvejarem as 
forças rep ublicanas. 

É que, nem sempre. as zonas neutras cum priam rigorosame nte 
o seu dever ... 
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Mas . ta is descuidos eram sempre favorave is aos rebeldes; pa!'a 
os gover nistas. havia muito. e até cer to pont o. lnexplica vel rigor. 

E . para fin alizarmos o rel ato dos acontecimentos do mês 
de outu bro. vamos t ranscreve r um telegrama receb ido pelo presi
dente do E stado, dando conta de operações, contr a grupos re
beldes, no int erior do município de Alegrete, entre os dias 24 e 
29 do mes mo mês : 

"Alegrete , 31 - Part imos a 24, regres sando hoje. 
A 28, no passo do Fer rão. sobre o Ibirapu itã , um pe
lotão do 3.0 provisorio. comandado pelo tenente Libe
rato Gomes da Luz. que fazia a nossa vanguarda. des
cobr iu e ataco u uma força de 50 homens. comandada 
pelo coronel Heraclides Conceição. Preve nida a nossa 
força, avançou um reforço da vanguarda. compo sto de 
um esquadrão do 4.0 corpo provisorio . O inimigo . ba
tido, foi persegu ido até tre s leguas. O coronel Hera 
elides Conceição perde u o cavalo ensilhado, barr acas. 
acolchoado s. as bota s e uma espora. que estão em nos
so poder . Fugiu na garupa de um companheiro. Apri
sionamos 3 homen s. um dos quais ferido. Tom amos 8 
armas. 50 cartucheiras, 1. 500 tiros. 50 cava los, entre os 
qua is 5 ensilhados , um clarim e 2 cargueiro s com vi
veres . A 29, fez a nossa vanguarda um esqu adrã o do 
4.0 corpo provi sorio, comandado pelo capitão Miguel 
Dias. que surp reendeu e bateu na estancia do Canta
galo um grupo de 25 homen s. que fugiu desordenad a
ment e. depois de ligeiro tir oteio. Era chefiado esse 
grupo por Hildebr ando Marque s e Osorio Silva . Inter
naram-se no rincão do Inferno. Persegu imos até per
de-los de vista. No seu acampamento. abandonaram um 
cargueiro com 5.000 tiro s. 2 armas. 3 capas. 30 cavalos 
e 3 pares de arreios. Não tivemos mortos nem feri
dos. Acabamos de saber que foi recolhido à Caridade 
daqui. um outro revol ucionario ferido n0 passo do F er
rão e de nome João Machado da Silveira. Sauda ções 
afetuosa s. Tenente coronel Oscar de Souza. Sergio de 
Oliveira ." 

Ao m1ciar-se o mês de novembro. a situação conservava-se 
n0 mesmo pé. perc orr endo os grupos sediciosos o interior do Es
tado, sempre per segu idos pelas forças legaj,.<;. que lhes não davam 
treguas. 

O marechal Setembrino de Carvalho, depois das conver sações 
com os principais chefes revolu cionar ios, era aguardado, desde 
fins de outubro, em Porto Alegre. afim de entra r em entendimen
tos com O pres idente Borges de Medeiros. àcerca da missão de 
que o incumbira o dr. Artur Bern ardes. 

• • 
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Entretanto. só no dia 1.0. à tarde. s. ex. chegou à capital. 
A par da recepção oficial. feita pelo governo do Estado e a que 

lhe davam direito, não só a sua alta patente militar, como tambem 
a elevada função publica que desempenhava. o partido oposicionista 
tambem compareceu ao seu desembarque, no Cáis do Porto, afim 
de homenagea lo . 

Dada a exaltação de animos . era de esperar-se acontecimentos 
desagrada veis. mas . estamos certo. ninguem teria previsto a que 
ponto chegariam. 

Desde o seu desembarque. grupos de libertadores (não os cha
maremos revolucionarias nem rebeldes, porque , entendemos. assim 
só devem ser designados aqueles que . com desassombro. sal:ram a 
campo. a defender de armas nas mãos os seus ideais) vinham dan
do vivas a Assis Brasil, ao mesmo tempo que provocavam os re
publicanos com dito s e chala ças . 

S. ex . após receber as continencias militares. dirigiu-se ao 
Grande Hotel. à praça Senador Florencio, de uma de cujas saca
das dirigiu ligeira saudação ao povo, em seu nome e no do presi
dente da Republica ·. 

Quando o dr. João Carlos Machado ia iniciar sua oração. sau
dando o Ministro. em nome do governo do Estado. os adversarios 
começaram a fazer grande assuada e a dar vivas aos seus proceres. 

Deante da impossibilidade de falar o orador , o marechal Se
tembrino retirou-se para o interior do Hotel. 

Disse-se que, logo após, um cidadão, assisista exaltado, agitou 
de uma outra sacada um lenço vermelho, fazendo sinais, ao mes
mo tempo que uma senhora tambem agitava fitas da mesma côr. 

Talvez fosse esse o sinal combinado para uma arruaça ou, 
quiçá, pura coincidencia. mas , imediatamente, ouviu-se um tiro e. 
em seguida. diversas descargas contra a patrulha da Brigada Mi
litar , que policiava • o local. 

Atacada de inopino. a força ficou indecisa ante a multidão que 
tinha a sua frente. não sabe ndo como agir, mas. continuando os 
tiros , reagiu e fez fogo contra os ataca ntes, que se dispersaram 
em t odas as direções. 

As autoridades policiais , à muito custo. conseguiram acalmar 
a multidão e parecia estar tudo terminado. 

Entret anto, quando fôra iniciado o conflito . o comandante ge
ral da Brigada mandára vir para o centro da cidade um contin
gen de 40 homens. do 3.0 batalhão de infantaria, sob o comando 
do capitão José Machado da Silva. 

Quando essa· força defrontava a 'Caixa Economica . pelo lado 
da rua 7 de sete mbro , foi atacada por elementos oposicionistas que, 
entrincheirado s nas colunas do edificio e do interior da praça Se
nador Florencio e das port aletas de outros predios , alvejavam-na. 
Com a reação da força. estabeleceu-se novo tiroteio. do qual re
sultaram diversas mortes e ferimentos em grande numero de pes
soas. 

Finalmente . com a interv enção do general Est ilac Leal. co
mandante da 3.ª Região Militar, cessou tudo; a força estadual re
tirou-se e a ordem passou a ser assegurada por um contingente do 
Exercito. 
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Dos tirote ios, segundo relações publicadas pela Imprensa. re

sul tara m 5 mor tos e 32 fer idos. afóra o elevado numero destes que 
se retiraram para suas residencias , não sendo atend idos pela As-
sistenc ia Pub lica. · 

Entre os elementos da Brigada Militar , foi ferido o a lfere s Ju s
tino Cardoso da Silva. 

Tendo o l.º regimento de Cavalar ia saído para operações, seu 
quarte l. em Santa Mari a, ficára guarnecido por um pequeno con
tingente. de 22 homens do 3.0 corp o da 5.ª Brigada do Centro . sob 
o comando do capitão Raul Sovera l. Eram. em geral. homens que 
tendo adoecido em campanha. tinham vindo convale scer na cidade. 

Clarestino Bento. chefete rev olucionario . informado dessa cir
cunstancia re solveu atacar aque le proprio publico . com o fito de 
apoderar-se do armamento que ali devia existir. 

Boat os nesse sent ido enchiam a cidade , desde a noite de 1.0 de 
novembro. dizendo-se que o adversario dela se aproximava pelo 
passo do Verde. 

Efetivamente . seriam pouco ma is de 3 hor as do dia 3, quando 
a população foi despertad a por forte s desca rgas de fuzilaria , v in 
das do lado sul da cidade; déra-sé o ataque , ainda sob as trevas 
da noite . por uma força reb elde de 150 homen s. 

A pequena guarnição . entretanto. não se deixára apanhar de 
surpresa; já esperava o assalto e resisti u bravamente. 

O tirot eio durou 3 horas ; os atacantes foram de um a tenaci
dade combativa e de um arro jo à toda a pro va. pois avançavam. 
a peito descoberto . e iam re cuar ou tombar jun to às parede s ou 
ao portão do edificio . trespassados pela s bala s dos ainda mais bra
vos e mais arrojad os legalistas que o defendiam. 

Ao raiar do dia. vendo infrut ífero o seu intento Clare stino re
cuou desordenadamente , com sua gente; falhára o ataque e falhá
ra , tambem . o reforço que element os sediciosos da cidade lhe ha
viam pr ometido. 

Custou -lhe essa aventura 4 morto s no local da ação e mais 2. 
que vieram a falecer no Hospital. e 7 feridos. 

Os defen sores nenhuma baixa sofreram. 

Ao dia 4, desde cedo. começa ram a chegar a Livrament o no
ticias de esta rem grupo s revo lucionario s nas proximi dade s do 
passo do Ibirapuitã e, .mais tarde. no marco do Lopes. 

Foi colocada uma força neste local. sob a direção do delega
do de policia. a qual. depois do meio dia . foi reforçada por um 
pelotão do 2.0 regimento de cavalar ia. sob o comando do tenente 
Manoel Otacil io de Freitas Ramos. 

ÀS 14 horas. a vanguarda da coluna de Honorio Lemes . com
posta de mais 100 de homens, atac ou a força legal, travando-se re
nhido tirote io. 

• • 
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Ante a superioridade numerica do adversario. os republicanos 
retiraram e vieram oferecer nova resistencia no passo do Registro. 

Percebendo a chegada de refor ços. os sediciosos abandonaram 
o campo da luta. em retirada. 

Na refrega. os legalistas tiveram 5 feridos. sendo 2 gravemen
te; os rebelde s. ao que constou. 4 morto s e 14 feridos. 

No embate do marco do Lope s, os defensores da cidade deixa
ram os atacantes aproximar-se demais , pelo que a retir ada para 
o passo do Registro não se fez em perfeita ' ordem. tendo muitos 
homens transposto a linha divisoria e passado para a Republica 
do Uruguai. onde foram desarmados por força do Exercito desse 
pais. Nesse numero. estavam 7 soldados do 2.0 regimento de ca
valaria. 

Por esses dias. já muito se falava em paz. 
As neg ociações entaboladas pelo Ministro da Guerra marcha

vam satisfatoriamente. E disso os re volucionarios estavam mais 
certos do que os republicanos., por il"\termedio de seus guias. todos 

• "personae gratae" do presidente qa Republica. 
Néto. por um golpe de surpresa e audac ia. havia entrado em 

Pelotas e. na certa. teria nela permanecido algum tempo se tives
se conseguido aniquilar o 1.0 corpo ou obriga- 10 à rendição. 

Vitorioso. de pósse da segunda cidade do Estado. a "Princesa 
do Sul". com armame nto e munição daquele corpo, alem da que 
já havia apreendido nos postos policiai s e no Corpo de Bombeiros 
e. ainda. o da Guarda Republicana . não lhe faltaria , alem de tu
do isso. pelo meno s a munição de que vies se a necessitar; gente 
teria de sobra para engrossar a sua força e resistir a qualquer ten
tativa de reconquista da praça. 

Outra s tentativas. tambem. tinham sido feitas pelos rebeldes 
para apoderarem-se de cidade s importante s. como Santa Maria e 
Livramento. 

Quizeram tambem apossar-se de Bagé. E demasiada razão ti
nham para procurarem assenhorear-se . a todo custo. das principais 
cidades do Estado. Outro teria sido o prestigio com que se apre
sentariam. pouco depois. na conferencia da paz. 

Ã chamada "Divi são de Santana". ao mando de Chiquinote 
Pereira, que julgava a Rainha da Fronteira quase desguarnecida. 
tocou tentar a posse dessa cidade , atacando-a pela s 10 horas do 
dia' 4 de novembro . 

Mas. oh! decepção. Os corpos 4.0 e 5.0 da 3.ª Brigada do Sul 
ali haviam chegado alguns dias antes; a cidade estava bastante 
guarnecida, mas sem nenhuma vigila ncia externa. Quando se viu. 
os revolucionarios já estavam quase dentro da cidade. na praça 
da Republica. 

O comandante do 3.0 corpo , tenente coronel Antonio Nunes 
Garcia, que da estação Cerrito fôra àquela cidade, em serviço . avi
sado a tempo, deu o alarme e safu ao encontro do inimigo, com 
o pessoal que poude reunir: o 4.0 corpo . em ponto estrategico. agiu 
com prestesa, a pé, e o 5.0, mai s adeante. em ponto oposto. não 
se fez esperar muito . 
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Apesar do inqualliicavel descuido em que se encontrava a 
guarnição. ao ponto do adversario aproximar-se e entrar na cida
de, à luz do dia. sem ser pressentido. a reação foi admiravelmen
te rapida. O inimigo foi tocado até Santa Tecla . abandonando. 
alem da cavalhada do 4.0 corpo. de que se apossára. um homem 
gravemente ferido. 

Por informações de correligionarios dos ataca ntes , soube -se. 
então . que tiveram eles 14 baixas - 5 mortos e 9 feridos. 

Os legalistas tiveram. apenas. um oficial levemente ferido . 

Ainda a 4. o 6.0 corpo da 4.ª Brigada do Nordéste. que guar
necia a cidade de Caxias . tiorteou. na imediações da mesma. com 
a vanguarda de urn a força adversaria, que procedia da serra . 

Nessa ocasião. recebeu grave ferimento o alferes do 2.0 regi
mento de cavalaria . Afonso Alves Coelho. instrutor do corpo, o 
qual faleceu à noite. 

• • 

. • 
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CAP I TU L O XII 

- Armistício. - Ataque a São Fran
cisco de Paula. - O marechal Setembrino 
visita o Quartel General da Brigada Militar . 
- Conferencia da Paz. - O Protocoio. - A 
Pacificação . - Manifesto do marechal Se
tembrino de Carvalho, ao Rio (hande . 
Aplauso s à atua ção da Brigada Militar, du
rante a revolução. - Referencia~ do presi
dente ao Estado. - O coronel dr. Flores da 
Cunha visita a B rigad a Militar e recebe itma 
homenagem. - 1924. - O serviço de aviação 
é suspenso. - Dissolução da 4.ª Brigada do 
Nordéste e homenagem da Brigada Militar 
ao dr. Paim Filho . - H,omenag em ao gene-
ral Firmino de Paula. - Elogios d Brigad a 
Militar. - Aumento de efetivos. - Unida 
des provi sorias conservadas em serviço. -
Tempo dobrado . - Planos de uniformes. -
O 2.0 batalhão de infantaria retorna a Porto 
Alegre . - Prazo de volunt ariado. - Vanta
gens a oficiais e praças . - Modificação no 
Regulamento Disciplinar e Processual. 
Uzina do Cristal . - Aumento do quadro de 
medicos. - Redução de efetivo de unidades 
auxiliares. -

Em conferencia entre o presidente do Estado e o emissa
rio do governo feder al, marech al Setembrino de 'Carvalho. assen
taram as duas altas autor idades um Armísticio, interrompendo
se. assim. as atividades das forças em armas. 

Era uma grande esperança. em vias de concretização: a Paz. 
O Armi stic io. que entro u em vigôr ao meio dia de 7 de no

vembro, estipulava as seguintes eondições: 
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a) tanto as forças legais como as revo lucion aria s permane-
ceriam desse dia e hora, em deante. nas posições em que se 
achassem; 

h) - durante O Armistici o, as forças legais e as revoluciona-
rias não se deslocariam para ponto algum; 

c) - umas não atacariam às outras; 
d) - não poderiam impôr contribuição de guerra. 
A nosso vêr, o item d do ajuste foi mal redigido e o governo 

do Estado não ando u acertado com ele concordando. Devia re
ferir-se , unica e expressame nte, às forças rebeldes e não de mo
do geral, abr angendo tambem as republicanas. 

É que estas jamais impuzeram qualquer onus ao adversario; 
nem mesmo dos proprios republicanos solici tavam qualquer au
xilio material, pois suas necessidades eram providas pelo governo. 

Aqueles, sim, e por muitas vezes, obrigaram comerciantes in
defesos, em pequenas localidades, a lhes entregar regulares im
portancias em dinheiro ou em generos , alem de se apossarem dos 
mesmos , pela força , em outras ocasiões. 

De uma contribuição que pretenderam impôr à colonia judai 
ca de Quatro Irmãos, resultou uma reclamação diplomatica da 
Embaixada Britanica a0 governo brasileiro. Entre as providen
cias tomadas , então, pelo governo central constou a ida de um 
oficial do Quartel General da 3.ª Região Militar à Serra , afim de 
entender-se com os chefes sedicio sos daquela região. E, nada 
mais ... 

Não obstante as clausulas do Armisticio profbirem a movimen
tação de forças e o ataq ue de um as às outras , houve desrespeito 
às mesmas. 

Na madrugada de 9, portanto, quase 48 horas depois de ter 
entrado em vigôr, a vila de São Francisco de Paula foi atacada 
por cerca de 200 sediciosos. na sua maior parte vind os de San
ta Catarina e chefiados pelo italiano Fioravante Pieruccini e Nor
berto Marques. 

Dois esquadrõe s do 6.0 corpo da Brigada do Nordéste , a quem 
estava confiada a segurança da localidade, ofereceram re sistencia 
entre os Jogares denominados Cipó e Campo do Meio, nas suas 
imediações . 

Durou o combate 3 horas de nutrido fogo e terminou com a 
retirada dos atacantes. que se internaram nos matos e na serra. 
deixando no campo de ação morto s e ferido s. 

Os legalista s tiveram feridos, levemente , o alferes Marciano 
José de Souza e O cabo Godofredo Rangel. 

À ta rde. tentou o grup 0 sedicioso novo ataque à vila, sendo 
outra vez repelido. 

.. 

• • 
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A 10. pela manhã. o Ministro Setembrino de Carvalho. acom

panhado de seu estado maior. vis itou o Quarte l General da Briga
da Militar. 

' Recebido no portão prin cipa l. pelo comandante geral e oficia
lidade. foi o ilustre visitante conduzido ao salão de honra. onde o 
coronel Massot dirigiu-lhe a seguint e saudação: 

"Exmo. Sr. Ministro. A milicia do nosso Estado, 
cujo comando me está entregue por generosa e bene 
vola confiança do sr. presidente, sente-se em extremo 
comovida e penhorada com a disti nção que v. ex. lhe 
dispensa, trazendo pessoal mente sua honrosa visita, 
que respeitosamente agradeço. 

A tropa estadual. educada e instruida de acôr do 
com os regulamentos do Exercito Nacional. para o que 
concorre eficazmen te. com os seus conhecimentos tecni 
cos. uma missão instrutora de dedicados e competen 
tes oficiais do nosso glorioso Exercito . já por mais de 
uma vez tem tomado parte em manobras aqui reali
zadas, tendo tido sempre a gra nde sat isfação de me
recer louvores dos chefes. sob cujas ordens tem ope
rado. 

Contando apenas um efet ivo de 2 .200 homens, a 
nossa tropa é, entretanto , um nucleo de regu lar efi
ciencia militar para ser de pronto enquadrado em qual
quer unidade do Exercito se acontecimentos imprevis
tos exigirem a sua req uisição como força auxiliar de
le e para a garantia das instituições. defesa da ordem 
ou do territorio patrio ameaçado. 

Dentro do nosso Esta do e seguindo os ensiname n
tos do Exercito, ela age cumprindo sem vacilações e 
com mais severa çlisciplina os deveres que lhe incum
bem - zelar pela ordem e segurança publica. obdiente 
às ordens do governo legalmente constituido. 

E por ass im dever agir está a força publica per
manente tomando parte nesta luta ingloria . que avas
sala e arruina o nos so ainda ontem prospero Rio 
Grande. 

Erguendo a minha taça em sauda ção a v. ex. . sr. 
Ministro. faço votos. como comandante da Brigada Mi
litar e interprete de seus sentimentos. para que v. ex. 
possa retornar à Capital Federal vencedor na sua su
blime e grandiosa missão de conseguir a paz para esta 
grande unid ade da patria brasileira - o nosso amado 
Rio Grande." 

Respondendo, o Ministro. depois de agradecer a saudação que 
lhe fizéra o comandante geral. passou a dizer que bem sabia do 
que acabava de ouvir do coronel Massot sobre a eficiencia da Bri
gada Militar - tropa sempre animada de senti mentos patrioticos 
e enquadrada . em 'perfeita harmonia. com as normas profiss io
nais do Exe rc ito Naciontl - virt udes militares essas que seriam 
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postas em prova quando a defesa da patria se fizesse mistér , jun
tamente com o Exercito Naciona l. do qual era força auxilia r. 

Após outras considerações, terminou sua oração, levantando a 
taça em honra da Briga da Militar . 

A 13. chegava Bagé o marecha l Setembrino, acompanhado do 
seu estado maior e do deputado federal Joaq uim Nabuco de Gou
vêa , represe ntant e do governo do Estado , afim de tratar da con 
ferencia da Paz, sendo muit o bem recebido por todos, sem dis
tinção de partido s politicos. 

Chegaram depois os chefes revolu cionarios: Ass is Brasil , Esta
cio Azambuja, José Antonio Néto, Honorio Lemes, Felipe Por
tinho, João Rodrigue s Mena Barreto e outros de menor projeção. 

A Conferencia instalou-se no dia 15. Foi morosa. Depois de 
muitos dias de trabalho incenssante, chegou, mesmo. a ser inter
rompida. Parecia que todo o esforço e a bôa vontade do marec hal 
Ministro da Guerra, para conseguir um resultado satisfatorio, es
tavam perdidos e que, então, iria começar a ver dadeira guerra 
civil, com todos os horrores que lhe são peculiares. quando as ne
gociações foram restabelecidas, não mai s em Bagé, onde o ambi
ente lhes era desfavoravel. mas em Pedras Altas, n0 castélo de 
residencia do sr. dr. Assis Brasil. 

Não obstante os entraves surgidos, oriund os da malquerença 
de uns ou das ambições de outros. conseguiu o emissario do pr e
sidente da Republic a levar a cabo sua incumbencia , pondo-se. 
desta fórma, termo à luta armada que ensanguentava e enlutava 
o Rio Grande. 

Acórdes amb as as partes - governo e revolucionarios - nos 
diversos pon tos que constituiriam o Protocolo, foi. a 14 de de
zembro, ass inada. em Pedras Altas, a ata da pacificação, pelo Mi
nistro Setembrino de Carvalho e dr. Joaquim Francisco de Assis 
Brasil. aquele como delegado especial do 'Chefe da Nação e este 
como representante dos chefes revolucionarios. em armas. 

No dia seguinte. 15, às 17 hor as, no Palacio do Governo. em 
Porto Alegre, assinava, tambem. o historieo documento, o dr. An
tonio Augusto Borges de Medeiros, presidente do Estado. 

Grande jubilo causou em todo territori 0 nacional e. principal
mente, no rincão gaucho. a cessação da luta fratricida. 

Ansiavam todos pelo restabelecimento da ordem. para que 
voltasse a tranquilid ade aos lares. a normalidade ao comercio, à 
industria. à agricult ura e à pecuria. estas duas , sem duvida algu
ma. as mais sacrificadas. 

Ia, finalmente, o Rio Grande retomar o ritmo de suas at ivi
dades, trabalhando, como antes , pelo progresso e engrandeci
mento do Brasil. 

O Protoco lo da Paz foi redigido nos seguintes termos: 

"Aos quatorze dias do mês de dezemb ro do ano de 
mil novecentos e vint e e três, em Pedras Alta s, municí
pio de Pinheiro Machado, Estado do Rio Grande do 
Sul. na casa de residencia da Granja de "Pedras Altas", 
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reunidos os senhores general de divisão Fernando Se
tembrino de Carva lho , Minis tro do Es tado dos Nego
cios da Guerra, como delegado especial do exce lentí ssi
mo senhor Presidente da Republica, e o dr . Joaquim 
Fr ancisco de Assis Brasil , como repre sent ante dos che
fes revolucionarios em armas. comigo, tenente coronel 
Lafaie te Cruz, servindo de sa :retario , e presentes os 
senhores doutores João Batist a Luzard o. Armando 
de Alencar e Cipr iano Lages, majores Euclides de Oli
veira Figueiredo , José Pedro Gomes e Sebastião do 
Rego Barros, capitães Cacildo Kreb s. Carlos Silveira 
Eiras e Augusto Cardoso Rabe lo, primeiros tenente s 
Agenor da Silva Mélo e doutor Carlo s Sanzio e telegra
fista José Afonso Soares , foram por mim lidas as clau
sulas do acôrdo, que é resu ltante de entendimento e 
aju ste previos, entre o general Setembrino de Carva
lho e o doutor Antonio Augu sto Borges de Medeiros, 
Pre sidente do Estad o do Rio Grande do Sul, de um la
do. e de outro, entre o mesmo senh or general e o dou 
tor J oaquim Fr ancisco de Assis Brasil. acôrdo este que 
celebrado nes ta data, põe termo à lu ta ar mada que os 
revoluciona.rios sustentam contr a o Governo do Esta 
do, claus ulas que são as seguin tes: 

Primeir a - Reforma do artigo nono da Constitui
ção, pr oibindo a r eeleição do presidente para o período 
pres idencial imediato . Ident ica disposiçã 0 quanto aos 
i!1ten àentes. 

Segunda - Adaptação às eleições estaduais e mu
nicipais da legislação eleitoral federal. 

Terceira - Consignar no projéto de reforma judi
ciar ia um a disposição que conceda à justi ça ordinaria 
a atribuição de julgar os recursos referente s às elei
ções municipais. 

Quarta - As nomea ções de intendente s provisorios 
serão sem pre limit adas aos casos de completa acefalia 
administrativa, quando em virtude de renuncia , morte, 
perda do cargo ou incapacidade fisica ou por falta de 
eleição. não houv er intendentes, vice-intende nte s e con
selhos mun icipa is. 

Quinta - Os intendentes provisorios pr ocederão as 
eleições municipai s no prazo improrrogavel de sesse n
ta clias. a cont ar da data das res pectivas nomeações. 

Sexta - O vice-presidente será eleito ao mesmo 
tempo e da mesma fórma que o pre side nte . Se. no ca
so de vaga, por qualquer causa, o vice-pres idente su
bstituir ao presidente, antes de decorr idos tre s ano s do 
período presidencial. procede r-se -à à eleição dentr o de 
sesse nta dias. Identica clisposição quanto aos vice -in
ten dent es. 

Setim a - As minoria s terão gar anti das a eleição 
de um rep resentante federal em cada clistrito. 

Oitava - Para as eleições estadu ais. o Esta do será 
t!ividido em seis dist r itos. ficando garantida a eleição 
de um repre sentante em cada distrito . 



• 

_2_0.:....2 __ __ Ec:::...sboço H istórico_ da B rigada Mi litar 

Nona - A re pr esentação federal do Estado promo
verá a imediata aprovação do projéto de anistia em fa
vor das pessoas em'olvidas nos movimentos politicos 
do Rio Grande do Sul e o Governo Federal dará todo 
seu apoio a essa medida. 

Enquanto não fôr ela decretada . o Governo do Es 
tado. na esféra de sua competenc ia. asseg urará às mes
mas pessoas a plen itu de das garantias individuais e 
não promoverá e ne m mandará promover processo al
gum relacionado com os referidos movimentos. que se
rão tambem excluidos de qualquer ação policial. 

Decima - O Governo Federal e o Governo do Es
tado.em ação harmonica. empregarão os meios necessa
rios à eficacia das citadas garantias . As garantias a 
que se refere a clausu la decima serão asseguradas na 
fórma por que abaixo se declara: - primeira - O Go
verno Federal terá em carater amistoso. como fiscal da 
regularidade cio alistamento e do processo elei toral. um 
rep resentante. a que caberá: a) dar assite ncia aos in
teressados em promover as exclusões que deverão ser 
fe itas no ster mos da lei; b fiscalizar o processo de qua
lificação dos novos eleitores. cooperando eficazmente no 
sentido de ser incluídos os alistando que o devam ser, 
e arrendando os óbices que sobrevierem para dificul 
tar aos interessados a entrega do respectivo titulo; c) 
acompanhar o processo de eleição. fiscalizando a sua 
regular idade para assegurar a expressão da verdade 
eletoral: à) designar para eficacia de sua ação. nas lo
calidades. representantes de sua confiança; - segunda 
- o Governo Federal, com a cooperação do Governo 
do Estado. este por meio de sua representação n0 Con
gresso Nacional. promoverá o adiamento das proximas 
eleições federais para maio de mil novece ntos e vinte 
e quatro. época em que já devem estar feitas as refor
mas constitucionais assentadas; - terceira - o Gover
no Federal. por intermedio de outro delegada seu. com 
tantos representantes quantos forem necessarios. exer
cerá a vigilan cia eficaz. em todas as localidades onde 
julgar preciso garantir os direitos individuais contra 
qualquer genero de pressão facciosa ou partidaria; -
quarta - os representantes do Governo Federal. em 
ação harmonica com o Governo do Estado. providen
ciarão para a efetivação de todas as garantias. quer no 
que respeita ao serviço eleitoral. quer no que concer
ne aos dire itos ind ivid uais. promovendo. junto ao Go
verno da União. ou do Estado, como conviér, as medi
das reclamadas: - quinta -esta situação perdurará até 
que. à juizo do Governo Federal. se tornem dispen
saveis as garantias especiais indicadas. por ter entra
do a situação do Rio Grande. em defini tiva normali
dade; - sexta - logo qu e seja declara da a paz. o 
arma mento das t ropas revol ucionarias será recebido 
por oficiais do Exercito, que forem para isso designa dos; , 
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os corpos e contingente s provisor ios que forem manti
dos depois de pacificado o Estado, terão carater poli
cial e poderão ser organizados militarmente; - seti
ma - o Governo do Estado solic itará da Assembleia 
dos Representante s auto r ização para relevar de quais
quer direitos os contribuinte s que os tiverem pago an
teriormente às autoridades revolucionarias. desde que 
estas tenham feito a arrecadação de conformidade com 
as leis e regu lam entos do Esta do; - oitava - as re
quisições feitas e as contribuições de guerra impostas 
pelos revolucionarios serão satisfeitas, bem como inde
nizados os danos causados aos particulares de qualq uer 
facção; o Governo Federal se responsabilizará por es
ses pagamentos, nomeando uma comis são de arbitros, 
composta de um seu repre sen tante. de outro do Gover
no do Estado e de um terceiro dos revoucionarios, pa
ra o fim de examinar a procedencia e legitimidade das 
reclamações e avaliação do "quan tum" a cada reclaman
te; marcará para isso um prazo para a apresentação de 
tais reclamações; - nona - o General Setembr ino de 
Carval ho virá pessoa lmente ao Estado para O fim de 
assegurar todas as garantias indicadas. 

Finda esta leitura, declarou o senhor Ministro da 
Guerra. para o fim especial de constar desta ata. que 
estav a autorizado a afirmar que o Governo Federal se 
compromete a pôr em ação toda a sua bôa vontade e 
atribuiçõe s constitucionais para que as eleições fede
rais sejam adiadas para maio proximo, e que. em rela
ção ao sexto numero da clausula decima. é pensamento 
do Governo do Estado conservar em caracter policial 
e organizados militarmente. apenas os corpos proviso
rios atuais que forem julgados indispensaveis ao policia
mento e segura nça publica, aproveitando ne les os ele
mentos que possam auxilia-lo na obra da paz e confra
ternização que vai ser iniciada, e. mais ainda. que não 
só o Governo do Estado , como o Governo Federal. as
sumem o compromisso de que serão afastados dos res
pectivos cargos quaisquer funcionarios ou agentes da 
autoridade que. por seus atos, pretendam tornar inefi
cazes as garan tias asseguradas no presente acôrdo. 

E. tendo ficado ciente do que se estatuiu. declaro u 
o doutor Assis Bra sil que lançaria: uma proclamação 
aconselhando os revol ucionarios a deporem as armas na 
conformidade deste acôrdo, retirando-se para seus lares. 
confiantes nas garantias que ofere ce o Governo Fede
ral. E , para constar a todo o tempo e produzir os de
vidos efeitos, foi lavrada a presente ata por mim, te
nente coronel Lafaiete Cruz. servindo de secretario, as
sinada pelos senhores general de divi são Fernando Se
tembrino de Carvalho e doutor Joaquim Francisco de 
Assis Brasil, e ratificada em tempo oport un o, pelo se
nhor doutor Antonio Augusto Borges de Medeiros, Pre
sidente do Estado do Rio Grand e do Sul. déla extraídas 
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duas cópias autenticas. dactilografadas. para ficarem. 
uma em poder do senhor doutor Antonio Augusto Bor
ges de Medeiros e outra do sen hor doutor Joaquim 
Francisco de Assis Brasil . 

(aa) - A. A. Borges de Medeiros. 
Pres iden te do Estado 

Fernando Setembrino de 'Carvalho 
J. F. de Assis Brasil." 

Junto ao Prot ocolo da pacificação foi lavrada a se
guinte ata: 

"Ãs dezessete (17) horas do dia quinze (15) de de
zembro e.e mil novecentos e vinte e tres (1923), no sa
lão de honra do Palacio da Presidencia do Estado, em 
Porto Alegre, presentes as autoridades e demais pes
soas que a esta subscrevem, foi pelo doutor Antonio 
Augusto Borges de Medeiros. Presidente do Estado , 
assinado o Protocolo da pacificação do Estado do Rio 
Grande do Sul . apresentado a sua excelencia pelo se
nhor major Euclides Figueired o, oficial de gabinete do 
sen hor General Setembrino de Carvalho. Ministro da 
Guerra e representante. como seu delegado especia l, do 
excelentíssimo senhor Presidente da Republica, em me
cliação amistosa para a cessação da luta. 

Para constar. foi lavrada esta ata que será assinada 
por todos os presentes." 

Ao dar conhecimento à tropa de tão magn o aconteci ment o. o 
comandante geral disse , em sua ordem do dia n.0 185, de 17: 

"A Paz. - Congratulações. - Após um longo e pe
noso período de dez meses de guerra civil. derrama-se 
sobre nós a Paz bendita , que vem esta ncar o sangue 
precioso que jorrava generosa e abundantemente nas 
coxilhas do Rio Grande do Sul. nesta luta ingloria en
tre irmãos. 

Este comando sente extraordinaria satisfação comu
nicando aos seus dignos comandados o jubilo so aconte 
cimento que. assim como assinala o marco final desse 
tri ste período de sangue, de dôr. de lagrimas. de viu 
vês e de orfandade que cobre de crépe o lar gaucho. 
marca auspiciosamente a no:i,.·a e risonha era em que 
os irmãos. separ ados nos dois campos. voltam de novo 
a se estreitar num abraço fraternal. unidos agora por 
uma paz digna e honrosa das duas parte s . 

Nem do gaucho nobre, altivo e generoso outro ges
to seria de esperar senão esse que exalça o seu tradi
cional e ascendrado amor à Patria bem amada. que 
vertia Iagrimas de prof unda tristesa pelo grande quinhão 
de energia e de vita lidade do seu sagrado patrimonio, 
que se esvaia, ingloria mente, neste recanto do seu te r 
rüor io. em que ela deposita suas melhores esperanças 
para sua defesa e para o seu engrandecimento. 
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Teve ass im a luta esse feliz desfecho pela mediação 
patriotica do Sr. President e da Repu blica, por in terme
dio do seu Ministro de Estado dos Negocios da Guer ra, 
o ilustre sr. genera l F ernando Setem br ino de Carval ho, 
que desenvolve u os melh ores esforços para at ingir essa 
gra nde asp iraçã o de todos aqueles que estão animados 
de sentimentos de patriotismo e de humanidade. 

Se houve durante a pugna la:nces de ma ior heroí s
mo, bravura e abnegação, escreve ndo-se nos entr e-cho
ques . sob o cre pitar da fuzilaria e o retinir das espa 
das, verdade ir as epopéas dignas dos nossos bravos e 
valorosos antepassados. nada mais resta. agora, que ela 
se finalize por um acôrdo honroso e que. dignos como 
fomos na luta. dignos sejamos na paz, para que esta 
seja real e efet iva. 

Congratu lando-me efusivame nte com os meus co
mandados que se mostraram dignos de sua eleva da 
missão na força publica do Estado, portando -se com 
muita lea ldade . va lor. abnegação e desprendime nto nest e 
momento em que cessa esta luta. concito-os. com o 
maior empenho. a esquecerem as paLxões. os odios. 
as prevenções que nasceram desses, para olhar
mos d'oravante os adversarios não mais como os 
inimigos de ontem. mas sim como irmãos qu e 
voltam ao seio da familia e unidos num am
plexo de paz. de fraternidade e de amor, fitos na 
grande sa da· Patri a. seguir mos para a frente na obra 
abençoada da reconstrução das ru inas produzidas nes te 
grande e prospero Estado por essa nuvem negra de 
destruição já carregada dos horizontes gauchos pe los 
ventos da bonança. 

Salve a Paz ! " 

Não se esquecendo das forças provisorias, que tão brilha nt e
mente se conduziram no periodo dificil por que acabava de atr aves
sar o Estado, na mesma ordem do dia acima , o comanda n te gera l 
dirigi u- lhes as seguintes palavras : 

"Congratulações às forças provisorias . - Publican 
do esta ordem do dia não posso deixar de cum prir im
perio so dever de congratular-me. com especia l praze r, 
com essas br ilhantes e valorosas legiões de republica
nos em armas . organizadas já nos dias de luta e que 
a seguir cito, pelos relevantes serviços prestados à cau
sa da ordem e da legalidade: l. ª Brigada Proviso ri a do 
Norte. sob o comando do genera l Firmino de Paul a; 2.ª 
Brigada Prov isor ia do Oéste, sob o comando do corone l 
dr. José Anto nio Flores da Cunha; 3.ª Brigada Prov i
soria do Sul. sob o comando do coronel grad uado Ju 
vencio Maximiliano Lemos; 4.ª Brigada Proviso ri a do 
Nordéste, sob o comando do corone l dr. F irmi no Paim 
Filho; 5.ª Br igada Provisoria do Cen tro. sob o coman
do do coronel graduado Claudino Nunes Ferreir a; 1.0 

corpo provisorio, sob o comando int erino do maj or An -
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to nio 1\1.ariante; 3.0 corpo provisorio de Guaporé. sob o 
comando do tenente coronel Francisco de Pa ula Fe i
jó; 4.0 corpo provisor io de Encru zilhada . sob O coman
do do tenente corone l Francelisio Gonçalves Meiréles; 
corpo provisorio de São Borja. sob o comando do te
nente coronel Deoclecio Dornéles da Móta; corpo pro
visorio de São Luiz Gonzaga, sob o comando do tene n
te coronel Irineu Afonso de Queiroz ; corpo prov isor io 
de São João Batista de Camaauã, sob o comando do 
major Artur Tauri no de Rezenê:Ie; corpo provisorio de 
Soledade . sob o comando do major Sebast ião Schleini
ger Junior; esquadrão provisori 0 da capital. adido ao 
comand o da Brigada e sob a direção do capitão José 
Rodrigue s Sobra l; esquadrão provisorio de São Jeron i
mo sob o comando do tenente Bernardino Bibiano ; es
quadrão provisori o de Venancio Aires e Lageado , sob o 
comando do cap itão Camilo Jo aquim Teixeir a ; esqua
drão pr ovisor io de Cruz Alta . sob o comando do tenen
te Osvaldo Marques da Silva: esquadrões provi sorios de 
Ja guar í. Santiago do Boqueirão. São Vicente e São 
Franci sco de Assis. subordinados aos respectivos inten 
clentes munici pai'-'. e contingente provisor io de Lavras. 
sob o comand o do major Servulo Nicolau de Souza." 

Fe ita a pacific ação e tomadas as primeiras prov idencias para o 
cumprimento das clausulas constantes da ata respectiva. o Ministro 
Setembrino de Carvalho regressou ao Rio de Janeiro. t endo . antes 
ele seu embarque . dirigido ao Rio Grande do Sul o seguinte ma ni 
festo, exp ressando a sua confiança de que o acôrdo ser ia res peita 
do e cumprido : 

"Meus conterraneos ! 
Não nos deixemos exceder por ning uem no amor 

que votamos ao Rio Grande. 
Não nos era licito cerrar os ouvidos a·o clamor da 

paz que. no Rio Grande e fóra dele. atra vez da vastidão 
do Bra sil. irrompia de toda s as almas generosas . 

Quando os homens calam. clamam as pedras . con
soan te a advertencia do Evang elho. 

Não houve. porem. mist ér, entre nós. mercê de 
Deus. mover à piedade o coração das pedras para levar 
ao convencimento de todos os bons r iogrande nses que 
a cessação dessa luta fratricida era uma exigencia im 
preterível de nossa cultura moral. política e patriotica . 

Bastou. por fortuna nossa . o apelo dos homens pa
ra fazer pulsa r com o mesmo ritmo todos os corações 
que amam . devera s. o Rio Grande . 

Tanto é certo que devemo.;; ceder ao impulso das 
nobres sugestões do patrioti smo. e não ao estimulo 
desvairado de velhos odios recalcados . 

Tanto é certo que devemos abrir os olhos à luz vi
va da razão e não aos lampejos da orator ia incendiada. 

Tant o é cert o que devemos poup ar ao Rio Grande 
a dôr pun gente de perder irreparavelmente os mais 
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bravos dos gauchos, porque são estes os que fazem a 
guerra. não por palavras, senão por atos. isto é. a fer
ro e fogo. para usar da velha e energica expressão por
tuguesa. 

Cometeriamos um crime execrando perante a His
toria , se não nos soubessemos entender para pôr termo 
a essa horrenda luta que aí estava a sacrificar incle
mente a élite dos nossos bravo s. 

Seria. em verdade. uma guerra de morte esse mons
truoso duelo. 

Porque numa terra onde a honra é uma planta na
tiva das coxilhas. ninguem perde por amor da vida ara
zão de viver. 

A bravura dos gauchos não póde, não deve ser pos
ta sacrilegamente ao serviço de rancuras pessoais. 

Não nos deixemos iludir pelo conheci do recurso de 
pôr em brios os heróis de raça para lhes tolher a liber
dade de descont inuar esse doloroso fratricídio. receiosos 
por serem havidos por fracos, no juízo severo daqueles 
que. sem braço às armas feito, pregam. inflamados, a 
guerra a todo O transe. 

Está feito o acôrdo de paz entr e todos os riogran
denses que amam sincera mente o Rio Grande e sen
tem bem quão necessario era encerrar , de todo e de 
vez, esse estado revolucionario que se agravava dia a 
dia. com prej uizo sempre maior do nosso nome de po
vo politicamente organizado e, por isso mesmo. dos cré
ditos de que tanto precisamos n0 interesse de nossas 
relações no exterior. 

Relações de ordem financeira não só. já agora. se
não ainda. e sobretudo, jurídica. Tan tas são as recla
maçõe que os ilustres representantes diploma ticos 
teem feito ao Govern o Federal na legitim a defesa dos 
intere sses de seus compatriotas lesados no torvelinho 
da guerra civil. 

'Cumpre que subamos acima do horizo nt e visua l 
dos partidos locais. para descortinar as medidas de 
primeira necessidade da grande comunhão brasileira. 

Conheç0 e admiro o esclarecido patriotismo dos cul
tos jornalistas do Rio Grande. 

Conto. por isso mesmo . com a sua insuprivel cola
boração nessa grande obra humana a que releva servir 
com a linguagem eloquente e persuasiva da fraternida
de. Tanto é necessario. o concurso da imprensa para 
dissipar entre os nossos dignos patricios quaisquer pre 
venções de uns contra os outros. afim de que possam 
todos cumprir os seus sagrados deveres para com o 
Rio Grande. 

Sirvamos à Patria sem restri\ões . nem rese rv as. 
abrindo decididamente mãos de quaisquer condições 
que. tendo inequívocamente um carater personalíssimo, 
alienam as simpat ias que sóem inspirar. por toda a par
te, aqueles que lutam rasgadamente , não contra os ho
mens. senão contra os costumes. 
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Não seria uma· paz digna desse nome a que fosse feit a 
com uma comoção que dividisse os riograndenses en
tre vencedores exaltados e vencido s humildes. 

Seria este um quadro lugubre que não haveriamos 
nunca de moldurar com a verdura das nossos coxilhas 
que teem o destino sagrado de esma ltar de esperança a 
fraternidade riograndense. 

Seria uma obra de louco continuar essa guerra de 
exterminio do Rio Grande para faze-lo. ao depois. re
nascer das suas propr ias cinzas. 

Impõem-me os meus sent imentos de justiça o grato 
dever de declarar que. no desempenho da missão que 
me trouxe ao Rio Grande. contei sempre. no sentido da 
paz . com o mais decidido empenho. a serenidade de es
pírito do ilu stre dr. A.A. Borge s de Medeiros. que reu
niu ao seu ativo de serviços os atos que ditou a sua 
dedicação à causa publica . para atender aos reclamos 
da concordia riograndense. 

Rend o. por igual . a homenagem da minha admira
ção ao dr. J.F. de Assis Bra sil, que esteve à altura cto 
seu grande nome nacional. fazendo ao Brasil o pat ri o
tico se rviço que representa a lição de esmerada cultu 
ra dem ocra tica contida na solução que devemos à sua 
fecund a inspiração de semeador de idéas. 

Pr az-me dizer, em publico. que. no decurso de nos
sas conferencias. manteve o dr. Assis Brasil . como era 
de esperar de sua cultura mental e moraL uma nobili s
sima atitude. cujos traços mais vivos foram a vibrante 
defesa dos ideais politicos de que era o orgão acima de 
todo s autor izado, e a correção de maneiras no exame. 
feito de bôa fé. de tantas e tão vari adas questões , so
bre as qua is versa ram os nosssos entendimentos. 

Acabais. meus caros conterraneos. de prov ar que as 
reserva s de energias nunc a se exgotam na grande alma 
forte dos gauchos . 

Amemos o nos~o Rio Gra nde. 
O Rio Grande é a nossa terr a e a nossa gente. 
A terra são as nossas coxilhas sempre verdes em 

cujo dorso os denodados gauchos de todos os tempos 
afrontam de pé os temporais da existencia dos povo s 
que não vivem anonimos na Historia. A terra são as 
nossas serras. cujos monte s são os cofres que a mão 
próvid a da natureza semeou para guardar as joias de 
heroísmo de que temo s feito uma derrama perdularia. 
A terra são as nossas arvores que o inverno nã o ousa 
desfolhar para ate star o viço perene das nossas espe
ranças. 

A gente somos os que guardamo s em nossos cora
ções os écos do tropél homerico dessa cavalaria cujas 
virtude s admiraveis venceram a dur a sobr iedade dos 
louvores do Duque de 'Caxias. A gente somos nós mes 
mos. como depositarias das brilhantes tradiçõe s que 
nos herdaram os nossos avós. A gente somos. em su-

.. 
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ma. os que não nos poupamos nunca sacrif ícios para 
conduzir o nosso Rio Grande aos seus gloriosos destinos . 

Está finda a luta que, deslaça ndo os nossos vínc u
los de fraternidade, dilacerava tão cruelmente o cora
ção da mulher riograndense, como mãi, como esposa, 
como filha, como irmã. 

E eu nunca tive. nunca, a mais nitida vis ão dessa 
dôr de que quando, num a modesta estação ferroviaria 
da região serrana, deserta de povo, me procuro u uma 
mulher humilde. trajada pobremente de luto . entre 
duas creancinhas comovedoramente tristes, para me pe
dir suplice, de voz tremula, a decretação da paz. 

A paz, meus caros conterraneos, ei-la, ai está. 
A uma sangrenta luta material armada com todos os 

horrore s que lhe são proprio s, substituímos uma grande 
lut a moral na qual o voto livre in terpretará iniludivel
mente as mais caras aspirações da maioria dos rio
grandenses. 

E. nessa luta de consciencia. sem efusão de sangue 
generoso dos nossos irmãos, servem os riograndenses 
ao Rio Grande com a plena eficacia inerente às vitorias 
decisivas da opinião. 

A execução leal do acôrdo de que acabo de ter a 
honra de ser mediador , reclama da parte do Governo 
do Estado o cumprimento exato de obrigações contrai
das solenemente, não só, portas a dentro para com os 
r iograndenses, senão ainda para com o Governo da Uni
ão. que não póde evidentemente desinteressar-se da 
sorte daqueles que confiaram na sinceridade de seus in
tuitos patrioticos. 

De modo que o Governo Federal é indubitavelmen
te o fiador da perfeita execução deste acôrdo que ele 
promoveu no exerci cio de uma alta função polít ica. 

Não ha , porem , razões, ao invés do que poderá pa
recer aos céticos irred utíveis, para duvidar da hone sti
dade de propo sitos do Governo do Estado, cuja fé não 
será traída numa falencia que des honraria irremedia 
velmente o cara ter riograndense. 

Devemos t odos esperar que o cumprimento de um 
acôrdo de honra entre riograndenses que se prezam de 
o ser, não precisará da interposição da autoridade para 
os adve rtir de que não lhes é licito nodoar o patrimo
nio moral que lhe s incumbe guardar digna men te, e 
acrescer. ins pira ndo- se nos exemp los dos nossos maiores. 

Ainda uma vez: A Paz, meus caros conterraneos, 
ei-la, ai está. 

Fecundemos unidos a terra que nos serviu de ber
ço, regando-a com o suór do nosso rosto no seio ami
go -da paz . 

Esperamos que cada um cumpra todo o seu dever. 
Confiemos como homens de hon ra na honra alheia. 

General Setembrino de Carvalho ." 



• 

210 Esboço Histórico da Brigada Militar ---------' 
Tambem. o general Eurico de Andrade Neves. que substituira 

no comando da 3.0 Região Militar ao general Est ilac Leal. a pro
posito de tão memoravel acontecimento. publicou esta ordem do 
dia: 

"A Paz. - É sinceramente exultante que publico a 
noticia do restabe lecimento da paz ne ste grande e pros
pero Estado da Federação Brasileira. conforme me co
municou o eminente patriota. o general Setembrino de 
Carvalho, digno Ministr o da Guerra. a quem, em bôa 
hora, o exmo. sr. presidente da Republica confiou a 
delicada missão ditada pelo seu elevado patriotismo. 

Graças aos seus decididos esforços e ascendrado 
amor patrio. a missão a este provéto soldado confiada. 
está hoje coroada do mais feliz exito. ato que o consa
grará na Histor ia riograndense, ato que o elevará ain
da mais no conceito dos grandes brasileiros. 

Paz! sit uação desejada e ambicionada por todos 
aquele s que estimam O seu torrão natal. Paz! situação 
que assegura o progresso e a vida de um povo. 

Ei-la finalmente depois de onze meses de lutas. 
crueis. nas quais as partes envolvidas se mostraram di
gnas de sua Patria. valorosos filhos deste Brasil amado. 

Ei-l a triunfante. depois de um mês de treguas. em 
que os heróis dessa cruzada, cedendo à razão sã e ao 
ascendrado amor pelo Brasil e pelo Rio Grande, reso l
veram terminar a réga das ac:lmiraveis campinas e co
xilhas riograndenses com o generoso sangue gaucho. 

Que admiraveis exmp los de convicções de c1v1smo 
puderam ser contemp lados no longo período dessa luta 
ingente que hoje tem o seu fim! 

Quem não exultará ao saber que. de hoje por dean
te, todos os riograndenses de um unico sentir "o gran
de amor pelo Brasil", entram num regime de concor
dia para mais uma conquista para a Federação Bra
sileira! 

Brasileiros! Brasileiros riograndenses! É justo. mui
to justo. o orgulho de que estamos possuídos ao ouvir
mos esta palavra que define a nossa nacionalidade; ela 
exprim e as glorias de um passado brilhante . o culto de 
apreciavel civismo no pr esente e O grande desenvolvi
mento de suas atividades no futuro. 

É - pois. possuido do mais intenso jubilo que me 
congratulo com os meus camaradas. que. com um es
toicismo digno da nossa raça. tudo fizeram para bem 
cumprir as ordens e instru ções que lhes foram dadas 
neste triste momento. e estou certo que todos eles le
varão ao termo da jornada as ordens que, em face da 
nova situação. receberemos de nossos superior es hie
rarquicos." 

.. 
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Pacificado o Rio Grande. começou O coma ndante geral da Br i

gada Militar a receber. de diversos pontos do Estado e do País. 
inumer as moções de congratulações e de ap lausos á ação da for
ça de seu comando ressa ltando o apreciave l esforço dispendido para 
a preservação da ordem no territorio riograndense. 

Dentre tais manifestações. traremos para aqui. apenas. as se
guinte s: 

"Conselho Municipal de Passo Fund o. 15 de dezem
bro de 1923. Ao Sr. Coro nel Afonso Emilio Massot . 
Comandante geral da Brigada Milita r do Estado. Tenho 
a honra de comunicar a esse comando que o Conselho 
Municipial de Pa sso Fundo . em sua re união ordinaria 
de ontem. deliberou consignar em ata um voto de pro
fundo recon hecimento aos bravos coroneis Claudino Nu
nes Pereira e Leopoldo Aire s de Vasconcé los e seus res
pecti vos oficia is e praças. pelo modo patriotico com 
que os mesmos operaram neste muni cípio. mantendo a 
ordem publica. perturbad a por elementos anarquicos. 
desvairados pela ambição do poder. Rog0 a v. ex . a 
fineza de comun icar a esses comandos de unidades da 
gloriosa Brigada Militar a resolução desta corporação. 
Sirvo-me do ensejo para me congratular com esse co
mando superior da Br igada. pela realizaçã 0 da paz no 
seio da familia- riograndense. Saúde e fretrnidade. O 
presidente: Nei de Lima Costa." 

"Coronel Afon so Emilio Massot. Comandante Bri
gad a Militar. Porto Alegr e. De Rio. 17. - Com inten
"º jubilo transmitimos v . ex . nossas efusivas congra
tulações termo pacificado acaba ter inglol'i a luta fratri
cida que pertubava vida e progresso nosso Estado. fe
licitando especialmente v. ex. pela sua nobre elevação 
de espírito. seren a energia e valo rosa atitude na defe
sa ordem e prestigio autoridade constituída nosso gran
de Estado. Pedimos estender gloriosa e invicta Brigada 
Militar nosso sincero reconhecimento cívico e profunda 
admiração de republicanos pelos seus novos titulos de 
gloria conquistados no terreno legal em defesa das ins
tituições. da autonomi a riograndense em pró! da Repu
blica. Afetuosas saudações. Alvaro Batista ·. João Sim
plicio. Nab uco Gouvêa . Mascare nh as. Barboza Gonçal
ves . Simões Lope s. Otavio Rocha-. Carlos Penafi.el. Ge
tulio Vargas. Joaquim Osorio. Lindolfo Color." 

"Chefatura de Policia. N.0 1710. Segunda seção. 
Porto Alegre. 19 de dezembro de 1923. Ilmo. Sr. Coman
dante Geral da Brig ada Militar. Congratulando-me con
vosco pela, ass inatura do Protocolo da Paz. que pôs ter
mo honr oso à luta ingloria . que vinha ensanguentando 
0 nosso amado Estado. cumpro o grato dever de agra
decer-vos o profi cuo e valioso auxilio que prestastes a 
esta Chefia . durante o periodo revolucionario . Cum
pro. tambem. 0 dever de justiça de comuni car-vos que 
as praças da gloriosa millcia que , com tanto brilho, 
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comandais, componentes do Piquete desta Chefatura. to 
das, sem exceção, cumpriram fielmente seus deveres. 
tornando-se merecedoras dos mais justos louvoure s. De
vo fazer mensão especial ao digno coma ndante desse 
Piquete. alferes Camilo Diogo Duarte, que se conser-
vando sempre à testa do mesmo, durante aquele difi
cil período . revelou o maior zelo e atividade, cumprin
do, com inteligencia e lealdade. todas as ordens emana
das desta Chefia, demonstrando. em todo o seu proce
der, verdadeiro valor cívico e militar. Saúde e frater 
nidade. E. Dutra Villa. Chefe de Policia." 

"Intendencia Municipal de São Lourenço, 7 de ja
neiro de 1924. limo. Sr. Comandante Geral da Brigada 
Militê.r. Agora que o Estado está pacificado, para o que 
muito contribuiu a briosa força sob vossa inteligente 
diireção. venho me referir aos serviços que o 2.0 bata
lhão de infantaria . sob o comando do ilustre tenente 
coronel Amadeu Massot prestou a este mu nicipj o. desta
cando um contingente nesta vil~ quando mais inten
sa ia a luta. Foram inestimaveis os serviços pre stados 
pelo mesmo contingente . principalmente no dia em que 
esta vila foi sitiada pelos revolucionarios. É de ju sti
ça dizer que o a·lferes Cassiano Martins dos Santos di
rigiu a defesa de um modo perfeitamente militar. no 
que foi coadjuvado pelo alferes Marino Silveira. infe
riores e praças do destacamento, evitando que os ban
doleiros levassem a•vante seu proposito. que era o saque 
e o lançamento do chamado impo sto de guerra. O re
forço ao contingente comandado pelo aspirante Adonis 
Ventura Homem. tambem se portou perfeitamente , me
recendo os louvores da população em geral. Peço-vos. 
ilustrisssimo senhor comandante . que mandeis. em no
me deste município, apresentar a todos - oficiais e pra
ças aqui destacados - os noss os agradeci mento s pelos 
assinalados serviços prestados. particu .larmente ao ilus
tri ssimo senhor tenente coronel Amadeu Massot. pela so
licitude com que sempre nos atendeu. aos alferes Cas
siano Martins dos Santos. Marino Silveir<l! e aspirante 
Adonis Ventura Homem pela coragem e abnegação nos• 
deveres militares demonstrados. Os serviços do alferes 
Cassiano Martins dos Santos. desempenhados neste mu
nicípio. em pról dai legalid ade , constit uem uma brilhan
te pagina de sua carre ira militar. Aproveito a oport u
nidade para apre sentar -vos os protestos de minha dis
tinta consideração e estima. Saúde e Fraternidade. Ru
bem Mariano da Rocha. Intendente Municipal." 

Ainda antes de ser assinada a Ata da paicüicação. ao reunir-se 
a Assembléia dos Representantes, em 29 de novembro, o presi
dente do Estado, na mensagem que lhe apresentou, assim referiu
se. quanto à Brigada Militar : 

• 

• • 
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"Briga d a Militar. - No combate sem treguas à se

dição. tem a Brigada Militar se conduzido como sem
pre . com exemp lar disciplina e bravura. 

Com exceção de parte do 3.0 batalhão de infarnta
ria. de guarn ição nesta capita l. todos os corpos da va
lorosa milicia, inclusive quatro seções do Grupo de Me
tralhadoras. se conservam em atividade, desde no
vembro do ano findo, no começo para reforçar o poli
ciamento de varios muni cipios. antes e depois da elei
ção presidencial. em seguida para a defesa , da ordem e 
da lei. nos pontos ameaçados pelos sedici osos. 

Tendo o movimento irromp ido em municipios afas
tados entre si na serra e na fronteira. o que exigia con
sidera ,vel dispersão de forças, reso lvi. afim de ma is 
prontam ente atender às necessidades do momento, criar 
alguma s brigadas provisor ias, em zonas estrategicas. 

Exi stem atualmente e têm prestado os melhores 
serviço s, com aclmiravel espírito de sacr ificio e de com
batividade. cobrindo- se de glorias em todos os recontros , 
cinco brigada s nessas condições: a 1.ª . do Norte. com 
cinco corpos ; a 2.ª. do Oéste . com sete: a 3A do Sul. 
com cinco; a 4A do Nordéste , com seis; e a 5A do 
Centro. com quatro. 

Foram criado s igualmente quatro corpos proviso
rios isolados . um em São Borja .um em São Luiz, um 
em Camaquã e um em Viamão. Gravataí. Santo Anto
nio e 'Conceição do Arroio. alem de doze esquedrões. 
sendo dois na Soledade , dois em D. Pedrito . um no 
Lage ado e Venanci 0 Aires. um adido ao 1.º regimento 
de cavalaria da Brigada Militar, um em Cruz Alta. nm 
em Tor res. um em Sant a Rosa, um adido ao Comando 
Geral da, Brigada Militar , um em São Jeronimo e um 
adido à Briga da do Oéste ." 

No dia 24 de dezembro . recebi a a Brigada Militar a visita do 
coronel dr. Jo sé Ant onio Flores da Cunha, o bravo comandante 
da, 2.ª Brig ada Pr ovisoria do Oéste , à qual o 2.0 regimento de ca
valaria estiver a incorporado dur ante a revolução , e a cuja tenaci 
dade. espiri to de sacrif icio e ardor partidario muito deveu a vito
ri a das arma s legai s . 

Embor a erra ndo algum as ve zez. sob o ponto de vista militar 
comprometendo. até . o exit 0 das oper ações e a seguranç a da tropa 
a si confiad a•, manda a justiça que se reconheça. no ilustre riogran
dense. um carater másculo, um a força de vontade ferre a· e um arro
jo incoercivel. fat ores este s que O tornaram , então . um dos mais 
forte s esteio s em que se apoiou o governo do dr. Borges de Me
deiros, durante a revolução de 1923. 

Esta nossa ap rec iação nã o envolve um comentario. TJOis este 
nosso modesto trabalho não encerra apreciaçõe s sobre a - conduta 
deste ou daquele chefe militar . Ainda é cedo para tanto. 
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Mas. tudo quanto dissermos re ferentemente ao dr . F lores da 
Cunha, temos por atos de inteira ju stiça. mórmente por não terem • 
sido muito cordiais as nossas re lações, quer naq uela época, quan-
do servíamo s no 2.0 regimento de cavalaria. quer posteriormente, • 
até mesmo quando dirigia os destinos administrat ivos do Rio 
Grande . 

Ao ser recebido na Brigada Militar, dirigiu-lhe vibr ante sau 
dação o corone l Massot . na, qual se referiu à sua atuaçã0 destaca
da. tanto na brilhante e her oica res istencia de Urug uaiana, ao co
meçar a luta, como, depois, nos muitos recontros em que a Bri
gadai do Oéste empenhou-se. 

Ao terminar, 0 coronel Massot ofereceu ao dr. Flores da 
Cunha. em nom e da corporação , um bronze, representando - O 
Vencedor -. acompanhado de um cartão com expr essiva dedica 
toria. 

Fala111.do. com a verbosidade e entusiasmo que lhe são pecu
liares, no seu agra decimento, o dr. Flores da Cunha teceu um hino 
ao valor e à disciplina da Brigada Militar. cuja atuação, em pról 
da ordem e dai legalidade enaltece u . 

E. ao concluir sua oração. disse: 

"Bebo pela felicidade e saúde do comandante da 
Brigada. meu grande amigo; dos coma ndante s das va,. 
rias uni dades; dos oficiais instrutores - esses dignos • 
repre sentantes do glorioso Exercito Nacional - que • • 
trazem o auxilio cientifico e tecnico tão necessario a 
qua,lquer força armad a; pela felicidade dos demais ofi-
ciais, dos inferiores e dos soldados - esses heróis ano-
nim os. que não aparecem em ordem do dia. mas que 
são os fatores decisivos das vitorias." 

E chegam os. aqui. ao fina l do ano de 1923. ano fatídico para 
a Historia do Rio Grande do Sul. pelos tragicos acontecimentos 
au e se desenrolaram no seu tra nscurso. 
· Foi elevado o numero de vidas que a hidra insaciavel da re· 
volução exigiu em holocau sto às amb ições de uns. à vaidade de 
outros e ao impat riotismo de muito s. 

Que o sangue, generoso e nobre . daqueles que tombaram na 
lu ta, de um e de outr o lado, por um ideal que sup unham elev ado, 
empapando as ve rdejantes colinas e varzeas do nosso Rio Gran· , 
de amado, jamais seja esquecido . 

Rendamos- lhe o culto da nossa veneração e da nossa saudade! 
Paz a seus mane s! 

Raiou 1924. 
Esperavam todos. o Rio Grande e o Brasil. uma nova éra de felici

dade e progresso. 
Espera va-se ardentemente que a paz e a concorilia voltassem 

a imperar entre todos os irmãos, filh os da grande Patria brasi
leira . 



fl 

• 

... 

... 

• 

do Estado do Rio Gran de do Sul 215 

Inevitavel. porem , era que. após uma, lut a como a que se tr a
vára no ano ante rior , entre os par tidos politic os. surgisse m con
flitos , ori undos de ving anças pessoa is . É obvio que, em tais situ a
ções, muitos indiv iduos de sentimentos mesquin hos. dando arras 
aos seus ma,us instintos , praticassem toda a sorte de maleficios. 

Por outro lado, a dissol ução das forças, tanto provisorias, co
mo r evolucionarias, deixando elevado numero de homens sem em
prego. vinha favorecer a reunião de pequenos grupos , que saiam 
pelo interior dos muni cipios, a prat icar atent ados à propriedade 
particular . 

Assm é que, em alguns logares, houve assassinatos . roubos e 
outras violencias; mas, as autoridades civis, agindo pronta e efi
cazmente. puzeram logo termo a tais desmandos, e todos puderam 
entregar- se confiantes a seus misteres habituais dos tempos de paz. 

Entretanto, ainda 1924 não se escoara na ampu lheta do tempo 
e outras convulsõe s sacudiram a alma brasileira e a alma gaucha, 
em novas lutas fratricidas, como veremos no momento oportuno. 

A 2 de janeiro, consoante reso lução do presidente do Estado. 
foi suspenso, até ulterior deliberação, o serviç o de av iação na Br i
gada Militar . 

Por esse motivo, foi dispensado do cargo de diretor tecnico o 
engen heiro dr. Silvio Barbo sa, a quem o comandan te geral agra
deceu. em ordem do dia. os serviços que prestára. com recomen
davel competencia profissional. lealdade e dedicação. 

A 13, em Muitos Capões, município de Vacaria, em ato festi
vo. foi dissolvida a 4.ª Brigada do Nordéste. 

Como representante da Brigada Militar, esteve presente o aju
dante de ordens do comandante geral, alfer es Agenor Barcélos 
Feio, que entregou ao comandante daquela força um bronze, re
present ando - A Vitor ia -, do qual pendia um cartão de prata. 
com expressiva dedicator ia. 

Agradecendo essa homenagem. o dr. Firm ino Paim Filho, en,
viou ao coronel Massot o seguinte telegrama : 

"De Vacari a, 14 - Havendo recebido intermedio 
vosso dign 0 aj udante ordens, distinto alferes Agenor 
Barcélos Fe io, simbolico bronze homenagem glor iosa 
Brigada Militar ao modesto comandante Brigada pro 
visoria Nordéste. sensibilizado tão expres siva demons
tração, venho reiterar ao invito comandante, a cujos ex
cepcionais esforços, raro devotamento, ine stima ·veis ser 
viços Rio Grande neste grave momento historico, por 
seu intermed io a heroica Briga da Militar. cuja ação 
norteada com provada lealdade republicana. inexced ível 
zelo militar, cooperou decis ivamente jugulamento movi
mento sed icioso, min has sinceras homenagens. impere
civel recon hecimento . Afet uosos abr aços. Pairo Filho." 
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Identica manifestação de a•preço prestou. tambem, a Brigada 

l\!ilitar ao venerando genera l Firmino de Paul a, que comandára a 
1.ª Brigada Provisori2 do Norte. 

Reali:wu-se a 18 de feverei: ·o e foi. a•inda. o alferes Feio. que 
lhe entregou. n a cidade de 'Cruz Alta, um bronze, representando 
- O Vencedor -. acompanhado de um cart ão de prata. com os se
guintes dize res : - "Homenagem da Brigada Militar elo Rio Gran
de do Sul ao bravo general Firmino de Paula. pelos re levantes ser
viços prestados. com o maior devotamento e abnegação . n0 coman 
do da• 1.ª Brigada Provisoria do Norte. 15-12-1923." 

Em expre ss iva carta que dirig iu a0 comanda nte geral. o genera l 
Firmino agradeceu essa homenagem. 

Re lativa mente à ter min ação da lu ta• civil no Estado e à at u a
ção da Brigada Militar. no seu decorrer . a ordem do dia do coman
dante gera l. sob n.0 8. de 14, pub licou o seguinte: 

"Tr anscrição de oficio e louvores. - Por motivo 
da pro clamação da• Paz . a 15 de dezem bro p. passad o. 
este comando dirigiu. em data de 21 do mesmo mês. ao 
sr. pr esidente do Estado. o oficio de congratulação do 
teôr seguinte : - "Brigada Militar do E sta do do Rio 
Grande do Sul. N.0 1.246. - Objéto : Apre senti :: con
gra tu lações por motivo da terminação da lut a civil no 
Estado. Quartel do Comando em Porto Alegre. 21 de 
dezembro de 1923. Ao Sr. Presidente do Es tado. 0 Co
ma ndante Geral da Brigada Militar. Sr. Presidente. 
Ao term inar a luta civil que impatrioticame nte ensa'Il
gue ntou o E stado. dete ndo O surto do seu real progre s
so. tenh o a honra e especial prazer de apre sentar-vo s 
em meu nom e e no da Brigada Militar. as mais sin ce
ra s e respeit osa s congratulações por esse au spicioso 
acontecimento . E. ao faze-lo. cabe-me declar ar-vo s. sr. 
presidente, como dever de justiça e como testemunha 
de todo dia•, de todo instante. que a Bri gada Militar 
esforçou- se para corresp onder em toda a linha à alta 
confiança que néla depositai s , cumprindo com firmez a 
e sem desfalecimentos. o seu sag rad o dever de zelar 
pela ordem e de pre stigiar o governo constituid o . Não 
só no camp o da Juta. como fór a dele . demon str ou-s e a 
força digna das suas tradições de honra e de valor. A 
exemp lar lealdade que mante ve num per íodo em que 
todos os meios eram empreg ados para subverte-l a. tor
nam digna de admiração sua severa e consciente dis
cip lin a e bôa educação militar , frutos do t rabalho pa 
ciente da caserna. Por mai s que se exigi sse dos homen s 
da• trop a, nos momentos de necessidade, nunca nenhum 
vacilou ou recalc itrou no cumprimento do dever. fos 
sem quais fossem os sacrifici os que se aprese nt assem. 
os quai s eram vencidos facilmente pela bôa disposição . 

• 
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solicitude e prestesa de cada um . Dai as mobilizações 
ra,pidas e o pr onto embarq ue de tropas. o que tu do se 
fazia sempre debaixo do ma ior entusiasmo. No reg ime 
de paz que óra se inicia. a Brigada Militar. animada 
sempre dos. mesmos sentime ntos de patriotismo e no 
cumprimen t o de seus deveres, continuará na, sua co
operação leal e dedicada ao Estado, que retomará para 
satisfação nossa. a sua marcha de progresso e de tra ~ 
balho, pela ação clarividente do vosso benemerit 0 go
verno. Saúde e fraternidade . Afonso Emilio Massot. 
Coronel." 

Neste oficio, o sr. pres idente exarou o seguinte des
pacho, datad o de 4-1-1924: - "Á Secretaria do Int erior, 
para autori zar a publicação oficia l dos elogios constan
tes deste oficio", e. a 5. o sr. Secretario do Int eri or 
lançou o "Autorizado." 

Em cumpr imento . pois . aos despachos acima, de
termino que nos asse ntame ntos dos oficiais seja lança
do O seguinte : - "Louvado . em nome do sr. preside n 
te do Es tado. pela atividade, abnegação, lealdade e va
lor com que se conduziu du rante o periodo revo lucio
nario de janeiro a novemb ro de 1923. reve lando réta 
compreensão de seus deveres mili tares" e. nos asse nta 
mento s das pr aças: - "Lo uvado . em nome do ~{ . pre
sidente do Es tado. pela disciplina mantida e valor re
velado. duran t e O período revol ucionario que contu r
bou O Esta do. de janeiro a novembro de 1923." 

As conseguencias do movimento revol ucionario. exig indo mais 
eficiente policiamen to em va ri as regiões do Estado, dete rmi na ram 
o aumento do efet ivo da Br igada Militar . 

Ailás, o numero de pessoal atrib uido à força publica - 2. 210 
home ns - . pelo decreto n.0 2.916. de 11 de janeiro de 1922, er a as
sás insuficiente para que ela pude sse ate nder , convenienteme nte. 
todos os encargos que, nor malmente. lhe correspondiam . 

Quem mais se resse nti a em tal situação eram os regime nt os de 
cavalaria. em numero de dois, sobre os quais recaia maior numero 
de destacame ntos e outros pesados encargos. ao passo que os ba
talhões de infantaria. sediados em Por to Alegre, incumbiam-se dos 
serviços de guarnição e fornecimento de pequenas escoltas para 
custod ia de presos civis. 

Reconhe cendo a incônvenie ncia de ta l estado de coisas. resol
veu o governo elevar o efeti vo da, Brigada Militar , com o aumen 
to de pessoal nos regiment os de cavalaria • e a cre a~ão de um ba
ta lhão de infantar ia mont ada, que teve por séde a cic:ade de Pelotas. 

Passa ram. então os regim entos a ter o efetivo tota l de 467 ho
mens, cada um, e a nova unidade.?..-9.-ue tomou a denominação de 
4.0 batalhã o de infa nt aria mon ta da•, 420 homens. sendo 19 oficiais . 
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Pacifica do o E stado, pelo acôrdo de 15 de dezembro. começa
r,.m a ser disso lvidas, como vimos, as forças provisorias que ha
v' am sido creadas para coopera r no re stabe leciment o da ordem e 
que tantos e tão ass inalados serv iços prestaram durante a re 
volução. 

E ntretan to , exigencias do mome nto determinaram a manu
tenção, em arm as, de alguns corpos e contingentes, no mesmo ca· 
rater de emergencia , por mais algum tempo. 

Ass im. em data de 17, 0 pre sidente do Estado mandou con 
serva r em serviço as seg uinte s unid ades : 

Da 1.0. Br igada do Norte - o 3.0 corpo , com séde em Palmei
ra : comanda nt e. tenente coronel Vazu lmiro Dutra; efetivo. 300 ho-
1mens; o 6.0 corp o. com séde em Pas so Fundo : comandante, te· 
nente coronel E dmundo de Oliveir a; efetivo . 300 homen s; esqua
drões de Santo Angelo e Santa Rosa, o primeiro com 60 e o segun
do com 50 hom ens ; 

Da 2.ª B r igada do Oéste - o 1.0 corpo, com séde em San ta
na do Livr ament o: comanda nte, tenent e corone l Miguel Luiz da 
Cunha ; efetiv o 270 homen s; o cor po especial de Alegrete: coman 
dante, tenen te corone l Voleciano Coelho; efetivo, 400 homens; 

Da 3.ª Brigada do Sul - o 5.0 corpo. com séde em D. Pe
drito: comanda nt e, tenen te corone l Alfredo Nunes Garcia; efelivo. 
270 homen s; dois esquadrões do 1.0 corpo . destacados um em São 
Lourenço, outro em Canguçú; dois esquadrões do 2.0 corpo. um 
em Pinheiro Machado. outro em Piratiní; 

Da 4.0 B rigada do Nordéste - dois corpos de 280 homens. ca
da um , com par ada em Muitos Capões, município de Vacaria . e 
Taínhas. mu nicini o de São Francisco de Paula: 

Da 5.ª Brigáda do Centro - um contingente de 100 homen s. 
sob O coma,ndando do major J oão Vargas de Souza. em Caçapa 
va; um esquadrão em Lavras, sob o comando do Capitão Servu
lo Souza; 

o corpo de São Borja: coma ndante. tenente coronel Deocle
cio Móta; efet ivo, 270 homen s; um esqu adrão de 50 homens, em 
São Luiz; o corp 0 de Encruzilhada: comandante, tenente coronel 
Francelisio Meireles; efetivo. 270 hom ens: esquadrão de 50 ho
mens. em São J eronimo; o con tin gente de Santo Anton io e Con
ceição do Arroio. sob o comando do major Antonio José da Silva 
Figueiró; e o esquadrão de Torres. 

Em consequencia dessa reso lução e por não terem sido apro
veitados , fora m dissolvidos o 3.0 corpo provi sorio , de Guaporé; 
o corpo de Camaquã; os esquadr ões l.º e 2.0 do 1.0 corpo. com 
séde em Gravataí e Viamão ; e o esqu adrão adido ao comando da 
Brigada . · 

As Brigadas e os demais corpos provi sorios. não mantido s. 
já haviam sido dispensados anter iormente. 

Definindo a sit uação das unidades provisorias conservad as em 
serviço, o govern o baixou o: 

"Decreto n.0 3.246, de 19 de janeiro de 1924. 
Subordina as forças auxili ares ao coman

do e regulamento da Brigada Milit ar. 

• 
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O pres ident e do Est a-do do Rio Grande do Sul. no 

uso de at r ibuição const itucio nal. decreta: 
Artigo l. º - Ficam diret amente · subordinadas ao 

comando e regu lamento da Brlgada Militar, no que 
fôr aplicavel, as forças aux iiiares, mantidas em cara
ter provisorio e policial. 

Artigo 2.0 - Revogam-se as disposições em contrar io. 
Palacio do Governo. em Porto Alegre. 19 ele jane i

ro de 1924. 
A. A . Borges de Medeiros. 
Pro tasio AI ves." 

Em consequenc ia desse decreto. deter minou o coma ndo da 
Brigada que aqueles corpos toma ssem a seguinte numeração : 

1.º corpo auxiliar, em Santana do Livramento; 
2.º corpo auxil iar, em Alegre te; 
3.0 corpo auxiliar. em Palme ira; 
4.º corpo a'UXiliar. em Encruzilhada; 
5.º corpo auxilia r . em D. Pedrito; 
6.º corpo auxiliar, em Passo Fundo; 
7.º corpo aux iliar. em São Borja; 
8.º corpo auxil iar. em Vacaria; e 
9.º corpo aux iliar , em São Fra·nc isco de Paula. 

Os co:itingentes e esquadrõe s auxiliares tomaram a denomi
naçã0 do município que lhes servia de séde. 

Para comandante dos corpos 8.0 e 9.º• respectivamente . fo
ram designados os tenentes coroneis Emilio Carneiro Borges e 
Joaquim Marques da Silva Acauan. 

Por decreto n.0 3. 243, de 18. o governo ma ndou contar, em 
dobro. para a reforma dos oficiai s e praças . o tempo durante o 
qual prestaram serviços na defesa da orde m e das leis. devendo 
este tempo ser considerado de 24 de janeiro de 1923, data em 
que co~ou o cêrco da cidade de Passo Fundo, até 15 de de
zembro do mesmo ano, dia em que foi oficialmente ratificada a 
ata da: paz. 

J N . to /U.(.C 

O Regulamento para o Corpo de Oficiais da Reserva do 
Exercito, então em vigor. prescrevia que os oficiais da reserva de 
1.ª linha (l.ª ou 2.ª classe) e os do Exercito de 2.0 linha usa
riam ..Q§ uniformes adotados naquela época. ou que viessema 
se-lo, semelhantes aos do Exercito ativo , porem. com as modifi
ca ões exi idas pe la diferen a de su · ei ão mili ta r . 

- orno osse a r1ga a 1 1 ar reserva a 2.ª linh a de 1.ª 
classe. tr atou-se de adap ta!._.seus uniformes àquela disposição. fa·
zendo o comandante ger al elaborar um novo plano. que subm e-



• 

_2_2_0 ____ E_sb_o_,ç'--o H istóric o da Brigada Militar 

teu à aprovação do governo do Estado. merecendo aprovação. 
conforme declarou a ordem do dia de 22 de janeiro de 1924, o 
qual começou a ser usado pela corporação. a partir de maio. 

Data daf o uso , pela força publica do Rio Grande do Sul. dos 
unüormes confeccionados em gabardines e brim caqui. para ofi
ciais, e deste ultimo tecido para praças , e do capote de pano 
esYerdeado. · 

Com o decorrer do tempo. o plano tem sofrido alguma s mo
dificações. entre as quais a adoção do uniforme de gabardine es
verdeada . tipo aviador. para os oficiais. em subst itui.çã0 ao de 
gabardine caqui, que. mais tarde, voltou a ser usado, novamen
te : a supressão do uniforme de flanéla caqu• para as praças; e 
modificações no uniforme de gala e no capote dos oficiais. 

A 23, voltou a aquartelar em Porto Alegre o 2.0 batalhão de 
infantaria que. desde 1922, tinha, séde na cidade de Pelotas. 

O prazo do voluntariado fôra desde a creação da Brigad a Mili
tar ele quatro anos; por exigencias de serviço. em 1919. havia sido 
reduzido para tres anos. 

Terminada a sedição de 1923. regul ar numero de praça s. com 
o temryo de serv iç-o já concluido , solicitou exclusão . abrindo-se ele
Yad0 claro nas fileiras dos corpos. O voluntariado era escas so. 
pois eram poucos os que se sujeitavam ao alistamento por tal prazo. 

Por outro lado . como consequencia da redução das colheitas. 
grandemente prejudicadas que foram as lavow·as. em 1923, e por 
outros fatores, verificava-se um encarecimento do custo de \'ida. 
mal dando a etapa de dois cruzeiro s, que então vigorava. para a 
alimentação do pessoal arranchado. 

Desse encarecimento, tambem sentiam as consequencias os 
oficiai s. cujos vencimentos eram. àquela época, bastante reduzidos. 

Buscando uma solução. tanto para um como para outro caso. o 
comandante geral. corone l Afonso Emilio Massot, sempre preocu
pado com a melhoria das condições materiais de seus subordin ados. 
propõs ao governo varias medidas, todas aprovadas. 

Assim. por decreto n.0 3. 257, de 30. foi reduzido de tres para 
dois anos o tempo de serviço do voluntariado e, por despac ho de 
13 de março . foi mandado abonar aos oficiais. men salmente. à ti
tulo de auxilio, uma importancia equivalente à ajuda de custo re
gulamentar; elevado de dois cruzeiros para dois cruzei ros e cin
quenta centavos o quantitativo de etapa das praças e abonadas a 
estas mais uma gratificação dia.ria de trinta centavos para as en
gajadas e de cinquenta para as reengajadas. 

A orde m do dia em que o comandante geral deu conhecimen
to à tropa dessas concessões, ter minava com estas palavras : 

"Congra tulo-me com os meus comandados pelas 
novas vantag ens que acabam de obter e que vêm pro 
porcion ar-l hes mais facilidades e confor to . 

... 
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E . como agora, as pra ças em geral ficam bem re

muneradas, pois hoje o soldado , que é o posto inicial. 
percebe quando engajado 4$300 diarios e reenga jado 
4$500 diarios, ou sejam , no mês de 31 dias, 133$000. no 
primeiro caso, e 139$500. no segundo. ao passo que ha 
poucos anos atraz . como, por exemplo, em 1918, perce
bia 2$000 diarios ou 62$000, no mês de 31 dias, apélo 
para os oficia is e praças no sen tido de que se empe
nhem em angariar bons voluntario s, especialmente ex
praça s da força e do Exercito , afim de conseguir o pre
enchimento do claro existente." 

O Regul amento Disciplinar e Proce ssual. apr ovado por decre
to n.0 2.347 A, de 28 de mafo de 1918, conferia ao auditor o posto 
de capitão. o que , aliás, já acontecia anteriormen te , e dispunha 
que o conselho milit ar . para jul gamen to de pra ças de pré. fosse 
presidido por oficial sup erior. 

Esta ultim a dispos ição dificultava. não raras vezes . a consti
tuição destes, vjsto que os tenentes coronei s, suj eitos a ser cha
mados para integrar o Conselho de Apelação, nã 0 podi am ser no
meados para aqueles, e os majo res , ou já estavam sobre carregados 
com outm s conselhos. ou afastado s da capital. em serviço, com 
licença , et..;. 

No in tuit o de remed iar os inconvenientes daí advindos . re sol
veu o governo, por decreto de 13 de març o, que o cargo de auditor 
passasse a ~er exercido por um profissional competente, de livr e 
nomeação do pre sidente do Estado. sem posto de oficial. e que o 
conselho mili tar, que tive sse de julgar praça s de pré , poder ia ser 
presidido por um capitão, ao qual incumb ia, proceder o interroga
torio do reu e a inquiri ção de t estemun has. 

Possuia, desde mu lto. a Brig ada Militar, no Crista l. um a uzina 
eletrica , para fornecimen to de lu z e força ao Hospita l. ao quarte l 
e às residencia s dos oficiais que serv iam nesse s est abelecimentos. 

Quando se iniciou a construção do porto de Porto Alegre. a 
pedra nece ssaria para tal empreendimento era retira da da Pedrei
ra do Dionísio , tambe m localizada no Cri stal e em cujas imedia
ções est ava aquela, uzina . 

Neces sitand o de energia eletrica para os serviços da pedreira . 
a Secretaria das Obra s Publi cas entrou em enten dimento s com o 
comando da força, para a cessão da me sma. o que lhe foi feita, me
diant e condições consta nte s de termo de contrato lavrado, em 
abr il, entre as quai s constava a da obrigatoriedade da contin uação 
do supriment o das nece ssda des dos esta belecimentos referidos . 
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O quadro de medicos da Brigada Militar, por ser muito redu

zido, não atendendo às imprescind íveis necessidades ela corpora
ção, obrigava a constantes cont ratos de profi ssionais , afim de evi
tar-se o afastamento dos efetivos da capital. 

Tal sistema, porem, acar retava varios inconvenientes, pois os 
nedicos em tal situação , geralmente negavam-se a acompanhar as 
un idades a que serviam. quando se deslocavam de suas sédes, co
mo acontecera em 1923, durante a revolução. 

Não podendo ser a isso compelidos, porque os regulam entos 
militares não os at ingiam nesse particular, re sultava que, quando 
mais ne cessarios se tornavam seus serviços, as unidades que ti
nham medicos contratados viam-se privadas deles e nem sempre, 
à ultima hora, pod iam conseguir sub stituto . 

Para remedi ar a situação. resolveu o governo. por decreto n.0 

352, de 26 de mai o. crear mai s dois logares de capitão me dico, pa
ra os regiment os de cavalaria. 

Tendo cessado. em parte, os motiv os que haYiam determinado 
a manutenção em serv iço de unid ades au.xiliare s, deliberou o go
verno. em 31 de maio. red uzir o efetivo de algumas. 

Assim, nessa data , o 4.º corpo , com séd e em Encruzilhada. foi 
redu zido a um contingente de 110 homens. constituido de doi~ es
quadões, sob o comando de um major; o 5.0 corpo, estacionado em 
D. Pedrito, foi tambem reduzido a dois esquadrões, com efetivo 
identico àquele , sob o comando de capitães; o contingente de San
to Antonio e Conceição do Arro io e o esquadrão de Torres foram 
reduzidos a tre s pequenos destacame ntos, de 21 homen s, cada uni. 
comandados por alferes. 

• • 

• 
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C A P I T U L O XIII 

- Revolução em São Paulo . - Consti
tuiç ão de ttm Grupo de B atalhões de Caça
dor es. - O 2.0 regimento de cavalaria dei
loca-se para Porto Alegre . - O Grupo ele 
Batalhões de Caçadores embarca para o Ri o 
de Janeiro e dali segue para São Paulo . -
Operações na capital paulista. - Pr ocedi
mento nobre. - Ordem do dia do tenrnte 
coronel Esteves. - Congratulações ao go
verno do Estado e ao comandante geral . -

O malogro da intentona de 5 de julho de 1922. na Capital 
Federal, que o gover no conseguira abafar. no seu nascedouro. não 
esmorecera o animo dos adve rsarios do presidente Artur Ber nardes. 

Continuou latente, ent re eles, o espirito de rebeldia e trabal ha 
vam sorrate iramente. proc urando aliciar adétos à sua causa e es
perando momento propicio à eclosão de um novo movimento ar
mado. 

Campo favor avei a, ta l desideratum. enconlraram na capital 
do Estado de São Paulo . Grande parte da guarniç ão federal. ali 
estacionada, e da Força Publica estadual. mostrou-se simpatica à 
sedição . Não lhe faltou, tambem. o apoio do elemento civil. Quase 
toda a população da cidade solidar izou-se com os revolucionarios. 

A 5 de julho. aua.ndo decorriam precisamente dois anos do mo
vimento. de que não""fiãviãmõbtidg resultado, estow-ou a re5eh5o . 

- mõrças revoltadas apoderam-se. imediat amente. da cidade; a 
juvent ude paulista, empo lgada, congregou-se em bat alhões. que se 
diziam patrioticos; as fabricas, cujas instalações o permitiam. pas
saram a fabricar munições para os rebeldes; enfim. tocios aqueles . 
que se haviam envolvido no levante. procuravam dar-lhe o maior 
de seu concurso. pela melhor maneira possível. 

O governo federal não podia. então. des locar grande numero 
de unida des do Ex ercito para combat er o levan te; umas eram ne-
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cessarias nas zonas cnde aquar telavam. para garantia da ordem. e 
o:ttras não inspiravam confia nça. por sere m conhecidas as ten

~ncias de muito s de seus oficiais . que. se não eram inteiramente 
contra o governo, eram ao meno s indif erentes ao que lhe sucedes
se. aceitando os fatos consumados. 

É que a chamada questão das - cartas falsas -. de que já 
tratamos . cuja autoria fóra atrib uida ao presidente Artur Bernar
des. no per ioclo da campanha eleitoral que o levou à suprema ma
gisratura da Nação. não tinha sido ainda esclarecicla devidamente. 

Foi em tal emergencia que o presidente do Rio Grande do Sul. 
o dr. Borges de Medeiros . em telegrama . ofereceü aõ governê>re: 
deral o concur so da força publica do Rio Grande. para auxi11a--=lo 
~manutenção da ordêrii. -

Aceito o oferecimento. o comandante geral. cumpr indo instru
ções superiores. determino u. a 8. que todas as unidade s aquartela
das em Porto Alegre, excéto a Escolta Presidencia l, estivessem 
prontas para embarcar, à primei ra ordem. 

No dia seguinte, 9. em orde m do dia n.0 92. foi constituído um 
Grupo de Batalhõe s de Caçadores. composto de dois bata lhões. 
com a numeração d~ 1.0 e 2.0. e de uma companhia de metralhado
ras pesadas. aqueles organizados com pessoal tirados dos batalhões 
de infantaria e dos regimentos de cavalaria. e este de elementos 
do Grup o de Metralhadoras. 

'Cada batalhão de caçadores era organizado a tre s companhias 
de tres pelotões e um pelotão de comando. com efetivo de 17 ofi
ciais e 467 praças; e a compa nh ia de metralhadoras pesadas. n 
dois pelotões de duas seções. somando 7 oficiais e 113 praças. 

Alem das unidades acima. t inh a. ainda. o Grupo uma seção ex
tranumeraria. com 82 homens. 0 que lhe dava o efet ivo total de 
1.170 homens. assim discr iminados: tenente coronel comandante . 
l; tenente s coroneis comanda nte s de batalhão. 2; majore s. 2. capi
tães 10; 1.0::; tenente s. 12; 2.0 s ditos. 22; sargentos ajuda ntes. 4; l.º s 
sa rgentos . 12; 2.os ditos, 73: 3.0s dito s. 27; cabos. 144; soldados. 820; 
mestres de musica. 2; rnusicos de l.ª classe. 10; ditos de 2A 10; di
tos de 3.ª• 10; corneteiros-móres. 3. Os corneteiros e tamboreiro s 
estavam compreend idos no numero de soldados. 

Na mesma ordem do dia n.0 92. foi declarado que comandariam 
9 Gm_po. comissionado no posto de tenente coronel. o ca.12_itão i~ -
trutor Emílio Lu cio Esteves . e os batalhões. tambem comissiona 
i'los ~_ostos superlores. os dito s João de Deus Canâoarro Çi1ifua 
e Artur Otaviano Trava ssos Alves. sendo. ainda. designado os se
guintes oficfãís- : --

Estado Maior e Seção Extrannmeraria -· ajudante . capitão Ar
tur Gomes Mariante; oficial de informações. 1.0 tenente Agcnor 
Ba rcélos Feio; quartel-mestre. 2.0 tenente Cicero Augu sto Welau
sen; oficial aprovi sionador , 2.0 tenente Francisco Pinto de -"~qui
Po; oficial de inform ações. 2.0 tenente Ramiro Barcélo s Feio: Ser
viço de Saúde, capitãe s drs . Severo Evari sto do Amaral e José 
Antonio Walmarath. 

1.0 batalhão de caçadores - fiscal. major Domingos Marchand; 
ajudante. 1.º tenente Aparício Gonçalves Borges: oficial de infor
mações. 2.0 tenent e Silvio de Abreu Paiva; quartel mestre. 2.0 te
nente Gervasio Rodrig ues; ~ 92mpanhia - capitão Aristides Krau-

• . •. 

• 
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zer do Canto. 1.0 tenente Antonio Inacio Fernande s. 2.ºs ditos Lad

miro Corrêa e Angelo Eufrasio Corrêa; 2.ª compa_n]iia - caQ_itão 
Mir~ndolino Machado. 1.0 tenente Afonso Pereira da Rocha Fil ho. 

-2.ºs ditos Acacio Ferreira de Oliveira e Oscar Alves Chaves; -ª.._ª 
companhfo - capitão Tito Ribeir o. 1.0 tenente D::irio Anastacio da 
Silveira. 2.0 ditos Antonio F agundes 'J'eixeir:i e Paulino Padilh a 
Gonçalve s. 

2.0 batalhão de caCarloras - fiscal. major Francisco Gonçalves 
VarCla; aJudânte; !.0 enente Timoteo Maciel dos Sant os; oficial 
de inform ações. 2.0 tenente Felisberto Cm·rêa de Barcé los; quarte l 
mestre . 2.0 ten ente Antonio Codorniz de Oliveira; l. ª coml!_!tnhia -
Capitão_ Çristalino Pedro Fagunde s, 1.0 tenente Orlando Guima
rães. 2.0 s ditos l\lanoel Nunes da Costa e Antonio Vítor Mena Bar 
reto Sobrinho ; 2.ª companhia - capitão Ma.rio Silveira. 1.º tenen
te Francisco José Martins : 2.0 s ditos Adonis Ventura Homem e 
Peric ies de Oliveira Fe ijó; 3.ª companhia - capitão Jo:-;é Fr eire ele 
Oliveira e Souza. l .0 tenente Cristiano José Bocorni. 2.ºs ditos Mal
vino Pire s da Fontoura e Justin o Marques de Oliveira: 

Companhia de M etr alhadora s Pesadas - comandan te. capi tão 
Alzimir 0 Fr ânc isco Wellau sen ; 1.ºs tenentes José Pinheiro e Tra
jano Marnho; 2.0 s tenente s Saturino Cavalheiro Ram os. Remo Seg
giaro. Antonio Mar tins d'Avi la e Waldemiro de Carvalho Raupp. 

Em virtude de propo sta do comand ante geral. foram. por por
ta 1·ias de 10. comissionados no posto de tenente coronel da Briga
da Milit~1· os capitã es instruto res Emílio Lucio Esteve s. João de 
Deus Canabarro Cunha e Artur Otaviano Tra vassos Alves. sendo 
aquele mandado assumir o comando do G.B.C. e estes os dos ba 
talhõe s 1.0 e 2.0. respec tivament e. 

Em sua ordem do clia n.0 9-1. de 11. dando conhecimento à t ro
pa elos comissionamentos acima e à 12I2POsito da desiãnação do 
cont ingente da Bri~ada Milit ar para cooperar na defesaa ordem. 
àlem das fronteira s do Rio Gran c.1e. a$s1m se expressou o coman
dante geral : - - -- --

"Felicitações. - É com a maior satisfação que 
apre sento aos ilustr es camaradas . tenentes coronei s. 
em comissão. Emili o Lucio Esteves. João de Deu s Ca
nabarro Cunha e Artur Otaviano Tr avassos Alves. as 
minhas mais vivas felic itações pela mis!'ãO importan
te que lhes foi confiada pelo governo do Estado e à 
qual se impuzeram pela lealdade . dedicação e. sobretu 
do. pela grande competenc ia profissional que Yêm dan
do mostra s. em varias anos que cooperam. in teligente
mente. no prepar o militar da força estadual. na qua li
dade de oficiais instrutore s . 

A tropa desta Br igada. desig nada para tão impor
tante missão. que muito honra a força estadual. este 
comando apresent a efusivas saudações. cert'> de que 
todos saberão. como até agora . manter bem alto o re
nome e tradições ela força. cumprindo . com destemor 
e galhar dia. o seu dever de defensores da ordem e das 
leis sejam quais forem os sacrifícios que tenh am de en
frentai· . " 
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Ainda na mesma ordem do àia. foram designados para oficial 
de informações do 2.0 batalhão de caçadores, em substituição ao 
2.0 tenente Feli sberto Corrêa de Barcélos. o dito Malvin 0 Pire s da 
Fontoura e. para subalterno da 3.ª companhia do mesmo batalhã o. 
o 2.0 tenente Pedro José de Almeida. 

A designação dos tre s brilhantes oficiai s do Exercito, para di
r igire m o contingente estadu al. foi recebida com geral agrado por 
t odos. Instrutores da força. desde mu itos anos, a ela se dedica
va m. com grande carin ho. propugnando sempre pelo seu maior 
aperfeiçoamento tecnic o e cultural. Alem disso, a fina educação e 
a mane ira afavel com que a tod os tratavam. insdis tintamente, lhe s 
haviam grangead 0 um vas to cir culo de sólidas amizades ent re a 
oficialid ade e. até mesmo . no meio das praças. 

Conheci am todos a competenci a profi ssiona l dos distin tos che
fes e, assim, confi ant es. partiram para a luta . na defesa das inst i
tuições sériamente ameaçadas. 

E eles não falh aram a essa confian ça. 'Com denodo e bravura. 
conduziram a tropa estadual. a si confiada. à conquista dos mais 
encomiast icos louvores. cobrindo-se de glorias nas rudes pugnas 
em que se empenhou . 

Ao assum ir O comando do Grupo de Batalhões de Caçadores. a 
11. o tenente coronel Esteves publicou, em sua pnmeita orâemdo 
dia. as seguintes palavras : 

"Comando do G.B.C. - Consoante a urdem r o dia 
acima transcrita. do comando da Brigada :Militar . pu
blicada hoje. assumo, nesta data . o comando deste G . 
B . C. . que. por ordem do benemerito governo do Rio 
Grande, coerente em sua sã orientação politica. foi pos
t o à disposição do governo federal , atendendo, assim. 
o auxilio. por ele solicitado. para colaborar a nossa 
força estadual na 1mrnutenção da otdem alterada no 
Estado de São Paulo . 

Sinto -me. camaradas, desvanecido com tão gra nde 
honra a mim conferida, qual a de comandar uma tropa 
formada de elementos da Brigada Militar , a fo1·ç~ cuja 
ac'lo. no passado e no presente. foi e é um elemento de 
garantia ela ordem e da est abili dade social. consequen
cia de ser ela formada de homen s sinceJ.'Qs e leais. nor
teados todos por ideais superiores de dedicação aos 
serviços da Patria. "cuja honra. integrida de e instit ui
ções" defendem e defenderam sempre. com fidelidade 
e espirita de sac•·ificio. e tudo para honra do Rio Gran 
de e da propria Repu blica. 

Não extranhei. camaradas. a solicitação do gover 
no federal. pois conheço e. muito bem. o alto juízo que 
0 Estado Maior do Exercito faz da eficiencia da nos 
sa Brigada Militar. 

E lhes digo ainda que ten ho certe sa absoluta que. 
mais uma vez. a força estadua l está disposta a colocar
se na alt ura da sua gloriosa tradição par a hon rar o Rio 
Grande, perante todos os brasileiro s. que, amanhã , pon
deradamente. nos ju lgarão. 

• 
• 

. -
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A min ha orientação de comando está expressa nos 
regulamentos: segui-la-ei relig iosamente. Comandar. 
diz o R.S.C .. é: dar ordens e vigia r-lhes a execução; 
prever os aconte cimen tos e precaver-se contra eles; es-
orçar-se por conhecer, a cada ins tan te, os sentimentos 

]los sofüados; a.mE,-los. - recom1>ensa-los e prover- lhes as 
suas necess idades de toda a especie; conservar-se sem
J>re Justo no exerc 1c10 de sua autoridade; manter um a 
]isci_p.iln~perfe1.fa : _disciplina de !!].arc_ha._ corr~o de 
uniform e e continencias. conservação das armas, cor
reçao de manoorã."" A- tropã bate-se - melhor quanto 
mais disciplinada . Comandar é ufanar-se de sua tr o
~· Para bem cUiiiprir ãnossa míssão . confio nos meus 
comandados: oficiais e praças. que saberão mant er 
uma disciplina: consciente, ditada, assim. pelo sent i
mento do dever de uma cooperação livre, pois dizem 
os regulamentos: - obedecer é tão nobre como coman
dar, - ambas as funções, acrescenta, - tendem para o 
mesmo fim - que é da defesa da lei. no interior, e 
da Patria, no exteri or . 

Marchemos , camaradas, em busca do sublime ideal 
que é á tranquilidade de consciencia do dever cumprido . 

Nosso objetivo é o da pratica de um ato licito: o 
da defesa das autoridades constituidas e é o quanto 
basta para sermos abençoados por Deus." 

J.,,., /12'1 

p~ . 
A 11, chegou a Porto Alegre, vindo de Livramento, o 2.0 re

gimento de cavalaria, do qual um esquadrão foi incorpor ado ao G. 
B .C .. formando uma compan hia de infantaria. 

O restante perm aneceu na capital, auxiliando os serviços de 
guarnição, até meado s de outubro . quando, após o término das ope
raçõe s em São Paulo e retorno da força que ali operou, regressou 
à sua séde. 

b j~ 
A 13, à bordo do vapor It aúba, da Compan hia Costeira. partiu 

o Grupo de Batalhões de Caçadores, fazendo transbordo, no porto 
do Rio Grande, para o Poconé , do Lloyd Bras ileiro . 

Grande massa de povo acorre u ao caís de Por to Alegre ; o va
por afastou-se debaixo de grandes aclamações e ao som de marchas 
festivas executada s pelas bandas de musica s e de corneteiros. 

Embora o efetivo do Grupo tivesse sido fixado em 1.170 ho· 
mens. devido a circunstancias especiais partiram apenas 1.106. 

A viagem decorreu normalmente . em ótimas condições. e. às 
20 horas de 19, 0 GruQQ desembarcou n~rto do Jlio de Janeiro , 
sendo recebido reles rc,r -~sentantes do presiaente àa Republica . 
dos ministr os da Guerra e da Ju stiça e de outras autor idades. Pes
soalmente, comparec e:·::im o mini stro da Marinh a, almirante ru.e
xan drino de Alencar , os representantes do Rio Grande do Sul no 
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Congr esso Nacional e gr and e numero de membros da colonia ri o
gra nd ense resident e na Capit al F ederal . 

Após ligeir a passea ta pela avenida Rio Br anco. sob aplausos e 
calorosas ovações popul ares. seguiu O G.B. C .. por via ferrea, pa
ra a Vila Militar. indo acanto nar no quarte l do 2.0 r egimen to de 
infan tar iai. 

Da conduta manti da. duran te a viagem. pelo pessoal da força 
estad ual. é t este mun ho eloque nte o telegrama rce bido pelo pr e
sidente do Estado e que lhe foi dirigido pelo almirante Cantuaria 
Guimarã es. dire tor do L loyd Bras ileiro, cumpri ment ando-o "pela 
disciplin a, ordem. educação e respeito força estad ual que via jou no 
paq uete Poconé". 

~s de suprido do mater ial bélico de que necessitava, afim 
de apres tar -se convenienteme nte ao desempen ho das arduas e 
importantes missões que iria receber no teatro das operações. o 
G.B.C .. à noite de 21. part iu. em composições da Estrada de Fer 
ro Cent ral do Brasil . para o Estado de São Paulo. atingindo na 
manhã seguinte. à estaçã 0 Guaiaún a, nos suburbi os dai grande ca
pital bandeirante. e onde estava instalado o Quarte l General do 
Comando das forças em Operações. 

Ali. depois da apre sentação ao general de divisão Eduardo So-
crates. comandante da 2.ª Região Militar e daque las forças, foi-lh e • 
dada a missão de reserva da Divisão de Operações . devendo des-
locar-se para a Vila Gomes Car dim . 

Em Guaiaún a. ainda . antes de partir para o ponto que lhe 
fôra designado. foi serv ida ao pessoal parca ração de café e pão . • 
F azia, en tão, qua se dezoito hor as que a tropa não se alimenta va. 
Velhos , creanças e mulhere s, que havíam abandonado seus lares 
e buscado refugio lon ge dos locais onde se combatia, acercaram -
se do pessoaL pedindo uma miga lha com que 'mhigassem a fome. 

E nenhum homem do Rio Grande trepidou em atender a tão 
triste apelo, todos repart!ram cºm ª!lueles infelizes a minguada ra-
~ão. -~legremente e corg_ carinh<;>. -

Cenas como essa reproduziram-se em outras f_azes da cam
panha . Rasgos de generosidade sucederam--se em seu decorrer. É 
que. no seu grande coração. os nossos solda dos combatiam o ad
versaria tra nsv iado de seus deveres para com a Patria, mas não 
viam na populaç ão civil do gra'nde · Estado, mais que irmãos bra
sileiros. sofrendo as agruras de uma luta inglori a. 

Prese nciando aquela cena . . o · tenente coronel· Esteves. dirig iu 
a.os seus coman dados vibrante ordem do illa) de congratulações: 

"Filho que me orgulho de ser do · Rfo Grande não 
ine causam extranheza os gestos de generó sídade. gran
desa d'alma . nobreza e caval heirismo do gaucho, que 

. sempre bebeu nas fontes da honra e da dign idade a 
inspiração de seus atos. Entretanto , tão grande foi a 
nossa: comoçã 0 ante os quadros de tristeza que se nos 
apresent aram ao chegarmos à estação. qual o de pre 
senciarmos inumeras familias. mulheres e creancinhas 
e velhos enxotados de seus lares por causa da: luta. 
implora ndo, por caridade. uma migalha para matar a 
fome . que não pudemo s conter a grande sàtisfação que 
experim~ntamos, presenci ando a nobreza da vossa ati -
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tude de homens de bem. de homens dignos que, como sa
bem ser destem idos e valorosos. sabem tambem cultivar os 
sentimentos elevados de alt ruísmo e piedade, que enobre 
<:em e dignificam o carater. E assim foi. extremame nt e 
!omovidos e satisfeitos , que vimos os nossos cama.ra
las repartirem. alegremente e com carinho, parte õu 

fillase toda a pequena ração de café e pão, com aque-
las infelizes vitimais do momento , gesto esse que mais 
realçe tem em se sabendo que a tropa estava sem se 
alimentar durante uma noite e metade de um dia . qu e 
foi o tempo de viagem. 

Felicitamos, calorosamente. os dignos soldados da 
tropa estadual e os concitamos a continuarem a man
ter a mesma nórma de conduta nobilitante. respeitan 
do, tambem, sempre com o mesmo escrupulo, as pro
priedades alheias que forem sendo ocupadas durante 
o avanço, por ocasião das operações ." 

Depois de as unidades terem ocupado as posições que lhes haviam 
sido designadas. foi lida às praças a ordem do dia do comando do 
G. B. C .. sob n.0 22, incitando-as a cumprirem. com estoicismo 
e destemor. a missão ardua que o governo do Rio Grande lh es 
confiára: 

"Ao Soldado Gaucho. Camaradas! Estamos já nas 
linhas da fre nte e não tarda o momento em que ire 
mos terçar armas com o inimigo que avilta e depri
me os nossos poderes legais, sem que haja um moti
vo, por menor que seja, para justüicar a sua• crimino
sa ação. O benemerito governo do Rio Grande, num 
gesto de alevantado patriotismo, nos enviou para fóra 
das fronteiras do nosso glorioso Estado, atendendo ao 
~dido que lhe fez o governo da ~ubhca, âfrm de 
cooperarinõs tambem com as demais fõr°çãs federais e 
estaduais, que já se batem, bravamente, para o ani
quilamento final e complQto do inimigo . 

O nosso govern o os nossos cama radas da força , que 
lá ficaram, o povo, 'enfi m, o Rio Grande em peso têm 
os seus olhos voltados, em anciosa expectativa , para 
a ação da nossa tropa que, pelas suas tradições de 
honra e de glorias , em um passado de mais de 30 anos . 
sempre constit uiu motivo do seu mais justo orgulho. 

Estou certo, convencido de que esta fração da tr o
pa estadual. destacada para tão importantíssima e ar 
dua missão, saberá cumpriir com toda a: bravura, va
lor e galhardia O seu dever na linha de fogo, por ma is 
cruento que seja o combate, para levarmos por dean
te. de vencida. 0 inimigo que não resistirá ao impe
t0 da bra<vura indomita e tradic ional do solda do r io
grandense. 

Jamais. sejam quais forem os sacr ifícios, desmen
tiremos o passado de honras e glorias, conqu istado pa
ra o povo gaucho, nos prélios br ilhant es que travara m 
nas campinas do sul. 
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E. cumprindo o dever , com honra, nobresa e ga

lhardia. regre ssare mos ufanos , cobertos de glorias, com 
a fronte altiva. ao sólo querido do Rio Grande, onde 
receberemos. então. as manifestações de aplauso s e de 
alegrias dos nossos irmãos riograndenses. enfim. como 
melh or premio a quem soube ser digno valoroso e 
bravo. como sereis todos vós. ' 

Viva o Bra sil! Viva o Rio Grande do Sul! Viva a 
Republica! Viva o dr. Borges de Medeiros!" 

Com0 veremos no decorrer da descr ição da• conduta do G.B.C., 
em São Pau lo. os representantes da Brigada Militar, na luta con
tra a masórca: que pretendia avassalar as instituições governa
mentais, portaram- se com extraordinaria bravura, grande galhar
dia e notavel disciplina, a1iada a insuperave l espíri to de sacrifí
cio, dando exuberantes provas de seu destemor. 

Por vólta do meio dia de 23, recebeu , o comando do Grupo. 
ordem de fazer seguir um dos bata lh ões para o Alto da Moóca. 
de onde destacaria duas companhias para substituírem, em l.º es
calão, tropas do 1.0 regimento de infantaria. permitindo a• estas 
uma noite de repouso. na retaguarda. 

Foi designado o 2.0 bata lh ão. do coman do do tenente coronel 
Travas sos Alves. 

Pouco depois nova ordem determinava que o outro batalhão. 
1.0, do tenente éoronel Canabarro Cunha. passass e à disposição 
da: Brigada Florindo , afim de substituir . na região do Hipodromo. 
0 12.0 regimento de infantaria, que se achav a em primeir a esca
lão. Ta l ordem estendia -se, tambem . à Comoanh ia de Metralha-
doras Pesadas. · 

Era, desta fórma, confiada ao G. B. C .. uma importante quão 
difícil missão: a de destruir um pronunciado angulo reentrante, 
enfrentando O inimigo tenaz, que, na região da Moóca e do Hi
podromo. tan to inquietava as ti;-opas legais e ocasionav a-lhes 
muitos male s. 

Entrando em contacto com o adversario. iniciaram os elemen
tos da Brigad a gaucha a sua brilhante e vigorosa atuação. à qua l 
se deveu, em grande parte. a vitoria das forças legais, segun do o 
te stemunho insuspeito de varias autoridades militare s e civis. -

A noite de 23 para 24 _foi de in tensa fuzilaria em todas éS 
frentes. especialmente na da Moóca; no decorrer deste dia, man
teve- se relativament e calma, mas. à noite. recrudeceu nov amente. 

Uma das seções da Companhia de Metralhadoras Pe sadas au
xiliou muito . com seus fogos bem ajustados. o 10.0 batalhão de 
caçadores . que os reclamava constantemente. 

No dia 25. pelas 14 hor as. foi desencadeado, pela s tropa s le
gais, o ataque geré:.l. às posições inimiga s, consoante a ordem geral 
de operações. expedida às 18 hora s de 22, mas que só naq uele 
dia poude ser executada . 

Para relatarmos . fielmente. a atuação das unidades que cons
tituíam o Grup 0 de Batalhões de Caçadores, nessa operação, va
ler-no s-emos das proprias palavras do seu comandante, tenente 
coronel Emílio Lucio Esteves. extraída s do relatori 0 que apresen
tou ao presidente Borges de Medeiro s. 

• 

. • 
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Documento de alto va lor historico, retratando com fide
'lidade a -atuação das tropas legai s, rea lça o valor ~ a bravura 
<dos homens da ~rigada Militar. 

E t odo e1e cnlcaao em documentos ti.e 'lncontl:!stavel veracida
<de e mo stra o carinbo e a dedlC'ação dt> 'irre-sqoecitr1?1 cnete, tão 
ceedo e trag icamente roubado 'à vida, à corporação , a que em
prestou o meThor de suas -afivi:dades, dur:m~ rugo ciclo d'e sua 
lbr ilhan're carreira míiit ar . . ~ 

J,L)' 
no ~taqne ao àla 25. 'toi a A atoai;ão ao l.'O 13~ .. 

Begwnfu~ 
"Das 6 às 14 n oras. nada bouve de a11onna1 no 1.0 

escalão, a não ser t1ros índividtra'is, 'J5àrtl dos de 'algun s 
pontos da linb a inimiga e de ter a artilharia adversa 
"hostilizado a direita da 1inha do bata lhão, sem causar 
dano . O ba talh ão, apõs rapida preparação de artilh a
ria, devia', de conform"idade com a ordem e~edida. 
atacar o in imigo, conjugando esfo rços do seu 1.0 esca-
1ão (l.ª e 2.ª <tompanbias - capitães A:ristides e Mi
Tandolino) com o '2.0 batalhão . que formava a direit a 
da, Brigaaa Port"iguara, afim de atingir o objetivo da 
jor nada - esquin a da rua Taqu ari com Sa'l,)ucaia. pel a 
ru a Taqua ri até cruzamento TaquarI-Catarina Braida. 

A 3.ª companhia { capi tão Tito) io i pelo bravo . co
manda nt e do batalhão tenente col'onel João de Deu s 
Canabarr 0 Cunba 1, escalo nada à ret agoardà do flanco 
esquerdo da Brig ada Florindo e tinha por missão con
tra -atacar, march ando e ocupando os logares deixad os 
J)ela 2. a. companhia ( capitão Mirando1ino), e. ainda. 
manter . a todo tr anse. a ligação entre as Brigadas Florin· 
do e Pot iguara, caso fosse ela rompida. 

Entretanto, o ataque não se reallzou apõs a con
centração da artilharia. que termino u às 14.~0 hor as. 
por ter permanecido imove l a Brigada Potiguara. Às 
16,15 hor a:s. em virtude de nova ordem. as companhias 
avançaram, t endo ult rapassado seus objetivos e, às 18 
ho ras, aferra ra m-se ao terreno , consolidando' as posl 
ções conquistadas. 

Durante o avanço , a tropa foi impetu osamente ata
~ada . quer pela frente. com tiros de ar tilh aria , quer 
pelo flanco esquerdo , com violen tas e sucessivas raja• 
das de metralhadoras instaladas em sit uação domina n
te e vantajosslma. na' alto das torr es da Fabrica Créspi. 

Não obstante a tenac idade com que o inimigo de• 
fendi a su as posições, desenvo lvendo terrivel fogo, nos
sos hom ens avançaram, com galhardi a. imp etuos idade. 
conquistando, heroicamente, os forte s redutos do ini · 
migo. 

A compa nhi a- capitão Aristide s prote geu, com seus 
fogos de fuzil-metralhadoras e de uma seção de me
tralhadoras pesadas. posta à sua disposi ção, a frent e 
da Brigada Potigu ar a, afim de iacilitar ô avan~o dest ?. 

O inimigo, à noite, hostilizou, violentam entê, ns li~ 
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nhas do batalhão, procurando retomar os redutos con
quistados. 

Nada conseguiu, porem. ante a bravura' dos va
lorosos homens do l.º B. C.. que se mantiveram de
cididamente nas posições. sem recuar um palmo, repe
lindo. com energia . o ataque vigoroso desenvolvido. 

Durante o seu brilhante avanço, nã 0 teve o bata
lhão nenhuma baixa. 

Salienta o seu valo roso. inteligente e distinto co
mandante. tenente coronel Canabarro Cunha, que as 
companhias empenhadas portaram-se à altura das tra
dições de honra da nossa gloriosa Brigada Militar. ri
valizando na bravura. durante O impetuoso avanço . sol:) 
umai verdadeira chuva de balas . os seus oficiais e 
praças. 

Menciona o referido comandante o grande interes
se desenvolvi do. durante a ação. pelos dois auxiliares. 
mais dirétos. 1.0 ten~nte Aparício Gonçalves Borges, 
ajudante do batall!ão e encarregado dõ remumciamen-

__to. e 2.0 tenente Sílvio de Abreu Paiva. oficial de in
formações, não esquecendo. tambem. de menc iona.- as 
praças do seu pelotão de comando ." 

A atuação do 2.0 B. C. no ataque do mesmo dia foi 
.i. seguinte: 

"O batalhão, pela manhã. estava com o seguinte 
dispositivo. tomado desde a rendição do l.º R. I. . fei
~'l no dia 23: 3.ª e l.ª companhias (capitães Freire e 
;ristalino e. por ordem do general Portiguar a. mais 

Jois pelotões dai 2.ª companhia (capitão Mario) (re
serva da Divisão em Operações), como tropa empenha'
da, ocupando ao rua J. Parada e parte da Marcial . 
ficando reduzida a• reserva da Divisão em Operações a 
um pelotão articulado no Alto da Moóca. 

O 1.0 escalão ficou enqu adrado pela Brigada Flo
rin do. no flanco direito, e elementos da Brigada Po
tiguara. n0 flanco esquerdo. 

ÀS 14.30 horas. a l.ª COn.!.2anhia. sob o comando 
do capitão Cristalino Pedro Fagundes. oficia l que áeü 
as mais brilhantes provas de vàlor. agindo cõmo rara• 
bravura r~fletida. fez avançar, cumprindo ordenª-. diré
tamente recebidas do coronel Odorico Corrêa. os pelo
tões 3.0 e 1,0, os quais sob a ação de violento fogo de 
metra lhadoras pesadas' e de fuz is-metralhadoras do ini
migo, tomaram posições cerca de 50 metros da Fabri
ca Créspi, ficando o primeiro à esquerda e o segundo 
à direita.o da rua dos Trilhos. entrincheirados em casas. 

Aumentando cada vez mais de intens idade a fuzi
laria inimiga. que ia produzindo muitas baixas nos pelo
tões que progrediam . o capitão Cristalino mandou avançar 
o 2.º pelotão. de reserva, afim de auxiliar a mãruer 
as posições conquistadas. conforme ordens já recebi
das dirétamente do comando do seu batalhão. 

• 
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Às 21 horas , a ·esque rda da linh a da companhia foi 
refo rçada por mais um gr upo de combate . 

]2urante a noite, o in im igo contr:a~atacou, violenta
J:!lente. auxili ado ~ la sua ar tilh ar ia. tendo sido inu 
teis os. seus esforços, pois que os valorosos homens 
<la 1.ª companhia souberam defender, com mui ta bra 
vura e denodo, as posições que tão brillian tem ente 
l1aviam conquistado. 

A 3.ª companhia, comanda da pelo brioso capitão 
José Fre ire ·de Oliveir.a e Souza, que não havia rece
bido nen huma ordem de progressão , ao contrario, tin ha' 
a de proibição. até nova ordem, de qua lquer avanço, 
surpr eende u -se com o movime nt o da 1.ª compa nhi a. 

O capitão Freire, inteligentemente, comunic ou ao 
c0ma ndante do seu batalhão. o valoroso e bravo tenen 
te coronel Artur Otaviano Travassos Alves, a progres 
são da l.ª companhia, orientada para a F abrica Crés
pi, pedindo ordens. 

O tenente coronel Travassos , que nenhuma ordem 
havia recebido, ao marche-marche. acompanhado pelo 
1.0 tenente ajudante, Timote 0 Maciel dos Santos. atin 
guiu ao P . C. do corone l Odorico, onde recebeu . tar 
<iiamente. a ordem ao seu batal hã0t e dai. prosseguindo 
em direção à companhia capitão Freire e orienta ndo-a 
para o Hipoclromo aba ndonou ela suas trincheiras. 
ava nçando com ga'lhardia empolgante. aos vivas à le
galidade e ao Rio Grande. atingido a rua Taquarí. sob 
a intensa e mortífera fuzilaria das metralhado r as ini 
migas . Estav a, assim . de mane ira brilhante, pela: ação 
cestemida e valorosa do bravo comandante Travassos . 
auxiliado pelo seu valoroso ajudante, tenente 'l'imoteo, 
corrigida a desarticulação havida de momento, pela fal
ta< de nece ssar ia ordem de operação à .3.ª compa nhia . 

O inimigo , durant e a noite, empregou deses perad os 
esforços para retomar as posições conqui stad as pelos 
bravos da 3.ª companhia, que. dando mostra do mes
mo hero ísmo com que avançaram, se mantive ram ga
lhardamente , repelindo ·com energia, os impetuosos . ' ataques. 

A artilharia inimi ga procurou hostilizar as posi
ções da comp anhia, por~m sem r esultado. 

O 3.0 pelotão da• 3.ª compa nhia (re serva da Divi
são em Operações) , retir ado por ordem do gene ral .r o
tiguara e sob o comando do 2.0 tenente Adonis Ven 
tura Homem . oficial ·que deu as mais exuberantes pro 
vas de brav ura, recebeu orde m de progres são para as 
14,30 hora'S. 

Cumprindo essa orde m. o pelotão. à hora marcada, 
lançou -se pa ra a frente. Enfrento u o inimigo e. to
mando posições laterais em casas desabitadas . desa'
lojou -o de suas trincheiras. constit ui das , tambem , por 
predios, e t omou galhardame nte, sob mortí fero e t enaz 
fogo do in imigo, a posição que lhe t inh a• sido designa -
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da. demon strando, nesse lance de arroio. excepci ona t 
heroi smo.. 

Nessa. ação. a brava. companhi ér capitão Cristalin<> 
sofreu as segui ntes babca"s: por ferimentos - 2.0 s sar
gent os. I>emetrio Witt. M.elguiades. Stricller e- Waldo
miro Lopes da Rosa. cabo Ju velino Ferres do Prado .. 
solda dos- Leão !saque Rodrigues. Manoel Vargas, Ota
cilio 1Car doso, Gaclos Miré1nda1

, Ger:man0 da Silva . An
tonio Ferreira Nunes. Francisco da Rosa Sant os. Jo sé 
Antonio dos Santos e Pedro Fernandes da Rosa. 

A 3.ª companhia tev e as seguintes baixas: mortos; 
- 3.0 sairgento zanst i Barbosa F erreíra. cabo Vito r 
Hugo da Costa Torres e. soldado Pà.u-lino Alves da Sil
va; feridos - cabo Horacio Pinto. soldados Manoel An
tonio !ral a, Primo João Pereira. Evar isto Cezar. Olim
-pio de Souza Rodrigues e Libera.to Scot. 

O bra vo 3.0 pelotão da 2.ª companhia te ve as se 
guintes óaixas: morto - soldado Nelson Silv eira; feri
dos - · 2.0 s sargentos D.tvid de Oliveira Reg 0 e Ama n 
clio Alves de Carvalho , cabo João Machad o Soares. 
soldados Antonio Pinto de Menezes Filho, Eugenio An
tonio Duarte e Oscar dos Santos. 

Neste dia, de conform idade com a ordem que expe
dimos áo comandante da Companhia de Metralhadora s: 
Pesádas. seguiu para o Alt o da Moóca. afim ficar à dis 
posição do comandante: do 2.0 B. C . . a seção tenente 
Saturnino , que, com um pelotão da 2ª companhia, fi
cou em posição junto ao P. C. do r efer ido coman
dante." 

A atuaçã0 dà Com'pa:ti:hia de Metra'lhadoras Pesa das . no ata
que do diá 25', foi a seguin te : 

"0 1.0 pelotão. sob o comando do val0roso 1.0 te
nente J osé Pinheiro . que foi posto à disposição do 1."' 
B. C.. conforme ordem que expedimos a0 comandant e 
da 'Cotnt)anhia. d.éstacou a sua• 2.ª seção. sob o coman
do d@ 2.0 tenente A.tltonio Martins d'Avila, oficial que 
deu most r a de gran de valor e de bravura refletida , pa
ra tom ar posiçã 0 nas linha s da frente junto às com
panhias 1.ª e 2.ª do referido 1.0 B. e .. o que foi re a
lizado n8 dia anterior debaixo de forte fuzilar ia do 
inimig o. 

Corno fica ssem as guarnições muito distante s um a 
da outr a. o tenente Avila determinou ao 2.0 sarge nt o 
Valfrido Pereir a Gomes. que permanecesse junto à pri
meira. enquanto que ele tomo u a dire çã0 da segunda . 

A 1.30 horas. o inim igo, que vinha host ilizando as 
l'ính .:is dos altos dos edifícios visin bos, onde se ac ha
va abriga'Clo. tentou. com violenta fuzilaria e com o 
emprE!go de granadas expl osivas. rompe.la s. sende vi
gorosamen te repelido. 

Ãs 5.15 -hora s. o inimigo fez nova e violenta in
~estida contra a linh a da l.ª companhia , Nesta oca-
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sião, a va lor osa seção do tenente Avila, fazendo in ten 
sos. e eficazes fogos de sua peça, rechasso u o adver
sario. 

Às 14 horas. a seção prot egeu. vigoros amente , o 
avanço do 2.0 B . C .. que combatia em ligação com a 
esquerda do 1.0 B . C .. cons oan te ordem que lhe ex
pediu o comandante deste batalhão. 

Às 16, 15 horas, o tene nte Avila acompa nhou com 
a primeira guarnição o ava nço da 2.ª companhia do l. º 
B. ic.. enqué!'Ilto que a segunda guarnição dirig ida pe
lo sargen to Valfrido , proteg ia com seus fogos de muita 
precisão , jun tamente com a companhia capitão Ar is
tides . a progressão que se faziai. A 500 metros para a 
frente. o tenente A vila foi forçado, pela intensidade e vio
lencia do fogo inim igo, a tomar posição junto a rua 
Taqua ri, abr indo, em seguid a. vigoroso fogo de sua 
peça. que neutra'lizo u a ação inimiga. Uma vez a in
fantaria em posição aí. o tenente A vila, com a mesmq 
errergia e denodo , ocupou com mais um lance de 200 
metro s a posição que lhe havia sido designada, jun to 
a·o muro do Hipodromo. 

Durante a noi te. o in imigo, fortemente entrinc hei
rado e diss imulado nas torres do pavlihão do Hipodro
mo e pre dios ai existentes host ilizou , violentame nte , a 
posição. que foi mant ida. brilhantemente, pelos bravos 
..;oldados da segunda guarnição. 

O restante da Compan hia de Metralhadoras Pesa 
das ficou à nossa disposição, junto ao nosso P . C.,. no 
cr uzamento Siqueira Bue no-Itaiquari, afim de prote 
ger esse ponto . 

Já no dia 23, conforme determinamos, por solicit a
ção do dist into camarada, capit ão Osvaldo , comandan
te da bril hante ba teria de artilharia que se achava a 
500 metros, à esquerda do nosso P. C. . a seção tenen
te Raup, do 2.0 pelotão . tomou posição no flanco es
querd o da referida bateria, af im de apoia-la , retira n 
do-se dali às 16.30 horas, de 24. 

A seção tenente Saturnino, do 2.0 pelotão, tomou 
posição, a 23, em trincheiras , jun to ao nosso P. 'C . 
Aí se conservo u até 25, em que foi subst ituída pela 
1,eção tenente Raup. 

O impetuoso s embate desse dia, na frente de re
sistencia, a maus tenaz das linhas dos amotinados, 
custou-nos 33 baixas, entre mortos e feridos . Contu
do, foi decisiva a nossa ação. O inimigo dimin uiu a 
tenacidade de sua resistencia e os seus ass altos redu 
ziram-se em numero . ex tensão e impetuosidade. O 
braço fort e do heroico Rio Grande, representado pelos 
noss o bravos comandados, empu nhou a palma da' vi
toria da lega lidade." 

~rminam. aquL as palavras do tenente coro nel Esteve s, 
quanto aos aconteci mentos do dia 25. 

A,l'em dos iel' idoo menc ionad06l, o G. B. C. já os tivéra , no 
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dia 23, o soldado Aldirio Filéto dos Santos, do 2.0 bata 'lhão , e no 
dia 24. o 3.0 sargento Osvaldino Bica. da Companhia de Metra
lhadora s Pesadas. 

Ao leitor atento, talvez não passe despercebida uma circuns
tancia. ao lêr as descrições acima e outras, que adeante segu ir
se-ão : o laconi smo quanto às qualidade s guerreiras dos oficiais 
que pertenceram ao 1.º batalhão de caçadores. em contraste com 
os das demais unidades componentes do G. B. C.. bastante 
exalçadas. 

:\Ias. a explicação. para os que, como nós. conhecem os coro
neis Canabarro Cunha e Wellausen e conheceram o tenente co
ronel Travassos Alves, é simp les. É que aquele, sóbrio em suas 
palavras, cingindo-se mais à rididê s das disposições regulamenta
res, fazia suas partes de combate. relatando fielmente a atuação 
de seus subordinad os. sem o emprego de termos adjetivosos. sem 
empregar qualificativos enaltecedores, embora verbalmente nunca 
lhes regateasse aplausos e louvores. ao contrario dos outros dois 
que os usavam com larguesa, notadamente, o tenente coronel 
Travéi'SSOS. 

Entretanto, uma coisa é certo: todo s os oficiais rivalizar am em 
bravura, estoicismo, galhardia e destemor; todos empregaram-se a 
fundo no cumprimento dos seus deveres. na• direção de seus co
mandados, apontando-lhes o caminho da honra e da dignidade, pa
ra gloria do Rio Grande, não med indo sacr ifícios, nem encarando 
perigos e dificuldades. 

E o relatorio do tenente coronel Esteves baseou-se nas par
tes de combate daqueles comandante s . 

Eis a explicação que achamos necessario fazer. antes de pro s
seguir . 1, , ,.,..U.... ·~ 1 

A 26, cbntinuar am, com a mesma intensidade dos dias ante
riores. as operações contra os rebeldes e. às 10 horas, depois de 
tomadas todas as providencias determinada s e recomendada s. con
tinuou o ataque. consoante ao ordem geral de operações n.0 14. 
da Divisão. 

A atuação do 1.º B. C., no ataque desse dia, foi a seguin te, 
segundo o relatorio do comanda nt e E steve s : 

"De O hora, em deante, foram mais fra'Cas as in
vestidas do inimigo. Aos 40 minutos, foi ferido leve
mente. na coxa, 0 soldado da 2.ª companh ia. Bento 
Campos Pereira, Às 8. foi morto, por um balazio. que 
lhe atingiu o coração, o bravo soldado da 1.ª compa
nhia, Arnaldo Vaz Torre s . 

Às 9,20 horas. como de uma trincheira prxima 
estivessem fazendo certeiro fogo no pr imeiro escalão 
da 2.ª companhia. o seu comandante. 0 valoroso ca
pitão Mirandolino Machado. oficial de bravura já com
provada, em brilhantes provas, nos embates da sedi
ção de 1923, em nosso Estado, mandou fazer uma car
ga de baioneta, na referida trincheira. que foi tomada: 
por um reduzido grupo de destemido s homens da re
ferida compa nhi a. que foram esca lados para realizar 
esse arro jado e teme rario assalto. 

• 
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Na trincheira conquistada, ficaram mortos 4 ho

mens do inim igo. tendo os demai s ocupantes do posto 
se posto em fuga precipitada, atemor izados ante a bra 
vura indomita• do soldado gauc ho. que realizou esse 
br ilhante assalto, sob vibr ante s aclamações ao Rio 
Grande. ao seu eminente presidente e à Repu blica. 

Foram ap reendidos, na trincheira. 5 fuzis Mauser. 
modelo bra'Sileiro, e regular quantidade de mun ição do 
inimigo. 

Entre o pequeno numero de valorosos assaltantes. 
destacaram-se. pelo seu excepecional arrojo e distinta 
bruvura. o cabo Virgilio Julio Ramo s e soldado Se
vero i\fachado . 

A l.ª companhia. sob o comando do capitão Aris 
tides Krauzer do Canto, oficial distinto e que já con
quistou nas campinas cio sul o seu titulo de valoroso 
e bravo. tomou. tambem. nas linhas ôa frente. onde se 
hatia vigorosa e brilharitemente, um fuzil-metra'lhacto
ra Hotckhiss e 2 fuzis Mauser. modelo brasileiro . 

Às 11 hora s, o batalhão. em virtude c'e ordem 
que recebeu. retirou suas companhias (l.ª e 2.ª) cio 
primeiro escalão, na fren te em que se achava, onde 
foi substituido por tropa da F orça Publica minei ra. pa
ra passar a ocupar a frente do 2.0 B. C .. que agia• na 
Brigada Potiguara. 

O comandante do batalhão designou para• essa su
bstituição as companhias 2.ª e 3A por terem se pro
nunciado novos avanços na frente do 2.0 B. C.. antes 
de operar-se a substituição. o que deu logar à dimi
nuição da· fre nte; não poude entrar em primeiro esca
lúo a 3.ª companhia. 

A 2.ª companhia. capitão Mirandolino. acompa
nhou o movimento e auxiliou com seus eficazes fogos 
e admiravel pro gressão que estava fazendo a l.ª do 2.0 

B. C .. conduzida' inteligente e brilhantemente pelo seu 
valoroso comandante, 0 bravo capitão Cristalino Pe
dro Fagundes. 

Em consequencia. a companhia capitão Cristalino 
só poude ser substi tuída pela companhia capitão Mi
randolino, às 16 hora s. pois a Br~gada Potiguara efe
tuo o ataque antes da hora combmadao. 

Durante a no ite. o inimigo atacou tenazmente a 
posição ocupada pela companh ia• capitão Mirando lino, 
fazendo uso de granadas. 

Dado o disposit ivo inteligente com que foram co
locados seus pelotões. a compan hia não teve nenhum a 
baixa' e r epe liu , com muito vigor e vantajosame nte . o 
adversario ." 

A atu ação do 2.0 B. C .. no ataque desse dia (26). foi 
a seguinte: 

"A l.ª companhia, às primeira s horas, tev e as suas 
posições bombarde ada s pela artilharia adversa. 
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O seu valoroso comandan te. capitão Crista lino. in
teligentemente. revelando muito tino mil itar. deu um 
rnaior escalonamento à par te esquerda da linha do 2.0 

pelotão , que ocupava' um grupo de casas, onde caiam 
as granadas inimig as, anulando, assim, o seu efeito . 

Por ocasião deste movimento do 2.0 pelotão. cerca 
de 30 homens do in imigo tentaram um assa lto à fren
te do 3.0 pelotão , sendo, porem. energica 1 e vigorosa
mente repelidos pelos seus bravos soldados . 

A bateria de artilhari a do comando do capitão Os
valdo Nunes dos Santos (grupamento major Castro 
Junior), com tiros eficazes . ta'l a sua precisão, con
centrou, após o nosso pedido , fogos sobre a Fabrica 
Créspi e Hipodromo. reduto s de formidave l resi ste n
cia do inimigo . 

Muito valiosa foi a concentraçã 0 de fogos da arti -
1haria paTa a ação que, em se_guida. desenvolveu a 
C.Q...mna.nh@ c;mitão C_ris~. em virtude da ordem de 
pro gressão que expedi mos. por ligação feita com o co
mandante do bata1hão. Terminada que foi a· concen
tração de fogos da artilharia . o capitão Cris talino . pro
tegido pelo fogo de dua s metrãinããoras pesadas, avãn 
ç_ou sobre o flanco díreit 0 da Fabrfca Créspi. com um 
![_rU_l2Q de comÕate, com O fim Qe arromba r a_.12,arede e 

-nela--~n?rg.r ]era fãc~uJ.. -
O inimjg_<>,..9!,le se achava colocado em casas frontei

ras. desenvolveu terrível fog_o de flanco, que obrigo u 
Q_,capitão Cri~talino a abanãonar essa qper~o . para 
assal ta r as referidas casas . o que fez heroicamente e 
com exito . 

- - Isto rea'lizado. 0 capitão Cristalino levou sucessiva
!JJ.ente vigoro so.s e ãrrõJados assàlfos as trincheiras im
m~as, localizadas uma no cruzamento das ruas dos 
Tr1Iliose Taquarf. e outra. à dfreita•. ne sta rua. --

Tais trincheiras. não obstante a resistencia tenaz 
do inimigo, que desencadeou violento fogo de metra
lhado ras pesadas e de fuzis-metralhadoras , sobre os 
bravos e heroicos homens da l.ª companhia. foram to
madas de modo impetuoso e brilhante. 

Nas trincheiras assa·ltadas, essa galharda companhia 
conquisto u ao inimigo, que aí deixou 5 mortos e 1 feri
do. o seguin te material: 2 metralhadoras pesadas Hot
ckhiss; 4 fuzis-metralhadoras Hotckhiss; 15 fuzis Mau
ser, modelo brasileiro; 16.000 cartuchos de gue rra Mau
ser, 7m/m; 2 autos, cam inhões Ford e 1 automovel 
Ford. 

Nesta ação. teve a companhia ferido, apenas. o ci
vil volun tario Alvaro Guilherme de Azevedo. que veiu 
acompanhando a tropa• desde a cidade do Rio Grande . 

A companhia capitão Freire. das 3 horas em dean
te, repeliu, vantajosa e bravamente. var ias inve sti das 
feitas pel o inimi go. protegido pela densa cerração. 

Às 8 horas. surgiu do lado oposto do Hipodromo 
um trem dos rebeld es. tr anspor tando canhões e pes soal . 
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O capitão Fre ire , agindo com muita intelig encia . 

fuz imediatamente concentrar intenso fogo de torl'os os 
seus fuzis-metra lhadoras sobre o trem que tentou ain
,da retroceder, por duas vezes, o qu~ 'lhe não fol .J)os
s ivel. tal a eficacia deste . 

Momentos após, a artilharia • do capit~o Osvald~. 
ciente. por nosso in term edio, do movimento do inimi
go, fez uma 'Concentr ação vigorosa e eficiente sobre o 
trem, desmantelando-o com seus certeiros tiros. 

O bravo capitão Fr eire, conhecedor ja das posiçõe s 
ocupadas pelo inimigo, manteve-as sob ~ ação de enei·
gic0 e inten so fogo de seus comandados. obrigando-o 
a abandonar suas trincheiras, na rua lpiranga . 

Em seguida•, o capitão Fre ir e ~z seus valorosos 
soldados destruirem trecho do muro do Hipodromo. pa
ra hostilizar com mais eficacia o inimigo . que aí se 
en tri ncheirãra. 

Às 10 hor as. os rebeldes. sob a pres são vigorosa e 
1:?nergica da brava companhia• capitão Freire, abando
ll'laram, desorie nt adamente, as suas posições, sofrendo 
muitas baixas. 

A companhia conqui stou ao inimigo o seguinte mR"
terial: 3 fuzis Mauser, mode lo brasileiro; 1 clav ina 
Mauser . modelo brasileiro; 2 sabres punhais e 1 ca
rabina Minié. 

Alem disto , tomou, tambem, varias peças de equi
pamento . 

O capitão Freire. durante a ação, encaminhou para 
a retaguarda das nossas linhas 29 homens. 27 mulh eres 
e 30 creanças. 

O 3.0 pelotão da 2.ª companhia (reserva da Divi
são em Operações). pela manhã deste dia, foi reforça
do por uma esquadra. 

Durante o dia. este pelotão, justa-posto à l.ª com
panhia ·, capitão C~·istalino, fez brilhante progressão. por
tando-se com mmto valor e denodo . 

Pelas 16 horas, em conseq uência da ordem gera l 
de operações n.0 14, o batalhão, substituido pelo 1.0 
B . C .. colocou-se no Alto da Moóca, como reserva da 
Divisão em Operaçõe s ." 

A atuação da Companhia• de Metralhadoras Pesadas. n0 ata
que do dia 26, foi a seguinte: 

" ÀS 3 horas. o tenente A vila, deixando a primeira 
guarnição em posição , sob a direção do sargento Val
frido, protegendo a 1.ª companhia, deslocou-se com a 
segunda' guarnição para a esquerda. de acôrdo com as 
ordens recebidas . tomando posição no terceiro andar de 
um sobrado, já então ocupado pela 2.ª companhia. 

Desta hora. em deante. o tenente Avila manteve. 
constantemente, o fogo da peça de sua• guarnição sobre 
as posições in imiga s. até que às 8 horas eram elas aban
donadas pelo adversaria que, desorientado pela a'Ção 
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eficaz e energica do fogo, procurava fugir em um trem. 

O tene nte Avila fez concentrar os fogos de sua pe
ça sobre o referid o t rem, obrigando os fugitivos a de
sembarcarem e a ocuparem posição no leito da via 
ferrea. 

Às 13 horas. a prim eira guarnição passou. com a 
l.ª compan hia, para o 2.0 esca lão. por terem sido su
bst ituídas por tropa da Força Publica · mineira. 

Às 13.30 horas, a segunda guarnição foi substitui
da por tropa daque la Força Publica e seguiu com a 2.ª 
companhia. afim de render o 2.0 B. C. deste Grupo. 
no flanco esquerdo , ju nto à Fabrica Créspi. 

Em marcha para esta nova posição. foi a valorosa 
seção tenente Avila substituida pela pri~eira seção, 
sob o comando do 2.0 tenente Remo Segiaro. que. co
mo o seu coléga , veiu dar nas linhas da frente as mes
mas provas de valor e de bravura refletida. 

A seção tenente Segiaro. às 17 horas . recebeu or
dem de ocupar o entroncamento das ruas Hipodromo 
Trilhos-Orvila, confrontando com a Fabrica Créspi. 

A seção pôs-se em marcha e fez a aproximação, 
atingindo o ponto designado às 18 horas. 

Aí. fez a subs tituição da seção tenente Avila e re
cebeu ordem de proteger a 2.ª companhia do 1.º B. 'C. 
e ba'ter com seus fogos a rua Hipodromo. Depois de 
estar colocada a seção. em posição. nas trincheiras aí 
construidas com os recursos da ocasião. o inimigo diri
giu-lhe seus fogos e. sendo repelido energicam ente . 
passo u a atacar em out ro setor." 

Passa, então, o comandante Es teves. em seu relatorio , a fazer 
a apreciação. embora ligeira, dos encontros desse dia 26 e diz: 

"O vigoroso embate de 26, do qual pre sta mos de
talhadas informaçõe s ao Q. G .. em Guaiaúna •. paten
teou que o da véspera fôra decisivo. poi s os amotina
dos, ante o heroí smo dos nossos homen s, que avança
ram a: peito descobe r to. apesar do fogo intens o, mal 
eram avistados. abandonav am, em fuga precipitada. os 
seus esconderijos. neles deixando armas munições. 
equipamento e petrechos de campanha:. 

Os nossos destemidos comand ados ans iavam pela 
perseguição a fundo, sendo preciso conte-los em obe
diencia às ordens da Divisão , que excutava seus planos 
metodicamente . Assim. pro sseguiu-se, no dia 27, a• exe
cução da ordem de operações n.0 14, com ligeiras mo
düic açôes de detal hes . 

Antes de desen cadear O ataq ue. fora m enterrados, 
no Hip odromo e outros pontos, gra nde num ero de mor 
tos, que os sedicio sos nã0 tiveram animo. nem car idade 
de conduzir para a retagu arda de suas linh as ." 

u l .. "-'..\11\\.~ 
Continu aram , a 27, com o mesmo ardo r e entu siasmo, as ope

r ações das forças legalistas cont ra os sediciosos que avas salavam 
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a cidade de São Paulo. Entretanto . estes já começavam a dar 
mostr as evidentes de enfraq uecimento e desanimo, pois já hav iam 
começado a abandonar suas posições e fugir, ante a presença dos 
mantenedores da ordem . 

Para sermos fieis na descr ição dos fa tos. cont inu aremos a 
empregar as proprias palav ra'S do comandante do G. B. C. 

A atuação do l.º B. C., no ataque desse dia (27). foi a segui nte : 
"Em virtude da ordem expedida, recomeçou. às 9 

horas. a progressão. tendo por objetivo atingir a rua· 
Conselheiro Justiniano . entre as rua s dos Trilhos e 
Hipodromo. Antes ela hora marcada. a compan hia ca
pitão Mirandolino , que se conservava em prime iro es
calão. tin ha já ocupado. em avanços sucess ivos, as po
sições forte s do inimigo. na rua Frei Gaspar. ultra pas
sando . deste modo. o objetivo designado. 

A frente marcad a· para o bata lhão esteve em todo 
o tempo de duraçã o dos diversos ataque s, em situa
ção avançada. não só em re lação a sua esq uerda, ocu
pada pela Briga'Cla Potigu ara, form ando uma verdadei
ra cunha. que facilitou sobremodo a progressão pos
teri or dessas tropa s. entre as quais se achava enqua
drad a a companhia capitão Mirandolino . 

O vigoroso avanço dessa companhia deu grande 
facilidade sobre toda a prog ressão da direita Pot igua
ra• que, achando-se recuada de uma qu adra, solicito u. 
por mai s de uma vez . proteção de seus fogos, que fo
ram bem dirigido s . 

As 16 horas, 0 comandante do batalhão fez avan
çar para a linh a da frente, onde substit uiu a• compa
nhia capitão Mirandolino, a 3.ª compan h ia. sob o co
mando inteligente. distinto, dedicado e va loroso do 
capitão Tito Ribeiro. 

Dur ante a noite . o inimigo, como era de seu habi
to . desencadeou violento ataq ue sobre a posição dessa 
companhia. que a manteve galhardamen t e, repelindo o 
ataque com admiravel firmeza e bravura." 

O 2.0 B. C. conservou- se articulado. na encosta oéste do Alto 
da Moóca. em missão de reserva da Divisã o em Operações. 

Quanto à Compan hia de Metra 'lhadoras Pesadas, no dia 27, te
ve a seguinte atuação : 

"As 4 horas. o inimigo levou contra nossas linh as 
um impet uoso contra -ataq ue, que foi repeli do de ma
ne ira br ilhante e energica, com in tenso e mortü ero 
fogo da• seção Segiaro e da 2.ª companhi a do l. º B. C. 

As 7 hor as. conforme ordem do capitão Mirando
lino, a seção mar chou até a esquin a da rua Hipodr omo 
e tr avessa do mesmo nome. onde ocupou uma trin
cheira aí existente e cons truida pelo adve rsari o. per
manecend o, nesse ponto, até às 11,20 hora s . 

A essa hor a, em vir tude de nova ordem, a va loro -
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sa seção ten ente Segiar0 a\' ançou até ~ rua Conse<
lheiro Ju sti niano e por essa rua até encon trar a a,·e
nida Br asil . 

Nesta mrenída, que estava sendo bat ida pelos fo
gos do inim ígo, o t enente Segiaro ccupou uma posi
sição em cima de um telhado e fez funcional.' uma pe
ça enfraquecendo a res istencia do inimigo . 

' Isto conseguido . a seção continou seu avanço. pas 
sando por quintais de casas até a rua Ipanema. onde 
tomou posiçã 0 atraz de um muro ali exis tente, fazen 
do seus fogos palas seteiras que fez abrir o tenente 
Segiaro. 

Ãs 17 horas, esse valoroso oficial mando u cons
truir uma trincei ra na esquina das ruas Alvim B:·asH 
e Ipanema . onde tomou posição com sua seção. 

Daf, bateu com eficazes fogos algumas trincheiras 
existentes na avenida Visconde de Per nambuco. uma 
fabrica de calçados. situada na rua Vint e e. tambem. 
um grupo de adversarias que se &r.hava en trincheirado 
no .A. lto do Braz. 

Ás 18 horas, o inimigo aumentou a inte:1sidade de 
seu fogo. fazendo cerradas descargas . 

O tenente Segia.ro fez funcionar uma peça de sua 
seção. que. com vigoroso e energico fogo, reduziu o 
adversaria ao silencio . 

ÀS 22 horas, o seção tenente Saturnin o, que esta 
va à disposição do 2.0 B.C., recolheu -se à Compan hia, 
bem como a seção tenente Raup. 

Ãs 13.30 horas , o comandante da Companhia fez 
seguir o tenente Valdemiro de Carvalho Raup. com 
úm grupo de combate . afim de revista1· casas n0 Alto 
da Moóca, donde faziam disparos na direção do nosso 
P. C. e pon ·.os adjacentes. Essa força regressou, às 17. 
::!O horas, trazendo 2 fuzis Mauser e grande quanticl&·
de de cartuchos 7m/m . 

Às 17 horas, de conformidade com as ordens que 
expedimos ao comandante da Companh ia, seguiu O pe
lotão sob o comando do 1.0 tenente Traja no l\farinho, 
afim de ficar apoiando as linhas do flanco direito da 
Br igada Potiguara e flanco esquerdo da Brigada Flo
r indo, o que fez, tomando a seção tenente Raup po
sição num taquaral ao su l do Hipodromo e a ~eção te
nente Saturnino a 500 metros à léste do taquaral. 

O pelotão ficou em ligação com a 3.ª companhill: 
do 1.0 B .C .. que estava como tropa empenh ada. 

Ãs 21 horas, o pelotão re colheu -se ao seu estacio
name nto, tomando posiçã0 jun to ao nosso P. C. a 
seção tenente Ra up ." 

Até aqui a descr ição feit a pelo saudoso chefe; dos aconteci 
mttntos do dia 27. 

Ao cafr da noit e desse mesmo dia, íôra distribuíd a às t ropas 
a Ordem de Operaçõ ee n.0 15, para execu ção no dia seguint e, em 
hoi·a a ser prév iamente designada. Prevfa essa Ordem uma ma -
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n obra envolvente, por San tana. espera ndo-se. tambem, novos ele
mentos de atétque, pela Estrada de F erro Sorocabana. 

·Desmora lizado. compl etamente batido e aproveitando o co
pioso material rodante da São Paulo Railway. 0 inimigo fugiu 
para o int erior do Estado. pa'rtin do o ultimo trem. da Estação da 
Lu z. às 2 horas de 28. 

Contudo, a fuzila r ia continuou nas linh as inimigas, só cessan
do comp letamente às 4 horas. 
. Uma hora depois, ouviu-se o repica r fes tivo de sinos das igre
Ja'S, toques de corneta. rufa r de tambores. etc.. na zona ocupada 
pelo adver sario, donde logo depoi s. vinha a noticia de que a cida
de fôra abandonada pelos revolucionarios. 

Es sa nova despertou vivo entu siasmo em toda i:t tropa legal. 
que irrompeu em delirantes aclamações, pro longando-se as mani
festações de regosifo por algum tempo. 

Feitas as necessarias explor ações e ver if icada a exatidão da 
noticia o Grupo de Batalhõe s de Caçadores começou a reunir seus 
elementos. concentrando-se no Hipoclromo, onde bivacou. 

O comandante do Grupo. os dos batalhões e da 'Compan hia de 
Metralhadoras Pesadas foram unanimes em ressaltar o valor. o 
denodo. e a bravura de seus comandados. que se portaram à altu
ra das gloriosas tradiçõe s de honra e de heroí smo da Brigada Mi
litar. não desmerecendo um só momento da grande confiança que, 
em sua atuação. depositavam as autoridade s e o povo riograndense . 

Durante as jornadas dos dias 24. 25 e 26. foram encaminhadas 
para a retaguarda da'S linha s, pelo primeiro escalão do Grupo de 
Bata lhões de Caçadores. em face das garantias oferecida s. 432 pes
soas, tendo se destaicado nessa missão O capitão Cristalino Pedro 
Fagu ndes . 

Termina das as operações na cidade de São Paulo, o tenente 
coronel Emilio Lucio Esteve s. em sua ordem do dia n.0 18. de 28 
dirigiu ao Grup 0 de seu comando as vib rante s palavrats que se se
guem e em as quais traduziu o seu ent usiasmo e admiraçã 0 pela 
galhardia com que se conduziu a tropa 1 : 

"Congratulaçõ es à trova. - Meus bravos camara
das! 

Ao vos erguerde s das trincheiras que ocupastes a• 
23, no primeiro escalão das frentes General Florindo e 
General Potiguara, ven ho, orgulhoso e ufano, congra
tular-me caloro samente convosco, pelos feitos de bra 
vura excepcional e de heroísmo empolgante que pra
ticastes nas linha s de fogo, fazendo recuar desmorali
zado o inimigo da ordem, ante o vosso avanço imp e
tuoso, brilhante e decisivo, em que expuzestes, galhar
dat e valorosamente. o vosso peito varonH às balas ini
miga s, pelejando na defesa dos sãos princípios da or
dem e da legalídade, que devem nortear os homens de 
brio, de honra e de dignidade como sois vós. 

Confirmastes do modo mais brilhante as previsões 
do benemerito Presidente do nosso Estado , que con
fiaiva. como declaro u, em que cada um cumprisse. de
cididamente, com o seu dever, qualquer que fosse a 
sit uação. E , para honra do Rio Grande e da Republica. 
não só confirm astes aque las previsões. como fostes 
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muito alem - mereces tes. com justiça, os qualificativos 
de bravos. de horóis, porque vos batestes com tal de
nodo e arrojo que causastes espanto a0 adversario e 
admiração aos vossos companheiros do Exercito e de 
outras forç-as que pelejavam. nobremente. pelos mes
mos ideai s. 

Eu, vosso comandante. testemunha constante que 
fui da vossa pujança , da vossa galharda, cometeria. por 
certo. verdade ir a injustiça para convosco. meus bravos 
camaradas, se não declarasse. nesta• ordem do dia, que 
foi a vossa atuação energica. vigorosa, brava e decisi
va que cooperou, incontestavelmente, pa~·a a brilhante 
vitoria da legalidade em São Paulo, conquistando ao 
inimigo , pelo vosso fogo eficaz. executado com admira
vel disciplina , e pela vossa baioneta valorosamente ma
nejada, em assaltos empolgantes, aos seus temiveis e 
podero sos reduto s de vario s quarteirões no bairro da 
Moóca, onde o adversari 0 entocado, como no Hip odro 
mo. Fabrica Créspi e em outros edifícios alterosos. 
despejava sobre vós, das torres e das sete ir as. verda
deiro aluvião de balas de suas metralhadoras pesadas e 
de seus fuzis-metralhadoras. prodigamente empregados. 

Tomb aram no terreno da luta. nestas brilh antes 
jornadais que nunca se apagarão da minha lembran ça. 
5 morto s e 31 feridos. bravo s e heroico s camaradas que 
sacrificaram , gloriasamente, a sua preciosa vida e der
ram a•ram valorosamente o seu sangue para salvar a 
dignidade da Republica. tão vilmente enxovalhada por 
um grupo de salteado res da honra • e do brio nacionais. 

Honremos. nobremente, a memoria dos bravos e 
saudosos camaradas que tombaram para sempre, no 
campo da peleja, e sirv a-nos o seu glorioso e sublime 
sacrifioo de melhor fonte de inspirações para cum
prirmo s, sem vacilações e com o mesmo destemor de 
sempre. o nosso dever de soldados da ordem e da le
galidade. 

Dispen semos aos ferido s a maior admiração e en
caremos, com respe ito, as cicatrizes que carregam e 
que serão para sempre o símbo lo de honr a de quem 
verteu, com dignidade, o sangue nobre e genero so, em 
pról de um ideal alevantado e sublime. 

Gloria s a todos vós, meus bravos camaradas. que, 
com a vossa bravura brilhante e sem par. cum pristes 
denodada e galhardamente, a ard ua missão que vos 
confiou o benemerito governo do Rio Grande. em cujo 
sólo querido, no nosso regresso, penetraremos de fron
te alti va, de viseira erguida. como quem soub e ser di
gno filho de tão gloriosa terra!" 

Dando testemun ho insuspeito e valioso do que foi a atuação 
eficiente e decisiva do Grupo de Batalhões de Ca1;;adores. nos du
!'OS embates contra os rebeldes paulist as, pela posse da capital do 
grande e progre ss ista Estado, falam bem alto os telegramas a se-
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guir . dirigido s ao presidente Borges de Medeiros e ao comandante 
gera l da Brigada Militar : 

"Exmo. Sr. Dr. Borges de Medeiros. Pr esidente 
do Estado, Porto Alegre. De Rio, 28 - Envio a v . ex. 
entusia •.sticas congrat ulações pela vit oria da Republica. 
alcançada. hoje. com o triunfo das forças legais, em 
São Paulo. O sr. pre sidente Artur Bernardes, retribuin· 
do-me os cumprimentos que lhe apresentei pelos feitos 
das ar mas legais. disse-me que a colél'boração das for
ças riograndenses tinha sido grandemente eficás, e o 
sr. presiden te da Camara dos Deputados. dr . Arnulfo 
Azevedo . nessa mesma ocasião, no Pa'laci0 do Cate te. 
afirmou. abraçando-me muito comovido . que as forças 
da Brigada do Rio Grande tiveram, naquele grande fei· 
to de arrmas . uma ação decisiva. Domingo s Mascare· 
nhas." 

"Pres idente Borges de Medeiros. Porto Alegre. De 
Rio. 29 - Congratulo-me, efusivamente. com v. ex .. 
pel o restabelecimento da orde m consti tuicion al eRl São 
Paulo . para a qual contribui o nosso glorioso Rio Gran
de do Sul com a sua decidida colaboração, a que os nos· 
sos dignos conterreanos deram um realce excepcional. 
por sua fulgur ante bravura. honr ando supe riormen te 
as nossas ma1is caras tr adições. Marech al Setembrino." 

"Dr . Borges de Medeiros . Porto Alegre. De Rio. 
29 - Congr atu lo-me vivamente com o meu emin ent e 
amigo e com o br avo governo do Rio Grande do Sul. 
pelo restabelecimento da orde m e defesa. sere na e 
energica, do principio de autoridade. A Republica aca'
ba de sair mais dignificada da tremen da prova por que 
acabou de passar, encontra ndo. felizmente, o Exercito . 
a Armada e as força s estad uais a postos. para defende
la a todo tran se. Que bélo exemp lo o do Rio Gra1J1de 
do Sul! Viva a Rep ublica . General Rondo n ." 

"Exmo. Dr. Borg es de Medeiros. Porto Alegre. De 
Rio, 31. - Acabo de regressar de São Paulo, onde es· 
tive por delgação da Banc ada, afim de visitar os heroi 
cos solda dos da nossa Bri gada. Desde Cruzeiro , até São 
Paulo, fui ouvindo , tomad o de intensa emoção. narr ati· 
vas da extraord inara bravura dos nossos valent es de
fensores da legalidade. a cuj a coopera ção se deve, em 
grande parte. segundo teste munha s mais autorizadas. o 
pronto desbarato dos sediciosos. De Guaiaúna , onde me 
encontrei com o deputado Nabuco. segui. em sua compa•. 
nhia. para a estaçã 0 da Luz . Ai. assistimos o embar 
que de nossas tr opas que seg uiram a0 encalço dos re· 
volucionarios. Vi quase todos os oficiais . os quais nos 
ped iram apresentar-lhe congrat ulações pela vitoria das 
arm as legais. Oficiais e tropa estão em excelente es· 
tado. possuídos do maior entusiasmo civico . As nossas 
baix as são insignificante s. Entreg uei ao deputado Nabu· 
co a relação completa . Não t ivemos nenhu m oficial fer i· 
do. Em São Paulo. onde estive com o presidente Car los 
de Campos, dr. Wa shington Luiz e outros amigos . ou-
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vi de todos as mais vivas demonstrações de afetuosa 
gratidão pela leal cooperação do Rio Grande na debela
ção ela masórca. 'Congratulo-me com o meu eminente 
chefe pela vitoria da Republica e a brilhante atitude 
do nosso Estado, superiormente guiado pela sua alta 
orientação patriotica. Afetuosas saudações. Lindolfo 
Color. Deputado federa l ." 

"Coronel Massot. Comandante Brigada Militar. Por
to Alegre. De Rio, 4. - Tenho recebido com sumo pra 
zer as saudações que, por intermedio do meu presado e 
velho amigo , general Andrade Neves, teve o ilustre co
mandante a bondade de me enviar . em seu nome e no 
da Brigada nfüitar. Agradeço penhoradissimo genero
sas expressões com que se referiu à minha contribuição 
na obra da reintegração de São Paulo na· vida consti
tucional da Republica, e felicito-o calorosamente pelo 
bril ho excepcional da ação do destacamento da Forç a 
Publica • do Rio Grande nas operações contra os sedi
ciosos de São Paulo. Marechal Setembrino." 

As noticiais da conduta destemida e brilhante dos bravos sol
-<lados do Rio Grande não ficaram sómente conhecidas no interior 
do Pa[s. Ultrapa ssaram suas fronteiras. indo até ao estrangeiro. 

De Londres. recebeu o coronel Massot este cartão : 

"London. 28 de ju lho de 1924. Ao ilustre amigo, co
ronel Afonso Massot, digno comandante da gloriosa 
Brigada Militar.Thompson Flores envia-lhe e a essa cor
poração os seus cumprimentos pela maneira corréta 
por que se portou o grande contingente dessa força , 
no teatro da luta. em São Paulo, por ocasião da repres
são do motim militar que explodiu naq uela• cidade. re
afirmando, assim, as suas tradições de bravura e exem
plar disciplina ." 
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C A P I T U L O XIV 

- Fuga dos rebe ldes da capital de São 
Paulo. - O Grupo de Batalhõ es de Caçado
res, em sua perseguição, embarca para o 
in ter ior do Estado. Combate de Santo 
Anastacio. Morte do capitão Cristalino 
Pedro Fagundes. -

Aind a não bem refei to das emoções da aTdua luta em que se 
empenhára a fundo, dando o maxirno de seu valor e energ ias, já 
n a tarde de 28 de julho, o Grup 0 de Batal hões de Caçadores foi 
cientificado de que seria lançado em perseguição aos rebeldes. no 
interior de São Paulo . 

Efetivamente. no dia imedi ato. incorporado a um Destacamen
to Mixto. sob O comando do coronel Pan t aleão Téles Ferreira. e 
cuja vanguarda , constituía. par tiu. por via ferrea. rumo ao sul do 
grande Estado bandeirante . 

A 1.0 de agosto. em sua ordem do dia, o tenente coro nel E s
teves. dando publicidade a um telegrama que lhe dirigira O pre si
dente Borges de Medeiros, fe-lo acompanhado das seguin tes pala
vras: 

"Ao transcrever. nesta ordem do dia o te legrama 
abaixo. dirigi do a este coma ndo. em data de ontem pelo 
exmo. sr . dr . Borges de Medeiros. pr eside nte do E s
tado. felicito calorosamente os oficiais e praças deste 
Grupo . pelos brilh antes conceitos emitidos por s. ex. 
sobre a condut a da tropa. conce itos esses que nos de
verão serv ir de ve rd adeir o estimul o para continua rmos 
a trilhar a mesma nórm a• de conduta e de abneg ação . 
afim de que possamos corr esponder cabalmente à alta 
confiança de s. ex. e ser mos inteiramente dignos do 
Rio Grande glorioso . 

It O seguinte o telegrama : "Urgente . Tenente 
coronel Emílio Lu ci0 E steve s. Boituva . De Porto Ale-
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gre. 31-7-1924. Rio Grande do Sul inte iro orgulha -se da 
fu lguran te ação nossos valorosos soldados cuj a marcha 
acompan ha com emoção e confiança patriot ica. A vós e 
aos vossos bravos comandados que por feitos tão va lo
rosos ilustram o re nome riograndense as minhas calo
rosas felicitações e r econhecimen to civico . Recebidos 
vossos telegramas expedidos de Guaiaúna, Sorocaba e 
Mog[ das Cruzes. este chegado hoje. Sempre fôr possi
vel enviai informações detalhadas sobre operações e 
saúde oficiais e praças. Saudações cord iais. Borges de 
Medeiros." 

A 2. achando-se o G. B . Ç. em Itapetininga recebeu ordem de 
deslocar -se, com urgencia, para Jaguaria[va. tendo por missão apo
derar-se do nó de estradas de ferro e procurar ligação com forças 
paranaenses. que se achavam em Jacarésinho. Entretanto, aquela 
localidade só foi atingida a· 4. dev ido a acidente ferro-v iario. que 
imobilizou. por algum tempo. as composições na estação de Itararé. 

Nesse mesmo dia. nova ordem mandou-o prosseguir para Jaca
rés inho. via Afonso Camargo. 

Desta localidade, onde a tropa permaneceu alguns dias. o co
mandante do Grupo dirigiu. a 8. o telegrama a seguir. a0 preside n 
te do Es tado. pondo-o ao par da situação. da qua l t ambem nos in
teiraremos. agora, por seu inter medio : 

"Exmo. Sr. Dr . Borges de Medeiros . Presiden te 
do Estado. Porto Alegre. tN.0 110. De Afonso Camar
go. Data: 8-8-1924. Marcha norte divisa Paraná não 
prosseguiu alem desta localidade visto presença noss a 
vanguarda nesta reg ião ter desviado fuga revoltosos 
rumo Porto Tibiriçá. Destacamento corone l Téles. a 
que pertencemos. cumpriu assim a sua missão e se 
acha presentemente escalonado agir prontamente caso 
mudança situação ou nova missão. Por este sucesso 
operação, nossa tropa. que constitue vanguarda Desta
camento, tem recebido do coronel Téles as mais ex
press ivas e constantes manifestações agrado. A propo 
sito. transcrevo o te legram que me env iou o referido 
coronel: - "Dei orde m seguir esquadrão 15.0 R.C. I. e 
ficar vossa disposiç ão operações cerco rebeldes direção 
Paraná. Confio contin uação vossa bril hante capacida
de reve lada const!lntementc operação cerco rebeldes. 
pondo destaque inte ligente inicia tiva vosso comando e 
va lor tropa Rio Grande, facilitando desempenho mis 
são meu Destacamen to. " ~ Nossa tropa continua bem 
apr estada desempe nh ar qua lquer missão lhe seja da 
da. 'Conduta. discip lina pessoal tem sido dign a melhor 
apr eço. causando for te impressão pontos onde passamos . 
Missões dadas oficiais e praças são desem penh adas tal mo
do inteli gente. dedicad o. leal. que nos sentimo s verda
deiram ente ufa nos comanda-los. vendo confir mado!' ca
bal e brilhante mente conceitos expendido s sobre efi
ciencia , va lor. abneg ação. glor iosa Brigada . incon tes ta
velmente organi zação militar primor osa. que honr a ga-
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lhardamente amado Rio Grande. A v. ex .. benemer i
to chefe, que dispensa melhor carinho força estadual e 
ao digno. distinto, corone l Massot, que com tanta capa
cidade, inteligencia. interesse a comanda se deve bri
lhante eficiencia tropa, educada moldes seve ra disci
plina que muito a recomenda. Oficiais e praças gozam 
saúde. Congratu lo-me respeitosamente com v. ex. pe
la nobre conduta mantida tropa galharda• Brigada Mi
litar, a qual é bem digna do maior respeito e admira
ção pelo seu patriotism o. discip lina. bravura: e firme
za da sua atuaçã o. Saudações res peito sas. Tene nt e co
ronel Esteves. " 

Em Afonso Camargo, o Grupo de Batal hões de Caçadores es
tat:ionou até 16, quando se deslocou, novamente. para o Estado de 
São Paulõ":""1'5ü'rante a permanencia naq ue la estação, foram lança
dos varios reconhecimentos em diversas direções, os quais obti
veram precio sas informações. 

A 18, em virtude da• ordem geral de operações n.0 2. do gene
ra l Azevedo Costa, comandante da Coluna de Operações no Sul 
de São Paulo, o G.B.C. foi desligado do Destaca mento Téle s. pas
sando a integrar a Brigada! Coronel Abreu Lima. 

Em consequencia de · os rebe ldes haverem destruido a ponte 
da estrada de ferro sobre o rio Capivara. entre as estações Cardo
so de Almeida! e Paraguassú. todos os tre ns que conduziam tropas 
em sua perseguição, na direção de Mato Grosso. ficaram retidos 
na primeira daquelas estações. 

Af. a tropa riograndense recebeu ordem de desembarcar e se
guir , em marcha• de estrada, rum o a Paraguassú. o que fez pela 
manhã de 26. O percurso entre as duas localidades, cerca de 20 
quilometros. foi vencido em uma só etapa, o qu e demonstra a bôa 
res iste ncia do pessoal. não obstante as agruras e fadigas das ope
rações até então empenhado. 

A 30, finalmente. reparad a aque la ponte, pudera m as compo
sições atingir Paraguass ú. nélas reembarcando o Grupo que. em 
cumprimento de ordem, segui u rumo a oéste. 

Tornou- se a viagem. daí em deante. assás penosa. devido 
à fal ta de agua e de combustível. pois os rebeldes destruíam, sis
tematicamente. as caixas de agua e incend iavam os depositos de 
lenh a, ao longo da linh a ferrea. 

O suprimento às locomotivas era feito com grandes dificulda
des. sendo a agua conduzida em ba'ldes, desde regular distancia, 
o que retard ava ou entravava os deslocame nto s, prejudicando, co
mo é de vêr, o desenvolv imento das operações. 

A 1.0 de setembro, a trop a recebeu ordem de aprestar-se, 
afim de reencetar o movim ento para a frente, à qualquer momen
to, ordem essa que. pouco depois , começou a ser executada . 

Na mesma ocasião, passou o Grupo de Batalhões de Caçado
res a fazer parte da Colun a da Direita , da Colun a de Operações no 
Sul. sob o comando dirét 0 do gener al Azevedo Costa\ cabendo-lhe, 
nessa nova organização, a mesma missão de vanguarda, que de
sempenha va desde a partida de São Paulo . 

A 3, esta va o Grupo concentr ado na estação Alvares Macha
do, onde o ultimo comboio chegou ao cair da noite. 
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ÀS 20 hora'S, recebeu seu comandante uma ordem de operações , 
pe la qua l a 'Coluna da Direita ficava fracionada em dois esca lões, 
sendo o primeiro, sob o coman do do tenente corone l Esteves, cons 
t ituido do G. B. C., de um pelo tão do 15.0 R. C. I. e de uma seção 
de artilhar ia de montanha. 

Motivara essa resoluçã 0 do genera l Azevedo Costa o conges 
tionamento da via ferre a, determ inado pela falta de agua e lenha 
para as locomotivas , de um lado, e pelas dificuldade s de tra'nsi
sito, quer pela estrada de rod agem, quer pelo propr io leito da 
via ferrea, de outro. 

A esse nov0 escalão foi dada ai missão de seguir pelo leito da 
estrada de fer ro, a pé ou embarcado. repelindo o inimigo e apo
derando-se das estações até Presidente Epitacio. 

Para• constituir a sua vang uarda, foram designados o 2.0 ba
talhão e O contingente de engen haria que . sob o comando do 1.º 
tenente Paulo Bolivar Teixeira. vinha operando, desde muito jun
to ao Grupo. Comandava -a o tenente coronel Tra'Vassos Alves. 

Antes de deslocar- se da estaçã 0 Alvares Machado, o tenente 
coronel Esteves dirigiu ao coronel Massot este despacho: 

"N .º 240. - Valorosa! tropa meu comando tomou 
vanguarda Coluna general Azevedo Costa, lançando-se 
vigorosamente para a frente, afim repelir elementos 
rebelde s ainda1 conservam São Paulo , procurando esco
ar-se Mato Grosso. Ao aproximar -se reb eldes . tropa 
exulta satisfação, esta ndo tomada maior entu siasmo pe
la possibilidade bate-los novamente, com mesma bri
lhante bravura. heroicidade com que já o fez , para sal 
vaguardar honra nacional e integri dade Republica •, que 
serão mantidas firme, decisivamente , por maiores se
jam sacrificios se apresentarem em qua lquer ponto. 
'l'rop a gloriosa Rio Grande, conservando mesmo mo
ral excelente, cumpr irá sem desfalecimentos, com mai
or energia. honrosa missão lhe confiou nosso beneme
rito presidente . Oficiais e praças gozam saúde . Ao 
digno, distinto comandante, infatigavel e abnegado ser
vidor nosso querido Rio Grande, apres ento. em meu 
nome e no da oficialidade, cordiais cumprimentos." 

ÀS 7 horas do dia 4, iniciou-se o deslocamento para a frente, 
por via ferrea, fazendo a testa da vanguarda a 3.ª companhia do 
2.0 batalhão e a seção de engenhaTia. 

Ao atingir a estação Preside nte Bernarde s, o comandante da 
vanguarda teve inf ormações positivas de que os rebeldes ocupa
vam a localidade de Santo Anastacio, lançando -se por isso para 
a frente. junto à companhia tes ta. 

Vencida uma série de dificuldades enormes, 
depredações na linha ferrea, dinamitação de caixas 
tra s, a testa dai vanguarda, pelas 16 hora s, tomou 
adversario. 

originada s por 
de agua e ou
contato com o 

A Compan hia de Metra lhadoras Pesadas , graças à infat igabi
lidade de seu comandante, capit ão Alzim.ir0 Fr ancisco Wella usen, 
com gra nde esforço, consegu iu apr oxirma r- se do local da ação, 
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marchando seu pessoa l a pé e levando o material em tres troleis, 
pu xados à tração manuail. 

O 1.0 batalhão, em marcha mais lenta, devido às dificuldades 
de rea bastecimento da locomot iva de seu trem, ainda se achava 
em viagem de Alvares Machado para Santo Ana stac io. assim co
mo o comboio de abas tecimento. 

Para descrevermos o combate de Santo Anastac io, travado 
a 4 de setembro. vamos. com já fizemos ant es, utilizar-nos das 
propr ias palavras do tenen te coronel Es teves, em seu relatorio: 

"No quilometro 836, onde. segundo as informações 
obtidas. já deveriam ser encontra das trinc heiras ini
migas,_ a lUompanhia do 2.0 B . C. (capitão Crista
lino), que tin ha! por mis são desbordar pelo norte a 
estação de Santo Anastacio. cujas elevações os rebe l
des ocupavam. não encontrou senão vestigios do ini
migo. 

A marcha da vanguarda prosseguiu. A l.ª com
panhia teve ai missão de agir pela direita da linha 
ferrea. a 3.ª pela esquerda. ficando a 2.ª de reserva, 
atraz do dispositivo, a uns 350 metr os de distancia. 
conforme a ordem expedida pelo bravo tenente coro
nel Travassos. Pa ra ponta da vanguarda. foi designa
do o 2.0 pelotão da l.ª companhia, sob o comando do 
2.0 tenente Ma1J1uel Nunes da Costa. 

Ao enfrentar o quilometro 838. mais ou menos, às 
17.30 horas, a ponta da vanguarda surpreende u o ini
migo na destru ição da linha ferrea. E, no mesmo mo
mento em que o tenente Costa procura,;-a envolve-lo, 
a 3.ª compan h ia, que não tinha percebido a manobra, 
alvejou -o, pondo-o em fuga. 

Deixou o inimigo. no local, toda a ferramenta, uma 
egua ensilhada e um cinturão com muni ção. 

Af O pelotão do tenente Costa tomou dispositivo 
de ataque . desenvolvendo para a direita. Foi. depois. 
desenvo lvido um grupo de combate do l.º pelotão, pa
ra a esquer da . 

Mantinha. então , o inimigo fraco tiroteio. 
Dai por diante. a galharda l.ª companhia. que, nos 

combates da capital deste grande Estado. semp~e abriu 
brechas. na sua frente. in.!.P.ulsionaga pelo va· 01: d9s 
seus intimoratos soldados e pela bravura decidida e 
sem par ae sêU brilhante capitão, m1c1ou o avanço. 
por lances, até alcan çar uma elevação paraléla à sua 
linha e ocupada pelo adversario. que. em face de um 
avanço de tanto destemor e de tanta firmeza. deso
cupou-a logo. 

A essa elavação, seguiéll um terreno coberto de ma
cegal. em uma extensão de 300 metros. seguramente. 
e depois outra faixa coberta de um verdadeiro labi
r into de arvo res abat idas e sem i-que imadas. 

Na elevação conq uistada, fica r am de apoio dois gru
pos de comba te do l.º pelotão, assim como o 3.º do 
comando do 1.0 tenen te Cr istian o J osé Bocorni . aque-



252 

• 

Esboço Histórico da Brigada Militar 

le, e do 2.0 tenente Antonio Vitor Mena• Barreto So
brinh o, este. 

Continuando, decididamente, na sua progressão, jã 
agora sob violento e tenaz fogo do inim igo, que se fir
mou nas suas posições , despejando sobre os nossos 
bravos uma torrente de bala:s. expedidas de seu abundan 
te material de guer ra, especialmente de armas auto
mati cas, que empregava por excelenc ia, a heroica l.ª 
com2anhia atingiu um valo. ficando par te de seu pes 
soal em angulo morto. 

Nesse ponto. 9 seu valoroso e bravo capitão reor
ganizou a tropa, rapidamente, e pro ssegu iu , firme e 
sere namente . conquistando palmo a palmo, sob a mes
ma chuva de metralha, o terreno que o separava do 
inim igo, entrincheirado em posição dominante. 

A 3.ª, companhia que. ao mesmo temp 0 que a 1.a. 
tin ha in iciado sua marcha. com a missão de atingir 
Santo Anastacio pela esquerda da linha ferrea , tomo u 
a direção indicada/ e, penetr ando no mato. alcançou a 
estrada de rodagem para essa localidade, marchando 
por aí, em ligação pela vista com as outra'S com
panhi as. 

O seu brav 0 comandante, capitão Freir e, reafir
mando as provas de valor dada'S nos combates da ca
pita l, conduziu sua companhia, nesta ação, com muito 
destaque. pelo seu tino militar e bravura refl etida . Na 
probabilid ade de um encontro com O inimigo. entre os 
quilometros 836 e 837, determinou que o 1.0 pelotão 
at acasse de frente. enquanto o 3.0 desbo rdaria pela es
querda, conservando o 2.0 em reserv a. 

Atingido o quilometro 837. já na linha ferrea ." não 
encontrou o inimigo, que aí só deixara vestígios. 

O capitão Freire continuou a maTcha, com sua 
destemerosa compa nhia . Fazendo uma grande volta, 
cerca de 4 quilometros, chegou a um grupo de casas 
habitada s por empregados de uma• fazenda de café. 

Aí. tomou a est rada de Santo Anas t acio, pela qua l 
continuou a marcha; nesta altur a•, ouv iu a fuzilaria 
travad a com a l.ª companhia. 

Às 17,30 horas, penetrou em uma grande planta
ção de café e batnaneiras, tendo à vista as primeiras 
casas de Santo Anas tacio. 

Como nada interrompesse a sua marcha. continuou 
a progredir até que obteve perfeito coma ndamento so
bre a vila!. 

Já . af. o inimigo proc urava hostilizar a 3.ª com
panhia. 

O seu comandan te iniciou a açã0 cont ra o inimi
go, que abando nou um a de suas trin cheir as, em ver
tiginosa carreira. 

A brava companhia capitão Freir e, abrigando-se 
at raz de paus atf existentes, rompeu vivissim 0 fogo con
tra as demais trincheiras inimigas, que estavam sit ua
das em todos os ponto s elevados da vila e tambem 
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sobre uma grnnde linha de atiradore s disposta em 
um a rua. que ia ter à estação . 

A fuz ilar ia travou-se violenta, empregando o in i
migo desesperados esforços para se manter. 

A 2.ª companhia , de reserva. comandada pelo in
teligente e bravo capitão Mario Silveira. acompan hou 
o movimento das outras duas. marc hando pelo leito 
da estrada de ferro, onde se manteve à distancia con
veniente das duas companhi as. abr igando-se. 

O tenente coronel Travas sos, comandante da va n
guarda. desde o primeiro conta't.o com o inimigo, acha
va-se ju nto à sua tropa, orie ntando-a com excepciona l 
destemor e bravur a, perco rrendo as linh as de fogo com 
intrepidez e desprendime nto ta is, numa zona exte nsa 
e terrivelmente batida ', que empolgou verdadeiramen te 
os seus homens. 

Às 17,10 horas. ati ngimos o local da ação. ai che
gando , logo depois, a Companhia de Metral hadora s 
Pesadas. 

Por intermedio dos oficiais do nosso esta'C10 maior, 
cap itão Artur Gomes Mariante e l.º tenente Agenor 
Barcélos Feio. e estafetas. puzeram- nos em ligação com 
o comandante da tropa empenhada . 

Imed iatamente mandamo s ficaT à disposição do te
nente coronel Travassos a seçã0 de metralhadoras do 
comando do bravo 2.0 tenente Saturnino Cavalheiro 
Ramos. 

Às 17,25 hor as e às 18, expedimos ordens ao 1.0 

B. C. . ainda em marcha, para que avançasse com a 
maxima urgencia. trazendo a maior quantidade possi
ve l cte munição. 

A fuzilaria era, então, muito inten sa e qualquer 
progressão se fazia debaixo de mortífero fogo. 

O inimigo, que tinha artilharia: de campanha, fez 4 
disparos sobre as nossas linhas, os quais nã 0 atin
giram nosso homen s, nem tão pouco lhes entibiou o 
animo forte e galhardo de soldados bravo s. 

A l.ª companh ia, num empolgante avanço, pelo 
heroísmo com que o fazia, sob a chuva de metralha 
inimiga. estava jã à cerca: de 200 metr os das trinchei
ras inimigas da direita da linh a ferrea, quando foi 
ferido no rosto o comanda nte do 3.0 pelotão, o bravo 
2.0 tenente Ant onio Vítor Mena Barreto Sobrinho, ofi
ciai brilha nt e pelo seu denodo. Assum iu o comando 
do seu pelotão o 2.0 sargen to Valdomiro Lope s da 
Rosa. 

Contin uou a heroic a l.ª comp anhia o seu tenaz 
avanço e. J?OUCO adea nte , tomba, gravemente ferido, e 
.fil@la o sg_u ultim Q suspiro, o bravo , o hero ico coman
dante. o brilhante oficial que era o capitã o Cristali
no Pedro"Fagup.aes ~ --

Tombam, tambem. no campo da 
os denodados e bravos cabo Jo sé 
corneteiro Arlindo Moreira da Silva, 

ação - mor tos -
Pedro Teixeira , e 
e - feridos - os 
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bravos cabo Olgarino de Souza e soldados Amado Bo
nifacio Braga e Olinto Menezes . 

Assumiu o comando dai companhia. pela mor te de 
seu brilhante capitão, o braYo 1.º tenente Cristi an o 
José Bocorni. oficial mai s graduad o da mesma. que. 
não só por essa condi ção, como t ambem pelo seu va
lor , jã tantas vezes comp rovado na capit al paulista, 
estava na altur a de dir igir tã o brilhante uni dade. 

Agora. como se dil atasse muit o a linha para a 
direita. o te nen te Cri stiano lançou par a a esquerda o 
grupo de combate do sargento Silveir a• e, dada ainda 
a situação espe cial do terr eno, fez reforç ar o centro 
da linha pelo grup 0 de combate do sarg ent o Pautilho 
Falhares, do 3.0 pelotão. 

Conqui stan do o terren o palm o a pa'1mo, t al a vio
lencia do fogo inimigo, os grupos de combate dos bra
vos sarge ntos Cartier e Falhares, aproximaram-se mais 
das trinche iras inimig as. quando a compa nhia re cebeu 
ordem de cessar o avanço e manter a posição, por cau
sa do adean tado da hora. 

A 3.ª companhia. engaja da à esquerda da linha 
ferrea , mantinha sob viol ento e eficaz fogo as t r in
cheira s do inimigo que, por sua vez, pro cur ava afer 
rar-se às posições, empregando tena z e impetuoso fogo. 

Às 18,30 hor as, o inimi go deixou de atir ar e ini 
ciou a retir ada do pessoal qu e ocup ava as trinc heiras 
ao nor te da vila, atr az da estação . 

O bravo capitão Freire, com muita int eligencia a 
refl exão, tirou partido dessa situ ação, concentr ando, so
bre os homens em reti ra da, vivo fogo, que lhes oca
sionou muit as baixas . 

O comandante da companhia , percebe ndo a des
moralização que jã re inava nos arr aiais inimi gos, avan 
çou e pene tr ou nas pr imeiras ru as da vila. Neste 
avan ço, apri sionou algun s re beldes e abateu outro s . 

Às 17,30 horas. o bra vo comandante da vanguar
da pede-nos orden s. em vista do adeantado da hora. 

Det ermin amos -lhes que assegura sse a posição atin
gida. melhorando-a e mantendo contato com o inimigo. 

Neste momento , o 1.0 B.C . jã march ava a un s 4 
quilom etros do local do combate. 

Ao 2.0 tenente quartel mestre expedimos ordem pa
ra que trouxes se para a frente. com a maxima urgen
cia. por todos os me ios, a maior quantidade de munição. 

Por estar muito fatig ada a l.ª companhia. que 
vinha combatendo em ter renos de difícil acesso, o co
mandante do 2.0 B. 'C. ordenou o seu retraimento . 
passando para a reserva do bata'1hão. 

Para protege-la nessa operação, o comand ante da 
vanguarda determinou que a 2.ª companhia entra sse 
em ação. 

Cumprindo a ordem, a 2.ª companhia, que , até en
tão. estivéra de reserva, tomou posição à esquerda da 
linh a ferrea. 

. 
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Na posição de ataque. a1 companhia capit ão Maria 
tomou o seguint e disposit ivo : à dire ita, o 2.0 pelotã o, 
sob o comando do 2.0 tene nte Per icles de Oliveir a Fe i
jó; à esquerda. o l.º pelotão. comanda do pelo l. º te
nente Fra ncisco José Mar tins; e. como reserva. à re 
taguarda. esca lonado n0 flanco esq uer do. o 3.0 pelo
tão. sob o comando do 2.0 tenente Adonis Ventu ra 
Homem . 

AS 18 horas , a galharda companhia do bravo e in
teligente capitão Maria abr iu vivo fogo sobre as po
sições inimigas . 

A l.ª companh ia iniciou e terminou pouco depois 
o seu retraímento. 

Exatamente. às 18 horas. chega ao te rreno da ação 
o valoroso 1.0 B. C .. do comando do brav 0 tenente 
coronel João de Deus Canaba rro Cunh a. que, tend o 
partido de Alvares Machado às 13.30 horas, ati ngiu 
Presidente Bernardes às 14 horas. 

Nesta estação. necessario se tornou recuar sua com
pos ição cerca de 1 quilome tro . afim de abastecer de 
um pouco de agua a locomotiva, que jã se achava 
quase exgotada. 

Nesse ponto. o tenente coronel Canabarro recebeu 
as ordens que haiviamos expe dido e deslocou-se. ime
diatamente. até O quilometro 832. onde sua composição 
se deteve, às 17 horas, por esta rem as outras estaciona
das adeante. pe la falta de aigua. 

O l.º B. C. abando nou a comp osição e par tiu in
continenti para a fre nte, faze ndo o percur so de 7 qui
lometras . que o sepa r ava do t er ren o dai ação, em uma 
hora. em mar cha força da e dificult osa. 

Aproxima ndo-se o l. º B. C., demos ordem ao seu 
coman dante que o colocass e à retagu arda e a·o nort e 
da linh a ferre a. em posição de acolhim ento a0 2.0 

B. 'C., que trat ava de asseg ur ar a posiçã0 conqui stada! 
e retraía a l.ª compan hia. 

Às 18.15 hor as . desembara çada a 
pedimos ordem ao tenente coronel 
desbor dar com o batalhã o a posição 
reita -nort e de Sant o Anastacio . 

frent e norte , ex
Canabarro par a 
inimi ga pela di-

O comandant e Canabarro articulou o bat él'lhão. ocu
pando a 3.ª comp anhia, capitã o Tito Ribe iro. a testa da 
form ação . avançando a 2.ª companhia , capitão Miran
dolino Machado , à esque rda : e a 1.a. capitão Ari stides 
Kr auzer do Cant o, à direita; deslocando- se ele entre 
estas duas comp anhi as . 

Iniciada a; mar cha desbordante, a brav a 3.ª com
panhia, re afirmand o a sua brilhante at uação nos com
bate s da capit al pauli sta. respondeu com nutrido e efi
caz fogo ao adver saria que a atacou . mantendo-s e, en
tão . violenta fuzilaria . 

O tenent e coronel Canabarro, com a sua galharda 
bravur a e admiravel serenidade, colocou-em pessôa, seu 
bartalhão em posição e iniciada a fuzilaria determinou 
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ao comandante da 1.ª companhia que lanças se para a 
frente um pelotão de sua companhia. para tomar posi
ção à mesma! altura dos dois pelotões da 3.ª compa
nhia, 300 metro s para a direita (norte de Santo Anas 
tacio). afim de. aproveitando as dobras do terreno , se 
orientar para completa r o desbordamento. 

Às 18.10 horas. deixamos à disposição do tenente 
coronel Travassos mais uma seção de metralhadora s. a 
do comando do bravo 2.0 tenente Antonio Martins 
d'Avil a<. 

Às 19 hora s. o tenente coronel Travasso s colocou 
a seção de metralhadoras ten en te Saturnino à dispo
sição da 2.ª companhia. tomando posição à direita do 
2.0 pelotão. 

O capitão Mario deu à va lorosa seção tenent e Sai
turnino a miissão de bater, alem das trincheir as. dois 
tren s inimigos. abrindo a seção imediatamente mortífe
ro fogo, contra os objetivos determinados sob a efi
ciente direção de seu comandante, que revelou bra
vura . realçando o valor já demonstrado na ação. 

Pouco depois, a valorosa seção tenente Avila pas
sou a agir entre as companhias 3.ª e 2A à esquerda: 
do 1.º pelotão desta e. com a mesma galhardi a e de
nodo com que brilhantemente atuou nos combates da 
capital parulista. abriu seus eficazes fogos contra o 
inimigo , batendo a gare e outras posições adversarias. 

Às 17.35 hora s, em face de um pedido de muni
ção feito pelo tenente coronel Travassos. determinamos 
ao distinto e valoroso comanda<nte da Companhia de 
Metralhadoras Pesadas, capitão Alzimiro Fran cisco Wel
lausen. que providenc iasse nes se sentido. 

O comandante Wellausen deu a incumbencia do re
munici amento do 2.0 B. C. . ao va loroso tenente Remo 
Segiaro. que o exec utou com umai patrulha daquela 
brava unidade. conduzindo os cunhetes a braços. sob 
os fogos do inimigo . 

As duas restantes seções de metralhadoras. tenen
tes Rem o Segiaro e Valdemiro de Carva lho Raup. sob 
a direção , respectivamente. dos 1.0 s tenentes José Pi
nheiro e Trajano Marinho, o comandante da Compa
nhia colocou-as. como lhe determinamos. numa eleva
ção, para o fim de repelirem qualquer movimen to en
volvente que o inimigo ten tasse pelo flanco esquerdo 
das nossas posições. Es sas seções, assim dispos
ta s. não tiveram necessidade de abrir fogo, mas con
tinuaram em posição durante toda a noit e, mantendo 
patrulh as de vigilancia. 

Às 20 horas, o capitão Freire escalonou o 3.0 pe
lotão no flanco esquerdo de sua linha . 

Às 20.50 horas. saiu. conforme lhe determinamo s. 
afim de fazer um reconhecimento da estra'Cla que dá 
acesso à localidade de Santo Ana sta cio, pelo lado SE, 
e onde era nossa intençã 0 fazer colocar uma seção de 
metralhadoras, ao clarear do dia, o valoroso capitão 
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Wellausen. comanda nte da Companhia de Metralhado
ras Pesadas, que se fez acompanhar do tenente Segia
ro, de umai patrulha e de um civil. como vaqueano. 
porque não se dispunha de uma carta topografica do 
terreno. 

Mau grado ter de tran sitar por lagares de acesso 
difícil. à noite, numa zona batida pelos fogos inimigos, o 
capitão Wellausen desempenho u cabal e brilhanteme n
te essa missão. 

O desbordamento que hav iamas determinado ao 
bravo l.º B. IC. efetuas se não foi realizado totalmen
te porque. já sendo noite e achando-se a 3.ª companb iaJ 
do 2.0 B . C. muito aproximada da povoação . pelo la
do sul, haveria perig 0 de atingi- la e estabelecer-se con
fusão de graves consequencia s . 

Determinamo s, então. à tropa. que mantivesse 
as posiçõe s. para reencetarmos. o ataque na manhã 
do dia seguinte. 

As 22 hora s. 0 comandante do l.º B. C .. confor
me ordem que lhe expedimo s. fez apresentar à 3.ª 
companhia do 2.0 B . C. o pelotão da 2.ª compan hia 
de seu batalhão , sob o comando do 2.0 tenente Oscar 
Alves Chave s. afim de reforçar aquela sub -unidade. 

O capitão Freire colocou-o algun s metro s à reta
guard a· da companh ia com a incumbencia de guardar 
o flanco esquerdo e retirou dai o 3.0 pelotão da sua 
companhia . que foi retomar o seu lagar na linha. 

O pelotão do 2.0 tenente Chaves destacou um gru
po de combate. em patrulha, mantendo ligação com o 
resto do pelotão. 

A companhia capitão Freire perdeu em ação O bra
vo soldado Vanderlei Alves de Oliveira, que tombou mor
to; e foi ferido o valoroso soldado Aparício Rodrigues . 

Na frente da 2.ª compamhia , foi ferido gravemen
te o bravo soldado Vívaldino Mendes de Oliveira Fi
lho , da seção de metralhadoras ten ente Saturnino , que 
aí estava em posição . 

O inimigo, em todas as posições, manteve fogo vi
vo sobre ais nossa s. até às 21 horas. e dessa hora em 
deante foi diminuindo gradativamente a sua intesidade. 
até que, às 21.30 hora s. cessou por completo. 

O quartel mestre, tenente Cícero Augusto Wellau
sen, num esforço louvaveL trouxe para a frente nã 0 só 
munições , como tambem víveres, auxiliado pelos dedi
cados inferiores, cabos e soldados às suas orden s. que 
transportavam os cunhetes e sacos óra nos troleís, óra 
nos ombros , em trecho s que aqueles não podiam tra
fegar, pelos estragos dai linha ferrea, tudo numa ex
tensão de 7 quil ometras. durante a noite, dando esse 
pessoal um bélo exemplo de abnegação e de espír ito 
de sacrifí cio. 

Durante a ação muito se salientou o pessoal das 
ambulancia ::; que removeu. com prestesa e com muito 
va lor , os mortos e feridos das linha s da frente para a 
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retaguarda . serviço penosamente executado, sob a ação 
dos fogos inimigos. 

Todos os feridos foram transportados em troleis e 
em padiolas para o quilometro 834, onde se encontra
va a composição que tinha a insta lação do serviço de 
saúde. 

Aí, foram carinhosamente pensados e operados pe
lo distinto , competente e zeloso capitão dr. Severo 
Evaristo do Amaral. que. estando na frente. regressou 
à composição com os primeiros feridos. passando toda 
a noite ne sse nobre e piedo so afan. 

O pelotão do 15.0 R.C. I.. comandado pelo 1.º te
nente José do Prado Lima . tendo se apresentado, quain
do jã estava a tropa empenhada. conservou-se. por 
nossa ordem, nas proximidades do terreno da ação. 
pronto para agir. Não só o seu distinto comandante. 
como as suas praças , empregadas algumas como agen
tes de tr ans missão, deram as melhores mostras do seu 
valor. 

Às 20 horas. tendo recebido comunicação de que 
estava nas proximidades do quilometro 832. à minha 
disposição, uma seção de artilharia de montanha. da 
bateria do comando do 1.0 tenente Djalma· Dias Ribei
ro , expedimos-lhes ordem para que avançasse rapida
mente até o quilometro 839, onde receberia missão. 

Entretanto. as dificuldades que se aprese ntaram 
para efetuar o desembarque dos anima is e material. 
não permitiram que aquela seção se aproximasse em 
tempo util, a0 ponto que lhe determinamos." 

Termina . aqui. o extenso e minuncioso relato feito pelo te
nente coronel Esteves do que foi o arduo combate em torno da 
vila de Santo Anastacio, pequena localdade do Estado de São Pau
lo, sobre a linha ferreai que conduz para Mato Grosso. 

Cessado o fogo de parte do adversario e após algumas obser
vações, o tenente coronel Esteves, em telegrama ao general Aze
vedo Costa. disse- lhe entre outros infórmes. presum ir tivessem os 
rebeldes abandonado Santo Anastacio. fugindo para oéste. 

Ao clarear do dia 5, expediu aquele comandante ordens para 
o reinicio do ataque. às 7 horas. 

Antes, porem, de ser dado começo às operações, informações 
positivas anu nciaram que o inimigo. aproveitando a escuridão da 
noite. tinha fugado em alguns trens. que conservava de fogo acesos. 

'Contudo, a tropa avançou. como fôra determinado. e pouco 
depois ocupava a vila de Santo Anastacio, de fato abandonada pe
lo inimigo, desmoralizado com o impetuoso e decisivo ataque da 
véspera. 

Dirigiu. então, o tenente coronel Esteves ao presidente do 
Estado e ao comandante geral da Brigada Militar os seguintes co
municados: 

"Dr. Borges de Medeiros. Porto Alegre. De Santo 
Anastacio. Data 5. Após marcha rapida feita, vencen
do grandes dificuldades. nossa heroica tropa, com va-
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loros 0 e galha r do 2.0 bata lhão nà vanguarda. seguido 
pela brava Compan hia de Metra lh adoras Pesadas. en
trou . às 16 horas de ontem , 4, em contato com o ini 
migo, que ocupava defensivamente zona léste desta lo
calidade de Santo Anastacio, fort emente entrincheira 
ao em pos1çoes dommantessucess ivas. extensão 4 qui
lometros. e fartamente prov ido de materia l bélico. O 
brioso 2.0 bata lhão sob o comando do seu brilhante e 
hero ico comandante :--tenente corone l Travassos. refor
çado por um pelotão de metraÜiadoras. empenhou-se 
br avame nte em combate com o inimigo, lutando com 
energia e heroismo admiraveis. Após lances empolga n
tes durante o combate. que se ~o longou das 16 às 21 
hora s, o inimigo. desmora lizado pela pressão energica 
do 2.0 batalhão e pelo movimento desbordante iniciado 
pelo 1.0 bat alhão, que atingiu o terreno da ação em 
marchas forçadas e dificultosas, aproveitou-se da noi te 
e fugiu aceleradamente em tres tren s que conservava 
de fogos acesos. Infelizmente. tombou. com inexced ível 
bravura. à frente de sua comQanhia, ~itâ_o Crista li
no Pedro Fagunde s, que desde a cidade de São Pau lo 
vinha se reve lando um oficia l br ilhantLQfil_Q seu he
r:oismo. _pela sua; energia e pela sua Cé!,Pacidade m.ili
tar. alem bélas gualidades morais orna vam seu carater. 
Foram mortos. tamb em. os bravos camaradas. cabo Jo
sé Pedro Teixeira, soldados Arlindo Moreira da Silva e 
Vanderlei Alves de Oliveira . todos do 2.0 batalhão, os 
qu ais souberam sa;crificar suas vidas como verdadeiros 
herois; e foram feridos. levemente. o 2.0 tenente An
tonio Vitor Mena Barreto Sobrinho. oficial brilhante e 
bravo. e os valoro sos camaradas. cabo Olgarino de Sou
za. soldados Amado Bonifacio Braga. Olinto Menezes e 
Aparici 0 Rodrigues . pertencentes ao 2.0 batalhão, e Vi
va ldino Mendes de Oliveira Filho. pertencente à Com
panhia de Metralhadoras Pesadas. este gravemente. Fi
zemos grande numero prisioneiros, tomamos regular 
material bélico e grande estoque viveres rebeldes con
duziam em trens. Gloriosa força que tão brilhantemen
te opéra . representando nobre e patrioticamente o Rio 
Grande da ordem . da legalidade e das inst ituições re
publicana s. continu ará avanço sobre inimigo com a 
mesma firmeza. heroicidade de sempre, honr ando seu 
renome. seu amado Estado e a memoria saudosa dos 
nossos mortos querido s, cuja perda choramos amarga
mente. com os corações trespassados de dôr." 

"Corone l Massot. Porto Alegre. De Santo Anasta
cio. Data 6. Faleceu . ontem. 5. em consequencia feri
mento grave recebido combate dia 4. valoroso camara
da. soldado da Companhia de Metra lhadoras Pesadas. 
Vivaldino Mendes de Oliveira Fil ho. Continuamos fa
zendo pris ioneiros em torno local combate. sendo já 
grande seu numero. Houve ent re rebeldes grandes de
serções , em vista ímpe to nosso ata que. Rebeldes dei
xaram campo lut a 4 mortos e 4 feridos. alguns grave-
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mente. No hospita l que haviam instalado aqui, em 
Santo Anastacio, deixaram 16 feridos e 13 doentes. Re
tomamos 4 legalistas que haviam sido aprisionados Ma
to Grosso. General Azevedo Costa colocou minh a dis
posição tropas do 2.0 escalão de sua Coluna, afim de 
conduzir o ataq ue até ul timo reduto dos rebel des no 
Estado de São Paulo. Esta operação está em vias exe
cução. Rebeldes ante pres são energica nossas tropas e 
ação eficaz aviões estão tomados verdadeiro panico, de
sertando em grandes grupo s que se intern am sertão. 
abandonando armas e munições. Hoje, 6. com acom
panhamento tropa e população local fez-se em ato so
lene e tocante o sep ultam ento no 'Cemiterio desta loca
lidade de Santo Anastacio. dos nossos saudosos mortos 
que receberam todas as honras militares e mai s expres
sivas homenagens . Nossos feridos passam muito bem 
n0 hospital instalado aqui, Santo Anastacio, e estarão 
restabelecido s brevemente." 

Tambem. o general Azevedo Costa. comandante da Coluna de 
Operações no Sul, à qual estava subordinado o Grupo de Batalhões 
de Caçadores. dirigiu este expressivo telegrama , ao presidente Bor
ges de Medeiro : 

"A valorosa policia riograndense entro u ontem 
em combate. portando- se com inexce divel galhar
dia. reafirmando mais uma vez suas glor iosas tradi
ções. O mumgo , numeroso e abundantemen te muni 
ciado ofereceu tenaz resist encia, afinal vencida graças à 
bravura da tropa e à sabia direção do combate pelo seu 
denod ado comandante. tenente coronel Esteves, tip o 
perfeito de soldado. em que o sangue frio e a intrepi
dez correm paralélos com a sua compete ncia profis sio
nal sobejamente conhecida por v. ex. O inimigo des
baratado abandonou a posiçã0 e fugiu de trem. deixan
do 13 prisioneiros. 4 mortos, 18 feridos. 13 doentes e 
grande quantidade de vivere s e materia l bélico. Comu
nicando a v. ex. esta brilhante vitoria, cumpre-me 
tambem o penoso dever de vos participar que tomba
ram valentemen.!_e no campo da luta o c_~itão Cristali
no Pedro Fagundes. cabo JõséPedro Teixeira. sõfcraclõs 
Arlindo Moreira da Silva e Vanderlei Alves de Olivei
ra, morto s. e tenente Antonio Vitor Mena Barreto So
brinho e 5 praças feridos. quando ardorosamente cum
priam o seu dever de denod ados defensores da lega
lidade." 

A este telegrama . respondeu o pre sidente do Estado : 

"Recebi com entusiasmo civico a comunicação que 
me fez v. ex .. em telegrama de 6 do corrente, da vi
toria alcançada pelas forças riograndenses, em comba
te contra revolto sos de São Paulo. O honroso e auto
r izado juiz 0 de v. ex. sobre a eficiencia da nossa força, a 
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bravura e disciplina de seus oficiais e praças. muito 
me desvanece e todo o Rio Grande do Sul se revê 
com ufania nesses destemerosos soldado s que estão 
cumprindo exemplarmente o dever de auxiliar o go
verno da Republica na repressão do impatriotico le
vante militar. Agradecendo a v. ex. as referencias e 
a deferencia da aludida comunicação. faço votos que 
novos exitos obtidos pela Coluna: sob seu alto coman
do red uzam à impotencia os rebeldes. assegurando ao 
Brasil a reintegração da paz e da ordem de que tan
to carece." 
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CAPl ·TULO XV 

- O Grupo de Batalh ões de Caçadores 
nas barranc as do rio Paraná. - Hom enagem 
aos mortos do G.B.C., em Santo Anastacio. 
- Regresso ao Rio Grande do Sul. Discur 
so do presidente Bo r ges de Medeiros.- Ed i
torial da A Federação . -D isolução do G.B.C., 
- .Ordens do dia do comandante do Grupo 
e dos das unidades. - Feridos e mortos du 
rante as operações. - Bol etim do general 
Azevedo Costa, coman dante da Coluna de 
Operações no sul de São Paulo. - 1.º re gi
mento de cavalaria. 

Após fugirem de Santo Anastacio, espe rava-se que os rebel
des enfren tassem as tropas legais na frente Pederneiras-Presiden
te Venceslau-Su curi. mas, sem demora , confirm ava-se a inform a
ção de que se estavam concentrando em Porto Tibiri çá. 

Deixando , a 7. Santo Anastacio. ao clarea r do dia 9. o Gru
po de Batalhões de 'Caçadores, com os demais elementos qu e o 
acompanhavam. achava-se nas proximidades da estação Caiuá. on
de se pre sumia que o adversario ofereceria forte resistencia. da
dos os entrinc heiramentos ali observados pela av iação. 

Aquela hora, a seção de artilharia de montanha concentrou 
seus fogos sobre a localidade. e a vanguarda lançou- se para a 
fr ente. sem encontrar a menor resistencia na formidave l posição 
que os rebeldes . ha muito , vin ham preparando em exte nsa zona. 
de cerca de 5 quilometros de pro fundid ade. recortada de trin
cheir as paralélas e normais. habilmente dissimuladas . 

Ava nçando, então. o Grup 0 ocupou a estação de Pre sidente 
Epitacio, enquanto que, dos seus eleme nto s avançad os. o bata 
lhão da F orça Publica de Santa Catarin a pass ou a guarnecer o 
porto do mesmo nome. e o da do Paraná o Porto Tib iriçá, 6 quilo
metros à juzante. 
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Ante a energica perseguição que lhes foi feita , os rebeldes 
fugaram em diversas embacações, rumo ao sul, pelo rio Par aná. 
buscando asilo em territorio estrangeiro. 

Foi enorme a presa de guerra feita pela s forças legais. cons
tando de avultadissimo estoque de genero s alimenticios, merca
dorias, munições, grande numero de automoveis e da. tipogra
fia: do jornal "O Libertador". Alem disso, deixou o adversar io 
abundante material ferroviario, int ato, visto não ter tido tempo 
de destrui-lo, o que vinha fazendo desde a sua fuga da capital 
paulista , com incendio s e descarrilamentos de trens. 

Sobre estas ultim as operações. no Estado de São Paulo , o 
tenente coronel Esteves fez as comunicações abaixo: 

"Exmo. Sr . Dr. Borges de Medeiro s. Porto Ale
gre. De Presidente Epita cio. Data: 10. Tenho a hon
ra de comunicar a v. ex. que a heroica tropa Rio 
Grande . na vanguarda Coluna comando ilustre gene
ral Azevedo Costa, atingiu. ontem, 9 corrente, e ocu
pou Porto Tibiriçá, no rio Paraná, finalizando, bri
lhantemente. sua vigorosa perseguição aos rebeldes do 
Estado de São Paulo. que ficou livre horda criminosa o 
a1Ssolava. Após o decis ivo encontro de Santo Anasta
cio, em que o inimigo foi energicamente batido por 
nossa pujante. heroica trop a:. não oferece u ele mais 
resistencia dai até o porto referido, para onde retirou
se aceleradamente . fugindo incontinenti em embarca
ções pelo rio Paraná, rumo sul. A captura dos rebel
des refugiados n0 sertão, na zona de ocupação, é ele
vada. Inimigo, em consequencia nossa pressão tenaz. 
abandon ou, na sua celere fuga, avu ltadi ssimo estoque 
genero s, mercadorias, munições , grande numero auto
móveis e a tipografia do jornal "O Libertador", dei
xando intato abunda nte material ferro-viario que não 
teve tempo destruir . Conforme apuração feita, inimi
go perdeu combate Santo Anastacio para mais 100 
homen s, entre mortos. feridos, e extraviados. Ao atin
girmo barranca rio Paraná . apresento a v . ex., em 
meu nome e no da oficialidade, as mais re speito sas 
congratulações por mais esta brilhante vitoria legali
dade, para a qual cooperou decisiva e abnegadamen
te , desde inicio sua atuação, gloriosa e heroica trop~ 
Rio Grande , que, mesmo à custa sangue generoso e 
nobr e derramado por valoro sos camaradas , cumpriu 
lealmente a missão elevada v. ex. lhe confiou, rea l
çando, ainda mais, sua s gloriosas tradições . Oficiais e 
praças gozam saúde . Feridos passam muito bem. Fin
da esta jornada de dois me ses, levada a cabo de fór
ma tão brilhante , tropa estadual aguarda, respeitosa
mente, acatadas ordens seu eminente chefe que tanto 
honr a Rio Grande e Republic a. pelo seu patriotismo e 
grande devotamento causa publica." 

"Coronel Massot. Porto Alegre. De Presidente Epi 
tacio . Data: 10. Inimigo acossado perseguição tenaz 
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encetamos na vangu ada Colun a general Azevedo Cos
ta, retirou-se aceleradamente em t rem. plenamente des 
moralizado. após derrota Santo Anastacio . fugindo em
barcações Porto Tibiri çá. pelo r io Paraná , rumo sul. 
Após mar cha rapida a pé. pois inimigo sistematica
mente vinha destruindo estrada ferro , caixas dagua , 
pofltilhões e queimando car ros e descarr ilando locomo
tivas leito linha •. nossa gloriosa tr opa atingi u ontem, 
9 corrente. e ocupou Presidente Epitacio e Porto Ti
biriçá. Estamos fazendo grande nu mero pris ion eiros 
rebeldes refugiados sertã o. na zona ocupação . Inimi 
go. na precip itada fuga, em virtu de perseguição , aban
donou enormes estoques generos, mercadorias. muni
ção e grande numero automove is, que apreendemos, 
deixando tambem intata tipografi a jornal "O Liberta
dor" e abundante material ferro-viario que não teve 
tempo destr uir. Está constatado que o inimigo perdeu 
combate Santo Anastacio para mais 100 homens, en
tre mortos. ferido s, extraviad os. Oficiais e praças com 
saúde. Ao at ingir nossa heroica tropa barranca rio 
Paraná, libertando territorio pauli sta hord a 1mmigos 
Republica. congratulo-me. efusivame nte , em meu nome 
e n0 da oficialidade. com nosso bril hante comandante 
geral. por este jubilo so acontecimento. para o qual a 
milíci a: do Rio Grande glorioso, emprestou. sem esmo
re cimento, o seu concurso energico. valoroso e sem 
duvida decis ivo." 

Cumprira. assim. o Grupo de Batal hões de Caçadores, com 
bril hantismo, a missão de que o governo do Rio Grande do Sul o 
inve stir a e correspondera, plenamente . à confian ça do povo gaucho. 

A ga:lharclia, bravura e ao destemor do soldado riogranden
se deveu a Republica . em grande parte. o empolga nt e triunfo ob
tido sobr e os amotinados. 

A 13. em virtude de ordem superior. o Grupo de Batalhões 
de Caçadores deixou as barranca s do ri o Paraná , em direção a! 
Santo Anastacio, onde estacionou por alguns dias. 

As mesmas dificuldades, da fa:lta de agua e lenha para as lo
comotiv as. continuaram a entravar os deslocamentos. retar dando
os. Dessa fórma . só a 15, o Grupo concentrou-se naq uela estação. 

O general Azevedo Costa. quando em Santo Anastacio, man
dou colocar, sobre o tüin ulo do capitao - cr1stalino Pêdro Fãgun-

__1les._ no cemiteno _foªr. umà!1áp1ãe. com a seguinte inscrição : 
- HOMENAGEM DA COLUNA SUL AO BRAVO CAPITÃO 
CRISTA LINO PEDRO FAGUNDES , MORTO EM DEFESA DA 
ORDEM E DA LEI. IV-IX-MCMXXIV. 

Igualmente , fe.z aquele general cercar os tumul os das praças, 
por uma guarnição de alvenaria de tijo los rebo cada de cimento. 

Prestando a homenagem da Brigada Militar aos pranteados 
camaradas. o te nente coronel E steves fez erigir, sobre a cabecei
ra do tumulo do capitão Cristalino, um consólo , em cimento ar-
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mado , com os seguinte s dizer es : - HOMENAGEM DA BRIGA
DA MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL A SEU BRAVO CA
PITÃO CRISTALINO PEDRO FAGUN DES . MORTO HEROIC A
MENTE EM DEF E SA DA LEGALID ADE , NO COMBATE DO 
DIA 4-9-1924 - ; e mandou cobrir com ciment o os tumul os das 
pr aças, fazendo gra var. ao centr o, a seguin te inscrição : - HO
MENAGEM DA BRIGAD A MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL 
A SEUS BRAVOS SERVIDORE S CABO JOSÉ PEDRO TE IXE I
RA, SOLDADOS ARLI NDO MOREIR A DA SIL VA. VI V ALDI NO 
MENDES DE OLIVEIR A FILHO E VANDERLEI ALVES DE 
OLIVEIRA , MORTOS HEROl1CAMEN TE. E M DEFE SA DA L E
GALIDADE , NO COMBATE DO DI A 4-9-1924. 

Finalm ente . a 18 de setembr o, na estação Pr esidente Prude n
te. foi o Grup o de Bata lhões de Caçadores desligado da Colun a 
de Operaç ão no SuL que foi disso lvida. e autorizado a regre ssar ao 
Rio Gran de, ini ciando a viagem no me smo dia. 

Ã proposito do regres so da tr opa riogranden se, foram tra ns
miti dos. ao pr esidente do Estad o, os seguintes t elegra m~ : 

"De Pr es idente P ru den te. 19. - Tendo sido dissol
vida a Coluna sob o meu comando , te nho a satisfa 
ção de com uni car a v . ex. a partida do Grupo de Ba 
t alhões de Caçadores do Rio Grande. com destino à 
sua séde . Muito me apraz levar ao conh ecimento de 
v . ex. os me us mais pr ofun dos agradec imen tos pela 
br ilh ante e val iosa cooperação da valent e e ardorosa· 
t ropa gaucha n0 res ta belecimen to de causa da lega li
dade. Oportuname nte, env iare i os docum entos com 
que perpetuo os me us louvor es e agradecimentos a 
tão valoro sa t ropa. At enciosas saudações . Gene ra l Aze
vedo Costa." 

"De Rio, 20. - Tenh o o pr aze r de comun icaT a 
v . ex. a partida da Br igada Milita r desse Es tado. de 
Pre siden te Prudente para aí. por via ter restre. Mais 
um a vez , va lho-me da oport uni dade para encarecer jun 
to a v. ex. os magníficos serviços pr es tados por essa 
brilh ante e discipli nada força à causa da legalidade. 
em cuja defesa nã o mediu sac rifí cios. batend o-se ga
lh ar dame nte e afir man do. dia a dia, o indiscut íve l va
lor do soldado r iogr a:nden se. Saúdo muito cordialme n
te a v. ex. Marec hal Setembrino. " 

A 25, pel a man hã, as compo sições t ran spuzer am a pont e so
br e o rio Uru guai, en tr ando em territor io r iogra nd ense. por Mar
celino Ramo s . 

Ã medida que cada tr em chegava à pont e, a tr opa prorrom
pia em vibra nt es aclamações , entu siast icas, saudando o sólo do 
tor rão na tal . 

F azia , preci sam ent e. 2 meses e 12 dias que partir a de Porto 
Alegre e r egr essava serena, pr estigiada e cobert a de lour os, pela 
sua eficiente e brilh ante atua ção . 

As 17,40 hor as , de 28, chega v~. enfim. à estação de Por to 
Alegre, o primeir o tr em. que enrou na gare sob estr ondosas e 
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imponente s aclamações da extraordinaria massa popular que ali 
se premia . delirando de verdadeiro entusiasmo. 

Aguardavam a chegada do Grupo de Batalh ões de Caçado1~es 
o presidente do Estado. seus secretario s, alta s autoridade s fede
rai s. estaduais e municipais. oficiais do Exercito e da Brigada 
Militar. 

Após os cumpr imento s. iniciou- se o desembarque que era fei
to à proporção que iam chegando os trens. 

Form ado o pessoa l. desfilou o Grupo. observando itinerario 
préviamente determinado. 

Ao atingir a pr aça Mare chal Deodoro. onde se achava com
pacta massa popular , estacionou e o pre sidente Borges de Me
deiros, de uma das sacadas do Palacio, pronunciou o segu inte 
discurso: 

"Soldados Riograndenses! 

Vindes encontrar já escrito o lumino so epilogo da 
vossa brilhante campanha de São Pau lo ! 

Quero referir-me ao documento que tive a ventu 
ra- de receber, ha pouco. e que vou ter a satisfação de 
lêr perante vós. no momento em que desfila is a quar 
tel. 

"Min ister io da Guerra. Comand o da 2.ª Região Mi
litar - 2.ª Divisão de Inf anta ria . São Paulo. 15 de 
setem brc de 1924. Sr. Presidente. 'Como comandante 
em chefe das forças que O Governo Federal lançou 
contra os sediciosos, levo a0 vosso conhecimento a 
eficacíssima cooper açã0 pre stada pe lo Grupo de Bata
lhões de 'Caçadore s desse Esta do. posto à minha dispo
sição por aquele. 

Comandado por um inte ligente oficial. brioso , com
petente , preparado e bravo, a força do vosso Esta 
do deu exuber ante prova de disciplina. va lor . abnega
ção e corage m. ajudando- nos de modo eficiente a· re
chassar o inimigo impenitente. que tanto nos inqui
etou. mercê da superabundancia de mater ial de guerr a. 
que possuía. e violencia dos seus ataques noturnos. 

O tenente coronel Emill o Luci o Esteves. que foi 
esse comandante, revelou subida s qualidades de chefe 
valoroso e calmo. habil e eficiente na sua ação. cujos 
resultados constam das partes de combates. em que 
ele e seus comandados deram exemplos admirave is de 
bravura. destemor. alem de grande resistenci a à fadi 
ga. conseq uen te a uma atuação constante e diut urn a. 
com o animo alevantado e bom humor nas arrem e
tidas contra os inimigo s. que faziam alacres e lépidos. 
entoando canções e ao som de instrum entos musicais. 

De minh a parte . me sin to no dever de agradecer 
essa eficiente coopera ção de força tão discip linada. 
quanto aguerrida e abnegada. que tanto concorre u pa
ra a vitoria de minh as tropas e ainda se acha em
penhada na per seguição do inimigo , com o mesmo bri
lhantismo . 

-- - - - - -
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-~ conduta da força policial me deixou a impres
são de um comando inteligente. sadio, discip linador e 
pro ficuo. que sabe comuni car à sua trop a os exemplo s 
vivos de uma conduta ilibada de disciplina e ordem e 
de um metodo admiravel. 

Com a segurança do meu apreço e distinta consi
deração. me assino vosso atento amigo e admirador 
muito agradecido. Genera l Eduardo Socrates." 

Soldados da legalidade ! 
Voltais de uma longa jornada e de uma peleja 

cruenta em que puzestes à prova com ext ra ordinario 
fu lgor as qualidade s e virtud es de que sois dotados. 

Marchando galhardamente para O teatro da luta. no 
proprio coração do Brasi l. e cumprindo o sagrado de
ver militar . em lances homericos. que a Historia re
gistrará , com honra e louvor. chegastes a ser emulos 
dos herois antigos e enaltecestes na grande terra dos 
bandeirante s o renome do povo riograndense que pa
rece predestinado a ter na Republica o mesmo papel 
que lhe coube desempe nhar no Imperlo . 

Fo i a:ltamente patr iotica a mis são que soubeste s 
cumprir de modo a suscitar os mais honrosos elogios 
de vossos superiores e a admiração e aplausos da Nação 
inteira. Na vossa conduta não é possivel bem discernir 
e precisar o que é mais a:dmiravel. se a brav ur a espar 
tana que revelastes , se os primores de um a1 educ ação 
militar que vos eleva ao nivel dos melhores soldados 
bras ileiros . 

Fostes inexcedíveis no combater pela ordem tão 
sériamente conturbada:. Mas outra glor ia maior vos 
tem aureolado para sempre. que é a de haverdes con
tribuido para salvar do terremoto rev olucionario a Cons
tituição e O principio da autoridade. que o desvario 
anarqui sta ousou afro ntar dirétamente, com todas as 
agravantes de um crime monstruoso. 

É que sois guerreiros "sans peur e sans reproche", 
mas tambem sois cidadãos e patriotas impelidos e guia
dos pelas chamas vivas das conv icções e dos sãos prin
cípios republicanos. 

O Rio Grande do Su l vos cobre de loiros e de ben
çãos e o seu governo cheio de ufania e de recon heci
mento vos contempla en tre os seus benemeritos. 

A Republica não esquecerá os vossos feitos. que 
saberá galardoar, como eu não cansarei de proclamar 
a vossa gloria e de velar pela vossa felicidade. 

Confiai na justiça da Historia e da legenda. 
Viva: a Republica! 
Viva o Rio Grande do Sul ! 
Viva o Presidente Artur Bernardes !" 

Depois de ouvir a palavra do emJnente cidadão. a trop a reco
lheu- se a quarteis. 

' .. 
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Na tarde anterior à chegada do Grupo de Batalhões de Caça

dores, a: 27, já a A Federação publicára o seguinte editorial : 

"Benvindos sejam! Chegam amanhã, de regresso da 
ardua jornada em defesa da Republica e da Lei, os 
valorosos oficiais e os abnegados soldatlos da glorio
sa Brigada Militar do Rio Grande do Sul. 

Força que surgi u, orga nizada , nos tempos de pri
vações de 1893, ela tem sido sempre um exemplo de 
disciplina e um espelho limpido do va lor e da bravu
ra do gaucho-soldado. que não conhece o medo, que 
não mede O perigo , que não recua nunca . 

Ela foi Pilar , morrendo heroicamente em defesa 
da Rep ublica e do Rio Grande; foi Cipriano Ferreira, 
no heroico feito de Traira s; foi Utalis Lupi. no mar
tírio do Rio Negro; foi Afonso Massot. no sitio de 
Bagé; indomita força a0 serviço da ordem e da lei , 
quando Floriano precisou de valentes soldados para 
consolidar a Republica. 

É agora Em.ilio Esteves e Cristalino Fagundes, um 
sínte se de toda uma oficia lidade dedicada e brilhante 
e o outro símbolo da bravura riograndense. sacrifica
do no camp 0 da luta, n0 cumprimento do mai s ele
vado dos deveres . 

É esta força eficiente e disciplinada que vai des
filar amanhã pelas ruas de Porto Alegre , de volta da 
jornada civica, obediente a Borges de Medeiros, na de-
fesa da ordem legal. resistindo como um a coluna de 
bronze aos embates da anarqn uia. 

Desfila depois de ter , fóra das fronteiras do Rio 
Grande, desmentido o nosso pretenso separat ismo com 
fatos concretos e emocionantes, mantendo bem alto e 
de modo galhardo as honrosas tradições riograndenses 
e da gloriosa, disciplina e pujante Brigada Militar, na 
frase vibrante do tenente coronel Esteves. 

Honra sobremodo o Rio Grande possuir uma for
ça deste quilate . 

Ela não é uma guarda pretoriana, nem janizaros 
são os seus soldados. 

Cada oficial e cada soldado repre senta uma con
vicção, porque a Brigada Militar sabe cumprir sem
pre galhardamente com o seu dever . 

Na carga de baioneta, no campo raso , ela assom
brou em toda a parte pelo valor com que combateu. 
pela serenidade com que agiu e pelo preparo militar 
que revelou, merecendo dos generais do Exercito bra
sileiros os mais expre ssivos elogios . 

O Rio Grande deve ter orgulho de sua Brigada. 
Fiel e nobre nas suas atitudes, cumprindo sempre 

a lei , de que é escrava , a força publica do Rio Gran
de não recua deante de qualquer sacrüicio. 

Na luta inglori a a que nos arrastaram brasileiros 
desorientados e perversos, o Rio Grande , com o seu 
excepecional presidente à frente, demonstrou urna no-
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va face da nossa organização republicana. indo em 
auxilio de São Paulo e da Republica com uma força de 
élite para dominar a anarquia. 

Par a consolidar a Republica ela deu seu sangue 
em. 1893 e escreveu verdadeiras epopéas. 

Para cimentar a ordem. esmagando a ultim a ten
tativa anarquica. ela acaba tambem de dar a vida de 
oficiais e praç as. fóra do territorio riograndense. 

Admirando-lhe a bravura . agradencendo- lhe o gran
de serviço pre stado ao Rio Grande e à Republica . o 
povo de Porto Alegre recebe -la-ã amanhã. no seu re
gresso, com flore s e vivas. que são o aplauso aos nos
sos valoro sos soldados. 

A A Federação , que vive irmanada com a força 
gloriosa que é o nosso orgulho . saúda os bravo s sol
dados riogranden ses na s pessoas de seus comandantes. 
os tenente s coroneis Emilio Lucio E steves , Travas sos 
Alves e Cana barro Cunha. 

Benvindo s sejam!" 

No dia 10 de outubro. à tarde, como fôra préviamen te deter
minado. foi o Grupo de Batalhões de Caçadores dissolvido, retor
nando os oficiais e praças que o constituí am às re spectivas uni
dades. a que pertenciam efetivamente. 

Despedindo-se de seus comandado s, que soubé ra tã 0 digna
mente conduzir nos duros embates. o tenente coronel Esteves 
publicou a ordem do dia n.o 91. a seguir: 

"Comando do Grupo de Bat alhões de Caçadores da 
Brigad a Militar do Estado do Rio Grande do Sul, em 
Porto Alegre, 10 de outubro de 1924. 

ORDEM DO DIA N.0 91. 

Par a conhecimento do G. B. C e devida execução. 
publico o seguinte : 

DISSOLUÇÃO DO GRUPO DE BATALHõES DE CA
ÇADORES 

Consoante determina o sr. comandante geral , em 
sua ordem do dia acima tran scrita. fica, nestru data . dis
solvido o Grupo de Batalhões de Caçadores. que. orga
nizado em 9 de julho p. passado. partiu a 13 do mes
mo mês em demanda do Estado de São Paulo, então 
convul sionado por um movim ento armado. promovido 
criminosamente por um grupo de bra sileiros falbos dos 
sentim entos de nobresa e de patriotismo. 

Ao dissolver esta! brilhant e e heroi ca tropa que tive 
a honr a e a grande felicidade de comandar e que duran-

,. 
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te O periodo cruento de mais de dois meses em que ope
rou , denodadame nte , contra os rebelde s, naquel e gran
de Estado, só me deu motivos da mais justai ufania , pe
la extraordinaria bravura e empolgante heroísmo com 
que sempre se bateu . quer nas terríve is jorn adas den
tro da capital pauli sta , quer no decisivo combate de 
Santo Anastacio. e ainda pela alevan tada conduta que 
sempre manteve. manifestando. em todo s os momen
tos, em todas as fazes. a mais perfeita e rígida discipli
na, a par de grande nobre sa e admiravel abn egação, 
não podia deixar de lhe manife star o meu maior e 
mais significativo apreço e grat idão pelos seus rele 
vantes serviç os à ordem . às institui ções e à Republica . 
pr estados com o maio r devotamento , hero ísmo, bravu
ra e int repidez, de modo a pôr em fu lgurante desta
que as tradições gloriosas e guerreir as do Rio Grand e 
e da nossa invicta e intimorata Brigada Militar. 

Tal foi a condut a eficaz e brilh ante dos meus bra '
vos comandados do G . B. C. que a sua atuação ecoou 
por todos os re cantos do País e tornou valiosa e deci
siva a coopera~ão do Rio Grande do Sul. na defesa da 
Republica. 

Déstes, meus valorosos camaradas, pela vossa ex
cepcional bravura. cabal dese mpenh o à ardua missão 
que nos foi confiada pelo exmo. sr. pre sidente do Es
ta do, 0 benemerito e grande estadis ta a quem a Repu 
blica deve os mais assina lados serv iços e tem na sua 
eminente pessoa o sus tentaculo inamolgavel da pure
za e da estabilidade do regime. 

Despeço-me de vós, meus va loroso s camaradas, com 
toda a efus ão d'alma . guardando inapaga vel e carinho
sa lembrança de todos os feitos brilhantes de vosso he
roísmo sem pa r. 

PREITO DE SAUDADE 

Neste momento em que cessa a organização espe
cial dada à tropa . é de meu sa'grado dever relembrar 
com infinita saudad e e vene ração os nossos saudosos 
camaradas que tombaram, heroicamente, no campo da 
honra no cumprimento de seu dever militar e na de
fesa da Republi ca. 

Rendo. igualm ente. as homenagens de sincero re s
peito e de saud ade aos nossos saud osos camaradas que 
fal eceram em consequencia de enfermidade adquirida 
no serviço de campanha . 

LOUVORES 

Finda a m1ssao que foi cometida à trop a, tenho o 
especial prazer de louvar : 

os tenentes coroneis Jo ão de D eus Canabarro 
Cunha e Artur Otaviano Tr avass os Alve s. comandantes 
dos 1 ° e 20 B. C., pelos relevantíssimos serviços pres-
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tados durante toda a campanha. onde revelaram refletida: 
bravura. valor e heroísmo. a par de grande competen
cia militar , como dist in tos profissionais que são e que 
fa'Zem honra ao Exercito Nacional. como deram bri
lhant es provas na direção de suas unidades; 

o capitão Alzimiro Francisco Wellau sen, coman
dante da Companhia de Metralhadoras de Pesadas, pe
los relevantes serv iços que, inteligente e dedicadamen
te. prestou à frente de sua unidade, durant e toda a 
campanha. revelando semp re boa intuição de comando 
e valor em todas as situações ; 

0 capitão Artur Gomes Mariante. o distinto e in
fat igavel ajudante do Grupo. pela dedicação e impor
t ante auxilio que me pre stou. desempenhando, com a· 
maior lealdade , firmeza, solicitude e notavel senso mi
lit ar. todas as arduas missões que lhe confiei. durante 
toda a campanha. revelando-se O mesmo oficial va lo
roso. dedicado e inteligente de sempre e que muito 
honra à gloriosa Brigada Militar; 

o capitão dr. Severo Evaristo do Amaral, chefe 
do Serviço de Saúde do Grupo. pelos servi ços por de
mais relevantes que pre stou. durante toda a campanha 
e onde sempre demonstrou-se infa tiga vel. dedicado e 
carinhoso no atende r a feridos e reve lando, ain da. a 
sua grande competencia profissional e aprimorada edu
cação civil e militar ; 

o capitão dr . J osé Antonio Walmarath, pelos bons 
serviços medicos que prestou a enfermos . durante to
da a campanha . e pelo modo com que atende u , na 
ambulancia da fren te, os feridos no combate de Santo 
Anast acio; 

o 1º tene nte Agenor Barcélos Feio . meu infatiga
vel oficial de informações , pelo dedicado e inestimavel 
auxilio que me prestou. desempen hando com a maxi
ma lealdade. zelo solicitude, inteligencia e admirave l 
senso militar. os arduo s serviços e missões que lhe 
confiei. durante toda a campanha. reve lando-se ofi
cial valoroso. decid ido e dotado de grande capacidade 
de trab alho. que muito honra a gloriosa Brig ada Mi
litar; 

0 2° tenente Ramir o Barcélos Fe io. meu dedicado 
oficial de transmissões. pelos relevan te s serviços que 
prestou, com notavel solicitude. no desempenho de suas 
funções e de out ra s. durante toda1 a campanha, demons
trando sempre muita inteligencia. valor e tino milita r ; 

O 2.º tenente Cicer 0 Augusto Wellausen. infatiga
vel quartel-mestre do Grupo. pelos relevantes serviços 
que prestou na sua complexa e importantíssima fun
ção. demonstrando sempre inteligencia. dedicação. ener
gia e solicitude no seu desempenho. durante toda a 
campanha , onde nunca mediu sacrifícios; 

O .. 0 tenente Francisco Pinto de Aquino . oficial 
aprovisionador. pelos bons serviços que prestou duran
te toda a campanha; 

Í 
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os doutorando Hugo Woh lgemut h. Lothar Stork e 
Ossean Suarez Orosco. pelos relevantes e dedicados ser
viços que prestaram. como auxiliares do Serviço de Saú
de. onde tiveram oportunidade de revelar a sua com
petencia profissional e fina educação . 

Louvo. nominalmente. as praças de seçã0 extranu
merari a pelos bons serviços que prestaram à tropa, du
rante toda a campanha. e onde demonstraram abne
gação e espírito de sacrificio em rudes e penosos tra
balhos que lhes foram cometidos. 

Os srs. comandantes da unidade louvarão. em meu 
nome . a seu juízo, os bravos oficiais e praças de suas 
unidades." 

Por sua vez. os comandantes dos batalhões e da Companhia 
de Metralhadoras Pesadas publicaram as seguintes ordens do dia: 

"Comando do 1.0 Batalhão de Caçadores da Briga
da Militar do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, 10 
de outubro de 1924 . 

Ordem do dia n.0 90 

Para conhecimento do Batalhão e devida a execu
ção, publico o seguinte: 

Dissolução do Batalhão 

Em cumprimento à ordem do dia acima transcrita . 
fica dissolvido. hoje , este Batalhão, recolhendo-se os 
seus elementos componentes às diferentes unidades de 
onde proviéram. 

Agrad ecimentos 

Ao dar publicidade à ordem de dissolução desta 
unidade. tenho imen so prazer em deixar aqui consi
gnados os meus agr adecimentos aos srs. oficiais e pra
ças que com tanta galhardia, bravura e grande espíri
to de sacrificio, se conduziram durante a expedição e 
ainda pelo modo honro so que sempre deram provas em 
toda a minha atuação à frente da mesma unidade, dei
xando-me viva saudade dos bons dias de camarada
gem, reunidos nesses tres meses de campanha e admi
ração pelo modo brilh ante e eficiente da cooperação de 
cada um. nos tormentosos momentos que atravessa
mos em São Paulo. onde periclitou a estabilidade da 
Republica e da autoridade legalmente constituída, de
monstrando por essa maneira o seu alto grau de disci
plina, o seu devotado amor à Patria e às instit uições 
e obdiencia conciente que toda a força do Rio Grande 
deve ao seu eminente e benemerito Presidente, o dr. 
Borges de Medeir os. 
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Louvor 

É com mais alto sentimento de justiça que faço 
consegnar nesta ordem do dia, o meu louvor aos srs. 
oficiais e praças. fazendo ressaltar em palidos termos 
as qualidades de cada um na atuação constante em 
que esteve empenhado este Batalhão, dando exemp los 
vivos de destemor. de grande resistenc ia à fadiga e de 
admiravel bravura: 

ao sr. majo r Domingos Marchand. louvo pel0 au
xili o prestado à admini stração do Batalhão, nas fun
ções de seu cargo, durante a expedição; 

ao capitão Apar ício Gonçalves Borges. ajudante do 
batalhão, louvo pelos relevantissimos serviços que pres
tou durante toda a campanha. no auxilio diario e efi
caz prestado ao meu comando, onde revelou muita cal
ma. valor e decidida bravura. a par de grande compe
tencia no desempen ho de seu espinhoso cargo, dando 
mais uma vez br ilhantes provas de sua aprimorada 
educação civil e militar; 

ao 2.0 tenente Sílvio de Abreu Paiva , oficial de in
formações , louvo pela sua consciente obdiencia. ativi 
dade. destemor e bravura que semp re demonstrou, não 
só nas funções de seu cargo, bem como no desempenho 
de serviços especiais que lhe foram cometidos. aos 
quais deu cabal desempenho, revelando aprimorada 
educação civil e militar; 

ao 2.0 tenente Gervasio Rodrigues, quartel-m estre 
do batal hão, louvo pela sua atividade, capacidade de 
trabalho e interesse que sempre demonstrou no desem
penho de seu traba lhoso cargo; 

aos capitães Aristides Krauzer do Canto, Mirando
lin o Machado e Tit o Ribeiro, louvo pela bravura. efi
ciencia de comando, calma e abnegação de que deram 
exuberantes provas, durante toda a campanha; 

ao capitão Afonso Pereira da Rocha Filho. que 
servi u como subalterno da 2.ª compan hia, e l.ºs tenen
te s Antonio Inacio Fernande s, Dario Ana stac io da Sil
veira. 2.ºs tenentes Ladmir 0 Corrêa. Angelo Eufrasio 
Corrêa, Oscar Alves 'Chaves. Acacio Ferreira de Olivei
ra, Antonio Fagundes Teixeira e Pau lin o Padilha Gon
çalves, louvo pela bravura. brilhante atuação à testa 
de seus pelotões, muit a calma e disciplina sempre re
veladas; 

às pr aças. em geral, louvo pela bravur a, destemor 
e espirito de disc iplin a de que vastas provas deram 
em toda a compan hia. suportando toda a sorte de priva
ções com muito esto icismo. devendo este elogio cons
tar de seus assentamentos. 

Preito de saudade 

Encerr ando esta ordem do dia, quero, tambem, ren
der um preito de profunda saudade aos nossos bra
vos camaradas que, com tanta honra e bravura. tom-

4 
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baram nos campos da lu ta. deixando em nossa memo
ria exemplos de abnegação e patriotismo. (A) João 
de Deus Cana barro Cunha. Tenente coronel." 

Comando do 2.0 Batalhão de Caçadores da Briga
da Militar do Estado do Rio Gran de do Sul. em Porto 
Alegre . Cristal. .10 de outub ro de 1924. 

Ordem do dia n. 0 92 

Para conhec iment o e c!evida execução. publico o 
seguinte: 

Dissolução do batalhão 

Em aditame nto ao que acima vos foi dito. com 
tanta inteligencia. justiça e carater. pelo nosso valoro
"º comanda nte do G. B . C.. o ilustre tenente coronel 
dr. Emilio Lucio Esteves. cuja ação revelou. sempre. 
nobres exemplos de lealdade. devotamento e espírito 
militar. disciplina . e honra . aliados à rara competencia 
profissional. que tudo produzia em nós - confiança 
absoluta no cumpr imento de sua s ordens; meus cama
radas. nada tenho a acrescentar. 

Permiti publicar-vos. apenas. que, durante o tem
po em que tive a honra de estar à frente do bravo 2.0 

B.C .. senti que vos comandar - me foi missão facil. 
porque vós. os meu s oficiais e praças. déstes provas 
cabais de clara inteligencia. de que a subordinação é 
um dever do homem livre : mai,;. de que comando e 
obdiencia são atos de igual dignidade: pois o carater 
coletivo da tropa se manifestou. sempt·e. pelo sentimen
to do dever. pela bravura. pela abnegação. pela disc i
plina.pela hon ra . pelo brio e pelo espírito militar. 

Assim. eu vos disse. ao part icles desta cidade: 
"Ao cumpr imento elo dever para honra elo Rio 

Grande e felicid ade do Bra,;il inteiro ... ". 
E. ao regressardes: 
"Cumpl'istes o vosso dever. Conquio.:;tastes. de.::te 

modo. a gratidão elo Rio Grande e da Nação Brasileira. 
Ide. agora. receber os beijos carin hosos de vossas mães, 
de vosc::as esposas e de vosi::os filhos - que isto farão 
orgulhosamente." 

Meus camaradas! 

Pela compenetração do dever. que bem cumpristes e 
praticastes. alice rçada pela estima reciproca que man
th·estes. comandantes e comandados. nascida do mesmo 
cle\·er comungado, fostes levados à conquista das vito
rias alcançadas. pois a camaradagem. bem o sabeis. é 
uma das formas de espirito militar. e a coesão da tro
pa deve-se a esse mesmo espirit 0 militar; e. finalmen
te. porque vos subordinastes. consc ientemente. à escra
vidão honrada do cumpr imento do dever; eis todas as 
virtudes com que conseguistes glorias. que se harmo-
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nizam. brilhantemente. com as ações heroicas de nos
sos antepassados. 

Minhas homenagens de grande admiração, pois, a 
tão valorosos oficiais e praças - que honram o nome 
aureolado de gloriosas tradições - que é o da Briga
da Militar. 

Aceitai os meus agradecimentos pelo muito que fi
zestes, aceitai as minhas despedidas muito afetuosas. 

Louvores 

Find o o mandato honroso que nos foi confiado pe
lo benemerito e patriotico governo do Rio Grande , e 
autorizado por comando superior. é-me gratíssimo re
gistrar os seguintes louvore s: 

ao major Francisco Gonçalves Varéla distinto -
pelo seu carater infatigavel - pela sua contração ao 
trabalho. como fiscal do batalhão, pelo auxilio eficaz 
prestado a0 meu comand o. com muita inteligencia. leal
dade. solicitude . honestidade, espírito de sacr ifício e. o 
que mais. pela harmonia que. sempre, promoveu no 
quadro de oficiais; 

aos capitães José Freire de Oliveira e Souza. Ma
rio Silveira e Afonso Pereira da Rocha Filho . distin
tos pelos seus caracteres de escól, pela colaboração 
eficiente prestada ao meu comando . quer em combate, 
quer na administração, onde agiram com bravura refle
t ida e muita inteligencia. demonstrando, semnre. apri
moradas virtudes militares que os recome ndam ao aces
so de comand os supe riore s; 

aos 1.s tenentes Cristiano José Bocorni. Timoteo 
Maciel dos Santos. Orlando Guimarães, Franci sco José 
Martins , 2.ºs tenentes Antonio Codorniz de Oliveira . 
Pedro José de Almeida. Ju stino Marques de Oliveira. 
Manoel Nunes da Costa. Pericle s de Oliveira Feijó , 
Malvino Pires da Fontoura, Adonis Ventura Homem e 
Antonio Vítor l\1ena Barreto Sobrinho. jovens oficia is 
- que constituem uma piei.ade harmoniosa de brilhan 
tes esperança s para o futuro da Brigada Militar. pela 
esmerada educação civil e militar demonstrada. aliada 
às virtudes militares: consciencia do dever. ação refle 
tida e abnegada, disciplina inteligente e afetuo sa. hon 
ra pessoal. brio. lealdade e espírito de sacrifício. que 
tudo sintetiza o valor militar. cabalmente praticado em 
combate e no auxilio à administração. Destaco, entre 
eles. os 2.os tenentes Justino Marques de Oliveira e 
Antonio Vitor Mena Barreto Sobrinho; 

aos oficiais inferiores: sargento ajudante Osvaldo 
da Silva Marques. 1.0 s sargentos Gentil Machado de 
Godoi, José Pedro da Silva Frota . Dormelind o de Oli
veira. 2.ºs sargentos Eurico Luteroti dos Santos, Gon
tran de Mélo Ramos. Melquíades Stricher. Valdomiro 
Lopes da Rosa. Irineu Martins. Pautilho Palhares, Ata-

' 
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fde Cartier. Davf de Oliveira Rego. Amandio Alves de 
Carvalho. Clarimundo 'Cabral, Aní bal Prudente, José 
Angelo da Silva. Saturnino dos Santo s, Firmino Pe
droso de Oliveira . Osorio Soares Saraiva, Joã 0 Silveira 
dos Santos. Abilio da Silva Morais e Basílio Moura · da 
Trindade, 3.0 s sargentos Taltibio Maciel. Orestes Perei
ra Marçal, Sezefredo da Costa Lira. Gomercindo Alves 
Figueira. Angelo da Silva. João Blon Filho , Gomer
cindo Menezes do Canto e João Ortiz; cabos de esqua
dra Juvelino Ferres do Prado, Amauri Paiva. Gentil 
Ferreira Machado, Olgarino de Souza. Justino Velasco 
dos Santos. Itam ar Marques Guimarães. Raul Silva. Au· 
gusto Costa, José Alves da Cunha, José Alves de Miranda. 
Antéro Simões Pereira. José Dourado de Albuquerque. 
Evaristo Gonçalves. Eduardo Trindade. Menelau Mar
tins Trois, Otalino Cardoso. Antéro Silva. Pedro Sil· 
veira da Costa, Frederico Ferreira. João Gonçalves. 
Luiz Marcos e J osé Antonio dos Santos; i::oldados Juve
lino Possadas, Manoe l Vargas, Arcanjo Braga. Antonio 
Ferreira Nunes. Francisco da Rosa Santos. Pedro de 
Quadros. Lucas Dantas. Henrique Severiano Duarte. Ho· 
no1·io Lela, Vítor Miranda. Ataliba Guimarães. Silvino 
Corrêa. Manoel Lourenço, Antonio Giordano. Virgílio 
Rodrigues. Manoel Antonio !rala , Alexandre Fl ores da 
Costa. Serap ião Candido de Oliveira. Nicacio Lopes 
de Oliveira. José de Oliveira Cava lcanti. Elpidio Anto
nio Duarte. Pedro Ventura de Matos. Paulo Nunes Lo· 
pes. Amado Bonifacio Braga. Olinto Menezes, Miguel 
Tomaz. Francisco Rodrigue s. Claro Franci:;co Cordeiro. 
Manoel Luiz Corrêa. José Simõe s Pires. Amaro Luiz 
do Nascimento. Aparício Rodrigue s, João Mena Barre
to João Claro Pereira. Zacarias José Lopes de Olivei
ra, Juvenal da Silva Machado. Silvero Gonçalves Oso
rio. Teofilo Moreira Dias. Teodomiro Lopes do Nasci
mento, Julio Etelvino da Trindade. Liber ato Scot. Ro
mulo Rodrigues, Leão !saque Rodrigues. Carlos Miran
da, Eugenio Ant onio Duarte. Primo João Pereira, Os
car dos Santos, Olinto de Souza Rodrigue s e Evaristo 
Cezar. pela distinta bravura e modelar discip lina, por 
que se portaram durante toda a campanha ; aos sar· 
gentos. cabos e praças, não relacionado s acima e que 
não sofre ram pena de prisão alguma durante a cam
panha. louv 0 pela bravura e exemplar conduta com 
que se mantiveram durante a expedição. (A) Artur 
Otavi ano Travasso s Alve s. Tenente coronel." 

"Comando da Companhia de Metralhadoras Pesa· 
das da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, em Por
to Alegre , 10 de outubro de 1924 . 

ORDEM DO DI A N.0 91 . 

Para conh ecimento e devida execução. publico o 
seguint e: 
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DISSOLUÇÃO DA COMPANHIA 

Em vista da ordem do dia do sr. coronel coman
dante geral da Brigada, sob n.o 23. de 9 do corrente, 
e transcrita na ordem do dia do comando do G. B. C. , 
sob n.o 91. de hoje, é, nesta data . dissolvida esta Com
panhia, revertendo seus elementos componentes (ofi
ciais e praças) ao Grup o de Metralhadoras, a que per
tecem. 

AGRADECIMENTO - LOUVOR 

Ao findar, hoje, a organização especial cometida à 
Companhia é o meu indeclinavel dever aqui consignar. 
com o mais vivo prazer, o meu profundo reconhe cime n
to ao valiosíssimo concurso prestado por todos os ofi
ciais e praças. durante os dois e meio meses de cam
panha, o que assegurou, certamente. à Companhia . a 
plena desobrigação de todos os mistéres e multip las 
missões que lhe foram conferidas, durante aquele 
tempo. 

Evidenciando, pois , nestas singelas linhas a mi
nha gratidão. ju lgo de ju stiça louv ar : 

ao sr. 1.0 tenente Jo sé Pinheiro, comandante do 
1.0 pelotão, pelo decidido auxilio que me pres tou, não 
só no aprestamento de seu pelotão, com0 na qu alidade 
de oficial mai s graduado da 'Companhia, cabendo-lhe, 
por isso, a incumbencia de receber e fazer cumprir a 
maioria de minhas ordens, revelando-se em todas as 
sit uações um oficial va loroso, refletido, zeloso e mui
to dedicado; 

ao sr. 1.0 tenente Trajano Marinho, comandante 
do 2.0 pelotão' pela maneira solicita com que conduziu 
seu pelotão, reve lando-se um oficial va loroso . refleti
do, dedicado e zeloso; 

aos srs. 2.0 s tenentes Remo Segiaro, Antonio Mar
tins d'Avila, Saturnino Cavalheiro Ramos e Valdemi ro 
de Carvalho Raup. pela solicit ude, valor e dedicação 
com que se houveram no comando de suas seções. sen
do que tiveram oportunidade de. entre si. se destaca
rem: o primeiro. pela grande voluntariedade com que 
sempre executou todo e qualquer serviço especial; o 
segundo. pelo carinhoso zelo dispensado a0 pes soal e 
material de sua seção; e o terceiro, pela calma e deci
$ÜO com que sempre agiu em qualquer emergencia; 

ao 1.0 sargento Silvio Nunes, pela atividade, dedi
cação. zelo e muita iniciativa. com que exerceu o es
pinhoso cargo de quartel-mestre. revelando-se um ex
celente e valoroso aux iliar ; 

e pelos bons serviços prestados à Companhia, du
rante toda a campanha. onde demonstraram abnega
ção, valor e espírito de sacrifício. as praças seguintes : 
sargento ajuda nte Carlos Teixeira da Rosa. 2.0 s sar
gentos Alvino Pereira de Almeida. Sebastião da Sil
veira. Valfrido Pereira Gomes. Oscar A vila da Cunh a. 

• 
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Alfredo Rodr igues da Silva. 3.0 s sargentos Osvaldino 
Bica. Raimundo Martins de Quadros. cabos Marce lino 
Nunes. Manoel Gonçalves. Julio Pais Martins. Domin
gos Maximiliano do Nascimento. Braz Antonio da Con
ceição. Americo José de Freitas. Manoel Pedro de Oli
veira. Salustiano da Silva. Ventura Dutra Rufino. Ada l
berto C. de Oliveira. Fortunato Gonçalves Bragato. 
Miguel Batista das Neves.Manoel Maximiliano Pereira. Cla~ 
ro Hugo Vigil, Antonio Antunes Morém. soldados Eucli 
des Cirne Colares. João Guaraní, João Virgilio Bale
jos. Joã 0 Maria Ajala. Jacinto Gonçalves Chaves. Emi
liano da Rosa . Fran cisco Cassemiro. Modesto Vieira 
dos Santos. Vicente Machado de Oliveira, Angelo Bra
sil Fl ores. Delfino Mal'ques dos Santos, Bento Far ias 
das NeYes. Anaurelino da Silva . José Ribeiro dos Pas
sos. Oscar Nune s. Pompilio do Pr ado Lima. Antenor 
Franci sco Cordeiro. Otavio Bernardino de Souza. Ve
suvio Alves da Silva. Daniel Ferreira Nunes. L uiz Be
to Yesterma n . Paulo Medeiros. José Timoteo Soares. 
Vitor Gomes da Cruz. Oscar Augusto Gonça lves. Fre
derico Alves da Silva. José Bila de Oliveira Viana. Ma
noel Bernardes de Souza. João de Carval ho Osorio. El
pidio Alves Pereira. Raimundo da Costa Vargas. Ar
lindo Rodrigues de Barcélos , Conceição Amarante. Bre
no Peb: oto Wellausen. Abrelino Guandeto. Lucas An
tonio Gonçalves. Fernando Alves. Manoe l Cipriano F i
delis. Olimpio Rodrigues de Sou za. Nerí Vilafanh a da 
Silveira . Valdomir 0 dos Santo s. Manoe l Anton io Ro
drigues. Antonio dos Santos. Avelino Pedro dos San
tos. Orvalino de Oliveira. Americo Catani Rodrigues. 
Agenor Machado. Pedro dos Santos. Alcides de Olivei
ra. Alicio F lores. Horacio de Souza Escouto. Horacio 
Far ias de Arau jo. João Quevedo , Almiro Rodr igues de 
Oliveir a. Helio Flore s Pinto. Ir ineu Florenc io da Sil
veira. Leví Lima. Otavio de Oliveira. Antonio Fernan
des dos Reis. Marcolino dos Santos Maciel. Clavelino 
Lemos de Carvalho. F austino Lucas de Oliveira. Ave
lino Leite. Alberto Vergara. Abel Candido da Rosa. 
Benjamim Antonio Pereira e os corneteiros José Ma
ria Garcia. Pedro Gonçal ves da Silva. Laude lin o Cubas 
e Dorvalino Virgilio; 

e pela excelente conduta mantida durante o tem
po em que expedicionaram. os voluntarias Pedro de 
Oliveira Bitencourt. Manoel Heitor da Silva. João de 
Oliveira Móta. Mari o Moreto, Justimiano dos Santos e 
João J osé Cardoso. (A) Alzimiro Francisco Wellau
sen. 'Capitão." 

E. antes de encer rarmos o re lato dos feitos brilhantes do Gru
po de Batalhões de Caçadores. vamos transc rever. aqui. as re la
ções nominais dos fer idos e mortos durante a campanha. extra i
das do re latorio do tenen te coronel Esteves. a que jã nos refer imos: 
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FER IDO S 

l.º BATALHÃO 

• 

Soldado Bento Campo s Pereira . . . . . . Ferido na ação de 26 de ju
lho, na cidade de São Paul o 

2.0 BATALHÃO 

Sold ado Aldir io Filéto dos Santo s . . . . . F er ido na ação 23 de ju 
lho, na cidade de São Paulo . 

2.0 sargento Melquíad es Stri cher . . . F er ido na ação de 25 de ju 
lho, n a cidade de São Paulo . 

2.0 sarge nto Valdomir o Lop es da Rosa . . F er ido na ação de 25 de 
julho , na cida de de São Paul o. 

2.0 sargento Dav i de Oliveira Rego . . . . . . . . . . Jdem 
2.º sarg ento Amandio Alves de Carvalh o . . . . . . Idem 
Cabo João Mach ado Soar es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Id em 
Cabo Horacio Pint o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem 
Cabo Ju velino Ferre s do Prado . . . . . . . . . . . . . . . . Id em 
Soldado Leão !saque Rodrigue s . . . . . . . . . . . . . . . . Idem 
Soldado Manoe l Varga s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem 
Soldado Ota'lino Cardo so . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem .1 
So ldado Arc anjo Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem 
Soldado Carlo s Mir anda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem 
Soldado Antero Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem 
Soldado An tonio Ferreira Nunes . . . . . . . . . . . . . . . Ide m 
Soldado Franci sco da Rosa Santo s . . . . . . . . . . . . . Id em 
Soldado Eugenia Antonio Duarte . . . . . . . . . . . . . . Idem 
So ldado Manoel Antonio !rala . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem 
Soldado Primo J oã0 Pereira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem 
Soldado José Antonio dos Santos . . . . . . . . . . . . . . Idem 
Soldado Oscar dos Santo s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem 
Soldado Olimpio de Souza Rodrigue s . . . . . . . . . . Idem 
Soldado Libera to Scot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Id em 
Civil vol. Alvaro Guilherme de Azeved o . . . Fe r ido na ação de 26 

de julho , na cidade de São Paul o 
2.0 tenente Antonio Vitor Mena Barr eto Sobr inho Ferid o n0 com

bate de Santo An astacio, em 4 de se-
tembro. 

Cabo Olgarin o de Souza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem 
Soldado Am ado Bonifacio Braga . . . . . . . . . . . . . . . Idem 
Soldado Olinto Menezes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ide m 
Soldad o Aparí cio Rodrigu es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem 

COMPANHIA DE METRALHADORAS PESAD AS 

3.0 sargen to Osva ldin o Bica . . . . . . . . . . . . . . . . Ferido na ação de 24 
de julho. na cidad e de São Paulo. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ferido s. 

., 
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MORTOS 

1.º BATALHÃO 

Soldados Arnaldo Vaz Torres . . . . . . . . . . . . . . Morto na açã0 de 26 
de julho, na cidade de São Paulo. 

Soldado Celino Cardoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fa'leceu a 30 de agosto, 
em Paraguassú , em consequencia de enfermi
dade. 

Soldado Generino Alves . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faleceu a 6 de setem
bro, no Hospital de Evacuação de Paraguassú, 
em consequencia de enfermidade. 

Cabo Onofre de Souza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faleceu a 28 de sete m
bro, em conseque ncia de desast re de trem. 

2.0 BATALHÃO 

3.0 sar gento Zaneti Barbosa Ferreira . . . . . . Mort o na ação de 25 
de julho, na cidade de São Paulo 

Cabo Vitor Hugo da Costa Torres . . . . . . . . . . . . . Idem 
Soldado Paulino Alves da Silva . . . . . . . . . . . . . . . Idem 
Soldado Nelson Silveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem 
2.0 sargento Demetrio Witt . . . . . . . . . . . . . . Faleceu. em agosto, no 

Hospital Central do Exercito.. em consequen
cia de ferimento recebido na açã0 de 25 julho, 
na cidade de São Pa ulo. 

Soldado Germ ano da Silva . . . . . . . . . . . . . . Faleceu, em agosto no 
Hosp ital de Evacuação de São Paulo, em con
sequencia de ferimento recebido na ação de 25 
de julho, na cidade de São Paulo. 

Soldado Pedro Fernandes da Rosa . . . . . . . . . . . . Idem 
Soldado Antonio Pinto de Menezes Filho Faleceu a l2 de agos

to. no Hospital Central do Exercito, em con
sequencia de ferimento recebido na ação de 25 
de julho , na cidade de São Paulo. 

Soldado Evaristo Cezar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Falecu a 8 de agosto, 
no Hospital Central do Exercito . em conse
quencia de ferimento recebido na ação de 25 
de julho , na cidade de São Paulo. 

Soldado Jo sé Luiz de Oliveira . . . . . . . . . . . . . . Faleceu, em agosto. 
no Hospital Central do Exercito, em conse
quencia de enfe rmidade. 

Capitfui Cristalino Pedro Fagunde s . . . . . . . . . . Morto no combate 
de 4 de setembro, em Santo Anastacio. 

Cabo José Pedro Teixeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem 
Soldado Arlindo Moreira da Silva . . . . . . . . . . . . . Idem 
Soldado Vanderlei Alves de Oliveira . . . . . . . . . . Idem 
2.º sargento Luiz Francisco de Aragão . . . . Faleceu em 7 de se

tembro, n0 Hospita l de Curitiba. Paraná . em 
consequenci a de enfermidade. 

Soldado Teodoro da Silva . . . . . . . . . . . . . . . . Faleceu a 7 de setem
bro. no Hospi tal de Santo Anastacio. em conse
que ncia de enfermidade. 

Cabo Ju velino Rodrigues Cordeiro . . . . . . Faleceu a 17 de sete m-
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bro, no hospital de San to Anastac io, em conse
quencia de enfermidade. 

Soldado Pedro dos Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faleceu a 18 de se
tembro. em Santo Anastacio , em consequencia 

de desastre de arma de fogo. 
Soldado Miguel dos Santos Filho . . . . . . . . . . . . Falece u a 26 de se 

tembro , em viagem de regres so. em consequen
cia de enferm idade . 

Soldado Antonio Luiz de Brito . . . . . . . . . . . . . . Faleceu a 26 de se
tembro, no hospital de Botucatú, em conse 
quencia de enfermidade. 

COMPANHIA DE ~IETRALHADORAS PESADAS 

Soldado Vivaldino Mendes de Oliveira Filho Faleceu a 5 de se 
tembro, em consequencia de fer iment o recebi
do no combate do dia 4. Santo Anastacio. 

Soldado Marcos Pereira da Silva . . . . . . . . . . . . Faleceu a 20 de se 
tembro. em viagem de regres so. em consequen
cia de enferm idade. 

Recapitulação dos mortos: 

Em combate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Em consequencia de fer iment os em combate . . . . 6 
Em virtude de enfermidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Em acidentes . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 2 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

Cabe, nesta altura, transcrevermos o aditamento ao boletim 
n.0 57, de 12 de setebro. do Coluna Operações no Sul. no qua l o 
comandante da mesma, general Joã o Alvares de Azevedo Costa. 
historía a ação dessa força . da qual fez parte o Grupo de Bata 
lhões de Caçadores, após a fuga dos sediciosos da capital de São 
Paulo, desde que foi incorporado ao Destacamento Téles até o fi
na l da campanha. em Porto Epitacio. 

Este notavel documento. de alta significação para a historia 
político-militar do Brasil, é o seguinte: 

"Coluna de Operações no Sul . Aditamento a0 bo
letim n.0 56. de 12 de setembro de 1924. Eis-nos che
gados ao termo ele nossa longa jornada, jornada de sa 
cr ifícios e de edüicantes devotamentos que a vossa bra
vura assinalou, pontilhando-a de vitorias: Pantojo, 
Mairink , Botucatú. São Manoel. Salto Grande, Indiana. 
Santo Anastacio e Caiuá e. finalmente, Por to Epitacio 
e Porto Tibiri çá . 

Cada um desses nomes lembra uma etapa de devo
tamento. de bravura selada com o sangue generoso de 
bravos companheiros com vicias preciosas ceifadas no 
campo da luta no cumprimento de nobili tante de,·er. 
Que esta vitoria fin al seja assinalada em primeiro lo
gar. como uma homenagem sincera a esses heroicos 

.( • 



• 

• 
> 

do Estado do Rio Grande do Sul 283 

defensores da ordem. brilhantes oficiais e modestos sol
dados. que tombaram antes de chegarem ao termo des
ta dolorosa campanha. 

Agora. que atingimos ao seu fim. com a expu lsão 
do rebeldes do territorio pauli sta e sua transformação 
em bando de fugitivos . é oportuno rememorar, em tra 
ços rapidos . as etapas principais dessa perseguição sem 
exemplo . em que o inimigo retirava por via ferrea, 
encontrando toda s as facilidades em sua frente e dei
xando atraz de si obstaculos de toda a especie que nos 
foi preciso remover com ingentes esforços e enorme 
perda de tempo. Mesmo assim. graças à vossa dedica
ção . à vossa bôa vontade nunca desmentida , à vossa 
abnegação e bravura. conseguimos varias vezes al
cançar e bater a r etaguarda dos rebeldes, impedindo-a. 
a sim. quase sempre. de levar a cabo a nefanda missão 
de saaue e de des truição que lhe tinha confiada 
pe los chefes revoltosos. 

Com a missão de ocupar Sorocaba · e garantir o li
vre t ran sito da Sorocabana e da São Paulo-Rio Gran
de. afim de prevenir incursões dos rebeldes ao longo 
dessa linhas ferr eas. constituiu-se. sob meu comando. 
em Ponta Grossa . a 19 de julho, a 'Coluna de Opera
ções do Sul. com as seguintes unidades: 7.0 R I.. ain
da em transito. vindo do Rio Grande do Sul; 13.0 R.I.. 
tendo o grosso aquartelado em Ponta Grossa e a 6.ª 
companhia em Itapetininga; 5.0 R.C .D .. com o grosso 
aquartelado em Castro e dois esquadrões em Itapeti
ninga: 3.ª bateria do 5.0 R.A.M .. em transito. vinda 
do Rio Grande do Sul; um bata lhão da Policia do Pa
ra ná. acantonado em Itararé; um batalhão da Policia 
de Santa Catarina, em transito. vindo de União da Vi
toria; e um batalhão da Força Publica · de São Paulo, 
em organização na cidade de Itapetininga. Alem des
sas forças, a Coluna tinha em organ ização um regi men
to de cavalar ia provisorio, em Ponta Grossa, e um 
grupo de bata lhões de caçadores provisorios. em Ita
petininga. tendo por nucleo aquele batalhão de Policia 
Paulista. 

Constituída a Coluna. entrou imediatamente em 
ação, marchando para o campo da luta. Foram , então , 
lançadas duas va nguard as: uma. em direção a Soroca
ba. com a missão de se apoderar do entroncame nto 
ferro-viario de São Roque e outra, em direção de Por
to Feliz . com a missão de se apoderar de Itú e. even
tualmente. Campinho; marchando o grosso para Boitu
va,. Terminadas estas opera ções . ficariam cortadas as 
ultimas comunicações ferro-viarias dos rebeldes com o 
resto do Estado e a Coluna poderia concentrar os seus 
diversos elementos sobre São Paulo, de modo a com
pletar o cerco iniciado pela Divisão Socrates. 

A 24 de julho. a vanguarda da direita, sob o co
mando do sr. coronel Franco Ferreira e constit uíd a 
pel 0 G.B.'C.P. e um esquadrão do 5.0 R .C.D., ocupou 
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Sorocaba , lançando recon hecim entos sobre Pantojo. A 
26, depois de YiYo combate. é tomada essa localidade . 
A 27, esta vanguarda é ref orçada com uma seção de 
metralhadoras pesadas do 7.0 R. I. e bateria de arti
lharia montada. afim de tomar Mairink. onde o ini 
migo ofereci a forte re sistencia. A 28, as nossas forças 
t omam Mairink e ocup am São Roque. com resi stenci a, 
o mesmo acontece ndo a Votoratim que o inimigo eva
cuou depois de pequen a resi stencia. 

F oram citados na parte de combate, como dignos 
de referencias especiais e elogios pelo modo p.or que 
se portar am em combate: capitães Ciro Vidal e Cel
so Martins Busse; 2.0 tenent e João Teodureto Barbo
za; 2.0 tenentes comissionad os Carlos Agostini , José 
de Souza Leal. João Alves Grangeiro e Joã 0 Pessôa de 
Mélo; oficiais patriotas - major Ah·aro Cabral , capi
tães Oscar Cabral. Alceu Prestes, Joaquim Bohm e 
João Aures de Camargo. 

A vanguarda, sob O comando do corone l Abreu Li
ma, e consti tuíd a pe lo 13.0 R .I., menos a 6.ª compa
nhia , o bata lhão do Paran á. um esquadrã o do 5.0 

R. C.D. e compan hia de metralhadora s pesadas do 7.º 
R.I. , atinge Porto Feliz a 25 e ocupa. a 27. It ú, sem 
encontrar resistencia. 

A 28, tendo recebido do sr. l\linistro da Guerra a 
informação de que os r ebeldes tinham aban donado a 
capital pauli sta em var ias tr ens e que algun s de seus 
chefe s se dirigiam para a Republica Arge ntin a, orde
nei imediatamente ao capitão Dilermando que requi
sitasse todos os autos que houvesse em Ponta Grossa e 
se dirigi sse, no menor tempo possivel. par a a Foz do 
Igua ssú com os elementos de que pude sse dispôr afim 
de captur ar os fugitivos que tent asse m tr anspôr a 
fronteir a:. O Destaca mento coronel Abreu Lima rece
beu ordem de ocupar Itai cí. Ca mpinas e Jundia i. o 
que foi feito nos dias 28 e 29 de julho. O Destacame n
to coronel Fran co Ferreira recebeu orde m de entrar 
em ligação com as tropas da Divisão Socrates e de en
viar ele.mentas para barr ar as estradas vind as de São 
Paulo em direção a Itapetininga, sendo esta cidade 
ocupada pelo batalhão de Sant a Catarina. No dia 29, 
novas informaçõe s esclarecem a sit uação, sendo o ini
migo assinalado em Itirapi na. buscando Baurú . Em 
consequencia, a Coluna mud a de frente, lançando em 
direção àquela cidade um Destacamento, sob o coman
do do coronel Trajano e composto do 7.0 R .I. . dois 
esquadrõe s do 5.0 R.C.D., batalhão do Paraná e bate
ria do 5.0 R.A.M . 

No dia 31. foram posto s à disposiçã 0 deste co
mando os Destacamentos Téles e Malan. recebendo o 
primeiro a missão de ocupar Salto Grande , march ando 
por Boiatuva. Itararé e Joguariaiva . afim de impedir a 
fuga dos rebelde s para o Pa raná ou Mato Grosso . e o 
segu ndo a missão de flanco-guarda da Coluna na dire-
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ção ele Santa Cruz e Salto Grande. 
A 1.0 de agosto . 0 Destacamento Coronel Trajano, 

depois de vencer grandes dificuldades e sofrer inume
ras privações , devido à natureza do terreno que não per
mitia a circulação de viaturas, galga a serra de Botucatú 
e se engaja com os rebelde s que defendiam a cidade. 
Depois de um combate de 40 horas. o inimigo , apro
veitando a noite. rompe o contato fugindo de trem, 
sendo a cidade ocupada pelas nossas forças. Ficaram 
ferido s neste combate o 3.0 sargento Ernesto Lacerda 
e os soldados Fr anci sco de Paula da Costa Torres e 
Leopoldo Bueno de Oliveira, todos do 7.0 R. I. Foram 
citado s na parte de combate do comandante do Desta
camento, pela bravur a. calma. abnegação e competen
cia profissional: capitães João Rodrigue s de Abreu e 
Otoni Outeiral; 1.0 s tenente s João Afonso Medeiros e 
Albuquerque e In acio de Freit as Rolim; 1.os sargento s 
'Cri santo Alves de Fr eitas e João Pedro Mena Barreto; 
2.0 s dito s Manoel Jo sé da Silva , João Pedro Flores e 
Fr ancisco Costa e Silv a; 3.0 s dito s Elpidi o Barboza. 
Antonio Pinto de Campo s, Erne sto Lacerda, Manoel 
Augu sto Ribeiro , Fran cisco Antonio Dalcol. Aparício 
Ferr eir a de Medeir os. Ar tur Carlos Hacobaert , Carlos 
Burmei ster Filho , Jo sé Maria Soares e An acleto Mar
que s da Silva; pel a dedicação , esforç0 e lealdade: ma
jore s Primo Pereir a de Paula Dias e Pedr 0 Crisol Fer
nande s Bra sil; capitã es Nestor José da Silva Soare s, 
Carlo s Augu sto Pereir a da Cunha e Celso Pereira da 
Costa ; 1.ºs tenente s Ciro Riop arden se de Rezende e 
Carlos de Oliveir a ; 1.ºs sargento s Antenor de Mirand a 
Rocha e Adauto de Almeid a Lima ; pela capacidade de 
trab alho, competencia calma, valor e sangue frio. muito 
concorrendo para o bom exito da operação do Destacamen
to, redigindo as orden s de operações e auxiliando em 
tudo, o capitão Outubrin 0 da Graça, oficial de ligação 
deste comando; pela dedicação e valor . o capitão Osvi
no Ferreira Alve s; pela ' intrepidez. valentia . audacia e 
ini ciativa . o 1.0 tenente Sadí Folk; como dignos de lou
vores, pelo bom desempenho das missões que lhes fo
ram confiada s. capitães Celso Carlo s Bus se e João Pro
picio Mena Barreto; pela competencia profissional de
dicação e humanid ade no tratamento de doentes e fe
r idos. os medices: capitão dr. Alcides Leiria e 1.º te
nente dr. Arminio Leal Elejalde; pela dedicação e ini
ciativa, o 2.0 tenente veter inari o João Augusto Torres 
Bandeira; por terem capt urado prisioneiros, os 1.os 
sargento s Cri santo Alves de Freita 'S, Nelson Feijó . 
Alarico Nicomede s Rodrigue s, 2.ºs ditos Manoel J osé 
da Silva e Manoel Augusto Ribeiro . 

No dia 3, toda a Coluna reuniu- se em Botucatú, 
sendo enviado um Destacamento, sob o comando do 
corone l Franco Ferreira ', na direção de São Manoel , 
com a missão de se apoderar dessa localidade. que foi 
ocupada depois, sem resistencia. No mesmo dia, a 
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vanguarda da Coluna Malan chocou -se com uma força 
rebelde dois quilometros ao norte de São Manoel. des
baratando-a completamen te, fazendo 64 prisioneiros e 
apreendendo uma compo sição ferro-viaria carregada de 
viveres e materia l . 

A 11 de agosto. a colun a depois de Yencer dificuldades 
de toda a especie. oriunda s das destruições da via-ferre a 
praticadas pelos rebeldes, atingiu Ourinhos. onde se 
concentrou para aguardar a reconstruçã 0 da ponte so
bre o rio Pardo. 

No dia seguinte. fo í constituido um Destacamen
to, sob o comando do sr. coronel Abreu Lim a e com
posto do 12.0 R .I.. 5.0 R.C .D. e bateria de artilharia 
de mont anha. com a missão de atacar Salt o Grande. 
onde o inimigo parecia disposto a resistir. O ataque 
foi levado a efeito pelas 1.ª e 5.ª companhias daquele 
R. I. , sob o comando, respectiYamente, dos 1.ºs tenen
te s Moacir Soares e Danton Braga Benites. daquele re
giment o. apoiadas pela bateria de art ilharia de mon
tanha. sob o comando do 1.0 tenente Manoel da Nobre
ga; durando O combate apenas uma hora, 0 1mm1go 
fugiu em trens previamente preparados, rom pendo as
sim O contato. porque de\'ido aos estragos da ponte 
não dispun hamos de trem do outro lado do rio Pardo. 
para encetar imediatamente a perseguição. Neste com- • 
bate, per demos o nosso brav 0 camarada, 1.0 tenente 
Moacir Soares, que tombou mortalmente ferido. quan-
do, à frente de sua companhia. iniciava o ataq ue a 
Salto Grande. 

A 17 de agosto, graças aos ingentes esforços do 11 

sr. capitão Valdemir Aranha de Vasconcelos, chefe do 
Serviço de Engenharia da Coluna. terminaram os tra-
t>alhos de reparação da ponte sobre o rio Pardo . fican-
do re stabelecido o trafego, o que permitiu o avanço 
do gro sso da 'Coluna até Assis. 

Par a facilitar O comando a Yencer mais facilmen
te as dificuldades creadas pelo inimigo com as suas 
destruiçõe s sistematicas, as nossas forças for am agru
padas do seguin te modo : 

BRIGADA PROVISORIA DE CAVALARIA: 

Cmt . - coronel Franco Ferreira. 
Tropa - 5.0 R.C.D. (em Palmital); 

15.0 R.C.I (em Itararé); 
1 seção de Art. Mth. (em Salto Grande) e 
1 seção mtr. do 13.0 R.I. (m Salto Grande). 

1.ª BRIGADA DE INFANTARIA 
Cmt. - coronel Trajano. 

Tropa - 7.0 R. I. (em 'Chavantes); 
G. P . P. : Batalhõe s do Paraná e Santa 

Catarina (em Salto Grande) , Bata
lhão Paulista (em Our inhos), sob o 
comando do sr . capitão Ciro Vidal. 
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comissionado, para isso. no posto de 
tenente coronel da F. P . de São 
Paulo. 

2.ª BRIGADA DE INFANTARIA 

Cmt. - coronel Abreu Lima. 
Tropa - 13.0 R.I. (em Salto Grande); 

Grupo Policial do Rio Grande( em Bo
tucatú ). 

3.ª BRIGADA MIXTA 

Cmt. - coro nel Téle s. 
Tropa - 11.º R.I. (em Botucatú); 

15.0 B .C. (em Botucatú) ; 
2 baterias do l.º R.A.M. ( em Botucatú); 
1 seção do 1.0 G.A.P. (em Botucatú). 

TROPA NÃO EMBRIGADADA 

Bateria do 5.0 R.A.M. (em Ourinhos). 
Bateria do l.º G.A.Mth . (em Salto Grande). 

A Brigada Provisoria de Cava laria recebeu então 
a missão de bater as retaguardas do inimig o e procu
rar informações sobre o seu grosso . marchando pela s 
estradas de rodagem . afim de ate nua r o mais possível 
o retardo produzido pela s destruições da, via ferrea. Em 
Cardoso de Almeida, 0 grosso da Coluna se deteve no
vamente, afim de aguardar o restabelecimento do tra
fego interrompido com a destr uiçã o da ponte sobre o 
r io 'Capivara. A 21. foi apree ndida pelo G.P.P. uma 
composição do inimig o, do outro lado daquele rio, o 
que veiu facilitar o movimento da Coluna, permitindo 
intensüicar a per seguição que vinha sendo feita pela 
estrad a de rodagem somente. 

A 23, chega a comunicação do sr . general Nepomu
ceno, informando que os rebeldes continuavam a· pas
sar o rio Para ná , já tendo havido tres combates com 
o Destacamento Malan. que lhes inflingiu muita s per
das, entre morto s, feridos e prisioneiros. 

A 25, é dissolvida a Brigada Mixta, sendo o 11.0 R.I. 
e o 1.5º B. C. incorporados ao Destacamento Malan, 
recolhendo- se a artilharia à Capital Federal , com ex
ceção da bateria de artilharia de montanha , que con
tinuou à nossa disposição . 

A 27, a Brigada de Cavalaria choca-se com a re
taguarda inimiga, que defendia Indiana, conseguindo 
desaloja-la após uma hora de intensivo combate em 
que os oficiais e praças do 15.0 R.C.I. e 5.0 R.C.D. 
se portaram com bravura, conforme a respectiva par
te de combate. Mais uma vez, os rebeldes batidos fu-
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giram nos trens que os esper av am sob pres são, tornan
do assim impo ssivel a explora ção do sucesso. Pela cor
respondencia apreendida , soube- se que o inimig 0 teve 
6 baixas. sendo 2 mortos e 4 feridos . 

A 31. as unidades da Coluna , devido às necessida
des taticas e às condições do terr eno, foram re agru
pado s do seguinte modo : 

COLUNA DA ESQUERDA 

Cmt. - coronel Franco F er re ira . 
Trop a - 5.0 R .C.D .; 

7.0 R.I.; 
1 Cia . do 5.0 R . I. ; e 
1 Bia . do 5.0 R .A .M. 

COLUNA DA DIREITA 

Sob o meu comando. 
Trop a - 15.0 R .C.I.; 

G.P .P.; 
G .P .R.G . ; 
1 Cia . do 13.0 R . I.; 
1 Bia. do l.º G.A . Mth. ; e 
1 Bia. do 1.0 R.A.M . (Saint Chemond) . • 

A 1.0 de setembro , um pelotã o de cavalaria do 2.0 

B. C. P .. envi ado em r econhecim ent o sobre Mando corú, 
foi recebido a tiro s por uma patrulha inimiga , que fu
giu em seguida . Nesse encontr o ficou gra vement e fe
rido o intrepido 1. o tenente J osé Luiz. 

A Esquadrilh a de aviação, que foi incor porad a a 
Coluna . a 23 de agosto , conseguiu , depoi s de grandes 
trabalho s de prepara ção, dos camp os de Cardo so de 
Almeida e Indiana, fazer vôar dois aviõe s, um a 4 
e outro a 5 do corrente , os quai s for am a Pre sidente 
Epitacio . em miss ão de reconhecimento e bombardeio . 
Infelizmente , devido às condiçõe s do material, não foi 
possivel fazer novos vôos. não obstante tod a a1 bôa von-
tade e dedica ção do pessoal do Destacamento de A viação . 

A 4, o Grupo Policial do Rio Grande , que fazia a 
vanguarda da Coluna da Direita . chocou- se com a reta
guarda inimiga , fortemente entrincheirada em Santo 
Anast acio, travando- se combate que terminou pela ocu
pação da cidade e fuga dos rebelde s . Na ação. que foi 
brilhantemente conduzida pelo bravo coronel Esteves. 
comandante daque le Grupo , tivem .QLg_J_amentar a_per
da irreparavel do valoroso capitão da ' Br igada Militar 
do Rio Grande, Cristalino Pedro Fagundes, que caiu 
morto no campo da luta. quando õmgia o ataque des
bordante de sua: companhia à posição dos rebeldes. A 
policia riograndense teve, alem desse, mais as seguin
tes baixas: cabo José Pedro Teixeira e soldados Arlin
do Moreira da Silva e Vanderlei Alves de Oliveira, 
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morto s heroicament e em defesa da legalidade. e feri
do o bravo 2.0 te nente Antonio Vítor Mena Barreto So
brinho. Os rebeldes, alem dos ferido s que conseguiram 
leva r em seus tren s, tiveram mais 48 baixas, entre fe
ridos , morto s e pri sioneir os que deixaram em nossas 
mãos. 

Com a derro ta de Santo Anastacio , os rebelde s per
deram as ultim as esperanças de J2..0Ôer fixar- se no ter
r itori 0 paulista e daí por deante reuncíaram à lut a com 
a nossa---cõlun a. fugind o prec ipit adamente para o Es
tado de Mato Grosso, como atesta O colossa l estoque 
de materiais de toda a especie que deixaram em Porto 
Epitaci o. 

No dia 9. depoi s de uma longa marcha por estra
da de rodagem chegaram às margens do Paraná os 
primeiros elementos da Colun a da Direita, cuja van 
guarda era feita pelo G. P. P., comandado pel o intre 
pido te nente coronel. em comiss ão, Ciro Vidal. Nesse 
mesmo dia. Por to Tibiriçá era ocupado pela vanguarda 
da Coluna da Esquerda. que acabava de fazer uma pe
nosíss ima marcha atravez da mata virgem. onde difi
culdades quase insuperave is foram . ~encidas . afinal . 
graças à iniciativ a e à vontade inquebranta ve l de seu 
digno e esforçado "COD.).andante. o sr. coronel Luiz Car
los Franco Ferreira . eficazmente secunda do pelos ab
negados oficiais do 7.0 R.I.. 5.0 R .C. D .. Bia . Art. 
Mth. e 2.ª Cia. do 13.0 R .I. e pela disciplina , resisten
cia física e bôa vontade dos valo rosos soldado s dessas 
unidades. 

Esse balanço que aí fica esboçado em seus traços 
gerais é bem a prova de que cont inu ais a ser dignos 
da confiança nacion al. engrandecendo com mais uma pai
gina de devotamento a tr adição de honra do Exercito 
brasileiro e jamais desmentida nos momento s em que 
o vosso sac rifício foi invocado. Ao sopesar o valor 
moral desse acervo. sinto-me orgulhoso de ter sido o 
vosso comandante dur an te os dois longos meses desta 
campanha. que óra vemos atingir o seu término . Bem 
pouco tempo de comando , é certo, mas a vida inten sa 
desses 60 dias de lut as e marchas constante s foram 
suficiente s para conh ecer-vos e para que se gravasse 
nos rece ssos da minh a memoria a lembran ça inapaga
ve l que guardo de cada um de vós neste periodo mais 
memoravel da minh a vida militar . (A) João Alvares 
de Azevedo Costa. General." 

A leitur a desse importante documento põe-nos a par de todas 
as operações desenvolvidas pelas tropa s legais. na perseguição aos 
rebeldes paulistas . desde que abandonaram a capit al de seu Esta
do até sua fuga para o Mato Grosso e dai para territorio estrangeiro. 

E trans crevemo-lo aqui ju stamente porque espélha fielmente o 
que foi a atuação dos abnegados e insuperaveis defensores da or
dem e da autoridade constituída , naqueles dois meses de sacrifi-
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cios e de dedicações, em que cada um porfiava em demonstrar, 
colocando mais alto. o seu ascendrado amor à Patria e às suas ins
tituições. 

E. hoje. que tudo já pertence ao passado e à Historia. esque
çamo- nos de tanta s diverge ncias , de tantas lutas. e fitemos uni 
camente o futuro , pela harmonia de todo s os irmãos e pela gran
deza desta imen sa e querida Patria. onde nos orgulhamos de ter 
nascido e de néla vivermos. 

Tambem. por · efeito do levante de São Paulo, o 1.0 regimento 
de cavalaria teve ordem de embarcar para aquele Estado. 

A 27 de julho, deixou essa valorosa: unidade o seu quart-el em 
Santa Maria, e seguiu. por via ferrea, para o porto do Rio Gran
de, de onde, por mar. se transportaria para o teatro das operações. 

Tendo, porem. fugado os rebeldes, abandonando a capital ban
deirante. o governo federal dispensou o concurso d-e mais essa 
tropa do Rio Grande , a qual, em consequencia, a 5 de agosto, re
gressou à sua séde . 

• 
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CAPITULO XVI 

- Os 3.0 e 6.0 corpos auxiliares no Des
tacamento Coronel Varéla, 11-0 Paraná . -
L evan tes militares na fronteira e nas .Mis
sões. - O grupo de artilharia de Alegrete 
adére aos revoltosos. - Ataque a Alegrete. 
- Rebelião das guarnições do encouraçado 
São Paulo e do destroier Goiás. - Brigad a 
Estadual de Cavalaria. - Combate de Guas
sú-B oi. - Subl evação do 3.0 batalhão de en
genharia, em, Cachoeira. - Com.bate do Bar
r o Vennelho. - Creação de unidades auxi
l i ares. - Sitio de Itaqui. - Tiroteio na es
tação Recrei o. Combate da estancia do 
Padre . - Desbarato de urn esquadrão do 
15.0 corpo auxili ar e degolam ento de solda
dos. - A ssalto à Coudelaria e Fazenda Na 
cion al de Saicã. Carta do major Otavio 
Pires Coelho ao coronel Augusto Januario 
Corrêa. -

Corridos pelas forças legais, os rebe ldes de São Paulo bu sca
ram refugio no estrangeiro e aí não cessaram de tramar contra 
as inst itui ções e os poderes constituidos do Brasil. procurando 
meios de penetr are m novamente no territorio patrio e continua
r em sua impatri otica obra de devastação. 

Uma das regiões naturalmente indicadas para uma nova in
vasão era a do antigo Contestado. pela fronteira com a Republi
ca Argenti na. dadas a sua posição est rategica e natureza do terreno. 

Para guarnecer essa zona, organizo u o governo federal um 
destacamento de tropas federais e estad uai s, sob o comando do 
coronel Vasco da Silva Varéla . e cio qual faziam parte os corpos 
auxiliare s 3.0 e 6.0. comandad os. respectivamente. pelos tenentes 
.coroneis Vazulmir o Dutra e Edmundo ele Oliveira. 
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Estas duas unidades. const ituindo um continge n te. foram pos
tas à disposição daquele oficial. a 2 de outubro. e embarcaram a 
4, na cidade de Pas so Fundo. rumo a Ponta Grossa. onde se incor
poraram ao Destacamento. 

Levavam . ambas. o efeitiv 0 de 63 oficiais e 850 praças , 150.000 
cartuchos. viveres para 4 dias. 4 viaturas e 120 ani mais. 

Ao 3.0 corpo, foram incorporados os esquadrões auxiliares de 
Santa Rosa e de Santo Angelo, e ao 6.0 o de São Luiz Gonzaga . 

Seguiram. tambem. com esses corpos. como instrutores e ofi
ciais de informaçõe s. respectivamente. os majores instrutor es. em 
comissão. Adalberto Pompilio da Rocha ~foreira. Leopoldo Barros 
de Bitencourt. alferes José Corrêa dos Santos , do 3.º batalhã o. e 
Marino Soares da Silveira , do 2.0 • 

Permaneceram as duas unidades. em operações. junto ao re 
ferido Destacamento até principios de novembro, quando regres
saram a este Estado. 

Embora não tivesse tido ocasião de combatei· os rebeldes. 
pre stou o Destacamento Varéla o import ante sen·iço de obstar o 
seu regresso pela regiã o. cuja vigilancia lhe fora confiada. 

Fracassado o movimento sedicioso de São Paulo. os ad,·ers a
rios do governo central não esmoreceram. entretanto. e começa
ram a articular novo levante. desta vez entre guarnições do Exer
cito , n0 Rio Grande do Sul. 

Em telegr ama de 28 de agosto. ainda em pleno período de ope
rações em São Paulo. jã o coronel Massot havia dito ao tenente 
coronel Esteves : - "Estamos vigilantes deante ameaça no,·o mo
vimento aqui." 

Os boatos e as informações não cessaram de circular, intensi
ficando-se cada vez mais. 

Quase dois meses depois daquele telegrama. o coronel Vasco 
da Silva Varé la. comand an te do Destacame nto de Santa Catarina, 
dizia. em seu boletim de informações. de 25 outubro : 

"I - Comunicação do comandante das Forças em 
Operaçõe s nos Estados de Santa Catarina e Paraná . do 
dia 22. diz que informações de bôa fonte afirmam estar 
sendo preparado um movimento revol ucionar i0 no Con
tes tado e no Rio Gran de do Sul. 0 qual irromperá bre
vemente . 

II - O nosso consul em Pôsadas. informa que os 
rebeldes já iniciaram a marcha em direção a Santo An
tonio . com o proposito de seguir até Dionísio Cerquei
ra e daí, por Clevelandia. até a região de 'Campos No
vos. com o objetivo de alcançar Palmeira." 

Não tardo u muito a se concretizarem tais informações e boatos. 
Pela manhã de 29 de outubro, o presidente do Estado . dr. 

Borges de Medeiros. recebeu comunicação telegrafica de que o 2.0 

R.C.I.. Exe rcito aquartelado em São Borja. dw·ante a noite. se 
sublevára. prende ndo autoridades civis e militares e apoderando · 
se da estação do Tele grafo Nacional. 

• 
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Momentos depois, identicas notic ias rece bia, tambem quanto 

ao Batalhão Ferro -Viario , de Santo Angelo, e aos 3.0 e 5.0 R.C.I.. 
de São Lui z Gonzaga e Uruguaiana. re specti vamen te. 

Em São Borja, o coronel Eulalio Fr anc o Rib eiro, comandan 
te da l.ª Brigada de Cavalaria. auxiliado por alguns elementos, 
oferec eu resistencia, sen do afinal preso pelos sediciosos . Muitas 
praças, contrarias ao movim ento , fugaram para a Repub lica Ar
gentina, de onde regressaram posteriormente. 

Em Santo Angelo . na noit e de 28 para 29, o comandante do 
Batalhão Ferro-Viario, major Montes. foi preso em sua residen
cia. Um telegrama fa lso, for jado por oficiais re voltosos e com a 
sup osta assinat ura do comand ante da Região . mandava entregar 
o comando da unid ade ao capitão Luiz Carlos Prestes, o que foi 
feito. emboa estivesse este oficial. na ocasião, licen ciado. A meia 
noi te, o capitão Prestes e O l. º tenente Mario Porté la F agundes , 
auxili ados por 3 sargen tos. efetuaram a prisão de outro s oficiais e, 
aproveitan do a pront idão em que se encontrava a unidade, revol 
taram -na. Um contingent e rebelde desse Batalhão, sob coman do de 
oficial. dirigiu- se de trem a Ijuí , onde ataco u o edifício da Pre fei
tura Muni cipal; 15 hom ens da guarda admini stra tiva opuzera m te
naz resistencia e rechassaram afinal os ataca nt es, que tiveram 
mortos um sargento e um soldado. 

Os revoltosos de Urugua iana dividiram- se em dois gru pos. 
Um deles, apossando -se de uma trem, tent ou marchar sobr e Itaqui. 
Tendo conhecimento disso, o dr. Osvaldo Aranha, com um con
tinge nte de civis. ta mbem em trem. seguiu a seu encontro, afim 
de barrar -lhe a passagem na ponte do Ibicuí. Sabedor dessa pro
videnc ia. o grupo rebe lde retornou a Urug uaiana. 

O outro grup o marc hou sobre Alegrete. O general Firmino de 
Borba. comandante da 2.ª Divisão de Cavalaria, com quarte l ge
ne ra l nes sa cidade, determinou ao 2.0 grupo de ar tilh aria a cava
lo que marchasse ao encontro dos sedi ociosos. afim de ataca -los. 
Saiu o grupo da cidade, mas. ao invés de cumprir a ordem. fez cau 
sa comum com os rebeldes. 

Mandou. então, o genera l Firmino de Borb a que o 2.0 corpo 
aux iliar . tambem aquartelado em Alegrete. sob o comando de te
nent e corone l Voleciano Coelho, enfrent asse os amotinados, o 
que fez , obrig ando-os a uma re t irada precipitada, tendo os mesmos 
deixado no campo da luta um camin hão e uma carroça com di
versos artigos e 30 cava los. 

Recuaram os rebeldes at é Inhanclutí, onde receberam reforços 
e voltaram novamen te a at,car a cidade, na manhã de 31. a qual 
estava apen as guarnecida por aquele corpo auxiliar. 

O ataque foi iniciado com algun s tiro s de art ilhari a. dispara
dos sem result ados aprec ia.veis, pois as granadas passavam muito 
alto. causando sómente ins ignific ante s prejuízos materiais. 

Com bravura e ardor, o 2.0 corpo, auxiliado por elementos ci
vis, ofereceu re sistenc ia nos suburbi os da cidade e, às 9 horas. pu
nha os atacantes em comp leta debandada, fazendo-lhes 10 pr isio
neiros, tomando-lhes o canhão de que se utili zavam. fuz is-metra
lhadoras. arma s diver sas e muita mun ição. 

Deixar am os re beldes 8 morto s . Dos legali stas, morreram no 
combate o sub-intendente do· l. º distrito de Alegrete , João Rodr i
gues, João Pedro Soares e Louren ço Fernan des . F icaram fer idos 
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6 oficiais do 2.0 corpo. entre os quais o proprio comandante. te
nente corone l Voleciano Coelho e os capitães Silvio Nunes e Jo
sé Fagunde s . 

Cerca de meio dia. chegou àquela cidade o 1.0 regimento de 
cavalaria que, tendo saído de San ta Maria no dia anterior, tivéra 
sua• viagem retardada por um acidente ferro-viario. 

Relativame nt e a este combate, encontramos as seguintes co
municações telegr aficas, dirigidas ao comandante geral : 

"Alegrete. 31. - Comunico -vos com satisfação que 
revoltosos em numero aproximado 200 hom ens. ataca
ram cidade lado oéste, começando combate às cinco e 
meia e terminando às nove horas. com sua fuga em 
completa desordem. Tiver am grande numero mortos 
e ferid os. Tambem perdemos algumas praças e tive
mos 6 oficiais feridos, sendo 2 gravemente. Apreen
demos fuzis-metralhadoras com respectiva munição. 
um canhão com que bomb ardearam nossa posição e ci
dade . alguns mosquetões. 6 prisioneiros que consulto 
a quem devo entregar. Respeito sas saudações. Vole
ciano Coelho. Tenente coronel." 

"Alegrete, 31 - 23.50 hs. - Em aditam ento ao 
meu telegrama de hoje , informo rebeldes tiveram 31 
mortos e regular numer o feridos; fizemos 19 prisio
neiros. Nós tivemos mort os capitão João Rodrigues de 
Oliveira. sub-intendente. Pedro Soares, ex-alferes 4.º 
corpo, e Lourenç 0 Fernandes , os quais se haviam in
corporado; feridos graYemente. capitão José Fagun
des. comandante do 3.0 esquadrão, tenente Ernani Ri
valdo; levemente. capitão Silvio Nunes, comandante 
2.0 esquadrão. alferes André Antonio Carvalho. aju
dante. e Ernani Bica. secretário. Tambem eu fui fe
rido levemente. Praças feridas gravemente uma e le
vemente 8 e um civil. Todos cumpriram O dever com 
solicitud e . Respeitosas saudações. Voleciano Coelho. 
Tenente coronel." 

A 4 de novembro. revo ltaram- se. no porto do Rio de Janeiro. 
as guarnições do encouraçado São Paulo e do destroier Goiás. 
mantendo-se os restantes elementos da Esquadra fieis ao governo. 

Rumando para a barra. o São Paulo, apesar de alvejado pelo 
fogo das fortalezas. a que não respondeu, fez-se ao mar alto. indo, 
a 10. entregar-se às au toridade s urugu aias. no porto de Montevidéo 

O destroier Goiás. porem. obstado de acompanhar seu pareei: 
ro de aventura. pelo bombarde io das mesmas fortalez as. que o 
impediu de saír a barra, foi aprisionado. 

.. 
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A l.º ele novembro. por ordem do comandan te da 2.8 Divisão 
de Cavalaria . general Firmino Antonio de Borb a. foi organizada em 
Alegrete. uma Brigada Estadual de Cavalariai . constituida dos 1.0 re
giment o de caYalar ia e 2.0 corpo auxiliar. sendo o seu comand o con
fiado ao experime ntado coronel 'Claudino Nunes Pereira. 

Pou cos dias depo is, a ela incorporou-se o coronel dr. José An
tonio Flore s da Cunha. com um continege nte civil. 

Congregand o-se os r ebeldes milit ar es, já então reforçados por 
elementos civís às ordens de Hon orio Lemes, do deputado esta
dual dr. Antonio Monteiro e out ros. em Uruguaiana, aque le ge
nera l dete rm inou que as força s legais march assem sobre aque la 
cidade. 

A Brigada Estadua l de Cavalaria recebeu a missão de ocupar 
as alturas à margem do Inh anduí. proximas a estação da via fer 
rea do mesmo nome. como inicio do movimento. 

A 7. a Brigada aí acampou. tendo lançado elementos da vang uar. 
da. confiada à direção do dr. Flore s d;r Cunha , até a estação de 
Guassú-Boi. que foi ocupada . 

Verificou este que. n0 passo do Vaí. arroio Ibir ocai. achava-se 
acampada a força revolucionaria . sob o comando de Honorio , o 
qual abandonára Uruguaia na. levando essa circunstancia O coman
dante do Destacamento General Borba a alter ar o seu primiti vo 
plano de operações. 

Foi. então. determinado que a Br igada Estadual de Cavalaria 
muda sse sua direção de march a para o sul. isto é, na direçã 0 de 
Sant a Amazilia . 

A 8. as forças perno itaram na sang a da Capéla Queimada . es
tacion ando a ,·anguarda proximo à estrada Pa:ss0 do Vaí-San ta 
Amazilia. 

Pela madrug ada de 9, o dr. Flore s da Cunha comunicou ao co
ronel Claudino que os rebelde s. à uma hora desse dia. mar chavam 
em dire ção a Santa Amazilia. Pouco depois. o comandante da 
vang uarda. reafir mando sua informação . pediu reforço, em face 
do re duzido numer o de hom ens que O acompanh ava. 

Atendida essa solicit ação, com a remessa de um contingente sob 
o comando do capitão Mirandolin 0 Machado. algum tempo depois 
o grosso da Brigada marc hou ao encon tr o dos rebe ldes . 

Às 7 hor as, deu-se o encontro das duas forças na fazend a Guas
sú-Boi. travando-se rapido e violento combate. que o corone l Clau
dino assim descreve u, em sua ordem do dia. dat ada de 9 : 

"Operações de Campanha. Combate. - Fazendo 
parte esta Brigada de um Destacam ent o mixto de ca
valaria e ar tilha ria de tropas do Exer cito e da Brigada 
Militar do Est ado. comandado pelo sr. general Firm ino 
Borba . partiu de Alegrete no dia 6 do corrente . para
oéste. Er a seu objetivo cooperar no ataque aos sedi
ciosos composto s de elementos revoltados do 5.0 R .C. 
I. do Exercito e de civis que. sob a direção de Hono
rio Lem es da Silva, ocupa ram a cidade de Uruguaiana. 
O sr . general comandante do Destacamento determ inou 
que esta força, ocupando o flanco direito , marcha sse 
ao longo da via fer rea. As demais tropa s segu iram pe
lo flanc o esquerdo, distanciadas de mai s de 3 leguas. 
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Confie i o comando da vanguarda, constit uida de pes 
soal do 1.0 regimento de cavalaria, 2.0 corpo auxiliar 
e algun s civis, ao expe rimen tado coronel dr. José Anto
nio Fl ores da Cunh a. Este , avançando até a estação 
Gúassú-Boi e ocupando-a, em 7 do corren te, informou 
que os sedi ciosos, abandonando Urugua iana, mar cha
va m para léste, mais ou menos , em direção ao flanco 
a cargo da tropa federal. Em conseq uencia , mudei a 
direção de marcha para suéste. 

Ás 24 hora s do dia 8, comunico u-m e o comandante da 
vanguarda a aproximação do inimigo. Ao amanhecer 
de 9, quando a Brigada se achava ainda em seu acam
pa mento na san ga da Capéla Queimada, reafirmou o 
aviso anterior, dizendo que o inimigo estava proximo 
e pediu reforço. Ato contin uo, e para ate nde-l o. or 
denei a0 l.º regimento que aprestasse um esquadrão e 
ao 2.0 corpo o re stante de um outro que já se achava 
na vanguarda, ou sejam 2 oficiais e 17 homen s. F oi 
esca lado para isso o 1.0 esquadrão daquel e regimento, 
sob o comando do tenent e Felipe Jo sé da Silva. O 
efetivo da força de proteção, ass im constituida, não 
atingia a 150 homen s . Para comanda-la, designe i o ca
pitão do 1 ° regimen to, Mirando lino Machado, fiscal 
interino da· mesma unidade. Eram 5 horas e estava
mos no 2.0 dis trito de Alegrete. Marchei, em seguida 
com o grosso da Brigada para oéste , em dire ção à fa
zenda do Guassú -Boi. Pelas 7 horas, vi a força do co
mando do capitão Mirandoli.no obliqu ar apressada men
te para a esquerda ou para o sul . Mandou ele, a esse 
tempo , um estafeta, pr evenindo-me que um numeroso 
grupo de homen s, que avançava ao rumo da te sta da 
Brigada, era de sediciosos. Destaquei o sargen to Silvio 
Madeira Duarte, da minha escolta de ordenanças, com 
mais 9 praças, para fazer o necessario reconhecimento. 
Imed iatamente, essa patrulha abriu fogo contra o ini
migo, iniciando -se assim o combate. A força do co
mando do cap itão Mirand oli.no Machado entrou no 
mesmo momento em conta to com o inimigo . Fiz avan
çar o 3.0 esquadrão, do comando do capitã o Jorge Pe
legrin o Cast iglione, que abriu fogo contra o inimigo, 
com extraordinaria rapidez . Avance i com o estado 
maior da Brig ada. com o pelotão de metralhadoras do 
1.0 regimento para o centro da linha . O 4.0 esquadrão 
do mesmo regimento , do comando do capitão F elipe 
Pedro Barcé los, tom ou posição à esquerda do 3.0. fi
cando o 2.0 e parte do 4.0 como re serva da Brigada . O 
2.0 corp 0 posto u-se a direita das metralhadoras, em li
gação com a esquerda da força comanda da pelo capitã o 
Mirandolin o Machado. Com o 2.0 corpo, se achavam os 
contingente s civis, às ordens dos capitães Leandro Pe
re ira Téles , Adelo Xavier de Castilhos e tenente João 
Silva, os drs. Jo sé Loureiro da Silva e José Nunes de 
Miranda' Néto, sub-chefes das 3.ª e 6.ª regiõe s poli
ciais, e capitão Miguel Dias, todo s incorpor ados ao ci-· 

.. 
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tado corpo. O coronel dr . Jo sé Antonio Flores da Cu
nha. tendo às suas ordens o capitão Luiz Rubim. com 
parte do 2.0 esquadrão do 2.0 corpo auxiliar, e alferes 
Adal ardo Soare s de Freit as. com 40 homens do 1.0 re
gimento. e um fuzil-automatico , os contingentes de ci
vis do comando do capitão Sinhô Carú s, e o de Quar aí. 
dirigido pelos drs. Franci sco Corrêa e Ascanio de Mou
ra Tubino , cap itão Antonio Pacheco de Campos e os 
doutorandos Paulo Martins Costa'. José Oliveira e os 
srs. Mario da Mata. Osvaldo Pa lma. Firmino Domin
gos Vieira, Rivadavia 'Corrêa , achava-se no flanco di
reito do inimigo , quase a sua retaguarda. 

Dalf. ouv indo a fuzilaria iniciada com o grosso da 
Brigad a. avanço u rapidamente , atacando-o e dividindo-o 
em duas partes. 

Fez brilha nt e e arrojada carga, en tr everand o-se 
com o inimigo, até o contato do tir o de rev olver e ar
ma branca. Gener alizou-se. então, o combate em toda 
a extensa linha de frente e na retaguarda do inimigo. 
com o concurso geral de nossa tropa . 

Continuei impulsionando para a frente a grande 
linha que o levava de vencida: nas direções suéste e 
sudoéste. até a fase final do combate . O coronel dr. 
José Antonio Flores da Cunha, com os seus denodados 
companheiros. abriu caminho em direção oéste, com
primindo a parte do inimigo que cortára:. obr igando -o 
a bater em desord enada fuga. Nessa ocasião, passando 
pela frente da e}rtrema direita de nossa linh a, se viu 
exposto. por instan tes, aos nossos e aos fogos do ini 
migo. 

As 8,30 hora s, as nossas linha s, tendo feit o um 
avanço de ma is de uma legua. atingiram a Fazenda 
Timb aúva . desbar atando por completo o inimigo, que 
fugiu desor ientadamente, tomado de indescritível pa 
nico , em pequenos grupos ou individualmente. Ai en
trincheirei-me com o corone l dr . Flore s da Cunha, que 
me comunicou o re sult ado da açã0 brilhante que lhe 
correspondeu-

Mandei tocar alvorada, anunc iando mai s uma ex
plendida vitoria conquistada pelas armas legais. 

A tropa, em geral. quer tomando part e dir éta na 
lut a. quer const ituin do a pequena re serva. portou- se 
admirave lment e bem. 

As metralh adoras, acompanhando o movimento da 
linh a e funcionand o oportunamente, cooperaram com 
preponderancia para: 0 desbaratamento do inimigo. 

Os fuzis automaticos do 2.0 corpo, formando uma 
seção sob o comando do alferes José Afonso Vamosi, 
e os fuzis do 1 ° regimento. atuando em diversos pon
tos da linha , tainbem muito concorreram para a derro 
ta do inimigo, que oferecendo a pri nci pio tenaz resis
tencia . procurou retirar em ordem. Cedendo, porem. 
à nossa vigorosa pre ssão e envolvido pelos flancos e 
pela retaguarda fugiu precipit ada e apavoradamente. 
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O seu efetivo excedia de SOO homens. pelo que ve
rificamos. Informações de prisioneiros deram-lhe, en
tretanto, numero superior a 1. 000. Deixou no campo 
mais de 30 mortos. numero sos feridos , e em nosso po
der cerca de 30 pris ioneiros, todo O seu tr ansporte, 
contendo variado material. arquivo e abundante cava 
lhada." 

Desbaratado e posto em fuga, foi, ainda. o adversa rio perseguido 
por uma força, sob o comando do capitão Mira'ndolino Machado. 
que o levou de vencida até muito longe do local do combate. 

Perdeu a força legal o bravo soldado do 2.0 corpo. 1Ielicio 
Pedroso. morto no decorrer da ação. e teve ferido os cab0 João 
Silveira. soldados João Pedro Filho. Lourival Machado da Rosa. 
Orozimbo Dornéle s. Pedro da Silva Campos e Eugenio Cunha, do 
l.º regimento de cavalaria; 1.0 sargent o Tomaz Gonçalves. 2.0 dito 
Felipe da Silva , soldados João de Oliveira. Herculano Gomes. João 
Charão e Graciliano José de Almeida. do 2.0 corpo auxiliar. Pos 
teriormente, vitima de grave ferimento que recebera. veiu a fele
cer o soldado Eugenio Cunha. do 1.0 regimento. 

Distanciados. como estavam. o comando do Destacamento e as 
tropas federa is, constituídas pelas Brigad as Rezende e de Artilha
ria. não part iciparam da luta . 

As baixas de adversario foram elevadas. sendo para mais de 
30 mortos; entre estes. estava o dr. Antonio Monteiro, deputado 
estadual. que se juntãra aos revoltosos. 

A presa de guerra constou de carroças com os respectivos ani
mais, um auto movel. munição. medicamentos. barracas para ofi
ciais e praças. acessorios de ar tilhari a. arreiamentos. instrumental 
de musica. aparelho telefonico e muitos outros artigos. 

Tambem na ,nadrugada de 9. sub livou-se. em Cachoeira. o 3.0 

batalhão de engenharia. que log0 abandonou a cidade. sob o co
mando do capitão Fern ando Tavora. tomando a direção do passo 
de São Lourenço , no rio Jacuí. 

Imediatamente . em cumprimento de ordem su peri or. deslocou
se de Santa )faria . onde se achava desde alguns dias. para aquela 
localidade. a 2.ª companhia do 1.0 batalhão de infantaria. sob o 
coma ndo do capitão Pedro Vaz Ferreira Filho. 

Pela madrugada de 10. obedecendo à direção do coronel Jo sé 
Armando Ribeiro de Pau la. comandante da unidade revoltada. 
aquela força marchou em persegu ição aos rebeldes. tendo a ela se 
incorporado um contingente civil. ao mando do dr. Aníbal Lou
reiro. ao qual. por ser constit uído de elementos perfeito s conhe
cedores do terreno. foi cometida a missão de vanguard a•. 

ÀS 9 horas. esse piquete entrou em contato com a ret aguarda 
do inimigo, tres quartos de legua aguem do Jogar chamado Barro 
Verme lho. 

Logo aos primeiro s tiros. foi gravamente ferido o dr. Baltazar 
de Bem. conceituado medico em cachoeira, e que veiu a falecer 
algumas horas depois . 
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O adversario , retirand o. foi tomar posição em um a fazenda, 
no logar denom inado Barro Vermelho. de onde foi desalo jado, in
do, então, entr incheir ar-se em posições quase inexpugn ave is, cons
tituida s por uma sanga . um cemiterio e valos, e ai oferece u tenaz 
res ist encia , dw·ante cerca de 5 horas. 

Batido . afinal, dividiu -se em varios grupos, empreendendo a 
fuga, sendo . entretanto, perseguido até mais de 5 leguas do cam
po da ação. 

Os rebeldes tiveram muit as baixa s. entre mortos e feridos; os 
legalistas, alem de morte daquele medico, tiveram 7 feridos. 

Os dois docu~entos a seguir transcritos descrevem minuc iosa
mente o que foi o enco ntr o de Barro Vermelho. cujo re sultado 
muito influiu para o insucesso da masó rca, no Estado : 

"Dr. Borge s de Medeiros. Porto Alegre. De Ca
choe ira. 11. - Conforme instruçõe s v. ex.. às 6 horas 
da manhã de ontem. a força que constituía a expedi 
ção incumb ida de bater os revolucionarios \·adeou o 
Jacui. no passo de São Louren ço, iniciando a marc ha 
inconti nenti pela estrada que vai a Caçapava. Às 9 
horas, o piquete de 30 homen s. sob meu comando, en
trou em contato com a retaguarda do inimigo, tres 
quartos de legua aguem do Barro Vermelho. Inici ada 
a ação, ai. os revoltosos foram sempre recuando até a 
fazenda que foi do corone l Lobato. situada precisamen
te no Barro Vermel ho. onde tomaram posição as pri
meiras linhas dos revo ltosos. que foram daí desalojada s 
para posições qua se inexpugnaveis um pouco abaixo, 
cons tituíd as por uma sanga , um cemiterio e valos, on
de se achava todo o grosso da força. Avisado o con
tingente da Brig ada :?1Iilitar da posição do inimigo , 
essa força veiu tomar posição no logar anter iormen t e 
ocupado pelas linha s inim igas. Inicio u-se, então, a 
ação. que se torno u desde log0 violenta. pela intensi da
de da fuzil aria , quer de wna quer de outra par te . Até 
meia hora, isto é. duas horas depois de iniciado o fogo, 
não havíamos, ainda, devido ao fort e entr incheiramen
to do inimigo. conseguido desaloja-lo. Precisamente à 
uma hora. porem , not amos enfraq uecimento de sua fu
zilari a, ao mesmo tempo que se pronunci ava r etirad a 
parcia l. A nossa força. então, redobrando a intens ida
de do ataq ue e avançando em lances sucess ivos, ao 
mesmo tempo que o meu piquete ameaçaYa o flanco 
direito, simulando um envolvimento . conseguimos de
saloja- lo dessa posição. para os valos e casa do mor a
dor Chico Souza . Aí. deante do ímpeto do nosso ata 
que. pouco resistir am. operando-se, então. uma re tir a
da desordenada dos inimi gos. A per seguição foi feita 
por cava lar ia e posteriormente pela infanta r ia. em au
tomove is, seis leguas alem da casa de Ariovaldo Alves. 
divisa do município de 'CaçapavaJ. Nesse trajéto. foram 
apre endidas 6 viaturas, conte nd o 200 fuzis Mauser. 
equipamentos, apetr echos para destrui ção de ponte s. 
30 animai s e copiosa munição de guerra. uma ambu-
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lancia e 13 prisioneiros. O inimigo foi ficando disper
so. aos grupos de 4 a 6, pelos matos da margem direi
ta da estrada. com o intuito de atingirem as matas do 
San ta Barbara. principa lmente nos campos da Granja 
da Penha . do dr. Baltazar de Bem. No meu regresso , 
hoje, deixei neste ulti mo local o meu piquete . sob o 
comando do capitão Avelino Carvalho Bern ardes. afim 
de promove r a capt ura desses ultimos e garantir os 
habitantes daquela zona contra quaisquer assaltos. Lo
go após a terminação do combate , mandei comunicação 
ao dr. Bozano, pelo capitão Marcelino Souza. que com 
ele falou pessoalmente em Santa Barbara. narrando o 
sucedido e dizendo -lhe que viesse afim de nos auxiliar 
na captura dos fugitivos que. eu já pre sumia. · iam dis
solver -se nos logares aludidos. Entre o material apre
endido, encontramos a bagagem e a espada do capitão 
Tavora. Pelas informações colhidas dos prisioneiros. 
ç:ombinadas com as declaraçõe s do tenent2 Car;alho, 
preso na Ferreira . os sediciosos pretendiam organizar 
uma coluna revo lucionar ia, para operar no centro do 
Estado , com elementos de Lavras. Caçapava. São Se
pé e guarnição de São Gabriel , que pretend iam revol
tar, ar mand o-a desde logo com mate r ial que levavam 
de sobrecelente. Parece que. agora. com o resultado 
da ação de nossas forças. essse plano haja fraca ssa do. 
pelo menos em grande parte . Tivemos as baixas já do 
conhecimento de v. ex., um morto de meu piquete na 
ocasião em que se fazia o ultimo ataque aos revoltoso s 
e a perda do dr. Baltazar. Quanto aos revo lucionarios. 
ainda não nos foi possível apurar com precisão as 
sua s baixas , pois conduziam. segundo informações dos 
moradore s, os feridos . tendo deixado no campo da luta 
2 morto s. inclusive o jornalista Fab io Leitão. É bem 
passivei que nos matos circunvisinhos entr e os fugi
tivos encontrem-se alguns feridos. Neste mom ento 
acabo de saber que na Granja da Penha, acabam de 
aparecer alguns deles. Congratulo-me com v. ex. por 
mais esta vitoria das armas legais e bem assim pelo 
denodo da nossa valorosa Brigada Militar . ao lado da 
qua l se combate sem indagar o numero de inimigo. 
Respeito sas saudações . Aníb al Loureiro." 

"Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. 
1.0 Batalh ão de Infantaria. 2.ª Companhia Parte do 
Combat e de Barro Vermelho. Ao sr. corónel coman
dante geral da Brigada '. Cumprindo vossa ordem. con
tida em telegrama de 9 do vigente. a compan hia sob 
meu comando . com um efetivo de 4 oficiais e 100 pr a
ças. deslocou-se da cidade de Sant a Maria, onde fazia 
o servi ço de guarnição. para ir ao município de Ca
choeira. com o fim de manter a ordem . visto haver 
explodida a rebelião das praç as do 3.0 bata lhão de en
genhar ia. As 14 horas do referido dia. a trop a em 
barcou em trem especial. desembarcando às 21. Apre-

• 
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sentei -me, em segu ida. ao coronel comand ante do 3.0 

batal hão de engenh ar ia e com ele tra cei o plano de 
combate. Os sedkiosos achavam-se a 6 leguas fóra da 
cidade. e a sua coluna em numero supe r ior a 200 h<>r 
mens, inclusive elementos assisistas que a ela se in
corporaram, era comandada pelo capitão F ernando Ta
vora. Na falta de cavalaria para fazer o servi ço de r e
conhecimen to, esta missão foi confiad a a uma patru 
lha de civis. composta de elementos da mais alta so
ciedade cachoeirense , sob o comando do dr. Anibal 
Low·eiro. Tomando autos camin hões, embarque i a com
panhia e orga nizando a coluna, fi-la marchar às 3 ho
ras da mad rugada. rum 0 Barro Vermel ho, vad eando o 
rio Jacuí. no passo de São Lourenço, às 5. e continu an 
do daí a marcha de guerra pela estrada que vai a 
Caçapava. Às 9 hor as. o piquete entrou em contato 
com os piquetes inimigos. aquem do Barro Vermel ho, 
recebi então informações seguras do valor de suas or
ganizações defensivas, posições estas quase inexp ugna
veis, constii tu idas por uma sanga . um cemiter io. valos 
e mato s. A formação da companhia ·para o combate 
foi feita debaixo de viva fuzilaria. iniciando-se assim 
a primeira parte da ação, que se tornou viole nta até 
às 11 horas . quando comecei a mandar empregar os 
nossos fuzis automaticos. Ante a potencia dos nossos 
fogos. o inim igo começou a enfraquecer e a re tira r -se, 
redobrando daí a intens idade de nossa ofesiva, pois 
havia dado ordem imediata aos comandantes de pelo
tões para fazerem lances sucessivos. afim de conq uis
tar o terreno ocupado pelos rebeldes. Apavorados. pou
co resistiram . operando retirada desordenada. Fiz a 
companhia embarcar em autos e caminhões e passe i à 
segunda faze do combate - a persegu ição-, levando
ª até o 3.0 distr ito do muni cípio de Caçapa va. Nesse 
trajéto, mais ou menos de 6 leguas , fora m apree ndi
das 3 viaturas. contendo mais ou menos 200 fuzis Mau
ser, modelo 1908. equipamentos, petre chos . para des
tr uiçã0 de pont es. bõa cópia de munição. um car ro am
bulancia e 13 pri sioneiros. Na perseguição. o inimi
go foi int ernan do-se pe los matos na marge m dir eita 
da estr ada. em pequenos grupos de dois a tre s, não 
sen do possível captur a-los por faltar -me elemento s pa
ra isso. Tivemos as segui ntte s baixas: no piquete de 
civis, o bravo dr . Baltazar. mor to por bala; na minh a 
companhi a. os cabo Clemen tino Agapito e soldados Emi
liano Alves, Custodio Nunes Dias, Laudelin0 dos San
tos, Mano el Rodrigue s da Silva, J oão Rodr igues e Al
do de Ara ujo Veiga. estes feri dos. sendo o ultim o em 
estado grav íssimo . Cumpre -me fazer aqui. com muito 
gosto , mensão dos nomes do t enente Dario Anastaci o 
da Silveira alferes Oscar Alves Chaves e Justino Car 
doso da Silva. pelo modo calmo com qu e souber am 
condu zir seus pelot ões. não trepidand o um só momen 
to na missã o de que . estavam incumbido s . Os 1.º sar-
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gento s Eduar do Navarr o. 2.os ditos Feli pe Zaleski. Gen
til Borges. Lair Fe rnande s Marques. Adelino do Nas
cimento e Manoel Fe rn andes Machado. por taram-se de 
modo louvavel. Os cabos Clementino Agapito e João 
de Deus Ferreira, coma ndantes de esquadras , se hou 
veram com muita bravura . O cabo João Inacio de 
Moura, soldados Agripi no Ribeiro e !saq ue Peres, da 
min ha seção de coma ndo, mereceram me us louvores 
pela bôa vontade com que souberam cumprir as mi
nhas ordens . A patrulha de civis, ao mando do dr. 
Aniba l Low·eiro , auxiliado pelo capitão Avelino Ber
nardes , foi alem da minha expectativa. Os seus cava 
larianos re,·elaram urna bravura admiravel. desmedida . 
O tenente Dario Anastacio da Silveira foi vitima de um 
desastre na marcha de per seguição, pois o auto em que 
viajava foi atirado dentro de um valo. recebendo O re
ferido oficial forte traumatismo . Enfim. sr. comandan
te . são estas as informaçõe s que posso. em cumpri-. 
mento de meu dever, levar ao vosso conhecimento . 
congratulando-me convosco por mai s esta vitoria da 
nossa tropa tão bem orientada pel a sabia admin istra· 
ção de meu coronel. Bivaque n0 Barro Vermelh o. 11 
de novembro de 1924. Pedro Vaz Ferreira Filho. Ca
pitão." 

Em consequencia do acidente de que foi , ·itima. o tenente 
Dario Anastacio da Silveira adq uiriu graye e pertinaz enfermi
dade que. mais tarde. o vitimou. privando a Brigada Militar de 
um leal e dedicado servidor e os seus camaradas de um compa
nheiro afeiçoado e sincero. 

Logo ao irromper o movimento sedicioso. começou o govern o 
do Estado a crear corpos auxiliares. subordinados a0 comando e 
regulamento da Brigada Militar. 

Alem dos 9 que haviam ficado provi soriamente em serviço. 
após a pacificação do Estado . foram organizados cerca de mais 
40 unidades . entre corpos. esquadrões isolados e contingente s . 

Havia dois tipos e, em ambos, os corpos tinham 4 esquadrões; 
em uns . porem. essas sub -unidades compunham-se de 4 pelotões 
e. em outros. de 3. Os efetivos eram. assim, de 461 homens para 
os primeiros e de 321 par a os segundos. 

Foi creado. tambem. um batalhão de caçadores auxiliar, com 
o efetivo de 737 homens e séde em Porto Alegre. para encarre
gar-se da guarda dos edificios publicos e da defesa interna da 
cidade. caso as unidades efetivas da Brigada Militar. aquartela
das na capital. tivessem de sair para operações de guerra. 

Nem todas essas formações auxiliares chega ram a combater, 
mas, é indiscutive l. todas prestaram relevantissimos se rviços à ma
nutençã0 da ordem publica. demo nstrando oficiais e praças o seu 
ardor civico e o mais ascendrado amor às instituições e à Re
publica. 

•. 

f 



• • 

.. 

• 

• 

• 

do Estado do Rio Grande do Sul 303 

Uma: coluna, constituíd a de sediciosos de Ur ugu aiana. São 
Bor ja e. até, de São Lui z de Gonzaga. siti ou a cidade de It aqui, 
que era defend ida pelo 1.0 gru po de art ilhar ia a cava lo. auxiliado 
por eleme ntos civis sob ai dir eção do dr. Osvaldo Aran ha. 

Na t arde de 11 de novembro. a cava lari a. sob as ordens des
se chefe, e secundando a ação daquela valorosa un idade do nos
so Exerc ito , levou impetuoso ataque às linhas adversarias, rec has
sando os rebelde s para muito alem das posições que primit iva
mente ocupavam. 

No dia seguite. 12. o 7.0 corpo auxiliar. de São Borja. coman
dado pelo tenente corone l Deoclecio Dornéles da Móta, juntamen
te com um contigente de civis , de Santiago do Boqueirão , ao man
do do coronel Luc as de Oliveir a. aproximou-se da cidade sitiada. 
depois de uma march a de 32 leguas , em que sempre teve a en
frentai· as sortidas do inimigo , disseminado pelo trajéto. 

Ao chegar à estação Recreio , o 7.0 corpo foi atacado por ele
vado numero de rebeldes. com o intuito de evi tar-lh e a aproxima
ção da cidade. Derrotados ai. os atacantes deixaram no campo da 
ação 4 morto s, um ferido, grande quatidade de munição , um fu
zil metral hadora. anima is. veículo s e diversos objétos. 

Pouco depois. na estancia Padre , deu-se novo encontro, estan
do os rebelde s entrincheirados em excelentes posições e fazendo 
us 0 de seus fuzis metra lhadora s . 

Dpois de 2 hor as de combate , porém. foram obrigados a aban
donar as trincheiras. fugindo desorientados em varias grupos. As 
suas perdas . neste segundo encontro . foram de 12 morto s. inclu
sive o tenente Anib al Benevo lo, do Exercito, um dos chefes do le
vante militar na fronteira, e cerca de 60 ferido s. 

Foram feitos muitos prisioneiros e ficou em poder da força le
ga1 muito armamento e grande quantidade de munição . 

A força legal teve pouca s baixa s: um soldado morto e 4 feri
dos . 

Ao mesmo tempo que o 7.0 corpo derrotava a retaguarda dos 
rebeldes, o dr. Osvaldo Aran ha, com gente de Itaquí. desferia vio
lento ataque a sua vanguarda. destroçando-a em sucessivas car
gas e apri sionando-lhe 4 automovei s. que conduziam fugitivos. 

Dando conta da atuação de sua unidade , o tenente coronel 
Deoclecio Móta dirigiu este comunicad o ao presidente do Estado, 
tran smitido via Repub lica Argentina . por estarem qua se totalmen
te interrompid as as comunicações telegraficas da fronteir a com Porto 
Alegre . em vista das grandes depredações cometidas pelos rebe l
des nas linhas do Telegrafo Nacional e da Companhia Telefonica 
Riogrande nse: 

"Dr. Borges de Medeiro s. Porto Alegre. Brasil. De 
Alvear (Repub lica Argentina). Data: 12-11-1924. Hora: 
20,45. - Depois ultima comunicação feita da Encru
zilhada . continuei durante toda a noite marcha. tendo 
feito avançar frente 2.0 esquadrão. sob comando ca
pitão Prade lino Peçanha , que 9 horas dia seguinte 
chegou estação Recreio, batendo-se com uma força re
volucionaria de 60 homens. entrin cheirados, pr oduz in
do-lhes 4 mortos, um ferido , apree ndendo regular quan 
tidade materia l. · mui tas carroças ar rebanhadas de 50 
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fazendeiros deste muni cípio e 70 cava los. Incorporan
do aí esse esquadrão à coluna. prossegu imos marcha e 
meia legua distante Recreio , nova mente vanguarda ba
te u-se com adversario, guerrilh ando até estancia Padre. 
onde adversario entrinc heirado , com cerca 200 homen s. 
ofereceu-nos combate. utiliz and o-se dos fuzis metralha
doras . Estabe lecida luta campal. que durou 2 hora s. fi
caram derrotados, deixando n0 campo 12 mortos. todo s 
do Exercito , inclu sive o tenente Aníb al Benevolo, um dos 
chefes. Apreendemos 2 corregadores fuz is automatico s, 
1200 tiros dos mesmos. 15 lanças. varios mosquetões. 
regular quantidade de muni ção. In imigo dissoveu-se 
complet~ debandada. Falhei nesse local resto tarde. 
afim sepultar mortos. Fizemos prisioneiros. · Tivemos 
um soldado mor to , 2 feridos e 2 das forças civis do 
coron el Lu cas de Oliveir a . Calcula- se baixas inimigo 
and am 60 feridos. Hoje, 13 horas, qua ndo me achava 
2 leguas cidade. com avançadas proximas. encontrei drs. 
Osvaldo Aranha, Roque Degrazia. comunicando-me fu
ga inimigo com minh a aprox imação , fe ita desordena
dament e direçã o Ibic uí, passo Santa Maria. Mandei um 
esquadrão per seguir e acam pei proximo cidade para 
ent regar. ao dr. Osvaldo o material que tr azia. l\1eus 
oficiai s e praças most r aram-se inexced ível br avura, ten
do um oficia l frente 6 praças avançado contra 2 fu -
zis assestados em uma casa que serv ia de trinc heira 
ao inimigo. Oportunamente. vos enviare i detalhes mar 
cha coluna Santiago at é Itaquí e respectivas ocorr en
cias . Coronel Lu cas. Guilherme Müller. frente 150 ho
men s. e 80, respec tivamente, acompan haram-me aqui, 
pre stando-me todo aux ilio. Aguardarei orden s v . ex. 
Entreguei hoje dr. Osvaldo material tomado , estando 
de amanhã em dean te pron to continuar agir conforme 
ordenar v. ex. Respeitosas saudações. Deoclecio Móta." 

O tenente Aníba l Benevo lo eraJ um dos ma is credenciados che
fes milita res da rebelião. Ao lado de Osvaldo Corde iro de F ar ias. 
Siqueira de Campos, Luí s Carlos Pre stes , João Alberto. Frede ri 
co Buís, dos irmãos Etchegoien, Mar io Porté la F agundes e ou
tros , for mava a pleidade de jovens oficiais que tudo arr iscava pa
ra dar ao Brasil melhores dias . livran do-o das garr as da politi 
calha infr ene e daninha. que só servia para prej udicar os altos in
ter esses da Nação. 

A sua mort e, em comba te, foi um golpe doloroso para seus 
pares. 

Na madrugad a de 14 de novembr o, a Coudelaria Nacional de 
Saicã foi sitiada pela coluna rebelde sob o comando de Honorio 
Lemes, cujo efetivo foi calculado em 1. 200 homens. 

"Após o revé s de Guassú -Boi e como que para evita r maior 
panico entre os adéto s da revolução - disse O coronel Claudino 

., 
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Nun es Pereira - rumo u ele (Honorio) para os lados do Quaraí. 
levando o resumido numero de estraviados do citado combate que 
conseg uiu re unir. Naquele municipio e na serra do Caverá . ou
tros grupos de sediciosos se lhe agregaram. formando-se. ass im. 
uma nova coluna. Atacando, dias depoi s. a Fazenda Nacional de 
Saicã e a estação de Cacequi. teve em vista, ao que parece. faze r 
crer que a sua derrota • em Guassú-Boi não fôra real." 

O assalto dos rebeldes àquele proprio nac ional não tem. pro 
priamente. ligação com O nosso trabalho. Referir-nos-emo s, entre
tanto, a ele. porque . em sua consequencia . um esquadrão do 15.0 

corpo auxiliar. de Rosa•rio, teve de enfrentar a coluna rebelde, 
sofrendo uma derrota . que lhe custou 6 homen s. miserave lmente 
degolado s pelos sediciosos. que os haviam apris ionado . 

Limit ar-nos -emos. sóment e, a trazer para aqui uma car ta 
que o ent ão major Otavio Pir es Coelho dirigiu ao coronel Augus
to Jan uario Corrê a, relata ndo-lhe os fatos e que encontramos néli 
Memoria H istorica, do 2.0 re gimento de cavalaria da Bri gada Mi litar , 
él' que já fizemos mençã 0 anteriormente : 

,_ 
. . ~ ( 

, t .... ') 1 

.1 

"Bagé . 3 de abril de 1926. Meu caro coronel J anu a
rio. Cordia is saudações. Com prazer acuso a vossa 
apreciada carta datada de 28 do mês proximo fin do. e 
na qual me solicitais informações a respe ito do cerco 
da Coudelar ia de Saicã e sua depredação pelas forças 
de Honor io Lemes da Silva: Ás 20 h oras de 13 de no
vembro de 1924. recebi uma comuni cação do coronel 
Belo. vice-intenden t e. em exercício, da vila do Rosario. 
informando que "forças inimiga 'S tin ham sido observa
das em Posto Bra nco marchando em direção a Sa icã e 
Rosario. que distava de nós apenas 9 leguas ." Im e
diatamente. reforce i as minha'S pa trulhas de cava lar ia. 
que tiveram maior pro fun didade no ra io de observaç ão 
na direção da serr a do 'Caverá. Cerca de 3 horas da 
madr ugada! de 14, minhas patr ulh as entraram em con
tato com a vang uarda das forças rebe ldes e sob o co
mando de Honor io Lemes . Info rmei ao corone l Gar i
baldi. comandant e do 15.0 provisor io de Rosar io, que 
o inimigo se apr oximava •, e que eu lhe pedia rec firsos 
de suas forças. pois nós só dispunh amos de 85 mos
quetões. 40 espa das e 90 homens para a nossa defesa. 
Em seguida. entrei em ligação com o major Luiz Mo
rais , aoman~an te de São &\mã o. inf ormandoJ,lhe da 
min ha sit uação e pedin do rec ur sos par a rep elir o ini 
migo . São Simão não disp unha senão de 60 homens 
par a a sua defesa. e de nós se achava distanc iado de 
5 ai 6 leguas . . Ás 4 horas da madr ugada. rec ebi comuni 
cação do coronel Gar ibaldi. dizen do que às 5 horas 
far ia par tir um esquadrão de 100 homens. em meu au 
xilio. Posteri orment e. fui inform ado que esse esqua
drão lut ou com .bravura n0 passo da Divisa . sendo 
enovelado por forças superio res que o rec hassaram , 
levando-o de roldão cont ra as mata s do ri o Sant a Ma
r ia. per dendo 6 homens. qu e foram degolados e mais 
tar de ent erra dos por gen te de meu comando . Minh as 
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patrulhas. em diversas arrancadas. fizer am um tota l 
de 23 prisioneiros. que foram reco lhid os ao xadrez. 
Ás 6 horas da manhã, estavamas compl etam ente si
ti ados e perdidas as nossas ligações com as forças de 
Rosar io e São Simão. Pelo ultimatum , cuja cópia vos 
remeto, vereis que fomos sitiados por 1. 200 homens. 
As forças inimig as estavam armadas de mosquetões 
e fuzis-metralhadoras; destas armas tenh o bem lemt 
br ança de ter v isto 5 délas. sendo que uma foi asses
tada atraz de min ha casa. e um a out ra em posição 
correspondente à secreta ria. Ouvi da boca de um pr i
sioneiro que Honor io trazia 12 fuzis-metralhadoras. 
J unt o a minha casa ficaram 8 granadas de mão dei
xadas pelos rebeldes. Quanto à munição trazida pelos • 
revolucionarias nada posso inform ar; en tretanto, posso 
afirmar que eles levaram vinte e poucos mil tiros que 
possuíamos para a nossa defesa. 85 mosquetões e 40 
espadas . Sei que eles tambem se apoderaram de mais 
de 50.000 tiros que se achavam em poder dos 80 homens 
que defendiam a ponte do rio Santa Maria. O tenente 
Anten or Pacheco de Campos salvo u a honra do Exer
cito, com a altivez que lhe é peculi ar. respo ndendo com 
bravura e dignidade as palavras de Honorio. quan
do este . apeando do cava lo, disse: - "Meus sen hores. 
eu venho regenerar o Exercito e a Nação". A estas 
palavras enfat icas do pseudo profeta da regeneração 
de um povo. o tene nte Pacheco de Campos re spondeu: 
- "Fresca regeneração. o sr. é um homem sem pala
vra e nocivo ao Rio Grande . eu O detesto e não en
tr ego este mosquetão que tenho na mão . que é a de
fesa de minha familia"; dizendo outras palavras con
tinu ou n 0 mesmo diapa são , sendo necessar io a inter
venção do capitão Ta>vora. que o aconselhou a calar
se, dizendo que "ali tinha muitos bandidos. sequiosos 
de sangue ". Foi nes te momento que O tenente Pache
co de Campos rep licou com ma is energ ia. dizendo que 
"muito se admirava que o capitão Tavora dissesse is 
to, e tivesse corage m de andar com ta l gente" . O ca
pitão Tavora re spondeu com o silencio , baixando a 
cabeça. Passados estes momentos tragicos. determine i 
que minha força entrasse em fórma . para entregarmos 
o armamento; nesta ocasião o capitão Tavora fez um 
discurso violento. convidando a minha tropa a ade rir 
à revolta. Meus soldados conservaram -se firmes e si
lenciosos. apenas o t enente Arí Salgado Freire comun
gou com os revolucion arias e seguiu com a revo lu 
ção. Após o discur so do capitão Tavora •, eu me dir igi 
aos meu s leais soldados, dizendo-lhes qllit eu de modo 
algum aderia à revo lução e não iria a5m os revo l
tosos , entreta nt o. deante da situ a-ção critica de prisio
neiros. eu dava plena liber dade aos meu s soldados de 
seguirem a revolução, mas. se eles ficassem comigo . eu. 
teria um grande prazer. À uma voz. todos gritaram 
que "não iriam com os revoltosos". Lembro-me que o 

.J 
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soldado Manoel dos Santos Goulart, que se achava na 
extrema direita da minh a força, gritou : "Nunca . Ja 
mais iremos com estes bandidos. Não abando naremos 
o nosso capitã o". E, assim que entr egamos o arma
mento, os soldado s de Honorio Lemes apontaram as 
armas em direção aos nossos peitos . Imediatamente. 
em alta voz. protestei. dizendo energicamente: - "Ge
neral. isto é uma infamia que nos fazem, apontarem 
as armas contra nós, depois de term os feito a entre
ga de nossas armas e nos considerarmos prisioneiros." 
O capitão Tavora. que estava proximo, deu orde m pa
ra que seus homens suspendessem as armas e nos pe
diu descu lpas, dizendo : - "São un s gauc hos boçais, 
desculpem." - São estas, meu caro corone l Januario, 
as informações ligeira s que vos posso prestar e delas 
podeis fazer O uso que enterde rde s em favor da ver 
dade historica. Sem mais ass unto, abraça-vo s cord ial
mente o amigo e ador. agr. - Major Otavio Pire s 
Coelho. Cmt. do 12.0 R.C.I." 

O tiltimatum . cuja cópia o major Pire s 'Coelho anexo u à sua 
cart a, estava assim redigido: 

"Ao Senhor 'Comandante do Destacamento Federal 
de Saicã. 

O genera l Honorio Lemes da Silva , à frente de 
1. 200 homens, acaba de sitiar comp letamente as força s 
de vosso comando. 

Não tendo ele senão motivos par a acred itar na sim
patia com que o Exercito vê o seu esforço pela liber 
tação do País . convida-vos como amigo e camarada a 
ader irde s ao movimento revolucio nario, acompa nhando 
o gesto de outras guarnições federa is, que o iniciaram 
neste Estado. 

Apéla I,Jara O vosso patrio tismo, esperando que nã o 
derra mareis inutilmente o sangue de vossos camaradas . 

Caso queirais aderir ao movimento ou render-vos 
deante da imp ssibilidade de re sistirde s, deveis mandar 
um piquete vosso entender- se com ele, ou virdes pes
soalm ente combinar a reunião das forças. 

Pela Patria e pela liberdade tudo esperamos da 
vossa nobre sa e da vossa decisão. Viva o Brasil livre! 

Juarez Tavora - Capitão chefe do Estado Maior. 
Saicã, 13-11-1924 - às 4,20 hor as ." 

Como se vê das declarações insuspeitas do major Otavio Pire s 
Coelho, em sua carta acima, o esquadrão do 15.0 corpo auxiliar , 
manda do em socorrro da pequena guarnição da Coudela ria de Sai
cã, não poude ating ir seu objetivo. sendo atacado e batido, em 
cam inho, por forças rebeldes numericamente superi ores. 

Voltaram os sediciosos. nessa ocasião, à pra tica de cr ime ne
fando . de que usar am e abusaram. enormemente . na re volução fe
dera lista de 1893-1895. 
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Não queremo s eximir os republi canos, tambem, de tal culpa. 
Absolutame nte! Se uns proced iam daquela forma, porque outros. 
dominados pelo odio e. quiçá, por sentimentos de familia . não 
seriam levados a identico proce dimento? 

Mas. então, a época era outra, completamente diversa. O ele
mento da classe baixa quase não tinh a, ou não tin ha nenh uma educa
ção e deixava-se levar frequentemente por instintos recalcados, a 
que dava larga vasão . quando se lhe apresentava ocasião pro
picia. Na época de que tr atamos, porem, já havia mais instr ução. 
os homens já tinham outra noção de humanidade. Arrepi a-se-nos 
a pena ao descrever tão hediondo crime , cometido por br asileiro s 
contra brasileiros. sómente porq ue uns divergiam das idéas polí
ti cas de outros. 

E . se me refir o à classe baixa. é porque não quero fazer aos 
oficiais, de um e de outro lado, a injuria de acreditar tenh am sido 
eles , espiritos cultos ou, pelo menos. de mais luzes , os mandante s 
de tais monstru osidades , pois de outra maneira não se póde qua
lificar o degolamento , a sangue fr io. de inermes pr isioneiros . que 
tiveram a desventura de se deixar agarrar, crentes. talvez. nos 
sentimentos de piedade de seus semelhantes. 

•• -~ 
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CAPITULO XVII 

- Telegrama do marechal Setem brino 
de Carvalho a Honorio Lemes. - Combate 
do serro da Conce,ição. -

!Como já tivemos ocasião de vêr, ao ser feita a pacificação do 
Estado, quando da revolução de 1923, os chefes sediciosos assumi
ram o compromisso solene de não tornarem a pegar em armas 
contra o governo legal. 

A vaidade, a ignorancia insuflada , a ambição de mando e ou
tros sentimento s, porem, levaram alguns deles a faltar à palavra 
empenhada para com o marechal Setembrino de Carvalho, naque
la ocasião representante do Presidente da Republica. 

Honorio Lemes da Silva foi um desses. 
Deante de sua conduta e do ataque por ele levado à Coudela

ria de Saicã e ao Deposito de Remonta de São Simão, o Ministro 
da Guerra dirigiu-lhe o seguinte despacho: 

"Repa rti çã0 Geral dos Telegrafos. Oficial. Gene
ral Andrade Neves. Comandante 3.ª Região. Porto 
Alegre . De Rio. Data 17. Hora: 0,11. Peço divulgueis 
0 mais amplamente possível seguinte telegrama acabo 
expedir a Honorio Lemes . "Sr. Honorio Leme s . 
Onde estiver. Rio Grande do Sul. - É entre revolta
do e contristado que me dirijo a um riograndense que, 
nodoando as tradições. que fazem O orgulho da nossa 
gente, se alia aos que praticam o roubo à mão armada 
sob o pretexto de regenerar os costumes politicos de 
uma terra de que foi sempre a hone stidade um dos 
mais honrosos título s. Não ouso ape lar para a vossa 
palavra porque a esta já faltastes, a despeito dos mais 
calorosos protestos de absoluta solidariedade com o Go
verno da Republica em termos que não permitiam du
vidar de sua sincer idade sem fazer injuria aos senti
mentos que tornam os homens dignos; uns dos outros. 
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Ainda uma vez: Não apélo para a vossa palavra. Que
ro tão só fazer-vos sentir, se possivel, quão dolorosa
men te aberra da mora lidade de que se fazem pregoei
ros aque les que exploram a vossa brav ura. digna de 
melhor sorte , a prat ica hedionda do saque organiza
do. Saque dos bancos, saque do comercio, saque das 
casas particulare s. saq ue de todos os valores. numa 
avidez indecoro sa que nos cobre de vergonh a. É a 
pilhagem mai s desabusada que já horrorizou a cons-
ciencia dos que não tiveram o infortuni 0 de perder o 
senso da hone stidade. Vejo de cá minha querid a cida-
de nat al - a formosa e pro spera Uruguaiana - expo-
liada ignobilmente pela ladroagem vulgar exercida 
"manu militari". E a pilhagem não poupa os ben s da 
União. Saicã. que tem custado tantos sac rifi cios ao 
Tesow·o Nacional. é torpem ente saqueada. Apodera-
ram-se de reprodutores que custam dezenas de contos 
de réis. Saquearam liter almente as casa s de habita-
ção dos oficiais que lá servem dignamente ao Exer -
cito. no exercicio laborio so das nobre s funções de seus 
cargo s. longe dos centros populo sos. privados dos atr a-
tivo s das grandes cidades. fazendo prova de um bélo 
espírito de sacrificio e de devotamento patri ot ico. Dir-
se-ia que essa luta arm ada em que vos emp enh astes, 
ra sgando o Acôrdo de Pedras Alt as. não tem. qua is- • 
quer que sejam os seus fin s apare ntes, outro objeth ·o 
real senão este: apropri ar -se com violencia dos bens 
alheios numa rapina degradante. É infinitament e de
ploravel que os fato s de agora desmintam o que era 
disti nção dos revolucionario s de 1923. Refiro-me à 
abstenção de recrutar adesões nos quartei s, com sac ri-
fício da disciplina. como acentou brilhantemente, com 
inteira razão, o ilu stre deputado Pinto da Rocha. F al-
tai. em suma. à vossa palavra. se vos conviér, mas não 
avilteis O Rio Grande no ignomin ia do saque . Fazei 
a guerra se quizerde s. mas guerra hone sta. se hone sta 
póde ser uma guerra sem ideais e sem princípio s. Fi-
cai certo de que o Bra sil inteiro se levanta . nesta ho-
ra, repre sentado nos seus valores. com um só ho-
mem. para a defesa e sustentação da ordem constitu-
cional em todo o territorio da Republica. Marechal 
Setembrino." 

Vimos , portanto . pelo teleg rama acima, que Honorio Leme s, 
ao assaltar o proprio nacional de Saicã . não se apoderou sómente 
do material bélico que ali existia. Foi mais alem: ao saq ue das 
moradia s dos oficiai s e ao furto de animais de alto va lor. 

Se não houve sse oficiais do Exercito . embora revolto sos. em 
sua companhia , nã0 nos causar ia surpre sa tai s atos. Que se apro
pr iassem dos bens da Nação. à qua l faziam guerra desleal. vá la. 
mas apossarem-se do que pertencia a seus colégas e. quiçá. ami
gos e de suas familia s. é simplesmente deplora,,el. 
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Em face do assa lto e depreda ções a que · nos referimos acima. 
o comando da 3.ª Região Militar. a cuja disposição havia passa dc 
a Brigad a Militar. desde que irrompera o movimento sedic ioso, 
determinou que o 2.0 regimento de cavalar ia marchasse de Livr a
mento para RQsario , onde. com O 15.0 corpo auxiliar. const ituiri a 
um destacamento. sob o comando do tene nte corone l Augusto Ja
nuario Corrêa. afim de per seguir e combater a coluna de Honorio 
Lem es. 

Inici ada a marcha a 16. ao cafr da noite de 18. estando o des
tacament o acampado à marge m esquerda da sanga Ibaré. no mu
nicípio de São Gabriel. apresentou-se ao seu comandante O solda
do do Exercito. Alfeu Castelan. portador de um sal\"o-cond uto for
necido pelo comandante da guarnição dessa cidade. pedindo se lh e 
facilit asse o livre transito, por ser portador de um telegrama diri
gido pelo Ministro ela Guerra ao comandan te das forças revolucio
nar ias de Honorio Lemes. TrataYa-s'e do despacho que tr anscre
vemos. 

A noite de 21 para 22. passou-a o destacamento na estancia da 
Bôa Vista. n0 municipio de Linamento. 

Ao amanhecer deste dia. pôz-se em marcha e penetrou na ser
ra do Caverã. ponto de refugio de Honorio. depois de suas trope
lias e cujo terreno lhe era tão familiar como a palma da propria 
mão . 

Apresenta essa serra altos serros, cobertos de matas, boquei
rões enormes. tudo facilitando emboscadas e esperas, pri ncipal
mente para quem a conhec ia tão bem. 

Iam todos confiantes na vanguarda, que era feita por um es
quadrão do 15.0 corpo auxiliar. Este, entretanto. marchava um 
tanto despreocupado da importante missão que lhe estava aféta. 
Mantinha a vigilancia para a frente , mas, para os flancos. nada, 
apesar de palmilhar uma estrada, em plena serra. orlada de matari a. 

Logar propicio para uma emboscada encontrou-o Honorio Le
mes no serro da Conceição. Colocou ai sua gente e esperou 

Deixou passar o esquadrão da vanguarda, cujas informações 
davam o adversario como marchando apressadame nte rumo a Li
vra mento. que pretendi.a atacar ... 

Quando o 2.0 regimento enfrentav a a excelente posição ocupa
da pelos sediciosos. rompe u cerrada fuzilaria que, de inicio , cau
sou algum a confusão em suas fileira s. 

Refeit os. porem. da surpre sa. os elemen t os da unidade ofere
ceram ten az resistenc ia. sobressaindo -se o 3.0 esquadrão, sob o co
mando do capitão Aris tid es Krauzer do Canto , o qual , tendo so
frido meno s o efeito do ataq ue in esperado, enfrento u desde logo 
a situação. 

Dur ou o combate. encarniçado e sanguinolento, 6 horas . tendo 
custado ao 2.0 reg iment o 5 soldados mortos; 7 oficiais. 3 sargen ;
tos , 3 cabos e 19 soldados feridos , dos quai s um sarge nto e 2 sol
dados vieram a fa lecer no dia imediato; ao 15.0 corp o aux iliar. 6 
soldados mortos e, feridos. 2 oficiais. 2 sargentos. 3 cabos e 10 sol
dados. O esq uadrão de civis do Rosario. agreg ado a este corpo, 
teve um morto e 3 ferido s. 

Quanto às perdas do adversario. vamos tra zer par a aqui o de
poimento do corone l Januario Corrêa, em sua Memoria Histo rica: 
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"Voltemos aos nossos vencidos. Um cartão do dr. 
Lassance, nos pôz ao corrente de seu abandono junto 
ao dr. Hibernon, e nos pedia auxilio para socorrer os 
chefes assissistas. coroneis Catinho Pinto e Euclides 
Dornéles , abandonados e gravemente feridos. Foi ime
diatamente chamado, para atender os nossos adversa
rios. o capitão dr. Walmarath. o qual nada mais pou
de fazer para salva -los, conf6rme pondéra em docu
mento que vai junto. 

Da estancia da viuva Irulegui, nos pediram urgen
te socorro para alguns feridos . entre os quais estava 
o bravo coronel Teodoro Menezes . homem a quem o 
velho Honorio confiava a decisão dos mais perigosos 
temas. O ferimento do coronel Menezes interes sava a 
veia femura l e. dai. a sua gravidade e a impossibilid a
de dos nossos medicos de salvarem-lhe a vida. Como 
Catinho e Dornéles, tambem expirou. 

O nosso velho conhecido Quinote Bueno. ferido , se 
dispôs a organizar , a sombra da Cruz Vermelha , uma 
leva de feridos que o seguem, em numero de 30, para 
a cidade de Rivera; 24 para Artigas; 18 para o Uru
guai, pelo passo do Potreir o; 9 ficam abandonados nas 
proximidades da estancia da viuva Irulegui; 11 são re
colhidos pela Cruz Vermelha de Livramento; um pelo 
dr. Walµiarath e, fina lmente, 25 são levados pelos re
manescentes da coluna libertadora, já reduzida a 380 
homens, até a estancia da Serra , onde foram socorri
dos pelo dr. Agripino Louzada, auxiliado pelo farma
ceutico Furtado de Oliveira e padre Angelo Bartéle ; 
desses feridos, 3 foram recolhidos à vila do Rosario. 

A coluna chefiada por Honorio Lemes deixou no 
campo da luta, alem dos chefes a quem nos referimo s, 
62 mortos, que foram identific ados por uma comissão 
e, posteriomente, foram encontrados nas grotas que 
abundam no logar do combate mais 43 desventurados, 
que pereceram por falta do socorro." 

Recapitulando, tiveram os rebeldes 108 mortos e 119 feridos. 
segundo declarações do coronel Januario, que tambem foi grave
mente ferido no combate. 

Continuando o criterio que. até aqui, temos adotado vamos 
transcrever a seguir os documentos oficiais que conseguimos so
bre esse encontro. E . assim fazemo-lo, porque, digamos mais uma 
vez, não estamos fazendo Historia, não estamos escrevendo litera
tur a: o que fazem os é, apenas, isso, coletar dados positivos e do
cumentados. para que outros, mais tarde , com maiores possibilida
des. possam escrever sobre os acontecimentos que se desenrola
ram em época tão triste e desoladora de nossa historia politica. 

Abrindo um ligeiro parentesis, antes dessa transcrição. vamos 
externar a nossa opinião pessoal sobre o desastre do cerro da 
Conceição. 

Não o atribuímos exclusivamente à vanguarda que estava con
fiada a um esquadrão do 15.0 corpo auxiliar. Não se tratava de 
elementos militares , propriamente, com o sentimento da discipli
na peculiar aos militare s de profissão. Eram cidadãos que. abne-
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g a d ame n te. acorriam às armas para auxiliarem a manutenção da or
dem e a defesa da Republica , cujas instituições estavam seriamente 
ameaçadas pelo impatriotismo e pela ambição de maus brasileiros. 

Coube, a nosso vêr, a maior parte da responsabilidade do de
sastre ao proprio comandante do destacamento, tenente coronel 
Augusto Januario Çorrêa. Como velho e experimentado soldado, 
que já partilhára na mocidade das agruras da luta cruenta de 1893-
1895, de grande e indiscutivel va lor pessoal, não devia ele ter con
fiado cegamente naqueles homens. Aliás, tinh a o velho soldado 
um grande defeito. o de sub estimar, sempre . o valor do adversario . 

Nós, que servimos sob seu comando no 2.0 regimento, antes 
e durante a revolução de 1923, e os demais camaradas que tam
bem serviram na valorosa uni dade, que é uma das glorias da Bri
gada Militar , tivemos, por mais de uma vez . ocasião de ouvir de 
sua boca frazes em que, referindo-se aos revolucionarios, punha 
muito abaixo da realidade as suas possibilidades guerreiras, con
tando vitorias certas e imedia tas, mas que não ou não se tornavam 
realidade ou vinham a concretizar-se muito tempo depois e em 
logares muito distantes daquele s em que ele previra. E, sempre , 
em tais manüestaçõe s, expandia -se em considerações deprimentes 
ao valor do adversario. 

Retomemos , agora. o fio da narrativa e continuemos. 
Na ardua peleja ou em consequencia de ferimentos néla rece

bido s, teve o 2.0 regimento, mortos. o 2.0 sarge nto Francisco An
tunes Quaresma . soldados Antonio Moura , Atos Vinadé , Taltibio 
Prates, Bernardino Aguirre. Olimpio Ilha Segundo, Jo ão Candido 
da Silva , Osorio Duarte e Francisco Madruga; e feridos o seu co
mandante, tenente corone l Augusto Januario Corrêa, gravemente, 
os major Artur Gomes Mariante, capitão Aristides Krauzer do 
'Canto, t enente Orestes Carneiro da Fontoura, alferes Hermogenes 
Alves Fagunde s, Valdemar Alves, Carlos Guasque de Mesquita, 
2.ºs sargentos Benjamin Anaurelino dos Santos, Aristides de Al
meid a Sobrinho , cabos Benedito Marques de Oliveira, Otacilio Al
ves, Gerson Edison de Figueiredo , soldado s Gregorio Fontoura 
da Silva , José Fernandes Ramos. José Borges, Sabino Souto, 
Paulino Lopes da Silva, Antonio Heitor Pródes. Mariano Mercedes, 
Hermenegildo Rodrigue s. Aristides Flores, Faustino Lopes. Sebas
tião Pereira dos Santos, Leonci o Lima, Manoel Francisco Barboza. 
Felizardo Fonseca. João Henriqu e da Silva e Adolfo Cipriano 
Gonçalves. 

O 15.0 corpo aux iliar teve, mortos , os soldado s Ariovaldo Pinto . 
Taltibio José da Rosa, Acelino da Rosa. Alvaro Jaques, Olímpio 
Vieira e João Elpidio Vieira; e feridos. o major Pedro Franco, te
nente Telmo Rodr igues , sargentos Abilo de ·Souza Vieira , Virgilio 
de Mesquita , cabos Euclides F agundes, · Cipriano Pacheco de Cam
pos, Adernar de Avila Soare s, soldados Néro Pompilio Pires, Mau
rilio de Souza, Manoel José Paulo, José Ramos da Silva, Amar an
te Severo , Valeriano Souza, Alvarino da Rosa, Manoel Lerino e 
Idalecio Lopes. , 

O esquadrão de civis do Rosario , agregado ao 15.0 corpo, teve. 
morto, o cidadão Eleodor 0 Gomes e, feridos, os ditos Osorio de Li
ma, Evaristo Ferreira do Prado e Julio Pereira da Silva. 

Passando às transcriçõse, em primeiro logar . vamos trazer pa
ra aqui o que consta do Diario de Marchas e Operações, do 2.0 re-
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gimento de cava laria, e depois o longo boletim do comando da 
mesma unidade , em que transcreve as partes de combate dos co
mandantes de sub-unidades e do do 15.0 corpo auxiliar, nas quais 
se historia detalhadamente a ação : 

"Dia 22 - Naela mais de novo sobre os rebeldes, 
a não ser inform ações indirétas prestadas pelos mora. 
dores ao long0 ela estrada de marcha, que diziam haver 
Honorio declarado que precipitava sua marcha, afim 
de apoderar- se da cidade de Santana. Às 6 horas. con
forme a ordem de moviment o. o regimento executo u a 
marcha na testa do grosso da coluna. alterando apenas 
o serviço de segurança do destacamento, que foi feito 
por um esquadrão do 15.0 corp 0 auxiliar. 

A marcha obedecia ao seguinte dispositivo: 2.0 

esquadrão do 15.0 corpo auxiliar, vanguarda; 2.0 regi
mento de cavalaria, 15.0 corpo auxiliar e esquadrão de 
civis, grosso da coluna: um pelotão do 15.0 corpo. ser 
viço de retaguarda. 

Às 7.30 horas. o destacamento fez um pequeno al
to na estancia de Fulg encio Silveira. na entrada da 
serra do Caverã, com o fim de diminuir a profundida
de da coluna. prosseguindo a marcha às 7,50 horas . A 
vanguarda, transpondo O vale compreendido entre os 
cerros da Conceição e elos Diogos, irregu larmente dei
xou ele bater lateralmente o terreno, contentando-se 
com informações de moradore s do local ; assim, às 8,30 
hora s, foi subitamente sw·preendido o grosso da colu
na, especialmente o 2.0 regimento. que marchava na 
sua testa. Constatou-se logo a presença do inimigo, 
que, armando um plano de emboscada, o realiz ava im
petuosamente. atacando este regimento pelo flanco di
reito. pela esquerda e pela frente. 

O regimento, em coluna de esquadrões e sob a in
tensa fuzilaria inimiga. partida do cimo do cerro da 
Conceição, apoderou-se por momentos de uma confu 
são natural. que se corrigiu em parte e em seguida. 
com a ocupação instantanea de uma sanga existente en 
tre as elevações referidas, fazendo. para isso. um re
cuo brusco e deixando a sua cavalhada exposta à efi
cacia dos fogos do inimigo. 

Aí. constituiu-se a tropa . determinadas as missões 
a cada esquadrão e ao pelotão de metra lhadoras, ofe
receu-se energioa resistencia, com a resposta pronta e 
ma ior intensidade de fogo. 

O 15.0 corpo auxi liar, que não foi ating ido pela 
surpre sa, em virtude de marchar à regu lar distancia. 
na r etaguarda. mesmo assim foi tomado de panico e 
dispersou -se em parte. 

Foi. en tão, determinado ao major fiscal deste regi
mento. Artur Gomes Mariante. fosse aux iliar a0 co
mandante daquele corpo na sua reconstit uição e a em
prega-lo, desbordando o flanco dire ito do inimig o, afim 
de quebr ar de pr onto a sua resistencia no cerro da 
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'Conceição, o que só se efetuou depois de algumas ho
ras de combate. 

A ação, assim generalizada, com ataques violent os 
de frente, flanco esquerdo e retaguarda, contra as po
sições ocupadas por este regimen to. coube ao 3.º es
quadrão, do comando do valoroso capitão Arist ides 
Krauzer do Canto . que se conservo u relat ivament e or 
ganiz ado. a missão mai s ardua do combate. desempe
nhando-se com bravura admirav el e galhardia na de
fesa do flanco esquerdo. onde repetidas cargas a arma 
branca eram lançadas pelo inimigo. 

Às 9 horas. o combate tornou-se mais encarniçado 
ainda. com o avanço ameaçador do inimigo e aumento 
de sua potencia de fogo, tenta ndo, assim, à viva for
ça. desa lojar o regimento de suas posições. com assa l
tos parciais à arm a branca, porem. o entrechoque das 
armas brancas tornava mais rija a fibra dos solda
dos do 2.0 regimento , que o repelia debaixo ·de vi
vas entusiasticos, quebrando -se a pouco e pouco as re
sistencias inim igas. Quan do O comandante do reg i
mento. tenente corone l J anua.rio Corrêa, dava. pesso
almente, as suas ordens aos comandantes de esqua
drões. percorrendo, a caval o, a linha de fogo, foi fer i
do grave mente na coxa, mas, mesmo assim. não fal
tou a sua atu ação no combate. formulando as suas or 
dens e mandan do transmiti-las aos seus comandados , 
pelo seu ajudante. alferes Floresta no de Souza Gute r
res. O fiscal do regimento, major grad uado Ar tur Go
mes Mariante, quando cumpria a espinho sa tarefa de 
reconstitu ir o 15.0 corpo auxiliar e esquadrão de civis, 
foi ferido, tambem , exigindo- se, desde logo, a sua re
tirada do combate . 

Agrava ndo-se O estado do comandante Jan uar io, es
te passou o comando do regimen to a0 capitão Aníba l 
Garcia 'Barão. 

O combate. agora declina ndo de in tensidade, trad u 
zia. já, a vitor ia das armas legais; aproveitan do O su
cesso. o reg imento, abandonando as suas posições de
fens ivas, tomo u a ofensiva, carrega ndo a fun do sobre 
o inimigo , que persist ia ainda no terr eno , n0 cimo do 
serro da Conceição, protegido pela materia espessa de 
sua encosta. Para isso, o pelotão de metralhadoras do
minava com barragens inte nsas as faixas de ter reno 
ocupadas pelo inim igo e proteg ia o avanço dos esqua
drões contra aquelas posições. Fe lizmente, coincidi u 
com isto o emprego do 15.0 corpo auxi liar, na missão 
que lhe foi dada . que era a de desborda r o inimigo pe
la direita. Este. vendo o perigo que o ameaçava e re
conhecendo-se impotente para resis tir o ataque. aban 
donou as suas posições. deixando no cam po da lu ta 51 
morto s e alguns feridos, dos qua is vieram mais 2 a 
falecer. em conseq uencia da gravidade de seus fari
mentos. 

Encetou-se, então. a pers eguição até a distanci a de 
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2 legu as. a qual foi sustada devido ao mau estado da 
cavalhada e a exaustão da tropa, isto às 14.30 hor as. 

Dur ou. assim, 0 combate 6 horas a fio . 
Infelizmente , por ocasião do avanço impetuoso do 

regimento, teve esta unidade a lamentar a morte dos 
soldados do 3.0 esquadrão, Antonio Moura, Atos Vi
nadé. Taltibio Prestes. Bernardino Aguirre e João Can
dido da Silva . bravos camaradas que tombaram no 
campo da honra em defesa dos sagrados princíp ios sus 
tentados pela legalidade . E foram feridos , no decorrer 
do combate. alem do comandante e do fiscal. os se
guintes oficiais e praças : capitão Arist ides Krauzer do 
Canto, tenente Orestes Carneiro da Fontoura. alferes 
Carlos Guasque de Mesquita , Valdemar Alves e Her
mogene s Alves Fagundes. 2.0s sargentos Fr ancisco An
tun es Quaresma (gravemente) , Benjam in Anaure lino 
dos Santos. Aristides de Almeida Sobrin ho, cabos Ota 
cilio Alves . Gerson Edison de Figueiredo, Benedito 
Marques de Oliveira, soldados Aristides Flor es, Sabino 
Souto. Felizardo Fonseca, Hermenegildo Rodrigues . 
João Henrique da Silva. José Borges , Mariano Merce
des, Manoel Francisco Barboza. Leonço Lima, Sebastião 
Pereir a dos Santos, Francisco Madruga (grav emente), 
Ant onio Heitor Pródes . Glicerio Teodoro dos Santos, 
Osorio Duarte (gravemente ) , Faustino Lope s, Adolfo 
Cipriano Gonçalves, Paulino Lopes da Silva. José Fer
nande s Ramos e Olimpio Ilha. 

À medida que iam caindo feridos, na linha de fren
te. eram os oficiais e praças transportados para o pos
to de saúde. localizado à retaguarda. sob a proteção de 
um acidente do terreno. 

Senhor do campo de ação, o regimento que havi a 
cessado a perseguição a0 inimigo . teve de acampar no 
prop rio local do combate, por não ha ver meios de 
transporte para os ferid os. o que fez às 15,50 horas, 
mantend o o servi ço se segurança do destacamento o 15.0 

corpo auxiliar . Procedeu-se , na encosta do ser ro da 
'Conceição. o enterra men to dos soldados morto s n 0 com
bate e providenciou-se para manter ligação com a 
guarnição de Santana, a quem se pediu os recursos 
necessario s para o socorro e evacuação dos feridos pa
ra aquela localidade. 

Dia 23 - O inimigo continua na sua fuga para 
QuaraL 

O regimento contin ua n0 acampamento de ontem. 
aguardando transporte par a os feridos. F alecer am em 
conseq uenci a dos graves ferimen tos recebidos no com
bate de ontem os 2.0 sargento Francisco Antunes Gua
resma. soldado s Osor io Duarte e Francisco Madr uga, 
que ainda se encontravam em tratamento no posto de 
saúde, os quais foram sepultados na encosta do serro 
dos Diogos. 

ÀS 9 hora s, chegaram os veículos para o tr ans por
te dos feridos. acompanha dos de quatro medico s civis 
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de Santana. os quais auxiliaram O facultativo deste re
gimento nos cur ativos necessarios. Todos os feridos 
foram reco lhid os ao Hospital da Cruz Vermelha, orga
ganizado pelo Partido Republicano de Santana. 

Ãs 14 horas, o regimento levanto u acampamento , 
marchando pela estrada Porteirinha-Palomas . com o 
objetivo de recostar-se sobre a cidade de Santana. afim 
de receber os recursos necessarios para o pro ssegui
mento das operações. 

Às 19 hor as, acampou à margem esquerda do ar
roio Porteirinha . proximo à estação do mesmo nome, 
tendo à sua esquerda o 15.0 corpo auxiliar." 

"Comando do 2.0 regimento de cavalaria da Briga
da Militar do Estado do Rio Grande do Sul . Acampa 
mento no campo dos Diogos (Caverá), 23 de novem
bro de 1924. 

ORDEM DO DIA N.0 328 

Para conhec imento e devida execução. publico o 
seguinte: 

DIARIO DE MARCHAS E OPERA ÇôES 

O inimigo rumou pa ra Santana e fez cons tar por 
onde passava que levava o objetivo de atacar aquel a 
cidade. Às 6 horas, a colun a levant ou acampa mento. 
marchando · naq uela direção , pela estrada Caverá-Por
teirinha-passo do Guedes. 

O serviço de vanguarda vinha sendo feito pelo es
quadrão do 15.0 corpo auxiliar, comandado pelo capi
tão Juvenal. 

ÀS 7,30 horas, a coluna fez alto-horario , na estan
d a de Fulgencio Silveira, e proseguiu a marcha às 
7,50 hor as. 

Por irregularidade do serviço da vangu ar da, resul
tado da pouca pr atica do servi ço militar do esquadrão 
auxiliar, por isso que deixou de bater o terreno nos 
seus flancos, às 8,30 hor as , no serro da Conceição e 
campos dos Diogos (Caverá), foi toda coluna surpre
endida por um a emboscada do inimigo , sob o comando 
de Honor io Lem es, em numero superior a 1.000 homen s. 
O 2.0 regimento de cavalaria marchava na testa da coluna e 
foi atingido em massa pelos fogos inten sissimos , que 
partiram de subito das elevaçõ es proxim as. Apesar da 
confusão natural que . então, se estabeleceu na tropa, 
esta se desenvolveu, com calma e prontidão admira
veis, entrando num a sanga ali existente, respondendo 
ao fogo do inimigo incontinentemente. 

Os bravos comandantes de esquadrões , indepen
dendo de ordem, empenha ram as suas sub -unidades 
contra todos os ponto s atacados pelo ini migo. 

O comand ante do regimento , quando. pessoalmen 
te, dava ordens aos seus comandados, caíu ferido, o 
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mesmo aconte cendo com O majo r fiscal. Artur Gomes 
Mar iante, quando auxiliava o emprego do 15.0 corpo 
auxiliar, pelo flanco esque rdo do inimig o . 

A luta continuava cada vez mais encar niçada; o 
ini migo ocupando as posições dominantes do terreno, 
já, agora. atacando nossas linha s de combate pela 
frent e, retaguarda e flanco s, preparava o seu assalto 
com barragens intensas de fuzilaria dessas posições , 
par a realiza -lo por forças ocultas nas ma tas exist entes 
nas encost as das elevações. Porém, os nossos homens, 
avançando com brav ura incomparavel. repeliram todos 
os ataques do inimigo, investidos de todos os pontos , 
e foram conquistando. um a um . os reduto s ocupados 
pelos bandoleiros do Honorio Lemes. 

O combate . assim generaliz ado em toda s as dire 
ções, de parte a parte se tornando cada vez mais in
tensa a fuzilaria e realizan do-se assaltos parciais à ar
ma bran ca. contra as mesma s linhas , todavia o ent re
choque das armas faz ia vibrar com mais ardor e entu
sia smo a coragem leonina dos bravos oficiais e solda
dos que , às vezes , por ini ciatiYa prop r ia. cometiam ras
gos de inconte stavel he roicidade . 

Destacaram-se pela sua brayw·a e ações brilhantes: 
o her ói dos combates pauli sta s, capitão Aristides Krau
zer do 'Canto, que , tendo sempre à mã o a sua sub-uni
dade. tomava a si as emprezas mais rudes do comba 
te. aYançando com muito denodo. disciplina e valor 
contra as linhas in imiga s, levando-as de vencida; o ca
pitão Anibal Garcia Barão . que, assumindo o coman
do do regimento , dirigiu a ação com denodada bravu
r a; o bravo major Art ur Gomes Marian te, que, com 
perspicacia, preparo u excelente manobra desbordante 
pelo flanco esquerdo do inimig o. muit o cooperando 
para o exito da vitoria; o intrepido t enente coronel 
Garibaldi Tomazi e seus bravos oficiais, que muito 
contribu iram com seu valor pessoal para reorganiza
rem a sua força, que se havia dispersado pela su rpre
sa do primeiro embate; o capitão Angelo de Mélo, que. 
embora com O seu esquadrão dissem inado pelos ou
tros, com poucos homens de que dispunha, opôs resisten
cia no centro da linha de combate, forte mente atacado à 
arma branca ; o valen te tenente Honorio José Téles, 
comandante do pelotão de metralhado r as, que, tendo 
morrido em seguida o cavalo cargueiro de uma das se
ções. prontamente retirou-a e. ocupando a posição que 
lhe determinei . abrindo incontinenti fogo, estabe le
ceu uma barragem de aço. impedin do que o advers a
r io se apoderasse do local onde eu estava fer ido; o ca
pit ão La udelino da Silva . tendo logo a pr inci pio ficad o 
a pé, atend eu-me com dedicação quando fui ferido ; e, 
finalmente. aos valorosos alferes Otélo Fr ota e F lores
tan o de Souza Gute rres , este ajudant e do regimento e 
aquele secretario, que o primeiro sempre esteve ao la
do do major Mar iante , auxili ando-o com aprove itamen
to na missão de qu e se inc umbia, e este tr ansmitindo 
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sempre com arr ojo e deno do as minh as ordens na li 
nh a de combate, onde lhe mata ram dois cava los em 
que montava, prime iro um e depois o outro. sempr e a 
cavalo, reunia o pessoa l disperso e dan do-lhe coman
dos de sargentos. tambem isolados. concitava-lh es a 
que avançassem sem esmerecimento. 

Abaixo, ainda transcrevo as partes que me fora m 
apresentada s, onde se registram os atos nobilitantes 
praticados por oficiais e praças : 

Do comandante do 1.0 esquadrão - "Ao Sr. Co
mandante. Parte. Comunico-vos que no combate tra
vado com a coluna re,·olucionar ia de Honorio Lemes, 
que se achava embo scada no serro e matos do logar 
denominado Conceição, o esquadrão ope rou do seguin 
te, modo: às 8,30 hora s. a coluna vinha marchando pe la 
estrada . precedida da vanguarda e, quando o grosso 
tran spunha tuna sanga , foi inopinadamente surpreen
dido por uma forte fuzilaria, vinda do serro e capone
tes adjacentes. onde se achava o inimigo entrincheira
do.recebendo fog0 de todos os flancos. Tornou -se, ai. 
imedi atamen te , uma confu são, mas os nos sos bravos 
soldados não perderam a calma. parte ganhou a sanga 
e outra parte retirou-se para o alto da coxilha e abri
ram fogo imedi atamente contra as posições inim igas . 

Eu fiquei. na s primeiras descargas, a pé . por ter si
do ferido o meu cavalo e disparado com os arreios, fi
cando, assim, impos sibilitado de reunir o pessoal do 
esquadrão . que por sua inici ativa . combatia em diver 
sas posições; em vista disso, segui pela sanga abaixo, 
acompanhando de perto o nosso bravo comandan t e, que 
foi logo adea nte ferido e posto fóra de combate. O al
fere s João Tacito dos San tos. com parte do seu pelo
tão e algumas praças de outros . combateu com bra
vura e valor no flan co esquerdo , rechassan do o inimi
go que pretendia avançar por esse flanco . O alfe res 
Carlos Guasque de Mesquita, com o seu pelotão . tam
bem no flanco esquerdo, combateu com bravura e va
lor, tendo sido ferido nessa posição, foi posto fóra de 
combate , ass umindo o comando do pelotão o 2.0 sar
gento Laurindo 'Corrêa Machado, até a ultima faze do 
combate. tendo dirigido o pelotão muito bem. O te
nente João Francisco Gonçalves ficou com parte de 
seu pelotão na sanga, de onde combateu o inim igo no 
flanco direito , tambem com bravu ra. O 2.0 sargento 
Sílvio Souto , que comandava um dos pelotões, tomou 
posição na sanga, com algumas praças . de onde com 
bateram com bravura. retirando-se depois para a ret a
guarda . Ainda na segunda faze do combate, conse gu iu 
reunir algun1as praças do esq uadrão. for mando um 
pelotão para constituir uma proteção no flanc o esquer 
do. a cuja retaguarda estava est abe lecido o pos to medi
co e. como o inimigo retirasse . o pelotão ava nçou até 
a ul tima fase do combate. 

Portara m-se com bra vur a os 2.0 s sargen tos Ar í Ri-
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beiro Giglino, Afonso Ilha e Camilo Machado Filho, 
3.0s ditos Manoel Izidro Roque e Frontino Teodoro da 
Costa. Trabalharam com calma e compe tencia os sol
dados Olímpio Ilha e Mario Varg as, como fuzileiro s, ten
do como primeiros municiadores os ditos Jacinto Figuei
redo, Mariano Mercedes e Manoel Cardoso. que aten
deram o remuniciamento com muita precisão e calma. 
Durante o combate, foram ferido s os soldad os Mariano 
Mercede s. Hermenegildo Rodrigue s, Aristides Flores e 
Glicerio Teodoro da Silva. Do pelotão extram,unerario, 
foram feridos os soldados Faustino Lopes e Osorio Du
arte, vindo este a falecer no dia seguint e. Finalmente, 
deixo de mencionar nominalmente os soldados que 
mais se distinguiram, por achar que quase todos bate
ram-se com valor. mesmo dispersos, agiram por sua 
iniciativa propria, o que notei tambem em praças de 
outros esquadrões, que encontrei no campo da luta. 
Laudelino da Silva . Capitão. Em tempo: Foi apresen
tada pelo soldado Antonio Rodrigues Cardoso uma ca
rabina Mauser, 95; pelo soldado Medeiros. um mos
quetão, que foram encontrados no camp 0 da luta. " 

Do comandante do 2.0 esquadrão - "Ao Sr. Co
mandante. Parte. Comunico-vos que, às 9,30 horas, 
tendo sido surpreendido o regimento por uma en;ibos
cada das forças revol ucionarias. comandadas por Hono
rio Leme s, no serro da Conceiçã o (Caverã). mesmo 
assim. o esquadrão de meu comando, cumprindo ordem 
superior , engajou-se no combate. Apesar da confusão 
natural que se estabeleceu na tropa tomada de surpre
sa, pude ter o esquadrão à mão e o empenhei da se
guinte maneira : designado para proteger O flanco di
reito do regimento, enpreguei tres pelotões (1.0. 3.0 e 
4.0 ), do comando dos alferes Julio Laurindo Machado. 
Osvaldo Gomes da Silva e 1.º sargento Francisco Flo
res Vieira. deixando o 2.0, tenente Simão Pacheco, à 
minha disposição, o qual. tambem . no decorrer do 
combate, entrou em ação. Todos, tanto oficiais como 
praças, portaram-se com verdadeira galhardia, proce
dendo avanços sucessivos debaixo de uma fuzilaria for
midavel , que desencadeou o inimigo, até desaloja -lo de 
suas posições. Merecem especial mensão o alferes Ju
lio Laurind o Machado, que, tendo caido ferido o coman
dante Januario, na linha da frente, ai instalou seu pe
lotão, afim de garantir este posto. que foi alvo de re
petidos ataques do inimigo; o 1.º sargento Francisco 
Flores Vieira, que, no comando de um pelotão, demons
trou calma. bravura e inteli gencia no desempenho des
sa função; os soldados Basilio Costa e Atanagildo Soa
res, que . como fuzileiro e municiador , respectivamente, 
salientaram-se pela sua bravura, avançando com admi
ravel denodo contra as barragens de fog0 inimigas. 
Temos a lamentar a morte do 2.0 sarge nto Francisco 
Antunes Quaresma e soldado João Cand ido da Silva. 
que tombaram como bravos no campo da luta; e foram 
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feridos , Sebastião Pereira dos Santos, Leonço Lima, 
Manoel Francisco Barboza. todos de carater não mui
to grave. Tomou -se ao inimigo uma carabina Mauser, 
modelo 1906, um mosquetão Mauser, uma Mannlicher e 
um carregador para fuzil automatico. Extraviou-se no 
combate um par de arreios completos do 2.0 sargento 
Francisco Antunes Quaresma, morto ; outro do soldado 
João Candido da Silva. tambem morto, e ainda outro 
do soldado Guilherme Rodrigues de Assunção. Hono
rio José Téles . Tenente comandante , interino." 

Do comandante do 3.0 esquadrão - "Ao Sr. Co
mandante. Parte . De conformidade com o Regulamen
to para o Serviço em Campanha, venho dar-vos conhe
cimento da ação desenvolvida pelo esquadrão, sob meu 
comando , no combate do dia 22 do corre nt e. Ás 6 ho
ras , conforme a ordem de marcha, o esquadrão levan
tou acampamento das pontas do Vacaquá. nas imedia
ções da estancia do Tarumã e, formando a testa do 
gros so da coluna, continuou a marcha em perseguição 
do inimigo , que havia tomado a dire ção de Porteirinha 
ou Santana. Como é de vosso conhecimento . ao atin
gir a coluna a região dos Diogo. foi inopinadamente ata
cada pelo inimigo que. de emboscada no serro da Con
ceição. grotas. sangões e serros adjacentes . procurou 
a todo tran se envolve-la completamente. Ao receber 
as primeir as descarga s, que eram de frente e flanco s. 
imediatamente fiz o esquadrão apear e tomar posição , 
no interior da sanga existente à margem esquerda da 
estrada . abri nd o fogo sobre o inimigo , que ocupára 
posições nas grotas e penhascos do serro da Conceição. 
Momentos após haver ocupado esta posição . notei a 
aproximação de linh as inimigas. que. com forte fuzi
laria . nos atacaram pelo flanco esquerdo e retaguarda . 
Nessa situ ação. abandonei a sanga e com os 1.0. 2.0 e 
3.0 pelotõe s, comandad os. respectivamente, pelos valo
rosos alferes Hermo genes Alves Fagunde s. tenente Ores
tes Carneiro da Fontoura e alferes Valdemar Alves. le
vei a efeito um contra-ataque . fazendo recuar as linha s 
inimigas ; tomei. então . posição no alto da coxilha e 
com extensa frente. mantive-a com sacrificio de muita s 
baixas . por espaço de 2 horas, visto que o inimig 0 per
sistia em dominar este ponto. trazendo por varias ve
zes encarniçados ataque s. acompanhados de toque de de
góla. mas eram valorosamente repelidos , com a mais 
destemida bravura . pelos noss os soldados. que tinham 
à frente seus abnegados comandantes. Daf por deante, 
consegui manter posições mais vantajosas. dominando 
por completo toda a frente. O inimigo , um tanto des
moralizado. procurava agora manter-se na defensiva, 
ocupando abrigos naturais e duas casas ali existentes , 
de uma das quais , na extrema esquerda, nos hostilizou 
desde o principio. Por insuficiencia de pessoal, nunca 
pude atende-las com o fogo de minhas linhas . De mo
mento . as nossas linhas conseguiram avançar com van-
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tagens e com o reforço dos pelotões Marcelino e Ta
cito . mandad os ava nçar pela extrema esquerda . a meu 
pedido , o inimigo, desmoralizado, retirou precipitada
mente, tendo sido persegu ido até regular distancia, dei
xando no campo alguns cavalo s ens ilhado s, armas , mu
nições. uma bandeira encarnada e regular num ero de 
mortos. Dada a necessidade do esquadrão apear ime
diatamente. para enga jar o combate. e em vista da 
situa ção topografica do local. não foi possivel retirar 
a cava lhada. que ficou exposta a0 fogo adversario. po
rém . a bravura de nossas praça s que. debaixo de vivo 
fogo, conseg uiram dali ret irar quase todos os animais 
que não foram ating idos pelas balas, por isso que per 
demos grande numero de animais mortos e feridos. 
Durante a ação, tomba ram no cumpr imento do seu sa 
grado dever as segu inte s praças: soldados Antoni o 
Moura. Atos Vinadé. Taltibio F'rates e Bern ard ino Aguir
re; foram feridos. eu. tenente Orestes Carneiro da 
Fontoura. alferes Hermogenes Alves Fagundes e Val
demar Alves, cabos Benedit o Marques de Oliveira, Ota
cilio Alves e Gerson Edison de Figueiredo; soldados 
José Borges, Sabino Souto, Paulino Lopes, Antonio 
Heit or Pródes e 2.0 sargento Aristides de Almeid a So
brinh o, todos com ferim entos de natureza mais ou me
nos leves. Sr. comand ante. é com desva necimen to e 
gra nde jubilo que venh o declarar-vos sent ir-m e orgu
lhoso e cheio de admiração pelo modo por que se con
duziram os homens que tive a honra de comandar . O 
valo r e a bravura demonstrados por cada um deles. 
desde o ini cio do combate. deu-me a certesa de que, 
qualquer que fosse a situação em que me encontrass e. 
teria sempre a meu lado um punhado de bravos, que 
saberi am resistir com galhadia e entusiasmo as poten
tes arremetidas do adversa.rio . impenitente e traiçoeiro. 
Cumprindo um dever de justiça, e rec onhecimento , fa
ço ressaltar a inexced ivel bravura , coragem e calma 
demonstradas pelos meus admiraveis oficiais. tenentes 
Oreste s Carneiro da Font oura. alferes Hermogenes Al
ves Fagunde s e Valdemar Alves. todos ferido s. Sem 
diminuir a bravura e heroi smo dos dois ultim os, que 
foram posto s fóra de combate , não tenho palavra s com 
que possa expre ssar o meu profundo rec onhecimento 
pelo auxilio que me prestou o tenente Oreste s Carnei
ro da Fon toura, que, apesar de ferido, manteve -se sem
pre à frente de seus homen s. com ve rdadeira abnega
ção e com firme proposito de não deixar o inimigo con
seguir o seu intento. Por isso, tenho a cer tesa . sr. 
comanda nt e. que foi um braço forte que senti sempre 
a meu lado . para o exito que tive a felicidade de al
cança r. Combateram com ardor, entusias mo e grande 
compreen são de seus deveres, sobressaindo-se dos de
mais companheiros. as seguintes praças: 2.0 sargento 
Hugo Ber enha user, 3.0 sargento Pedro dos Santos , ca
bos Otacilio Alves, Quintin o Urdapilleta Filho, Adélio 
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Antonio de Mélo e soldados Baltazar Alves da Costa. 
Antonio Heitor Próde s, Regino Urias, Martins Campos, 
Jacinto Pereira e Alcides Ramos. Tomaram parte na 
ação. ao meu comando , prestando valiosos serviços, em 
combate ndo ao lado dos que mais se salientaram. o 
sargento ajudante João Guilherme Benite s, 1.º sargen
to Olavo Alves, 2.0 dito Benjam im Anaurelino dos Santos 
e soldado Justimiano Vargas. Esteve. tambem. sob as mi
nha s ordens. durante algum tempo, o alferes Gomercindo 
Duarte. que se portou muito bem. Aristides Krauzer 
do Canto. Capitão." 

Do comandante do 4.0 esquadrão - "Ao Sr . Ma
jor Fi scal. Parte de combate . Levo ao v.osso conheci
mento que. em combate que hoje se feriu e sobre 
os bordos do ser ro da Conceição, em campo de Ful
gencio Silveira. oculta por pedras e arbustos, a força 
inimiga. calculada em 800 homen s. pouco mais ou me
nos. sob o comando do aventureiro Honorio Lemes, às 
8.30 horas. ataco u de emboscada e surpresa a nossa co
luna que. quase em massa , devido à natureza do terre
no e mesmo por supôr O inimigo longe. consoante in
formações que dos visinhos colhêra. marchava pela es
trada que se prolonga sobre a base do dito serro, o 
pessoal do meu esquadrão, como toda a coluna, teve 
que se dispersar para diminuir os efeitos do violento 
fogo inimigo, re sultando disso ter escapado do meu 
comando . Enbalde, julgando oferecer posição vantajo
sa o terreno onde se iniciou a disper são, pretendi aí 
reorganizar o meu esquadrão. o que não consegui. to
mando então posição , com elementos dispersos de ou
tros esquadrões. inclusive alguns do meu . Nessa posi
ção, visava estabelecer ligação. prolong ando a minha 
esquerda com força que combatia sobre a coxilha e 
evitar que o inimigo. de suas posições. no cume do 
ser ro . descesse como ameaçava, por uma grota que 
povôa a cabeceira da dita sanga onde se achavam, 
viesse, não só aposssar-se de alguns cargueiros de mu
nição e de regu lar numero de cavalos ensilhados que, 
na dispersão, haviam ficado abandonados. como atacar 
pela retaguarda a força que combatia na coxilha, que 
já estava recebendo fogos de frente e de um dos flan
cos. e tambem que. descen do pela sanga fosse sorra
teiramente atacar uma seção de metralhadoras. que. 
com pequena guarnição, agia isolada. A ligação não foi 
possível fazer. porque parte da força que comigo agia 
deslocou-se para outro ponto. Percebendo, então. que 
com os homens restantes não poderia manter por mais 
tempo aque la posição. mandei esses homen s pela san 
ga abaixo reforçar a seção de metralhadoras, enquanto 
eu. a cavalo, subi a coxilha. a fim de conhecer a nossa 
situação, apeando depois no caponete onde o coman
dante se achava ferido , e indo imediatamente para on
de se achava a seção de metralhadoras , afim de com 
ela proteger a retirada do comandante. Não tardou a 
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surgir da direção e ponto, cuja posição eu havia a po 
co abandonado. uma linh a inimiga de vinte e tant 
homen s. que avançou, fazendo fogo até 50 metro s. pou 
co mais ou meno s. da seção de metralhadoras. inti 
mando- a a render-se. Essa intimação. depois de bem 
verificad a. pois a principio mandei cesar fogo. sup on
do que o inimigo queria render- se, foi por mim e pe
los homens que naq uele momento obedeciam à minha 
dire ção, respondida à bala , forçando o inimig o a reti
rar- se precipitadamente. A seção estava. até então. 
sendo dirigida. com decidido valor. pelo comandan te do 
respectivo pelotão de metralhadoras. tenente Honorio 
José Téle s. Depois. como o inimigo. circundando o ser
ro. estivesse levando nossos cavalos ensilhados . que 
por ali se achavam. organizei um pequena linha . que 
dirigi sobre ele, pa ra evitar que aqu ilo continuasse. 
Após pequena resistência. o inimigo ret ir ou serr o aci
ma , tend o-o perseguido. Galgando o cume do serr o, 
percorri algumas quadra s para evitar o inimigo que. 
dividido em mais de uma coluna. já batia em re tirada 
uns 500 metros, tendo então mandado fazer fogo. afim 
de hostilizar- lhe a retaguarda. Alem de 15 praças , mais 
ou meno s, que me acompanharam. se achou tambem 
comigo o alferes Julio Laurindo Machado, sempre com 
bôa disposição e despreendimento. me pre stou valioso 
auxilio. Na base e em cima do serro. onde o inimigo 
esta va entrincheirado, encontrei 8 mortos . sendo um 
capitão e um tenente. ambos com fardamento do Exer
cito. alem de umas 10 carabinas Mauser, modelo 1908. 
e algum a munição calibre 45, que foram levadas pelo 
pes soal mais despreocupado com o inimigo. que vin ha 
logo atraz. Todo o pessoal que agiu sob a minha dire
ção se houve com valor admiravel e decisão. não tend o 
jamais trepidado no cumpriment o de minh as ordens. 
O fato do pessoal do meu esquadrão. em sua quase tota
lidade, não ter agido sob minha direção. não me inibe 
jam ais de, levado pelo mais alto sent iment o de just iça. 
proclamar . com todas as minhas forças . o valor. a te
nacidade, o heroí smo e a calma gerado s pela confian
ça na vitoria, mani festada por esses brav os. que sou
beram sempre afro ntar, com desassombro. o inimigo 
audaz e traiçoeiro. no combate de 22, ao lado do 3.0 

esquadrão. Os. oficia is de meu esquadrão explicam que 
a dispersão, que de momento se opero u e os insis
tentes pedidos de proteção . acompanhados de exclama
ções alarmantes. que lhes fizéra o comandante do 3.0 

esquadrão, foram a causa de terem eles desprezado a 
minha orientação no combate. Auto r iza-me a me ex
ternar , como acima me externei. a opinião abalizada e 
insuspeita de pessoas idon eas e amigas da jus tiça qu e 
não puderam calar ante a valiosa e incontestavel 
cooperação do 4.0 esquadrão na conqui sta da vi toria 
alcançada. Capitão Angelo de Mélo." 

Do comandante do Pelotão de Metralhado ras -
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"Ao Sr. Major Fiscal. Parte de combate. Comuni
co-vos que . no combate travado com as força s rebel
des. ·sob a direção de Honorio Lemes. no dia 22 do 
corrente. no logar denominado Conceição. 4.0 distrito 
do município de Livramento, o pessoal deste pelotão, 
embora surpreendido pelo inimigo , que se achava for
temente entrin cheirado nos ser ros e matos que ladeia m 
a estrada por onde marchava a coluna, se portou, du
rante o comba te . com muita calma e cumprindo sem
pre com a maxima pre stesa as ordens que lhe eram 
dadas ou transmitidas. O 2.0 sargento Benjamin Anau
relino dos Sant os. que comandava uma guarnição , que 
operava no flanco esquerdo do 3.º esquadrão . teve ne
cessidade de desmontar a metralhadora n. 0 127. por 
ter degolado um cartucho. ficando na camara o esto
jo, conseguindo . depoi s de muito trabalho, extraí-lo e 
tornar a montar a peça . enquanto o restante da guarni
ção fazia fogo de mosquetão. O cabo Jorge Paz. che
fe dessa peça. depois de reorganizar a guarnição conti
nuou em ação, mantendo-se em ligação com o l.º es
quadrão. continuando infelizmente a metralhadora a 
interromper o fogo , pela causa acima mencionada. Re 
ceiando ser envolvido pelo inimigo. que trazia uma 
carga contra o 3.0 esquadrão, procurou desmonta-la. 
com o auxilio dos soldados João Liberato Oliol e Zenô 
Maciel Trindade, não só para facilitar o transporte. co
mo tambem para deixa-la inutilizada , caso caisse em 
poder do inimigo , sendo isso evitado por ter o sr. ca
pitão Aristdes Krauzer do Canto, com parte de seu es
quàdrão, repelido essa carga. Quanto à metralhadora 
n.0 128. o seu funcionam ento nada deixou a desejar. 
Foi sempre apoiada pelo re stan te do pelotão, em di
versas posições de tiro. Foram ferida s as seguintes 
praças: 2.0 sargento Benjamin Anaurelino dos Santo s 
e os soldados José Fernandes Ramos. Felizardo Fon
seca. João Henrique da Silva ~ Adolfo Cipriano Gon
çalves. todos no cumprimento fiel de seus devere s. 
Depois de reunido o pelotão, procedeu-se à montagem 
da metralhadora n.0 127, notando-se a falta da chaveta 
do recebedor e de uma peça do piston . impossibilitan
do assim o seu funcionamento. Tenente Honorio Jo sé 
Téles." 

Do comandante do 15.0 corpo auxiliar - "Ao Sr. co
mandante do Destacamento coronel Januario . Parte. 
Cabe-me levar ao vosso conhecimento a ação do 15.0 

corpo auxiliar, de meu comando. no combate travado 
com as forças de Honorio Lemes. no dia 22 do corren
te, no serro da Conceição. Nesse dia, obedecendo as 
vossas ordens, levantou o corpo acampamento da es
tancia de Bôa Vista. fazendo o 2.0 esquadrão , auxilia
do pelo tenente Marcelino Rodrigue s, e sob o comando 
elo capitão Juv ena l Soares. a vanguard a da colun a;os 
1.0. 3.0 e 4.0 esquadrões. marchando no grosso da colu
na, à retaguarda do 2.0 regimento ; o 4.0 pelotão do 3.0 
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esquadrão fazia o serTiço de retagua rda . Após um 
pequeno alto . nos campos de Ful gencio Silveira, quan
do o corpo contin uava a sua marc ha. foi. de surpresa. 
atacado pelo inimigo , que se achava entrincheirado. 
convenientemente . em un s serros existentes no campo 
de Fil adelfo Diogo Hamilton . à margem dire ita do pas
so da Conceição , donde rompeu forte fuzilaria , simul
ta neamente da frente, flanco direito e retaguarda . es
ta belecendo a natural confusão . verificada na colun a le
ga lista. ficando cortado o esquadrão da vanguarda. 
que, mai s tarde. tomou posiçã o em um banhado. isto 
é, em um morro existente à margem esquerda de um 
banhado , onde começou a auxiliar a re sistenci a do flan-
co esquerd o. Restabe lecida. porém. a calma e tomadas 
as disposições para o combate. colocou-se o 15.º corpo 
e começou a auxiliar a atuação do 2.0 regiment o. no 
flanco direito. onde o inimigo tentava insistente1:1.ente 
envol ver a coluna sob o vosso competente comando. 
Depois de cerrado fogo, este corpo, de acõrdo com o 
heroic o 2.0. avanço u nas trincheiras inimiga s da di-
reita, desalojando-as completame nte. pois o in imigo. 
não re sis tindo o ataque, abandono u essas posições. que 
foram ocupadas por este corpo. Os oficiais e praças 
dest a unidade auxilia r se houveram todos de modo lou-
vavel, cumprindo. cada um. com o seu dever de solda- ,. 
do da ordem. dist inguin do-se. porem. pela sua ativida-
de po~ta em sen·iço dur ante o comba te . bem como pe-
la bravura com que agiram. os c~pitãe s Ataliba Pache-
co de 'Campos, ajudante. e Olavo Móta. comandante do 
l.º esquadrão, e que comando u o ataque às trinchei-
r as inimi gas. O esquadrão de ci,ts. de Rosa rio. que 
acomp anha este corpo. tambem pres tou relevante s ser-
viços. Tivemos. no 15.0 corpo. os seguinte s mortos e 
ferido s: mortos . solda dos Ariovalclo Pinto. Taltibio José 
da Rosa. Acelino da Rosa. Alvaro Jaque s, Olimpio Vi-
eira. João Elpidio Vieira; feridos. major Pedro Franco 
e tenente Telmo Rodrigu es. sargentos Abilio de Sou-
za Vieira . Virgilio de Mesqu ita. cabos Euclide s Fa
gunde s. Crispino Pacheco de Campos. Adernar de Avi-
la Soare s. soldado s Néro Pompilio Pire s. Maurilio de 
Souza. Manoel José Paulo. José Ramo s da Silva. Ama-
rante Severo, Jo ão de Mélo. Valeriano Souza. Alvarino 
da Rosa, Manoel Lerino e Idalen cio Lope s. Do esqua -
drã o de Rosario: morto . Ele odoro Gomes: e feridos, 
Osorio de Lim a, Evaris to Ferreira do Prado e Julio 
Pereira da Silva. Extraviados: foram ext raviados , du-
rante O combate. alguns soldados. muito s dos quais já 
voltaram ao corpo. Prezas de gu erra : pelo esquadrão 
de civis do Rosario. foram feitas as seguintes prezas 
de guerra: uma bandeira nacional. 303 t ir os de diver-
sas arma s. um carregador de pisto la automatica. var ias 
arma s de diverso s t ipos. arreiamentos e barraca s. Gas- ~ 
tou-se, durante as horas de combate . 42.000 tiros. 
Atingiu a mais de 100 o numero de cava los mortos no 
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combate, pertencentes a oficiais. bem como alguns da 
cavalhada. Eis, em resumo, 0 que foi a atuação do 15.0 

corpo , de meu comando, no memoravel combate do dia 
22 do corrente, onde, mais uma vez, se cobriram de 
glorias as armas da Republica. Cumpre-me agora con
gratular-me com o valoroso comandante da coluna e 
do 2.0 regimento. que soube elevar bem alto o tradicio
nal bom nome que. merecidamente. tem conquistado 
nos assinalados serviços prestado s à Patria e à Repu 
blica , cujos inimi gos impen itente s e impatrioticos , ainda 
agora, desarrazoadamente, infamemente, atentam. Ga
ríb aldi Tomazi. Tenente coronel comandante." 

Ainda trascrevo outra parte do comandante do pe
lotão de metralhadoras: "Sr. Comandante. Parte. 
Cumpre-me o agradavel dever de levar ao vosso co
nhecimento que . no combate travado a 22 do corren t e, 
no logar denominado serro da Conceição . 4.0 distrito 
deste municípi o, com a coluna re volucionaria , coman
dada por Honorio Leme s. 0 alfere s Gastão Barboza, 
que dirigiu uma das peças de metralhadora , se houve 
com uma brav ur a admiravel , tornando-se , por isso, digno 
dos maiores louvore s. Este oficial , mais um a vez. 
demon strou sangue frio, coragem já revelado s por oca
sião do combate do Ibir apuitã, na ponte Borge s de Me
deiros. Honorio José Téles . Tene nte. " 

Serviço de saúde 

O serviço de saúde esteve a cargo do capi tão dr . 
José Antonio Walmarath. que atendeu os feridos com 
solicitude . 

Congratulaçõ es à tropa 

Meus camaradas! Verdadeiramente jubiloso com a 
vitor ia que alcançastes, no serro da Conceição (1Cave
rá) , contra os inimigo s da ordem . congratu lo-me con
vosco, por mais esta brilhante pagina que se abre na 
Historia da Republica . com re levo admiravel da bra
vura do soldado gaucho. O Rio Grande heroico vibra 
de entusiasmo, neste momento. contemplando tão digno s 
filhos; e, eu. testemunha que fui do vosso denodo 
sem par. cometeria . por certo, uma injustiç a. se não 
dissesse nesta orde m do dia que foste s vós quem. como 
bravura e denodo. rechas sou o inimi go encarniçado. no 
combate sanguin olent o do ser ro da Conceição. Tom
baram como bravo s, que preferem a morte gloriosa no 
campo de batalha a voltarem para seus lare s enxova
lhados pela deshonra. 6 mortos e 20 feridos deste regi
mento, dos quais já moreram 2, e mais mortos e feri
dos do 15.0 corpo auxiliar, virtuosos camaradas, que 
sacrificaram as suas preciosas vidas , defendendo os 
brios da Republica. 
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Louvores 

Cumpre-me o dever de . louvar: o tenente coronel 
Garibaldi Tomazi, pela sua atuação brilhante no com
bate. empregando . vantajosamente. a sua unidade; o 
major graduado deste regimento. respondendo pelas fun
ções de fiscal. Artur Gomes Mariante. pela sua distin
ta bravura e aptidão que revelou em todo O combate; 
capitão Aristides Krauzer do Canto. pelo va lor e inteli-
gencia demonstrados nos momentos mais difíceis do 
combate; o capitão Laudelino da Silva. que, ficando a pé, 
por lhe ter sido morto o cavalo. sempre conservou-se ao 
meu lado, dispensando-me cuidado s, quando fui ferido; 
o tenente Honorio José Téle s, pela sua calma valorosa, 
jamais perdida; o capitão Angelo de Mélo, que , ainda 
mesmo com o seu esquadrão disseminado pelos outros, 
reuniu algum pessoa l e chegou , com muita coragem: 
quase ao entrevero à arma branca; o capitão Aníbal 
Garcia Barão, que, feridos eu e o major fiscal. ass umiu 
o comando do regimento , onde revelou valor, calma e 
aptidão militar; e, finalmente . os alferes Edumundo Os-
suoski, quartel mestre , que. no desempen ho de suas 
funções, portou-se com muita atividade; Otélo Frota , pe-
lo auxilio valoroso prestado ao bravo major Mariante ~ 
na reorganização do 15.0 corpo; e Florestano de Souza 
Guterres. pela bravura demonstr ada ao transmitir as 
minhas ordens. Ficam louvad os, tambem , todos os ofi-
ciais e praças deste regiment o, constantes das partes 
dos respectivos comandantes de esquadrões, consoante 
as notas nas mesmas consignadas. 

Autorizo o comandante do 15.0 coropo a elogiar os 
oficiais e praças de sua unid ade. que mai s se distingui
ram durante o combate. 

Exclusões 

É com o mais profundo pezar que determino sejam 
excluídos do estado efetivo do regimento e dos esqua
drões a que pertencem os 2.0 sargento Francisco Antu
nes Quaresma. soldados Antonio Moura, Atos Vinadé, 
Taltibio Prates, Bernardino Aguirre. Olimpio Ilha Se
gundo, João Candido da Silva, Osorio Duarte e Fran
cisco Madruga, mortos valorosamente no cumprimento 
de seus deveres militares. 

Baixa dos feridos 

Baixaram aos hospitais da Cruz Vermelha e Santa 
Casa, em Santana. respectivamente . os tenente coronel 
Augusto Januario Corrêa, major Artur Gomes Mariante, 
alferes Hermogenes Alves Fagunde s. Valdemar Alves. 
Carlos Guasque de Mesquita, cabos Benedito Marques de 
Oliveira, Otacilio Alves, Gerson Edison de Figeired o So
brinho, soldados José Borges, Sabino Souto, Paulino Lo-

, 
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pes da Silva, Ant onio Heito r Pródes . Mariano Mercedes, 
Hermenegildo Rodrigue s, Aristides Flores , Faustino Lo
pes. Sebastião Pereir a dos Sant os, Leon ço Lima , Manoel 
Fr ancisco Barboz a, Feliz ar do Fon seca. Jo ão Henrique da 
Silva e Adolfo Ciprian o Gonçalves. 

'Continu aram a pr estar serviços, mesmo feridos . o 
capitão Ari stides Krauzer do Canto. tenent e Orestes Car
ne iro da Fo ntour a. sargentos Benja min Anaur elino dos 
Sant os. Ari stides de Almeida Sobri nh o. soldados Grego
r io F ort un ato da Silva e José F erna nd es Ramos. Au
gusto J an uari o Corrêa. Tene nte coronel comandante ." 

Foi mais um a prova essa por que passou o valoroso 2.0 regi
mento . Graças ao valor . à ext raord.inaria energia e. sobretudo . ao 
grande amor que seus componentes sempr e vota r am à unidad e. 
saíu-se déla airosamente . escre vendo mais uma br ilhante pagina 
n0 seu histori co, de corp o abneg ado e votado sempre aos sup e
riore s int er esses do Estado e da Nação. 
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CAPITULO XVIII 

- O 11.0 corpo auxiliar , de Santa Ma
ria, na perseguição aos rebeldes de Honorio 
L emes e Zéca Néto . - Tiroteios junto ao 
arroio São Sepé, na fazenda de Feliciano 
Corrêa, e no rin cão dos Aires. - Combate 
do passo do Cassão. - O 11.0 corpo sur
preende Honorio e Zéca Néto proximo ao 
passo das Carretas. - Morte do capitão José 
Lad eira Lisbôa. - Os dois chef es rebeldes 
emigram para o Uruguai. - Apreensão de 
armamento. - Grupo de Batalhões de For
ças Auxiliare s. - Combate de Tupanciretan . 
-Morte do capitão ·Teodolindo Costa. - va
rios tiroteios do 3.0 corp,o auxiliar, na re
gião de Palm eira. - Destacamento E steves. 
- Ataq ue a Liv ramento. - Com bate dos 
Galpões. - Infame s acusações ds tropas le
gais. - 1.0 regimento de cavalaria, na re
gião missioneira . - Combate no rincão dos 
Antun es. - Boletim da Brigada Militar. -
Combate no passo dã Cruz, sobre o arroio 
Conceição. - Morte do tenente coronel dr. 
Aragão Bozarw, comandante 11.0 corpo au
xiliar. -

Ao dar-se o levante do 3.0 batalhão de enge nh aria em Ca
choeira, o 11.0 corpo auxiliar , de Santa Maria. sob o comando do 
tenente coronel dr. Julio Rafae l de Aragão Bozano , rece beu or
dem de seguir para a r egião do arro io Santa Barbara , afim de 
auxiliar as operações contr a aquele s rebelde s. 

Pel a madruga da de 16 de novemb ro, nas proximdades de Ca
çapa va. reuniu -se-l he, vindo de São Sepé , o seu 2.0 esquadrão, que, 
durante o trajéto. batera , na margem direita do ar roio deste no-
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me. um grupo rebelde, chefiado por Laurindo Costa. pondo-o em 
debandada e tomando-lhe alguns cavalos. 

A 19. após uma serie de diligencias , dois piquetes. sob o co
mando dos alferes Assis Ferraz Machado e Valdomiro Soares , ba
teram , na fazenda de Feliciano 'Corrêa. o grupo rebelde chefiado 
por João Castelhano, fazendo-lhe 2 mortos, 2 feridos e um pri
sioneiro. 

O mesmo alferes Valdomiro e seu piquete tiveram. a 21. no 
rincão dos Aires. novo encontro com remanescentes daquele gru
po, causando- lhes baixas. Nesse encontro, perdeu o piquete o 
sargento Manoel Aires de Siqueira . 

A 4 · de dezembro. o 11.0 corpo atingiu o passo dos Enforca
dos, onde pernoitou . tendo ai encontrado forte s vestígios de re
cente passagem de uma força. 

No dia seguinte. muito cedo. o corpo movimento u-se e. às 10 
horas, alcançou a coluna de Honori 0 Leme s, no passo do Cassão , 
com a qual engajou combate. descrito no telegrama a seguir. que 
o tenente coronel Bozano dirigiu a0 comando da 3.ª Região Mi
litar: 

"N .0 13. Data: 5-12-1924. - Ontem. às 17 horas. 
acampei no passo dos Enforcado s. donde a coluna de 
Hon ori0 Lemes partira às 10 hora s. Alta madrugad a. 
hoje. em marcha forçada. vim no ra stro da coluna re
belde. direção passo Cassão, que vadeei. vindo sur
preende r Honorio acampado meia legua distante , na 
estra da do passo do Velhaco , em posição fortíssima. 
Basta declarar que . para descer as verten te s. em que 
a coluna rebelde estava colocada. só consegui fa
zer pelo friso da serra por onde vai a estrada e que 
não dá pas sagem para mais de 2 homens. lado a lado . 
Cortando as sentinélas da coluna de Honorio , rapida
mente desci sobre as posições ocupadas por éla. Foi 
indescritível o panico dos masorqueiros, cuja inepcia 
vai a tal ponto que as cinco linhas de fogo que form a
ram o fizeram em posição tã o desvantajo sa, que as ani
quilamo s a pata de cavalo , tomando até os carrega
dores dos fuzis-metralhadoras , que eles empregavam 
sem sucesso. Fugando o grosso dos rebelde s pelos des
filadeiro s da serra. em direção ao passo do Velhaco. 
procurou Honorio incorporação com Zeca Néto . acam
pado meia legua distante , no rincão do Inferno . De 
perto, continuando a perseguição, no passo do Velha
co e na casa de José Antonio Luiz e. depois. no rin
cão do Inferno. tentara m masorqueiros resistencia , que 
foi vencida pela nossa for ça. com insuperavel ga lhar
dia. Neste momento, 16 horas. capitão Ulisses Coelho. 
com 100 homens , persegue os dois generais da masór
ca. que galopam em direção ao Cerro Chato. Tivemos. 
até agora, um soldado morto e um ferido . tendo ve ri 
ficado . já 8 mortos do inimigo, supondo eu, no entanto . 
que esse numero cresça em muito, em vista dos cava
los ensilhados que pegamos, em numero de 43, até ago
ra. Tomamos mais de 400 cavalos, mais de 60 ar-

/ 
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mas, 2.300 tiros, 8 espadas de oficial, enorme quanti
dade de apetrechos de ranc ho, · notas de vendas de cou
ros e o correspondente dinheiro. e grande quantidade 
de proclamações. assinadas por Zéca Néto e um tal ge
neral Olinto de Mesquita e dirgidas às classes armadas 
e ao povo do Rio Grande. Honorio e Zeca Néto não 
têm mais de 400 homen s. sem resistencia. ressabiados. 
Ainda agora meus piquetes estão batendo os matos 
circunvisinhos . donde. de momento a momento, me che
ga O éco dos tiros. Grupos em debandada seguiram 
r umo de Bolena. alguns a cava lo e a maior parte a 
pé. Hoje mesmo continuare i a marcha perseguição ma
sorqueiro s. 11.0 corpo auxiliar. jubiloso pelo feito 
que em defesa da ordem legal teve oportunidade de 
praticar, congrat ula-se com v.ex .. a quem vivamen· 
te saúdo. Atenciosas saudações. Aragão Bozano . 
Tenente corone l. " 

Continuando a perseguição sem treguas. a 7. o 11.0 corp 0 apro
ximou-se da fazenda de Pedro Monteiro, onde se achavam os re
beldes . que fugaram. deixando carneadas muita s vacas e ovelhas. 

Em te legrama desta data , ao comandante da Região. o seu 
comandante informou terem sido encontrados mais 6 mortos e 
que obti véra informações de que os rebeldes haviam enterrado 
outros 5, elevando-se, assim, o seu numero a 19; e que levavam 
diversos feridos. algun s em estado grave. 

Pela tarde de 8. o 11.º corpo chegou ao passo das Carretas , 
onde. segu ndo avisos que ia recebendo pelo caminho, os rebeldes 
tinha m deixado uma éspéra. enquanto que o restante da colun a 
seguia vagarosamente para descansar pouco adeante, pois ju lgava o 
passo intransponível. devido à cheia. 

Havia . nesse ponto, duas estradas: uma. a do passo. que vi
nha ao vau pela esquerda. e outra. da direita, que ia ao porto. 
pela qual trilhava o adversario. 

Por infelicidade dos dois generais rebeldes, a va nguarda avan
,çou pela direita indo à praia. e a( iniciou forte tiroteio, no qual 
foi ferido o dr . Mario Muratori. que. espontaneamente, acom
panhava O 11.º corpo. com regalias de oficia l . 

Tomando providencias. o tenente coronel Bozano fez atra
vessarem o rio. a nado. vario s elementos , o que levou o adversario a 
abandonar as posições que ocup ava. 

Em seguida. o propr io comandante avançou com dois esqua
drões , encontrando forte resistencia um quilometro alem do pas 
so, mantida . entretanto, por pouco tempo. pois. logo em Sf,lguida. 
os rebeldes abandonaram as posições e fugiram. persegu idos pe
los legalistas, havendo nessa ocasião varios choques corpo a cor
po. em um dos quais foi mort o o bravo capitão José Ladeira L is
bôa e ferido à arma branca o cabo João Alves. 

No campo da luta . ficaram 26 mortos rebelde s. 
Finalmente . a 13. quando se achava nas proximidades da ser

ra do Asseguã. recebeu o 11.0 corpo a noticia auspiciosa de que, 
ante a energica e tenaz per seguição que lhe s movia, Honorio Le· 
mes e Zeca Néto haviam emigrado para a Republica do Uruguai. 

Ã respeito das operações finais contra a coluna dos dois che-
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fes rebeldes, o Quartel General da 3.ª Região Militar forneceu à 
imprensa de Porto Alegre, em data de 15 de dezembro. a seguin
te nota oficial: 

"Os rebeldes de Honori o Lemes e Zeca Néto. em 
sua fuga para o sul. após a derrota que lhes inflingiu 
o tenent e coronel Bozan o, no passo das Carretas , na 
tarde de 8 do corrente, surgiram no dia 10, às 20 ho
ras , mai s ou menos. entre as estações Santa Rosa e 
Candiota , onde detiveram um trem de carga. Os re
beldes estavam entregues à faina de incendiar os car
ros de mer cadorias, quando foram atacados pelo coro
nel Vasco Costa e puzeram- se novamente em fuga. 
Sob a tenaz perseguição dos tenentes coroneis Boza
no e Hipolito Ribeiro. continuaram apressadamente na 
direção da fronteira de Bagé . onde os aguardava o 
10.0 corpo e desordenadamente disper sos µassaram pa
ra a Republica do Urugu ai. entre o passo da Mina e 
o serro do Asseguá . As autoridades militares uruguai
as dessa zona declararam ao comandante da tr opa le
gal que os rebeldes haviam entrado no Uruguai. sem 
armas. Deante de tal declaração, o tenente coronel 
Delfino Silveira. comandante do 10.0 corpo auxiliar. 
mandou revi star os matos e grotas em que era prova
vel haverem os rebeldes escondido suas armas . Essa 
diligencia. dirgida pelo major Pedro Osorio de Lima~ 
foi coroada de exito. Numa das grotas, perto da estan
cia da viuva Praxedes. foi encontrado o seguinte 
material bélico , ocult o pelos rebeldes: 208 mosquetõe s 
Mauser, 100 fuzis Mauser. 16 fuzis Remington . 24 fu
zis Manlicher e 8 Winchester . 2 fuzis - metralhadoras, 
30 espadas. uma lança e 5. 000 cart ucho s de guerra. 
As armas estavam sem fer rolhos. O major Pedro Oso
rio informou que Zeca Néto seguiu para Mélo e Ho
norio Lemes , com O resto de seu bando , está na estan
cia da sucessão Freita s Mercio, no Uruguai. No dia 
13 do corrente , parte das força s do coronel Enéa s Pi
res, sob o comando do tenente coronel Valzumiro nu
tra bateu os rebeldes dos chefetes Laurindo Abreu, 
Chicuta Mariano e Batista França, no passo do Reúno, 
no rio Turvo , região de Guaritas. Os rebeldes deban
daram , deixando 10 mortos , inclusive os 3 chefetes." 

Vemos, do final da nota acima. que o 3.0 corpo auxiliar , na 
região de Palmeira . combateu um grupo rebelde . sobre o rio 
Turvo, abatendo, durante a ação, os 3 chefetes que o dirigiram . 
alem de outros . 

Em meados de outubro, portanto antes da eclosão do movi- ~"' 
mento subversivo, neste Estado. foi organizado um Grupo de Ba-
talhões de Forças Auxiliares, composto inicialmente dos corpos 
auxiliares 8.0 e 9.0. afim de ser incorporado a um destacamento 
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que. sob o comando do coronel Enéas Pompilio Pires.. iria esta
cionar na divisa do Rio Grande do Sul com o Estado de Santa 
Catarina. 

Para comanda-lo. foi designado o tenente coronel instrutor, 
em comissão, Artur Otaviano Travassos Alves. que levou, como 
seus auxiliares. os seguintes oficiais e praças da força efetiva: 
major graduado José Rodrigues Sobral, alferes Antonio Vitor 
Mena Barreto Sobrinho; como amanuenses, o 2.0 sargento Euri
co Luteroti Santos e o 3.0 dito Lourival Rodrigues Sobral; enfer
meiro, o 2.0 sargento José Figueiredo ; ordenanças, os cabos Ci
priano Dias, Franci sco Fernandes dos Santos e Julio Teixeira; e 
com0 encarregado das montadas e para outros mistere s, os sol
dados Percil1ano Nunes, João l\Ianoel da Silveira. João Guarani. 
Leopoldo Rangel e João Manoel Lisbõa. 

Concentrados em Passo Fundo todos os elementos que o de
viam constituir , foi, a 23, organizado o grupo de Batalhões . ao 
qual. posteriormen te. foi anexada um a ala do 7.0 corpo. de São 
Borja. sendo. porem. dele desligada poucos dias depois, a 2 de 
novembro. 

A 14, deste mês. achando-se acampado na vila de Palmei
ra, foi o Grupo desligado do Destacamento Coronel Enéas e re-

• cebeu ordem de ir estacionar em Tupanciretã. onde, a 25, pas
sou a integrar o Destacamento Coronel Fr ancelino. 

Na madrugad a de 2 de . dezembro. os revo lucionario s de São 
Luiz, São Borja e Santo Angel o. em numero de 800 homens . co
mandados pelos capitão Luiz Carlos Prestes, tenentes João Pedro 
Gay e Bra sil Cabral , atacaram esta localidade. 

O combate teve inicio às 5.30 horas e se prol ongou. encarni
çado, durante 7 hora s. sendo o ataque, afinal, completamente re
pelido pelas forças legais. que guarneciam a cidade. compostas do 
7.0 batalhão de caçadores, I/10. 0 regimento de infantaria e do Gru
po de Batalhõe s de Forças Auxiliares, todos sob o comando do 
corone l Francelin 0 Cezar de Vasconcélos. 

Ante a energica resistencia oposta pelos defensores, os ata
cantes retiraram -se, perseg uido s. 

Durante a ação. foi morto o bravo capitão Teodolindo Costa. 
do 8.0 corpo auxiliar. que tev e. ainda. 8 praça s ferid as; o 9.0 cor
po teve. tarnbem . 2 praças fer idas. 

Em seu boletim de 6, o tenente coronel Tra vassos fez a se
guinte exposição , sobre esse combate: 

Pela s 5 horas do dia 2. o capitã o Firmin o Camar
go. ajudante do 8.0 B.A. , me comunicou que patrulhas 
de cavalaria inimi ga se mostravam na direção geral 
N. e que nos sas tropas as pressentiram desde às 4,30 
horas. Liguei-me. imediatamente, ao comando do Des
tacamento e aos comandante s do 7.0 BC . e l.º Btl./10. 0 

R . I. Percorrendo as frentes prova veis de ataque à 
povoação . então entregues sómente ao Grupo de Bata
lhões de Força s Auxiliares, verifiq uei demonstrações de 
forte s colunas de cava laria . na direção N. Assim sen
do. orientei, pelos tramite s militares. uma compa nhia . 
tenente Olmerindo. do 7.0 B.C., para o flanco direito 
do 9.0 B. A., por ter este batalhão , disponível. s6men-____ ___, 
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te um a companhia. Ás 6 hor as, o inimigo pronunciou 
seu esforço principal na fazenda de Braziliano Mo
rais, chegando a ocupa-la. Nesta situação , estavam as 
companhias tenente Fidelcino Borges e capitão Teo
dolindo Costa, ambas do 8.0 B. A., orientadas para o 
ponto atacado. Nesta progre ssão, o capitão Teodolindo 
tombou, heroicamente, tendo assumido o comando de 
sua companhia o tenente Irineu Ribeiro da Silva. Am
bas as companhias pros segu iam no esforço, quando li
gando-me novamente ao comandante do Destacame n
to, pedi auxilio do 7.0 B.C .. que mandou apresentar o 
pelotão tenente Roberto. com quem me entendi, pes
soalmente, dando-lhe a missão de tomar a casa da fa
zenda. Braziliano. ÁS 12 horas. mais ou menos, o ini
migo retirou-se, deixando um prisioneiro, 30 mortos, 
cavalos ensilhados, grande quantidade de armamento, 
muni ção e arreiamento. Pel as informações colhidas, 
sabe-se que, dos mortos revolucionarios, 3 serviam co
mo capitães, assim como o prisioneiro tinha, tambem. 
essa graduação. Neste combate, tivemos um capitão 
morto e 10 praças ferid as. a saber: morto - capitão 
Teodolindo Costa; feridos - do 8.º B. A.. 2.ºs sarge n
tos Juvencio Luiz Jordão e Jorge Soares de Lim a, sol
dados Laureano Zeferino Vieira . Mariante Luiz de Li
ma. Oliveira Pinheiro Cruz, Maurilio Garcia. Izaúl 
Borge s, Parides Mortari; do 9.0 B.A . . clarim-mór Adoh 
fo Tavares e soldado José Soares de Andrade." 

Alem das baixas mencionadas no boletim acima. 0 7.0 bata
lhão de caçadores teve. tambem. um soldado morto e 2 feridos. 

O 3.0 corpo auxiliar, depois de seu regresso de Santa Catari
na. desligado do Destacamento Varéla. estacio nou em Palmeira, 
sua séde. em cuja região iniciou um a série de operações para ba
ter grupos rebeldes que se tentavam formar , alguns dos quais 
com o unic 0 intuito de praticarem depredações e roubo s, aprovei
tando-se da situação anormal em que se achava o Estado. 

Assm, nos primeiros dias de dezembro, um contingente do re
ferido corpo bateu um grupo, que viéra de Santa Catarin a, pro
curando internar -se no Rio Grande, pelo Alto Uruguai. Neste en
contro, a torça legal teve um soldado morto e os sediciosos per
deram 6 homen s. 

A 4, à tarde, outro contingente de 50 homens bateu, na s ma
tas do Parí, um grupo sedicioso, morrendo seu chefe, conhecido 
por Domingos Ruivo , e mais 2 companheiros. 

Finalmente, a 13, os capitães João Cancio e Turibio dos San
tos, respectivamente com o 2.0 esquadrão e um piquete de 30 ho
mens, bateram no rincão da Guarita. os grupos sediciosos che
fiados por Laurind o de Abreu, Chicuta Mariano e Batista Fran
co, os quais foram mortos com mais 7 companheiros, tendo a for
ça legal perdido um soldado. 

• 
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Este encontro é o mesmo a que se referiu a nota oficial do 

comando da 3.ª Região Militar, que transcrevemos atraz. 

Depois do combate do serro da Conceição. o comando da 3.ª 
Região Militar. a cuja disposição estavam todas as forças estadu
ais. reso lveu organizar um destacamento constituido pelos 2.º re
gimento de cavalaria. 1.0 e 15.0 corpos auxiliares e dois esqua
drões do 10.0. confiando o seu comando ao tenente corone l Emi
lio Lucio Esteves, cujo valor e competencia haviam sido sobeja
mente demonstrad os na direção da tropa da Brigada Militar, que 
operou em São Paulo . 

A esse destacamento. foi dada a missão de perseguir tenaz
mente as colunas revolucionarias que surgisse m na "Circunscrição 
Sudoéste" da "Zona Oéste", ou melhor na regiã o da fronteira 
com o Urugu ai. 

Depois de cumprida a incumbencia preliminar. de fazer re
parar a linha ferrea. entre Rosario e Santana. grandemente de
predada por grupos sedicios os - missão para a qual teve o apoio 
do 2.0 batalhão de infantaria. sob o comando do tenente coronel 
Amadeu Massot -, o tenente coronel Esteves chegou a esta ultima 
cidade. a 23, constituindo, em seguida. o destacamento. do qual, a 
30, foram desligados os 2 esquadrõe s do 10.0 corpo auxiliar . 

Ciente de que um grupo revolucionario . chefiado por Bande i-' 
ra Teixeir a e Julio Barrios. este ex-oficial do Exercito Uruguaio. 
incursion ava pelo interior do município de Livramento, 0 "Des
tacamento Tenente Coronel Esteves" pôz-se em marcha. afim de 
persegui- lo e bate-lo, tendo pernoita do. a 9 de dezembro. no pas
so do Cerrit o. 

Na tard e do mesmo dia, a coluna de Julio Barrios acampou 
entre o marco de Galpões e o Cerro Chato. estando a ela incor
porado Panta Trind ade. que se tornou um dos chefes. 

Às 7 horas do dia 10, o Destacamento Esteves levantou o bi
vaque, iniciand o, em segu ida . a marcha na direção das nascente s 
do arroio Sarandisinho. afluente da margem esquerda do Ibir a
puitã, regiã 0 que foi atingida pelas 10 hora s. · 

Na tarde desse dia. a coluna rebelde atacou a força legal. no 
marco do Lopes. retir ando-se depois para a região de Galpões. 

À um a hora do dia 11. o Destacamen to rompeu a marcha, na 
direção do Serro Chato. atr avés do campo. apesar da escuridão 
da noite. 

Algumas horas depois. o comandante Esteves recebeu infor 
maçõe s de que os rebeldes atacavam fortemente a cidade de Li
vramento. com uma extensa linha de fogo. desde a fronteira, en
tre o marco do Lopes e a cidade. até o passo do Registro. e que. 
nas na scente s do Ibirapuitã. estava reunida um a tropa supondo
se ser a cavalhada dos rebelde s . 

Em consequencia. o Dest acamento acelerou a marcha. para 
apr oximar-se da cidade. 

Ao clarear do dia. na s proximidades daquel as nas centes. o 
Destacamento articulou-se. conforme ordem previamente expedida. 
prosse guin do a marcha através de canhadas e grotas . em região 
aciden tadiss ima. 

- - ~ - - - - - - -- - -
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ÀS 5.30 hora s, ao transporem as avançadas a crista militar 
da coxilha entre os marcos do Lopes e dos Galpões, os seus ho
mens saltaram em terra e romperam fogo: eram os rebeldes que 
haviam sido surpr eendidos e. em pouco, intensifico u- se a fuzilaria. 

Ao 1.0 corpo auxiliar, foi determinado que. a galope . se apoi
asse sobre a linha divisoria com o Uruguai e atacasse os rebel· 
des na direção do marco do Lopes, procurando joga-los para o 
interior, sobre os esquadrões do 2.0 regimento. 

Enquanto o 1.0 corpo procurava cumprir essa missão , os re
beldes formaram extenso escalão de fogo, perpendicu larmente àque
la linh a e um outro a ela pararélo, em territorio uruguaio. A 
sua fuzilaria recrudeceu neste momento. 

Uma linha de atiradores, orientada pelo capitão Candido Silva, 
recuou com algumas baixas. Ante essa situação, 0 comandante do 
1.º corpo, tenente coronel Miguel Luiz da Cunha, não vacilou e 
conduziu sua unidade em violenta e impetuosa carga de cavala
ria contra os rebeldes, levando-os de roldão sobre a linha divi
soria. Entretanto, entrincheirados e abrigado s em territorio uru
guaio, os rebeldes abriram viva fuzilaria sobre o flanco direito 
daquele corpo. 

Deante de tal sit uação, o tenente coronel Miguel Cunha não 
hesito u em prolongar a carga para o sul. obrigando o inimigo a 
se internar precipitadamente naquele territorio . 

ÀS 6 horas, estava findo O combate. 
, O 1.º corpo percl,eu nesse embate os soldados Alvaro Corrêa e 
Paulino da Silva Ubatuba, teve 4 feridos e um extraviado. Do 
adversario, foram contados 27 mortos , não tendo sido possível ave
riguar o numero de feridos. 

Em sua ordem do dia n.o 13, de 11, o tenente coronel Este-
ves assim descreveu o encontro: 

"0 Destacamento levantou o bivaque da estancia 
de Perseverando Santana. nas nascentes do Sarandí. ho
je, à 1 hora, reencetando a marcha rumo ao sul para 
a região dos Galpões, onde estavam acampados os re
beldes de Julio Barrios, Bandeira Teixeira e Panta Trin
dade, conforme as ultimas informações recebidas de di
ferentes meios. Era minha intenção alcançar aquela re
gião ao clarear do dia. afim de atacar de surpresa os 
rebeldes. ÀS 19 horas de ontem. chegaram ao bivaque 
3 estafetas da cidade de Santana, portadores das infor
mações de que pequenos grupos de rebeldes haviam 
atacado uma patrulha de defesa. postada no marco do 
Lopes, e que Julio Barrios pretendia atacar a cidade. 
ÀS 14 horas de ontem, partiu para Santana um estafe
ta. levando os seguintes telegramas, - "Estancia Per
severando Santana. 10 de dezembro de 1924. Exmo. Sr. 
General Andrade Neves. Quartel General. Porto Alegre. 
N.º 132. Confirmo presença rebeldes entre Cerro Cha
to e Galpões. Vou orientar destacamento para essa re
gião primeiras horas de amanhã. Solicitarei cooperação 
coronel Flores ao longo fronteira. Respeitosas sauda
ções. Tenente coronel Esteves . Comandante destacamen
to." - "Estancia Perseverando Santana, 10 de dezembro 

.. 
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de 1924. Corone l 'Chico Flores. Intendente Livramento. 
N.0 133. Atingi estancia Perseverando Santana, onde 
bivaque. Confirmo presença reb eldes entre Serro Cha
to e Galpões. Pretendem atacar essa cidade. Às pri
meil'as hora s de amanhã, orientarei marcha destacamen
to para o sul. Solicito- vossa cooperação. pelo marco 
do Lopes ao longo da fronteira, sobre a qual pretendo 
apertar rebeldes e esmaga-los, caso tenham petulancia 
oferecer combate. Procura i manter ligação comigo por 
todos os meios. traze ndo-me corre nte sit uaçã o daí. Cor
diais sauda ções. Tenente coronel Esteves. Comandante 
destacamento". Às 22 horas de ontem. fiz vol tar para 
Santana os estafeta s que haviam chegado às 
19 hora s. levando os segu inte s telegramas: "Estanda 
Perseverando Santana. 10 de dezembro de 1924. Coro
nel Flores da Cunha . Intendente Livr ame nt o. N.0 134. 
Às 19 hora s. fui informado rebeldes atacaram elemen
tos defesa essa cidade, no marco do Lope s, retirando 
seguida região Galpões. Vou levantar bivaque destaca
mento uma hora madrugada. afim atingir local acampa
mento rebeldes clarear dia. Tenho intenção surpr een
de-los. Espero vossa cooperação na direção marco do 
Lopes-Galpões. pela linha divisor ia. Previsão meu des
tacamento ter agir combinação forç as defesa essa cida
de, envio-vos relação sen has e contra-senhas, tropas te
rão conhecimento diariamente . Aguardo vossas apreci
das informações. Cordiais saudações. Tenente coronel 
Esteves. Comandante destacamento." - "Esta nda Per
severando Santana , 10 de dezembro de 1924. Exmo. 
Sr. Genera l Andrade Neves. Quartel General. Porto 
Alegre. N.0 135. Tomo dispos ições tropa atacar rebeldes 
amanhã clarear d.ia. Estou corrente todos seus movi
mentos. Respeitosas saudações. Tenente coronel Esteves. 
Comandante Destacamento." Consoante minha ordem n.0 

132. expedida da casa de Saldanha , às 19 hora s de on
tem . o Destacamento iniciou a marcha à 1 hora de ho
je. na seguinte ordem: 1.º corpo auxiliar , trem de com
bate : 2.0 regimento de cavalaria, trem de combate, fa
zendo O serviço de vanguarda elementos do 1.0 corpo 
e dos flanco s patrulha s dos respecti vos corpos. tendo 
sido enviados, às 20 horas de ontem, elementos de re
conhecimento do 1.0 corpo auxiliar. sob o comando do 
capitão Candido Silva, para reg ião de Serro Chato
Galpões, com a missão de fixar o acampamento dos re
beldes. Acompanhado de meu estado maior e da seção 
extranumeraria. mar chei na testa do corpo da vanguar
da. Ao atingir, às 22,30 horas, a estrada do serro Cha
to - fazenda da Encerra, cerca de 5 quilomentros a noro
éste do serro Chato. o capitão Candido Silva. que havia 
reunido os elementos do recon hecimento nesse serro . 
húorma que os rebelde s atacavam a cidade de Santana. 
nas imediações do marco do Lopes . ocupando extensa 
frente e que nas grotas das nascente s do Ibirapuitã es
tavam reunidos muitos cava los. Esta s informações fo-
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ra m prestadas por um dos estafetas que partiram on
tem da estanda de Perseverando Santana e que não pu
deram entrar na cidade. Deante desta situação , mu
dei o eixo de marcha do Destacamento para a direção 
do Serro Chato. grotas das nascentes do Ibirapuit ã. com 
os objetivos de arrebatar as cava lhadas. apoia r ocul
tamente o flanco direito entre os marcos do Lope s e 
Galpões, manobrar na direção de Santana. A marcha 
foi pros seguida rapida a partir desse momento e as 
unidades tomadas de vivo entusiasmo, cerravam filei
ra sobre as testas dos respectivos corpos. aband onando 
a estrada um quilometro à léste de Serro 'Chato. Ãs 
6,30 hor as , os primeiros elementos da vanguarda trans
punham a crista militar da extensa coxilha das nascen
tes do Ibirapuitã e lançava m-se a trote sobre a fron
teira, esbarrando-se com os rebeldes em marcha sobre 
a estrada do marco do Lope s-marco dos Galpões. In
continenti. estenderam em forrageadore s, apearam e rom
peram nutrido fogo, debaixo de vivas à legalida de e a 
Republica. Os rebeldes tomado s de surpresa, desorient a
ram-se, debandando desordenadamente. Debaixo do fogo 
da vanguarda, os rebeldes ainda conseguiram formar ex
tensas linh as de atiradores n0 territori 0 nacional e ou
tras no territorio do Uruguai . onde entrincheiraram-se 
nos acidentes do terreno. rompendo tremendo fogo . En
trement es, ordenei ao l.º corpo auxiliar que manobras
se pela dire ita (oéste) e atacasse na direção do marco 
do Lope s, apoiando-se sobre a linha divisoria . A ma
nobra foi rapidamente executada, com admiravel ga
lhardia e denodo , pelo brav 0 l.º corpo, a cuja frente se 
manteve sempre com refletida bravura e destem or o 
valoroso tenente coronel Miguel Luiz da Cunha. A 
esse tempo. de minha ordem, parte do heroico 2.0 re
gimento de cavalaria, cufo inolvidavel valor, espirita 
de sacrificio e abnegação foram postos à prova no ru
de combate do serro da Conceição. executava . coêso. 
com notavel prestesa. movimento desbordante com 
direção ao marco do Lope s e o pelotão de metr alhado
ras dispunha-se a tomar posição e bater de flanco os 
rebeldes postados em atiradores no alto da coxilha. 
O fogo durava. inten so, 20 minutos , entre os rebelde s 
e o esquadrão da vanguarda, afastados de cerca de 
100 metro s, quando o bravo tenente coronel Miguel 
Cunha, completando a manobra ordenada, chega a 150 
metros dos rebeldes , debaixo de fogo de frente , das 
linhas localizadas no territorio brasileiro e do fogo de 
flanco das linhas abrigadas em territori 0 uruguaio . 
O destemido comandante do 1.0 corpo não trepi
dou e lançou violenta e brilhante carga contra os re
be ldes que o hostilizavam de frente . levando-o s de 
roldão a golpes de espada e coice de armas, contra a 
linha divisoria. A luta parecia finda, mas a fuzilaria 
continuava intensa do lado do Uruguai. O intrepido 
tenente corone l Miguel da Cunha manobro u o valoro-
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so l.º corpo auxiliar para a direita (sul ) e continuou 
a carga contr a os rebeldes, com a mesma violencia e 
brilho , obrigand o-os a internarem-se na republica visi
nha. No campo da luta. cairam mortalmente feridos 
os bravos soldados Alvaro 'Corrêa e Paulin o da Silva 
Ubatuba, e leveme nte feridos o 2.0 sarge nto Romulo 
Corrêa, cabo Bertold 0 Mansi lha , soldados Cassiano da 
Cruz e Otacilio Lope s Primeiro, todos do 1.0 corpo au
xiliar. Ficou estraviado o soldado do l. º corpo . Cle
mente de Oliveira. Da parte dos rebeldes. consta tou
se ;11 baixas, sendo 23 mortos e 18 feridos , segundo as 
informa ções colhidas. Foram aprisionados o marinhei
ro Abilio Fernande s de Oliveira. do encouraçado São 
Pau lo, e as mulhere s Maria Joana da Silva e Maria 
Vieira da Silva. que acom panh avam os rebeldes. Um 
soldado do 7.0 R. C. I.. que fôra preso pelos rebeldes. 
consegui u libertar- se. A presa de guerra constou de 
mais de 300 cavalo s. dos quais alguns ensilhados. 55 
carregado rr es para fuzil -metr alhadora Madsen , muni
ciados; 1 fuzil metr alha dora Madsen, fuzis e mosque
tões Mauser. diversas armas de tip o Remington, Win
chester, Comblain e Mann licher; espadas e lanças; re
volveres e pistolas; munição para fuzil Mauser, pon
teaguda e ogival; para Winchester e pistola; grande 
numero de car;tuchos de dinamite, rolos de estopim; 
paças de fardamento . equipamento e arreia mento; 3 
ambul ancias completas ; roupas usadas e sem uso; cor
respondencias particulares; uma ban deira nacional; ob
jétos diversos; petrechos de cosinha, viveres. alforges, 
pessuelos. barraca s. etc. O destacament o retiro u ,se do 
local do combate . acampando no vale do arroio Cane
leira. estabelecendo serviço de segurança . que ficou 
instalado do seguinte modo: - a estrada do Serro 
'Chato-mar co do Lopes, dividida em 2 seto re s, do passo 
do Ibirapuitã ao marco do Lope s, a meio caminho , e 
outro, deste meio caminho a0 marco do Lope s. cada 
um deles ocupado, respect ivamente , peolos 3.0 .esqua
drão do l.º corpo auxiliar e 3.0 esquadrão do 2.0 regi
mento de caval ari a. ÀS 9,30 hora s, sairam as primei
ras patrulha s de rec onheci men to, a0 longo da frontei 
ra , na dir eção dos mar cos dos Galpões. Araújo e Bar
ros. Para o completo exito do combate, muito contri
buiu a inteligente, valiosa e decidida cooperação do in
fatigavel. valoroso e bravo coronel Francisco Flores da 
Cunha , intendente do muni cípio de Livr amento, que, 
desde o dia 1.0 do corre nt e mês, mant eve com este co
mando permanente ligação, trazendo-o ao corrente de 
todos os movim entos dos rebeldes e que durante o 
ataque à cidade agiu com grande habilidade. calma e 
segurança, realizando O retra iment o das linhas de de
fesa, para obrigar os rebeldes a se empenharem a fun
do. cert o como estava de que não tardar ia a chegada 
do Destacamento de meu comand o e tomando a ofen
siva logo que a tropa ouv iu os prim eiro tiros na co-
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xilha das nascentes do lb irapuitã. Não meno s val iosa. 
decidida e eficiente foi a cooperação do 7.0 R.C.I. 
do inteligente comando do tenente coronel Adolfo Ro
drigues de ::\Iesquita. que tomou parte na defesa da 
cidade de Livramento. Na carg a contra os rebelde s. 
executada pelo 1.0 corpo aU,-...:iliar. tomaram parte sa
liente o capitão Pedro Fernande s. ã frente de seus 16 
bravos de Quaraí. que acompanhavam o dr. Ascanio 
Tubino . intendente eleito desse município. que se man
teve a meu lado. durante a luta . conjuntanmente com 
o dr. José Corrê a da Si1Ya, que espontane amente se 
incorporou ao destac amento desde o dia de ,ma cons 
tituição. e o tenente Alvino José SeYero. do 15.0 cor
po auxiliar . à frente do seu bra,·o pelotão de minha 
seção extranumeraria ." 

Cessando a nece ss idade da manutenção do Destacame n to Es 
teve s. foi ele dissolvido a 20. 

O soldado Clemente de Olh-eira que. como vimo s na ordem do 
dia do comando do Destacamento. foi cons iderado extraviad o no 
combate de Galpões. no calor da luta internou-se em ter ritorio 
uruguaio. sendo preso por auto ridade s locais. Transportado, pos
teriormente. para Monte,·idéo. lã este ve preso alguns anos. !'endo 
afinal posto em liberdade. ~ão sabemo s, porem. se sua prisão 
foi sómente por tal fato ou se porque tinha ele contas a ajustar ~ 
com a justiça ur ugua ia. 

Dada a violencia do rapido combate acima descrito. no qual o 
1.0 corpo auxiliar acometeu o adversa r ia a pata de cavalos, coi
ce de armas, espada. etc .. era nat ural que alguns mortos. e mes
mo ferid os, ficassem pisoteados ou desfigurados. Isso seria im
possível evitar em uma ação corpo a corpo . como equela. 

Os sediciosos. entretanto. procurando uma justificativa para a 
enorme derrota que lhes fôra inflin gida, começaram a prop alar 
supostas atrocidades. que diziam cometidas pelas forças legais. 

Chegando ta is boatos ao conhecimento do general Eurico de 
Andrade Neves, comandante da 3.ª Região Militar . dirigiu- se essa 
alta autori dade, telegr aficamente , ao tenente coronel Esteve s. fa
zendo-lhe a seguinte interpela ção: 

"Do Quartel General de Porto Alegre. Tenente co
rone l Luci o Esteves. Linamento. N.0 2184. Data: 
13/12. Fui informado que após combate Galpões fo
ram pratic ados degolamentos. alem outros atos bandi
tismo, como sejam craneos esfacelados . etc. Peço ilus
tre comandante que como eu naturalmente repugna 
tais ato s hedion dos. que me informe com toda sinceri 
dade e franqueza. propria de um soldado, que ha 
de verdade em tudo isso. Outros sim. info rm ai se é 
verdade que n0 correr do combate tropas vosso Des
tacamento invadiram territorio uruguaio. General A. 
Neves." 
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A esse despacho, respondeu o inter pelado: 

"Exmo. Sr. General Andrade Neves. Quartel Ge
neral. Porto Alegre. De Livramento . Data 13/12. N.º 
157. Meu caro general cultuo com esmero minhas qua
lidades carater. São para mim ponto s de honra a le
aldade. sincer idade e franq uesa, jamais me desviei 
deste caminho. Apresento severo julgamento meu pas
sado e presente. Termos meu telegrama 136 são ex
pressão da verdade. Tenho tido conhecimento explo
ração tôrpe indignos patricios . conforme vos expús te
legramas numeros 149 e 156. É infame calunia informa
ção atos banditismo . como sejam degolamentos. esfa
celamento cra neos, etc., após combate coxilha nascen
tes Ibirapuitã. entre marcos Lopes e Galpões. Comba
te foi de surp resa. tendo fogo minha vanguarda dura
do apenas 20 minutos , tempo levou 1.º corpo aux iliar 
completar manobra ordenei. conduzindo ataque direção 
marc 0 Lopes. Situação favoravel não exigia degola s. 
Dada impetuosidade fogo rebeldes nesse momento; 1.º 
corpo auxiliar arrojou-se em violenta carga . levando 
roldã o linha atiradores estendida perpendicularmente 
fronteira. empregando como arrr.ias ofensivas pata cava
los, golpes espadas e facões . coice de armas; era luta 
corpo a corpo. Foi tão rap ida essa primeira parte 
,ação que pelotão metralhadoras ordenei toma sse posi
ção bater flanco referida linha mal teve tempo colo
car posição tripé s metralhadoras, quando se estabele
ceu entrevera. Rebeldes aí resistiram foram jogados 
sobre linha divisoria . Outros rebeldes. em grande nu
mero . debandaram inicialmente e reunidos chefes re 
beldes Julio Barrios, Bandeira Teixeira e Panta Trin
dade (segundo informações) ocuparam casa. taipas e 
outros abrigos territori 0 uruguaio, hostilizando violen
tamente, viva fuzilaria . flanco direito 1.0 corpo auxi
liar; por esse moti vo, a carga foi prolongada a golpes 
de espada e coice de armas sobre rebeldes. obrigando
os internarem-se Republica visinha. Depois luta. tropa 
reuniu-se minha ordem proximo marco do Lopes. vale 
arroio Caneleira . Nada mais houv e campo ação. Fica
ram prisioneiros um marinheiro. duas mulheres. sendo 
uma em trajes homem e armada. Restit uiu -se liberda
de 2 prisioneiros poder rebeldes. um soldado 7.0 R. C .1. 
e outro 2.º C. Aux. Protesto , veeme ntemente , contra 
noticias pratica atos banditismo. Respeitosas saudações. 
Tenente coronel Esteves." 

Os tele gramas numeras 136. 149 e 156. a que se refere o des
pacho acima . eram os seguintes: 

"Exmo. Sr. General Andrade Neves. Quartel Ge
neral. Porto Alegre. De Livramento. N.0 136. Tendo 
obtido confirmação. ontem. 10, que rebelde s ocupavam 
a região de Galpões, levante i bivaque da fazenda de 
D. Saldanha, uma hora hoje. orientando Desta camento 
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para essa região com objetivo surpreende -los romper 
dia. Às 3.30 horas, esta fet as que havia enviado Livra 
mento , 22 horas ontem. voltaram, informa nd o que re
beldes atacavam essa cidade . ocupando extensa frente 
imediações marco Lopes. Mudei eixo marcha Destac a
mente para nascentes Ibir apuitã, entre marcos Lopes e 
Galpões, ocultando marcha tropa numerosas grotas exis
tentes essas nascentes. Tinha intenção apoiar flanco 
direit o Destacamento sobre fronteir a e atacar retaguar
da rebeldes. Cobria esse movimento , com admirave l 
preste sa, o l.º corpo auxiliar. Ao ati ngir primeiro s ele 
mentos cri sta militar coxilha . entre os dois marcos re
feridos, são rebeldes surpreendidos marcha para Gal
pões . pela estrada front eira. Ordene i imed iatamente ao 
l.º corpo auxiliar que manobrasse pela direita , imp e
dindo marcha rebe ldes. A manobra foi exec utada ra
pidamente . com galhardia e denodo , pelo bravo l.º cor 
po auxiliar . a cuja frente semp re se manteve o va lo
roso e destemido tenente corone l Miguel Cunh a. O fo
go durou inte nso 20 minuto s. quando os rebeldes jã 
ocupavam extensa fre nt e perpendic ular à fronteira. Ao 
mesmo tempo. o pelotão metralhadoras tomava posi
ção bater de flanco os rebeldes e parte do brav 0 e he
roico 2.0 regimento cavalaria excut ava manobra des
bordante direção marco do Lopes. Rebel des completa
mente desor ientados esses movimen tos simultan eos são 
v iolent amente assaltados brilhante carga 1.0 corpo auxi 
liar , levando -os roldão cont ra fronteira. En trementes 
rompe violenta fuzilar ia do Uruguai, onde numero so 
grup o rebeldes se ocult ava atraz diversos acidentes ter 
reno . O valoroso 1.0 corpo aux iliar, manobrando para 
o sul , cont inu a a impetuosa carga para essa direção, 
obrigando reb eldes se internarem Republi ca visinha. 
Não foi possível levar efeito per seguição. interr ompen
do combate. Rebeldes sofr eram numerosas baixas, sen
do mais de 20 mortos. Nas tropa s legais. constatam-se 
2 mortos e 3 feridos. Foram efetuadas pri sões. Presa 
guerra consta cerca 300 cavalos. algun s ensi lh ados. 
grande cópia munição Mauser. Mannlic her e Remington. 
Win chester, fuzil metralhadora Madsen. 55 carregado 
re s para metralhadora s comp letamente municiados, 
grande cópia munição Mauser , Mannlicher e Rernington. 
Winchester. carttuchos dinamite e rolos estopim . peças 
equip amento e arreiame nt o, mater ial acampamento. es
padas. lan ç~. revolver es e pistolas , roupa usada e não 
usada , correspondenc ia particular, que revela presença 
marinheiros no combate. Dos prisioneiros, um se diz 
marinheiro cruzador São Paulo. Alem de muit os objé 
tos de uso. os rebeldes abandonaram no campo de 
ação, 3 ambulancias completas. Apresento-vos congra
tulações por mais esta vito ri a das tropas legais . nessa 
luta ingloria que tanto constrange os nossos corações de 
patriotas. Respeitosas saudações. Tenente corone l Es
teves. Comandante Destacamento." 

, 
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"Exmo. Sr. General Andrade Neves. Quartel Ge
n_er~. Porto. Alegre . _De Livramento. N.0 149. Oposl
c10mstas emigrados Rivera empregam todos meios , até 
os indignos com especialidade , no sentido deprimir bri
lhante e dignificante ação armas legais no combate sur
pres a levado efeito meu destacamento. Rebeldes con
tinuam acampados nos locais indicados. Ao gue pa
rece o desarma mento nã o foi total . Tenho -os sob 
minha s vis ta. Juli o Barrios pretende incorp orar-se Ho
norio, mantendo ligação estafetas (chasques ) através 
Uruguai. Respeito sas saudações. Ten ente coronel Es
teves." 

"Exmo. Sr. General Andrade Neve s. Quartel Ge
neral. Porto Alegre. De Livramento. N.0 156. Em Ri
vera, rebeldes e adeptos dão publicidade informações 
infamantes e caluniosas forças legais meu comando der
rota Julio Barrios. Descrevem quadro s horripilantes. 
citando grande numeros degolas e craneos esfacelados 
dos que cairam vencidos no campo luta. Pretendem 
exibir fotografias tirada s morto s local. Respeitosas 
saudações. Tenent e coornel Esteves." 

Deante da resposta energica e convincente, dada pelo tenen
te coronel Esteves. que. aliás . antes de ser interpelado . já trans
mitira ao comandante da Região o que se passava . como vimos 
pelos telegr amas acima. o general Andrade Neve s dirigiu-lhe es
te despacho , com o qual ficou o assunto encerrado: 

"Do Quartel Genera l de Porto Alegre . Tenente co
ronel Lucio Esteves. N. 0 2 .158. Os detalhes do com
bate de Galpões trouxeram-me convicção de que de
pois dessa luta que atingiu ao entrevero corpo a corpo 
muito naturalmente teria tido o resultado de pseudos 
degolamento s e craneos esfacelados, etc . . pois que a 
espada foi feita para ser utilizada na guerra e cargas, 
s6 não resulta ndo quando mesma uma vez iniciada 
não levada a fundo. Acredito como vós que adversario 
e protetores destes se tenham valido do aspecto hor
rendo de um cenario após um combate, para se jul
garem vitimas e assim ju stificarem a sua derrota . 
Resposta ao vosso 157. General A. Neves." 

Qúem. como nós. servindo no Quartel General da Brigada Mi
litar . tinha que ir constantemente a0 da 3.ª Região Militar. em 
objéto de serviço determinado pelo comandante geral. não igno
rava que um dos auxiliares mais imediatos do comand'.111te da 
Região era franc amente simpatico aos revolto sos e. por isso, al
gumas vezes, deixava de dispensar a consideração devida a va
rios oficiais . 

Portant o. não nos causa extranhe sa que o venerando e honra
do general Eurico de Andrade Neves. certamente influenciado p~
lo seu auxiliar. houvesse dado credito a tais mentiras e, mais 



346 E sboço Histórico da Briga da Mi litar 

ainda. que t ivesse dirigido ao tenente coronel Esteves o esdr ux ulo 
te legrama n. 0 2. 184. 

E. fiquemos por aqui ... 

Após o combate de Guassú-Boi. o 1.º regimento de cava laria 
foi. ainda . empregado em uma série de operações contra os se
diciosos na região fronteiriça do Estado. 

Obrigados este s a abandonar o territorio nacional. internando
se na Republica do Uruguai. foi a valorosa e abnegada unidade . 
talvez a de maiores glorias da Brigada Militar , designada para 
at uar em outro setor. 

Assim é que, transporta ndo-se por via ferrea. a 20 de dezem
bro, estava em Tupanciretã . onde foi incorporado ao Desta camen
t o Corone l Francelino. 

Consoante prê via ordem de operações, na tarde de 24. o re
gimento marc hou em direção a São Luiz que. desde 29 de out u 
bro. estava em poder dos rebe ldes, comandados pelo capitão 
Luiz Carlos Prestes, cabendo-l he a missão de vanguarda afasta
da do Destacamento. 

Na man hã de 25, a ponta da vanguarda tiroteou sentinélas 
ava nçadas daqueles. em Lagôa Vermelha (não se deve confundir 
com a cidade do mesmo nome. que fica em região muito diver
sa) . Pouco depois. era assinalada a pre sença de um piquete ini
migo em Santa Tecla. o qual fugiu à ap roximaçã 0 de um pelo
tão legalista. 

A 26. ao estacionar no capão do Carajá. o coronel 'Claudino. 
comandan te do regimento, foi informado de que, no rincão dos 
Antunes. exist ia um acampamento dos sediciosos. 

Determinou. então. que uma força de 80 home ns. constituida 
de elementos de todos os esquadrões e sob o comand o do capitã o 
Feliciano Paula Guterr es Junio r , fosse fazer a necessaria ex
ploração. 

Ao chegar à fazenda dos Umbús. de propriedade da sucessão 
Ant unes. donde o nome do rincão. pela manhã de 27. soube o 
capitão Guterres que, em uma ponte sobre o arroio Chuni. esta
va regular grupo de sediciosos, dirigido por Nestor Veríssimo. 
Ao aproximar-se . com pequeno grupo de homens. viu que o ad
versario ocupava excelentes posições, fortemente entrinc heirado. 

Tomando dispositivo de combate . ataco u-0 vigorosamente. sen
do recebido com cerrada fuzilaria. 

Reunido o pessoal disponíve l e ver ificando ser improdutivo o 
tiroteio. resolveu o capitão Gueterres carregar sobre a ponte. o 
que fez. acompanhado dos tenen te Saturnino Cavalheiro Ramos. 
alfe res João Scherer e cerca de 50 praças. 

Deante da carga impetuosa. o inimigo abandonou suas posi
ções e fugiu . deixando 4 mortos . tendo. poré m. conseguido leva r 
os fer idos . 

Da força legal. foram feridos o alferes João Scherer, soldados 
Valdemar F erreira. Brasilin 0 Pedr oso e Atalibio Camilo Barbosa. 
levemente, e o dito Alcides de Oliveira. gravemente. 

Alem dos oficiai s acima. faziam . ainda, parte da aludida for
ça os alferes Teofilo André dos Santos e Domngos Mazzili. Aque-

..... 
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le, no momento do ataque, achava-se em exploração para outro 
lado e este comandava o pelotão de rese rva, tendo, entretanto, 
acompanhado seus camaradas até a ponte . 

Em ordem do diér n .0 158, de 24 de dezembro. foi adotado, a par
t,i.r de 1.0 de janeiro seguinte, o Boletim, em substituição ao de
talhe da Brigada e às ordens do dia desta e das unidades. 

Alterou-se. assim. um costume quase secular, pois, desde a 
primitiva organização do Corpo Policial. em 1841. origem da Bri
gada Militar. havia aqueles dois meios de transmissões de or
dens: a ordem do dia. para asssuntos de relevancia. e o detalhe, 
para os fatos corre nte s na vida cotidiana da corporação. 

O 11.0 corpo auxiliar, de Santa Maria, depois da brilhante per
seguição à coluna rebelde de Honorio Lemes e Zeca Néto. te rmi
nando por joga-la para territorio estrange iro, pela fronte ir a do 
Asseguá, recebeu, a exemplo do l.º regimento de cavalar ia, or
dem de transportar-se para a região missioneira. onde passaria 
a operar . 

Dessa forma , a 24. pela manhã, o corpo atingiu 'Cruz Alta e. 
dai. seguiu para ljui. recebendo seus esquadrões missão de guar
necer locais diferentes. 

Ao 3.0 esquadrão, foi cometida a incumbencia de v1g1ar o 
passo da Cruz, sobre o arroio Conceição, ficando em ligação com 
o estado maior do corpo . que permanecera na vila. 

Na manhã de 30. deu-se um encontro entre essa sub-unida
de e um a força rebelde, a respeito do qua l assim se refer iu o ca
pitão Ulisses Coelho, em relatorio apresentado, em maio de 1925, 
a0 comando da Brigada : 

"Ãs 7,30 hora s. ouviu-se, a 4 quilometros, mais ou 
menos, tiroteio da vanguarda, que era comandada pelo 
2.0 tenente Vicente Baldez. o qual se achava no biva
que, onde vié ra comunicar não haver novidades. Ime
diatamente, seguiram ele com o 2.0 tenente Valdomiro 
Soares e mais algumas praças que se achavam a ca
valo. Mande i, em seguida, formar a infantaria que, 
mais rapida, aprontou 30 homens . O major Raul So
veral. que havia ido à primeira coxilha para cientifi
car-se do tiroteio, voltoi.: quando eu saia com aqueles 
homens e mandou que eu tomasse para a esquerda, 
dizendo-me que o inimigo vinha perto e era em nume
ro avultado. Nessa ocasião, mandei 10 homens acom
panharem o capitão medico dr . Antonio Xavier da Ro
cha. para fazerem ligação com a vanguarda. Na se
gunda coxilha avistei uma cava lhada e apressei o mais 
possível. para tomar posição; nesse momento, chegou 
o meu cavalo e fui pessoalmente reconhecer, verifica n
do que era a nossa cavalhada que vinha chegando, 
perseguida pelo inimigo, sendo que a metade já t inh a 
sido entregue . Mandei estende r linha , protegi a pas-
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sagem da cavalhada no capão e dei ordem ao sargento 
Ari Basto s que fosse dizer ao major Soveral que man
dasse ensilhar os cavalos, pois o pessoa l que estava na 
linh a andava a pé . Momentos depois , chegaram o l.º 
tenente João Candido do Amaral e o 2.0 tenente An
tonio Ferreira Severo , com mais algumas praça s e que 
vieram proteger a minha extrema direita. Ficamo s, por 
espaço de 4 hora s. óra recuando. óra avançando . e 
chegamos a formar uma linha só, com um total de 56 
homens , ficando o major Soveral no passo, com 40 ho
mens armados e 48 desarmad os. A linha esquerda fez 
duas tentativa s de retomar a cava lhada . as quais fo
ram em vão . devido ao refo rço rapido das linha s ini
miga s. À proporção que iamo s tendo feridos, na es
querda ou na direita. mandava-o s transportar para o 
pas so, Com os ultimos ferido s. retirou-se o cap itão me
dico dr. Xavier da Rocha, para atende-los. Mantive as 
posições anter iores até o momento em que esc:isseou 
a muniçã o. Mandei um primeiro proprio ao passo e, 
este, demorando , mandei um segundo, que trouxe con
sigo 200 tiros . um cavalo para mim . pois o meu fôra 
morto com cinco tiros. e a noticia que o major Sove
ral já se havia retirado. Mandei. em seguid a. retirar as 
linha s e fomos retirando em perfeita ordem. deixando 
em campo apenas 2 mortos e. na extrema direit a. um 
ferido com a perna quebrada, que os oficiais não vi
ram. mas que no dia seguinte foi levantada pela bene
merita Cru z Vermelha Ijuien se. Chegando ao passo. 
encontrei o dr. Mario Muratori . com 6 praças , que 
ai haviam ficado. Procurei os cavalos para mandar en
silhar e fui informado que O major Raul Soveral os le
vára cosigo. Verificando que . numa mangueira. à es
querda do passo . existiam 5 cavalos, mandei o sarge n
to Laur o Lampert, com 4 homens . busca-lo s e dobrei 
a linha de atiradores para garantir a passagem dos 
mesmos . Vendo que era impossível. em infantaria, 
tran sportar o material que ficára abandonado no pas so 
e que era o segu.inte: 60 pare s de arreios. a maior par
te com barracas. um fardo com roupas brancas e di
versos uten silios de cosinha . resolvi atira -los nagua , 
por não contar com proteção imediata. Nessa ocasião , 
mandei ordem ao 1.0 tenente Amaral para tomar po
sição no vão, guarnecendo. assim. a direita. Quanto 
às cangalhas, mandei esconde-la s em um mato proxi
mo e preparei a linha para retirar . quando , do mes
mo mato. recebemos forte fuzilaria de flanco. Reti
rando do passo. uns 300 metros . recebemos fogo do 
flanco esquerdo e da retagu arda. e fomos atacado s de 
frente . na mesma estrada , sendo que af fui ferido. 
Pendendo à direita. por uma roça. recebi fogo pelo 
flanco direito. Mandei os tenente s Vicente e Valdomiro, 
com duas esquadras . atenderem o ataque de frente . e 
o tenente Severo. que ficou na retaguarda, mandei aten
der o ataque da esquerda, com ordem de poupar o mais 
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possível a munição que tinham alguns atiradores, no 
maximo 20 tiro s, cada um. Na frente, eu e o dr. Mu
ratori íamos mantendo a linha. Depois de entrarmos 
na roça , foi ferido Lauro . Às 4,30 horas da tarde, che
gamos à linha 6, sem mais novidades. Aí tivemos a 
dolorosa not icia que o ·comandante, dr. Aragão Bozano. 
fôra morto , covarde e tr aiçoeiramente . por emboscada. 
Momentos após nossa chegada.· apareceu um caminhão , 
transportando feridos. no qual mandei O tenente Se
vero. com 10 homens, ao encontro do caminhão de mu
nições. Já nessa ocasião, não havia mais tiroteio. Af. 
tomando o segundo auto. recolhi-me à Cruz Vermelha 
Ijuien se. passando o comando ao 1.0 tenente João Can
dido do Amaral." 

Nesse arduo encontro. foram mortos o cabo José Libanio Fer
reira e soldado Galdino Trin dade e teve a força legal 22 feridos, 
entre os quais o proprio capitão Ulisses Coelho. que dirigiu a ação. 

O comand ante do corpo , o bravo tenente coronel dr. Julio 
Rafael de Aragão Bozano, achava-se em Ijui. quando teve inicio o 
combate. Em um automovel. procura va dirigir-se ao campo da 
luta, que não chegou a atingir. Em meio do caminho, em covarde 
e traiçoeira embo scada. recebeu o ferimento que lhe roubou a vida. 

Era o malogrado dr. Bozano uma inteligencia jovem e fulgu
rante. Advogado em Santa Maria . ao explodir a rebelião, dando, 
mais uma vez, arras ao seu patriotismo e ao seu entusiasmo par
tidario, não hesitou um só instante, em abandonar seus interes
ses particulares e colocar-se ao lado da ordem e da lei, em holo
causto das quais perdeu o dom mais precioso que Deus concedeu 
ao homem. 
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CAPITULO XIX 

- 1925. - Destacamento Coronel Clau 
dino. - Combate do Capão da Cruz. - Bo
letim do coronel Claudino. - Destacamen to 
tenente coronel Esteves. - Combate da Ra
mada . - O 2.0 corpo auxiliar combate no 
passo do Sarandí. - Alterações no plan 0 de 
uniformes. - Combate do rio Pardo, afluen
te do Uruguai. - Nova tabéla de vencimen 
tos. - A repercussão do movimento revolu 
cionaria no estrangeiro . - Entrevista do pre
sidente Borges de Medeiros . -

A revolução , ainda que estertorando, continuava. As força s 
legais não davam treguas aos rebeldes. Alguns grupos, desespe
rança dos, começavam a derivar para o banditismo , saqueando , 
roub and o e cometendo outras violencias contra populações iner 
mes e desprevenidas , ao mesmo tempo que fugiam à ação dos 
mantenedores da ordem e da lei. internan do-se pelos matos e ser
tões. quando perseguidos. 

Acossados por todos os lados. os sediciosos do Rio Grande. 
aque les que ainda se conservavam unidos e não se haviam tor
nado malfeitores, que ainda lutavam por um ideal. qu e supunham 
justo e elevado, procuravam alcançar a reg ião do ex-ter rit orio 
Contestado, nos Estados de Santa Catarina e Paraná. onde espe
ravam encontrar novos elementos. favor a veis à sua causa. 

O l.º regimento de cavalaria e O Grupo de Batalhõ es de For
ças Auxiliares. constituindo um destacamento . ao comando do co
ronel Claudino Nunes Pereira. e incorporado a outro destaca-
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mento, do qual er a comand ante o coronel Francelino Cezar de 
Vasconcélos , continuando a ten az per seguição aos elementos re
beldes. que agiam na regiã o missioneira, a0 findar o ano de 1924, 
oper ava nas proximidade s de Ijuí. 

Deante do ataque a essa localidade , levado pelos sediciosos. a 
30 de dezembro , aquele destacament o teve ordem de marchar pa
ra ali . 

À tarde de 31. a força legal t ran spôs. com extrema dificulda
de, o Ijuisinho , no vão do Camilo. Quase todos os veículo s foram 
passados à mão dos soldados. ocupando algun s mais de 15 ho
men s . Dificil situa ção. em que só o espírit o de sacrifício . a bôa 
vontade e a galhardi a do pessoal vencia os obst aculos opostos 
pela natureza. 

Por fim . a 1.0 de janeiro. embora deix and o ainda algun s veícu
los embara çados no passo. o desta camen to mar chou sobre a vila 
de Ijuí. Cerca de meio dia, quando defron tava o capão da Cruz . 
situado no 1.0 distrito desse municipio. surgiu de uma picada 
perpendicular à estr ada, um pequeno grupo de rebeldes, que es
tabeleceu ligeiro tiroteio com uma for ça que marchava alem da 
ponta da vanguarda , em busca de gado para alimentação da tropa. 

Pouco depoi s, o gro sso da coluna foi ataca do de surpresa . por 
cerrada fuzilaria . partida da mata. 

O 4.0 esquadrão do 1.0 regimento e um pelotão do 9.0 corpo 
auxiliar reagiram imediatamente . entra n do em fogo contra os ata
cantes, que. afinal , retiraram- se . 

Nesse rapido ataque de surpre sa. foram gravemente ferido s os 
2.ºs tenentes Antonio Vitor Mena Barreto Sobrinho e José Fi
gueiredo , ambo s da Brigada Militar. servindo no Grup 0 de Bata
lhões de Forças Auxiliares , e levemente , o soldado do r.0 regi
mento. Alvino Marckmann. O tenente Figueiredo , tran sportado pa
ra o hospital de Cruz Alta , af veiu a falecer. dias depois, em con
sequencia do ferimento ; e o tenente Mena Barreto, que jamais 
conseguiu curar-se . foi, anos mais tarde , reformado no posto de 
capitão medico, pois , tendo se formado em medicina, passou pa
ra o quadro do serviço de saúde. · 

O boletim do Destacamento coronel Clandino. do dia 9, do 
qual adeante transcrevemos alguns tópicos, detalha essas operações. 

"Prosseguimento de operações. - Incorporação. -
Tiroteio. - Prosseguindo as operações contra os sedi
ciosos da região missioneira , o comando do Destaca
mento coronel Francelino determinou ao Grupo de Ba
talhõe s de Forças Auxiliares. do comando do tenente 
coronel Artur Otaviano Travassos Alves, que se in
corporasse à vanguarda, o que se efetuou a 29. Ao 
chegar a ponta desta. ou um pelotão do 4.0 esquadrão 
do 1.º regimento de cavalaria, sob o comando do alfe
res Vicente Alves da Silva, a Carajasinho, foram assi
naladas patrulhas inimigas na estrada de São Luiz. O 
l.º esquadrão . do comando do capitão graduado Feli
pe José da Silva, que marchava na vanguarda, verifi
cou que o inimigo fugia para aquela estrada . Entre 
elementos dessa sub-unidade e da retaguarda inimiga, 
deu-se ligeiro tiroteio, morrendo um sedicioso e fican-
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do outro prisioneiro. A 30. consoa nte instr uções su
periores . mandei o 3.0 esquadrão do l.º regimento. com 
a 4.ª companhia do 9.0 corpo auxiliar , sob o comando 
geral do capitão Jorge Pelegrin o Castiglione , em dire
ção a Santo Angelo. Era seu objetivo estabelecer li
gação com o destacamento tenente coronel Timoteo 
Amaral . o que efetivamente conseguiu . 

Ataq ite a mn grupo de sediciosos. - Ao aproximar~ 
se de São João Velho, essa força teve contacto com 
um grupo de 40 ou 50 rebeldes. que extraviou . toman
do-lhes 110 cavalos , uma carroça e varios objétos. Con
vencido de que os rebeldes recuavam sobre São Luiz, 
avancei com a vanguarda naque la direção. Ãs 10 ho
ras, atingimos às proximidades de São Miguel. Ai. ti
vemos infor mações de que aque les. aproveitando a 
circunstancia de estar desocup ada extensa zona. en
tre o flanco direito do Destacamento coronel France
lino e o esquerdo do tenente coronel Tim oteo. fugiu 
ao rumo da vila de Ijui. Posteriormente. o cap itão Pe
legrino confirmou essa informação. Em conseq uen cia, 
ponderei ao comandante do Destacamento que era w·
gente e indispensavel contra-marcharmos para Caraja
sin ho. não só para garantirmos o serviço de abasteci
mento. como prevendo a evasão dos sediciosos a0 ru
mo de Tupanciretã. Obtida a necessaria conce ssão, in i
ciamos, no mesmo dia 30, às 15 hora s. a marcha retro
grada . Pouco depois , determinou o comando do Desta 
mento que a vanguarda . ainda constituíd a do 1.0 regi 
mento de cava laria e do Grupo de Batalhõe s de For
ças Auxiliares. marchasse ao ru mo de Ijuí , afim de 
cooperar no ataque ou na perseg uição dos sediciosos, 
que para ali se encaminha vam. Par te do trem de abas
tecimento do 9.0 corpo auxiliar ficou atrazado e se
guiu para Santo Angelo. A pas sagem do caudaloso 
Ijuis inho. no vau do Cam ilo, dificultou o avanço da 
tr opa . Fez-lhe perder meio dia. 

Tiroteio. - Ao enfrenta r a picada que dá acesso de 
Santo Angelo para o capão da Cruz. um pequeno gru
po de sediciosos. saindo por aquela vi~ de comunicação. 
encontrou- se com um piquete de 8 homens que , com o 
capitão F eliciano Paula Guterres Jun ior e O tenente 
refo rmado Vena ncio Aires da Silva. que serve encos
tado a0 mesmo regimento . seguia m alem da ponta da 
vanguarda . a procur a de gado para alime ntação da tro
pa. Tr avou- se ligeiro tiroteio . fugindo os sediciosos 
pela aludida picada. per seguido s pelos nossos homens. 
Mais adeante. apro veitando-se de trincheiras naturais , 
existentes em uma roça . oferece u fr aca resistencia. 
Moment os após, quando o grosso da vanguarda biva
cava . alem do aludid o capão, sediciosos, oculto s na 
serra. alvejaram o estado maior do Grupo de Bat alhões 
de Força s Auxiliares e do 9.0 corpo auxiliar e o pes-
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soal que transitava à curta distancia do mato . Este 
corpo, que já ocupava a entrada da supra- citada pica
da, com um pelotão, iniciou rapidamente fogo contra 
o traiçoeiro inimigo. O 4.0 esquadrão do 1.0 regimen 
to, do comando do capitão Felipe Pedro Barcél os, que 
marchava à retaguarda. estendeu incontinenti uma li
nh a de atiradores na colina fronteira a0 mato e rom
peu fogo. Mandei imediatamente o major grad uado Mi
randolino Machado voltar a ret aguarda e tomar as pro
videncias que o caso exigisse. Com o 4.0 esquadrão. 
fez este oficia l uma carga sobre o mato, batendo-o. 
Vindo ao local , com o tenente coronel Artur Otaviano 
Travassos Alves, comandante do G. B. F. A . , dispuze
mos a tropa mais proximo. para o que se tornasse 
necessario. Assim. a 3.ª companhia do 8.0 corp 0 au 
xiliar , do comando do capitão Francisco Téles de Ma
tos , teve ordem de embrenhar-se na mata. postando
se em atitude de resguardar o acampamento de qual
quer outra tentativa inimiga. O alfere s Teofilo André 
dos Santos. avançou com alguns homens pela picada 
a dentro , tiroteou alguns sediciosos que encont rou em 
uma casa. 

Feridos. - Infelizmente. foram atingidos pelos pro- -'IL 
jetis disparados de emboscada os 2.0 tenentes Antonio 
Vitor Mena Barreto Sobrinho e José Figueiredo. am-
bos do G.B.F.A., e soldado do 1.0 regimento. Alvino 
Marckmann . levem ente . Todos foram imediatamente 
atendidos pelos medicos drs . Francisco Guerr a e Alfre-
do Rosa Brasil . " 

O tenente coronel Emilio Lucio Esteves. depois de dissolver 
0 destacamento que, sob seu comando, atuára no municipio de Li
vramento. sobre a fronteira do Uruguai, recebeu a incumb encia 
de organizar novo destacamento, para operar na região das Mis
sões, constituído, inicialmente, dos 2.0 regimento de cavalaria e 
18.º corpo auxiliar e, posteriormente. acrescido do 26.0 corpo au
xiliar e da 2.ª bateria do 6.0 regimento de artilharia montada. 

O destacamento , constituído a 29 de dezembro, em Santo An
gelo, entrou em atividade na região deste município e dos de 
Ijuf e Palmeira . 

A tarde do dia 2 de janeiro, uma patrulha de um reconheci
mento de oficial do 18.º corpo teve encontro com outra dos re
beldes. sendo morto o vaqueano daquela: ao retirar-se, a patru
lha foi novamente atacada pelos revolucionarios, que tiveram um 
morto. · 

A noite , o destacamento estacionou na região da Ramada. 
A topografia do terreno é aí representada por uma série de co
xilhões. que se sucedem à curta distancia, profundas grotas em 
diferentes direções, capões de mato alto aqui e ali, e ao longo 
das vertentes e grotas . 
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Foi essa a região. em que, no dia seguinte. encontraram-se 
legalist.as e rebeldes. em um dos mais encarniçados combates da 
revolução. no Rio Grande. 

Efetivamente , na madrugada de 3, o destacamento movimen
tou-se rumo suéste . pela estrada São Jacó-Ramada . 

Após uma série de inform ações recebidas pelo seu coman
dante, foram os rebe ldes assinal ados ao sul da fazenda do 
coronel Vazulmiro Dutra e ao longo do arroio que lhe serve dP 
divisa com a de Leocadio . 

Momentos depois, sur giram suas patrulhas, em extensa fren· 
te. impedindo o avanço dos elemen tos de exploração legalistas e 
obrigando-o s a recuar . 

Iniciou- se. entã o, o memoravel combate da Ramada , com o 
qual desfechou a força legal o golpe de morte na coluna r evolu
cionaria, obrigando-a a fugir, desmoralizada , rumo a0 Contestado . 
na esper ança vã de ai refazer-se . 

Para fiél descrição desse ru de embate e à exemplo do que já 
fizemos quanto aos cruentos combates da capital paulista , valer
nos-emos das proprias palavras do comandante do destacamento. 
tenente coronel Emilio Lucio Esteves. extraidas de seu relatorio: 

"Assinalados que foram os pont os de reunião dos 
rebeld es. ordenamos ao comandante da bateria que de
sencadeasse violentas concentraç ões, sobre as zonas que 
lhe designamos . 

Os efeitos úessas concentraçõe s não se fizeram es
perar, tal o movimento que se esta beleceu logo em to
das as direções do campo inimigo. Esse movim ento 
perdur ou indec iso por algun s mome ntos, enquanto que 
a artilharia continua va a cumprir a missão recebida . 
Não tard ou muito a que se levantass em grossas nuvens 
de fumaça na par te sul da fazenda Vazulmiro - os 
rebeld es ateavam fogo ao campo para mascarar em os 
seus movimento s. Para lã ord enamos a concentração 
dos fogos da artilh aria. Pouco depois, a queima do 
campo alastrava-se sucessivame nte para oéste da fazen
da Leocadio . for mando uma exte nsa e espessa cortina 
de fumaça. 

Ordenamos ao comandan te da bateria que desenca
deasse as concentrações sobre as zonas de alastrame n
to da queima do campo. 

Estava definida a intenção dos rebeldes de fugi
rem para o norte, pela bifurcação de estradas da fa
zenda Ciriaco . . 

Ordenamos, então, ao comandante do 18.0 corp o au
xiliar que deL"'<asse na bifurcação de estradas, em que 
estavamas . o esquadrão que havia sido deslocado par a 
o sul. pela fazenda Vazulmiro, esquadrão este ao quai 
confiamos a missão de observação deste ponto. sem
pre atento para intervir oportunamente n0 combate . 
pela fazenda Leocadio. Ordenamos. mais, ao comanda n
te do 18.0 corpo auxiliar que, com os outros esqua
drões de sua unidade, marchasse incontinenti para a 
hifurcaçã 0 de estradas da fazenda Ciriaco. enquadran-



356 Esbo ço Hist6rico df!...Jlrigada Militar 

do a seção de artilharia, para , depois de cerrado o dis
positivo articulad o do destac ame nto, receberem nova 
missão . 

Ao trote e galope, dirigimo-nos para o ponto onde 
se achava o 2.0 regimento de cavalaria. Em caminho, 
encon tr amos o capitão Aparicio Gonçalves Borges. o 
qual nos informou que o 26.0 corp o auxiliar , não com
preendendo a · nossa ordem transmitida pelo tenente 
Silvio Meiréles. deslocava-se para o centro do disposi
tivo do destacamento, deixando na bifurcação de estra
da da fazenda Ciriaco o esquadrão que devia substituir 
o pelotão do 2.0 regimento de cava laria. na linha de 
alturas ao sul desta bifurcação; e que trans mitin do no
vamente a nossa ordem ao 26.0 corpo. o seu coman
dante ficára providenciando em dar-lhe cumprimento. 

Ao chegar ao local em que estava o 2.0 regimento 
de cavalaria, galgamos o alto de uma coxilha . Fica
mos surpreendidos ao vêr O 26.0 corpo auxiliar mar
chando novamente para o ponto em que estavamos, 
naturalmente atrafdos pelos fogos da artilharia. 

Os rebeldes contin uavam a queima do campo para 
oéste. na fazenda Leocadio. 

Ordenamos. então, ao capitão Aparício Gonç:al,·e s 
Borges que, ao galope. fosse ao encontro do 26.0 corpo 
auxiliar, para orienta- 10 para a linha de altüras ao sul 
da bifurcação da fazenda Ciriaco . co,m a missão de as
segurar a posse dessa linha a todo o custo, no que se
ria imediatamente apoiado por uma ala do 2.0 reg imen
to de cavalaria e uma seção de artilharia . 

Determinamos ao comandante do 2.0 regimento que 
destacasse incontinenti para aquela linha de altur as a 
ala esquerda do re gimento e uma seção de metralh ado
ra s pesadas, sob o comando do major fiscal Artur Go
mes Mariante, ao qual confiamos a missão de apoiar o 
26.º corpo auxiliar. procurando int ervir pela direita 
(oéste). afim de jogar os rebeldes para o sul, contra 
a serra de Ijuf. 

Ao comandante da bateria . ordenamos que desta
casse uma seção de sua unidade . com a incumbencia de 
apoiar o 26.0 corpo auxiliar e a ala esque rd a do 2.0 

regimento. na execução das missões que lhes confiamos. 
Essas unid ades partiram em seguida, ganhando 

distancia rapidamente. 
Por intermedio do tenente Amadeu Falkemback . 

ordenamos ao comandante do 18.0 corpo auxiliar que 
se aproximasse sucessivamente da bifurcação de estra
das da fazenda Ciriaco. observando atento os movi
mentos dos rebeldes na fazenda Leocadio. 

Com a ala direita do 2.0 regimento de cavalaria , 
marchamos, por lances, na direção daque la bifur cação 
de estradas. tendo antes determinado ao comandante 
da bateria que aproximasse a outra seção, para ficar 
enquadrada por esta ala. 

A queima do campo alastrava-se com intensidade , 
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já, agora, na parte sul da fazenda Ciriaco . na direção 
de noroéste. 

Pcmco depois. ouvimos os primeiro s disparos de 
fuzilari a. partidos da linha de alturas ao sul da bifur
cação de estradas desta fazenda. para onde se diri
giam. ao trote. o grosso do 26.• corp 0 auxiliar. a ala 
esquerda do 2.0 regimento e a seção de art ilharia. 

Estava engajado o comba te e definida a intenção 
do inimigo. 

Dirigimo-nos ao galope para a bifurcação de es
tradas da fazenda Ciriaco. estabelecendo o nosso pos
to de comando no alto da coxilha que. pela manhã , 
ocupar amos com o reco nheciment o que fizéramos. 

A fuzilaria. que se desencadeou fraca . t omou logo 
grande intensidade, com a inter venção do grosso do 
26.0 corpo auxiliar e da ala esquerda do 2.0 regimento, 
que foram forçados a tomar as formações de ataque . 
ao ating irem a orla dos matos ali existentes, pois a 
linha de alturas. cuja posse ordenamos fosse assegu
rada a todo custo, estava em poder dos rebeldes. os 
quais. aproveitando as condições favoraveis de coman
damento sobre o nosso primeiro escalão. dificultaram
lhe o ava nço . 

Indicando a situ a~ão que manobra ssemos por oéste 
(direita do nosso primeiro escalão), par a, assim, con
trariar a intenção dos rebe ldes. de fugirem para o nor
te . recalcando -os para o sul. contra a ser ra de Ijuí. de
termin amos ao tenente Amadeu Falkemback que se
guisse a0 encontro do comandante do 18.0 corpo au
xiliar. para transmitir-lhe a nossa ordem de marchar 
rapidamen te para o ponto em que nos achavamos e de 
fazer o esquadrão. que havia ficado de observação na 
bifurcação de estradas da fazenda Vazulm.iro. atuar 
contra O flanco direito do inim igo. através da fazen
da Leocadio. 

A este tempo . os esquadrões em presença com
batiam à curt a distancia. Não tardou a intervenção da 
seção de artilharia de apoio. com violentissimo fogo de 
efeito mais moral do que materi al. em conseq uencia da 
excessiva altura do rebentamento dos projetis. O es
calão de fogo inimigo era sucessivamente reforçado, es
pecialmente por léste (nossa esquerda). onde o terre
no favorecia os movimentos encobertos . 

Determinamos ao capitão Aparício Gonçalves Bor
ges que transmitisse ao comándante do 26.0 corpo au
xiliar. a nossa ordem de reforçar o flanco esquerdo. 
avançando por esse lado. ou mantendo a posição já 
conquistada; e ao comandante da ala esquerda do 2.0 

regimento de cavalaria, a nova ordem .de manobrar pe
la direita. afim de se apossar das alturas ali existentes. 

A despeito do constante remuniciamento do nosso 
escalão de fogo, particularmente na frente do 26.0 cor
po auxiliar, cuja munição de reserva já havi<;1 sido ex
gotada. juntamente com parte da do 2.0 regunento de 
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cavalaria. era sensível a superioridade de fogo do es
calão inimigo. Essa superiorid ade de fogo crescia de 
intensidade . particularmente n0 flanco esquerdo. por on
de os rebeldes executavam lances contínuos e mais 
longos . 

Essa sit uação inquietou-nos sobremodo, a ponto da 
não resi stir -mos ao ímpeto de lançarmos para a frente , 
para em pessoa evitarmos a desar ticulação do primei 
ro escalão. 

Ao chegar a uma clareira do mato , onde existia 
uma encruzilhada de caminhos . encontramos O major 
Aníbal Garcia Barão que , ao galope, vinha nos comu
nicar que a esquerda do 26.º corpo auxiliar recuava 
rapidamente. sob forte e violenta pressão do inimigo. 
O fogo, ali. era intensíssimo. O nosso pri meiro escalão 
estava ameaçado de um desbordamento. Marchando 
para a esquerda , atravessamos uma estreita faixa de 
mato , de cuja orla avistamos o 18.0 corpo auxiliar. que 
se aproximava do local do nosso posto de comando. 
Acenamos para o tenente coronel Vítor Dumoncel Fi
lho , o qual atendeu-nos prontamente. Transmitimos-lhe, 
então. os sinais de avançar aceleradamen te para o 
sul. estend end o a tropa em forrageadores. A nossa or
dem foi compreendida e posta em execução ao mesmo 
tempo, com grande entusia smo. 

Dirigimo-nos ao encontro do ten ente corone l Vítor . 
a quem transmitimos a situação das linhas da frente . 
ordenando-lhe que avançasse para o sul (flanco esquer 
do do 26.0 corpo auxiliar). afim de levar de vencida os 
re beldes. custasse o que custasse . 

F oi admiravel a pre ste sa com que o 18.0 corpo au
xiliar deu inicio à execução da nossa ordem. Mal a sua 
primeira linha já ha via apeado para entrar no mato . 
rompe u viva fuzilaria; continuamente reforçada essa 
linha, não mais se deteve, levando por deante o forte 
esca lão dos rebeldes que. pela esqerda. procurava rea
lizar manobra desbordante. 

Momentos depois. informaram-nos de que o 26.0 

corpo auxiliar havia exgotado completamen te a muni
ção; de que a primeira linha. durante o recuo . deLxára 
cava los em poder dos rebelde s; e de que O seu valo
roso e bravo comandante , tenente coronel Joaq uim 
Antonio Rodrigues. qua ndo pro cura va deter O recuo des
sa linha. fôra gravemente ferido. juntamente com o 
seu secretario. o valente ten ente Perí Von Hoonholtz . 

A nossa idéia de manobrar por oéste com o 18.0 

corpo auxiliar ficou desfeita. Entretanto. não vacilamos 
no emprego dos meios que ainda restavam à nossa 
disposição. 

E. ao voltar ao local do nosso posto de comando, 
ordenamos ao comandante do 2.0 regimento de cava 
laria: a) que destacasse um esquadrão da ala direita. 
pela direita da nossa linha de fogo. através dos matos 
ali existentes. afim de prolongar para oéste o nosso 

·• 
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pirme iro esca lão; b) que o outro esq uadrão, tomando 
posição com frent e para noroés te, lançasse patr ulhas 
nessa direção . até o esp igão da serra de Ij uf. 

Ao coma ndante da bateria, ord enamos que colocas 
se em posição a seção dispon ivel. imed iatamente ao 
norte do nosso posto de comando, afim de ficar em con
dições de desencadear fogos de interdição a oéste do 
nosso primeiro escalão. de modo a dificultar a fuga dos 
r ebeldes por esse lado. 

Ao 26.0 corpo auxiliar, cujo comando passou a ser 
exercido pelo seu fisca l. major Raul de Oliveira. expe
dimos ordem de se acolher em uma depressão do t erre
no que fica imediatamente a sudoéste do ponto em que 
estavamos, para ser reconstituido e empregado opor
tunamente. 

O 18.0 corpo auxiliar e a ala esquerda do 2.0 regi
mento de cava lar ia pros seguiam o avanço para o sul. 
sob intensa fuzilaria . 

O remuniciamento do nos so escalão de fogo conti
nuava ininterruptamente . As reservas de munição di
min uiam sens ive lmente. 

A seção de ar tilharia de apoio ao 18.0 corpo amd
liar e a ala esquerda do 2.0 regimento, estando com a 
sua munição quase exgotad a, passaram a ser remunicia
das pela seção à nossa disposição, embora os seus t iros 
fossem materialmente pouco eficazes - preoc upava-no s 
o seu efeito moral. 

Á medida que a nos sa primeira linha recal_cava os 
rebeldes na direção sul, eles retraíam os seus escalõe s 
de fogo para oéste. sobre o espigã 0 da serra de Ijuí . 
contra o qual a nossa linha de ataque não tardou a 
comprimi-los. 

A partir desse moment o, os rebelde s tiveram livre 
a linha de fuga através daque le espigão, na direção de 
Santo Augusto-Campo Novo. a custa de elevadas baix as. 

Os fogos de interd ição desencadeados , por nossa 
ordem. pela seção de artilharia. sob a imediata dire
ção do bravo capi tão Carlos Duro, for am de apreciavel 
efeito material. embaraçando o movimento dos rebeldes. 

O 26.º corpo auxiliar estava em sit uaçã0 de não 
poder ser mais empreg ado pela impossibilidade de seu 
pronto remuniciamento e pelo estado de fadiga , desani 
mo e abatimento em que ficaram os seus abnegados 
home ns . depois de algumas horas de violenta e renhi
da peleja. 

Afligia-nos o grande consum o de munição , cujas 
re serv as dimin uíam pelo continuo reabastecimento . 

Aprestamos. entã o, um estafeta para seguir incon
t inenti para Palmeira , levando as seguinte s informaçõe s: 

"O Comandante do Destacame nto, ao coronel Enéas. 
Ramad a, 3-1-1925, às 14,25 horas. Informação . Pe
dido de munição n.0 39. 

I - Desde às 8 hora s de hoje, estou combatendo os 
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rebeldes que empregam esforços desesperados para fu
girem para o norte na direção de Campo Novo . 

II - Solicito vossa cooperação urgente na direção 
de Campo Novo. 

III - Estou lutando com muito pouca munição. 
IV - Peço-vos mandar com a maior brevidade a 

maior quantidade possivel de munição. Saudações. Te
nente coronel Esteves." 

"Ramad a. 3-1-1925. Exmo. Sr. General Monteiro 
de Barros. Quartel General. Cruz Alta . N.0 40. Desde 

, às 8 horas de hoje até este momento. 15 horas. estou 
combatendo os rebeldes que empregam desesperado es
forço para fugirem dire ção Campo Novo. Comuniquei 
esta situa ção ao coronel Enéas, pedindo-lhe que, com 
urgencia . enviasse munição. afim poder empreender te
naz perseguição caso consigam fugir. Respeitosas sau
dações. Tenente corone l Esteves. Comanáante Des
tacamento ." 

À partir das 15,30 hora s. vendo-nos impos sibilitados 
de barrar a fuga dos rebeldes , decidimos dificult ar- lhes 
os moviment os. atuando a fundo contra o seu flanco 
direito no espigão da serra de Iju L 

Junto ao primeiro escalão, reforçamos a esquerda 4 
com homens da nossa seção ext ranumeraria , ordenan-
do a esse flanco da linh a avançar primeiro para su
doéste e depois para oéste. Não tardo u a que esse m0-
vimento se seguissem o do centro e da direita da li
nha de fogo. Sensiveis baixas teve o in imigo. durante 
esses movimentos, que se prolongaram até às ultimas 
horas da tarde . 

O excess ivo estado de fadiga em que se encontra
vam as tropas. em consequencia de cinco dias de in
cessante vigilancia. de penosas marchas e de mais de 12 
hora s de violento e renhido combate. durante o qua l 
não houve um momento de tregua para um a ligeira 
refeição; as pessimas condições da cava lhada já esta
fada; e. particul armente. a escas sês de muni ção, esgo
tada no 26.º corpo auxiliar , quase esgotada no 18.0 e 
na bateria de ar tilharia . e desfalcada no 2.0 regimento 
de cavalaria , foram as causas que nos induziram a to 
mar a decisão de não empreendermos ação algum a con
tr a os rebelde s, durante a noite , a não ser a manuten 
ção de patr ulha s de contato , enquanto que as unidade s 
bivaca.riam no propri 0 local do combate. 

Nesse sentido , expedimos as nossas ordens." 

Até aqui a descrição minucio sa do que foi o combate da Ra
mada. feita pelo pro pri 0 comandante do destaca mento Esteves. 

Nesse rude encontro. o Destacamento teve, morto s, o cabo Mi
litão 'Cardoso, soldados Luiz Pe dro Rolim, Vitalino Barcé los e cla
r im João Hon orio. do 2.0 regimento de cava laria; soldad os Mau
rilio Feliciano e Pa ulino Antunes Maciel, do 18.0 corpo auxiliar. 
Foram ferid os. alem do tenente coronel J oaquim Antonio Rodri-

• 
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gues. o alferes do 26.0 corpo. Perf Von Hoonholtz . gravemente; e. 
levemente . o alferes do 2.0 reglmento de cavalaria. Serafim Ant o
nio de Souza Filho . 2.0 sargento Aristides de Almeida Sobrinh o. 
soldados João Gonçalves. Teofilo Moreira Dias. Jacinto Pereira e 
Hermenegildo de Vargas . do mesmo regimento; cabo Afonso Ta
borda. soldados ~ntil Goubert e Alberto Carlos Amaro . do 26 :> 
corpo; e soldado Juventino Alves de Castro. do 18.0 • 

Do adversario, foram encontrado s 49 mort os. no campo da lu
ta, tendo ele levantado grande numero de feridos. 

Na véspera do combate da Ramada. 0 tenente coronel Est "· 
ves mandár a a Rio Branco. afim de adquirir gazolina e óleo pai~ 
os veiculos motorizado s de seu destacamento. 0 alferes Carlos 
Henrique Marc han d. de seu estado maior. acompanh ado do cai , 
da bateria de artilharia, Manoel José Krug e soldados Candido 0 1i
veira e Silva e Glicerio Garcia. 

Este oficial e praças. no dia 3. quando regressavam ao enco•,
tro da trop a. cairam pri sioneiro s de um grup o de 80 rebeldes, a 
altur a da fazenda Chagas. grupo que. sob a chefia de Sezefredo ~ 
Aquino, vinha fugindo do local onde se travava o comba te. 

Foram eles despojados de regular importa ncia em dinhe i 
que traziam . e de tudo O mais que possuiam. send o, porem . tra ,. -
dos com re speito e humanidade , coisa rara entre os sediciosos. C'"l 

relação aos seus prisioneiros. 
A 6, em Campo Novo. foram eles postos em liberd ade. reun ,.

#- do-se em seguida ao Destacamento. 
Consignamos. aqui. este fato , mais para demonstrar que. nf ) 

obstante as violencias e au·ocidades comet idas pelos rebeldes, ha ., 
tambem, entre eles . homens dignos. Estes. embora . transvia C.: :: 
da ordem e da lei. não esqueciam os sagrados devere s de fra t :·
nidade e de humanidade. 

O coronel da reserva Orestes Carneiro da Fontou ra. que . e -
mo 1.0 t enente. servindo no 2.0 regimento de cavalaria, tomou p 
te ativa no combate da Ramada . solicitado. em tempo . a dar 
testemunho sobre o que foi aquele memorave l acontecimento . í 
uma monog rafia a respeito . Par a não retardar mos a impressã o ... 
mesmo por que a descr ição do corone l Orestes coinci de. em lin ! .,,.; 
gerais , com o que escrevemos, resolvemos não alterar o que e . -
va feito . 

Entretanto . não podemos deixar de incluir aqui em epis o· ' 
digno de registro , mencionado por aque le oficial. 

'Confirmando o valor da mulher brasileira . repr esentada 1~1 
todas as lu tas. quer internas. quer externas. quando o 2.0 rc i
mento de cavalaria embarcou em Livramento. para ir consti t·•:r 
o Destacament o E steves, duas mulhere s, com a conivencia de , · 
dados da unid ade, o acompa nha ram clandestinamente, só vincl a 
ser descoberta s em Santo Angelo. Tendo conhecimento dis~, .,. 
temendo surgisse alguma complicação. o coronel Esteve s preten u 
recambia-las para a séde da unid ade. só não o fazendo devido à 
tervenção de alguns oficiais. que as conheciam e sabiam de seu , 
ceder . Uma era esposa de um cabo e a out.ra amanceb ada com ,: 1 
soldado. M:antiYeram ambas conduta digna e nun ca deram Ic ... r 
a censu ras. 

- - --~----- -- - --
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Aliás, em 1923, também a mulher de um clarim do regimen
to acompanhou seu marido em toda a campanha, chegando . às 
vezes, a tomar parte em combates. 

Quanto à segunda daquelas. que tinha o apelido de "Bola
cbin ha" . disse o coronel Oreste s: 

"No dia do combate da Ramada, conforme já referi, 
os soldados governistas sofria m penosamente as agru
ras da sêde, aumenta da pelo esforço dispen dido, pela 
ardencia constante do sol abrazador , pela asp ir ação dos 
gazes produzidos pelo deflagrar da polvora e. final
ment e, pelo fumo resultante do fogo que os revo lucio
nari os ateavam ao campo , para ocultar suas posições e 
movimentos. por traz das cortinas de fum aça. A sêde 
já se tornára uma tortura para todos ; os homen s ti 
nham a bôca e a garganta sêca e nos labios formava-se 
uma crosta endurecida que, de momento a momento. 
era preci so arranca r, por encomoda e nauseante . Se
riam passadas as quinze horas. depois de haver sido 
desfeita e rechassada a investida dos revolucionarios e 
já com o campo de ação ampliado. encontrava-me no 
alto da coxilha. tlro teando um contingente que. à mi
nha frente , cobria a retirada da coluna revolucionaria. 
Foi nesse momento, que, para surpresa e admiração de 
todos. surg e "Bolachinha", com uma garra fa de agua 
em cada mão . e, completame nt e alheia a0 perigo das 
bala s que sibilavam em torno de si, foi distribuindo o 
precios o e ambicionado liquid o aos sequ iosos combate n 
tes . Esgo tadas as garrafa s. lá se ia ela novamen te . mon
tad a num pequeno cava lo br anco, rapi da, à procur a 
de mais agu a, Voltava decorr ido algum tempo e. par
cimon iosamen te , continu ava a nobre missão de aliviar 
o sofrimento daque les homens. cuj o est oicismo e br a
vura tes temunhára. Além do despres o pelo per igo a 
que se achava expost a, percor r endo a linh a. de homem 
a homem, a pé. apresentando magnifico alvo aos atira
dores adve rsários. via-se em seu rost o jovem a satis fa
ção com que dese mpenhava aquele ato de solidar iedade 
humana. com uma espontaneidade comovedora . Pela 
quan tidade de liquido que podia trans portar de gran de 
distanci a. apenas dois litros de cada vez. era logico que a 
cada um , fosse ministrada pequena dóse, não para sa
ti sfazer a sêde, mas para refrescar as gargantas seden 
t as . Por isso, quando algum homem reclamava ou que
ria força-l a a dar-lhe maior quant idade de agua, ela. 
sor rindo, dizia-lh e carinhosamente : - "Não sejas ego
ísta. os teus comp anh eiros. ali, aind a não beberam ." e 
conti nu ava na sua edificante e humanitar ia missão . 
Es ta cena. ao mesmo tempo empolgante e comovedora. 
só ter minou quan do um soldado do 18.0 corpo auxiliar, 
que peramb ulava pelo campo da luta, deu noticia de que 
0 mato à nossa esquer da tin ha sido var riado de revo lu
cionari os e nel e existia agua fr esca e abundante. Reu
ni , então. tre s ou quatr o hom ens que, com os can
tís de todos os demai s, seguiram para fazer o abas teci-
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mento de tão alm eja do eleme nto . Dentro de um quarto 
de hora a terrível sêde estava extin ta e todos os ho
mens s~ti sfeitos. "Bolac hinh a" fôra afast ada do perigo, 
deix ando em todo s um gran de sentimento de gratidão , ao 
mes mo tempo de admira ção, pela sua corag em e dedi c~
ção . Essa mulher humilde , talve z já des aparecid a, ti 
nha um gr an de coraç ão e demon st ro u uma alma verda
deiramen te varonil . Seria de just iça que este fa to cons
tass e na histor ia da Brig ada Milit ar, como uma hom e
nagem da mesma em r ecompen sa ao in estimav el serv i
ço que pr est ou a um pugilo de seus bravos soldados." 

E, para concluirm os a narração do combate da Rama da e fatos 
a ele ligados, transcrevem os, mais , estas pa lavra s do coronel Orest es 

"'Ao te :rm inar est a nar rativa , endó sso as palavras 
dos senhores Dias Ferr eira e Sadí Vale Machado: - E 
de fato, foi tal a brav ur a com qu e as tr opas revolucio
narias se houveram nesse comb ate , qu e par eciam ani
madas do pro posito firme de conqui star em a vitoria , em
bora a custo de pesa dos sacrifíc ios. As pr oprias forças 
govername ntais que lhes susten taram os ataq ues impe
tuósos, são as primeiras a atesta r essa bra vur a e recla
m:im para a sua folha de ser viços à causa da legalida
de a gloria de havere m comba tido com um inimigo tão 
valor oso." 

Sim . De fat o, valoro sos e ani mados do firme propo 
sido de vencer foram os re volucianario s comand ados pelo 
coronel Luiz Carlo s Pre stes, chefe que esta va aur eolado 
de um pr estigio quase sobrenat ur al, aumen tado poster ior
mente pela sua famosa marc ha pe lo terri tori o nacional, 
mas cujo valor e anim o vieram quebrar -se ante os ainda 
mais valor osos legalista s, comand ados pel o brav o e com 
petente coronel Emílio Lucio Esteves , que nunc a r eivi n
dico u as glorias que de ju stiça lhe cab iam , nos varios en 
contros que teve com os re volucionar ios da ép oca e dos 
quais sempre saíu vencedor ." 

Dias Fer r eira e Sadí Vale Machado são os autores do livr o A 
MARCHA DA COLUNA PRE STE S, este com a au toridade de te r 
servi do como ajudante de orden s do comandante da coluna . 

O Destacamento Esteve s, após 0 combate da Rama da, conser
vou-se em mis são de vig ilanci a, na 1·egião do Alto Uruguai, até fins 
de abril , quando foi dissolvido . 

Depois do desbarato da for ça reb elde de Ju lio Barrios Bandei
ra Tf:ixe ira e P anta Trindade , no combate de Gal pões, n-o ~unic ipio 
de Livr ament o, foi estabel ecida seve ra vig ilanc ia sobre a linha di
vi soria , af im de imp edir retorna ssem eles ao territo rio nacional. 
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Ao 2º corpo auxiliar coube tal missão, desde Quaraí, até as pro
ximidade s de Livramento , fazendo ponto c_entral no Cat1. . . 

Nã o obstan te essa providencia , orgaruzou-se, em terr1tono es
tr an geir o, um grup o de cerca de 300 home~, o ~~a~, pela fazenda 
de dona Luiza Pereira , atra vessou a fronteira , dirigindo-se par a a 
pi cada do Aipo e rio Quaraí abaixo. . . 

A 3 de jan eir o, esse grupo enc ontrou- se com um piquete de v1-
gilancia daqu ele corpo, o qual foi . obrigado a retirar em face da su-
periorid ade num eric a do adv ersar10. . 

Cientüi cado disso o tene nte coronel Volec1ano Coelho, coman
dante do cor po, marchou em perseguição dos invasores, em. c;ijo ~
calç o já se achava o 4º esquadrão, sob o coma ndo do cap1tao Lwz 
Ru bim . 

Esta sub -unid ade desalojou os sediciosos do passo do Sarandi, 
na manh ã de 5, obrigando-os a se entrincherarem em uma casa e 
cerca de pedras , junt o ao pas so do Potreiro, no rio Qui,raí , onde 
ofereceram resistencia . 

Cerca de meio di a, atingi u ao local o 2° corpo, que os atacou 
vigorosamente; após mais de uma hora de cerrada fuzilaria, os re
beldes aban donaram suas posições , refugiando-se, novamen .e, em 
territorio uruguaio, com algume.s baixas . 

A 14 de jan eiro , pelo boletim nº 11, foram introduzida s varias 
modilicações no plano de uniformes, notadamente nos fardamentos 
de gala de oficiais , e no de par ada. 

O mes mo boletim adotou, ainda, um laço especial , privati vo pa
ra os oficiais da trop a permanente, o qual seria usado nas platinas 
do capote , dos uniformes 2°, 3º e branco , e nas mangas do unifor
m~ 1°. 

O Desta camento coronel Claudino, terminadas u operações de 
que jã nos ocupamos e, agora, acrescido do 6° corpo auxiliar , pas
sou a exercer suas atividades na região do Alto Uruguai, integran
do o Grupo de Destacamentos coron el Atalibio Rezen de e cooperan
do na pe rs eguição aos rebe ldes. 

No desempenho de missão que lhe foi cometida , o 6º corpo, na 
tard e de 24, surpreendeu a retaguarda da coluna de Pre stes, sob o 
comando do tenente Mario Portéla Fagundes, quando transpunha o 
rio Pardo , afluente do Uruguai, infli gindo-lhe serio revés com sen-
síve is perda s, inclus ive a de seu propri o comandante' ' 

. Da for ça le gal , _faz iam parte, t ambem , o 'Jf' esquadrlo do lº re
glll?ento de cavalari~ e uma companhia do 8º r egimento de infan
ta~a .. Estas s~b -urudade ~, entretan to , não cooperaram na ação, a 
pr ~e ira p or nao ter podido chegar a tempo , em face dos pessimos 
c~ os, e a segun da por ter f icado guarnecen do o gramad o do 
P ari . 

Sur preendido s qua nd o atraves sav am o r io, em embarcações , fi
caram os rebeldes exp ostos ao fogo das armas legalistas sofrendo 
em conse quencia , eleva das baixas , calculadas em mais de 100 ho~ 
roens , mor tos no comb_ate, alem <;'le muitos outros que pereceram 
afog~d_?s, perd_e~do, ain da, apr ec1avel quantidade de armamento 
mu ruçao, mate ria is . etc . ' 

• 
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A par te que , a seguir , tran scr evemos , apresentada ao comandan
te do Destacame nto pelo do 6º corpo auxiliar, explana como se desen
volveu a ação : 

"Coma ndo do 6° corpo auxiliar da Brigada Militar 
do Estado . Acamp ame nto no capão da Fortaleza , 29 de 
janeiro de 1925. Ao Sr . Comandante do Destacamento 
coron el Claudino. Parte de combate. Comunico-vos que, 
de conformi dade com a ord em de operações nº 1, de 21 
de janeiro de 1925, segui com os 1° e 2° esquadrões, sob 
o comando dos capitães Apolinario Torres e Osvaldo 
Sintz , respectivamente, e o meu piquete, sob o coman
do do 2º tenent e Faustino dos Santo s, em direção a Pa
ri , levando a missão de atingir aquela localidade, afim 
de obter inf orm ações precisas de mane ira a que se pu
desse, caso tivessem passado os rebeldes, iniciar tenaz 
mente a perseg ui ção. Levei, tambem, comigo o 2º es
quadrão do 1 ° regimen to de cavalaria, sob o comando 
do capitã o Afon so Pereira da Rocha Filho, e uma com
pan hi a do 8° regim ento de infantaria, que receberam or 
dem de pr ote ger a minha retag uard a- A companhia do 
8º regime nto deixei no Gramado e o esquadrão do 1 ° r e
gime nt o ordenei que fosse pela pica da do Toldo dos In
dios, em dir eção a Parí, tomando eu, os meus dois es
quadrõ es e o piqu et e a picada que vai dar àque la loca
lidade . 

Saín do do povoado de Guarita, às 13 hora s do dia 20, 
após um a marcha de 3 horas , chegamos ao Gr ama do, às 
19 hora s, onde pernoitamo s . No dia 21, feit as as explo
r ações da praxe , ficamo s cien tes de que hav ia inimigos 
no logar denominado Gamelinha, uma legua aq uem de 
Parí. Levanta mos acam pam ento , chega ndo no gramado 
das Qu inas, don de fiz ava nçar o piquete de vanguarda 
que, ao se apro ximar de Gamelinha, choco u-se com a 
vanguar da re be lde , compos ta de 20 homens. Depois de 
um ligeiro tiroteio , o inimigo abandonou a trincheira on
de se apoiava, deixando morto um sargento pertencen
te ao Batalhão Ferro Viario, de nom e Manoel Barcélos. 
Da noss a gen te, t ivemos um cabo ferido. Após vencer 
.•ncontaveis obstaculo s, varias trinch eir as que tivemos 
de cont ornar , abr indo piqu es a facão , chegamos a Parí, 
n) dia 22, às 16 horas, o qual dist a do Gramado 4 le
guas e 7 do povo ado Guarit a. En contr amos Par i com
pletame nte tap éra , ap ena s un s índios nos informaram que 
a colu na reb elde ali est ivéra 10 dias, esperando a cons
tr ução de uma bal sa para transpôr o rio Guarita. Infor
mar am-nos, mais , que a re taguarda, sob o comando do 
major Port éla, havia saído de Parí, pela manhã daque
le dia . Pernoitando no Parí, saímos, na manhã de 23, 
em te naz pe r seguição à ret aguarda sediciosa . O cami
nho que tom amos era o peór possível, um simples pi
que aberto em pl ena mata vir gem por Leonel Rocha, na 
re volução de 23 e que fôra apr oveitado pelos rebeldes . 
Com os cavalos pela rede a, caíndo óra aqui, óra ali , 
transpondo atol eiros terriveis , galgando serros altissi-
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mos, conseguimos alcançar o rio Guarita, que ainda se 
achava cheio. 

Os rebeldes, que haviam passado _em balsas , após a 
passagem destruíram estas embarcaçoes, de. modo que 
só nos r esta va passar o rio a nado, o que fizemos com 
sacrifício da vida de um nosso valoroso soldado, de ~o
rne Mauro Oliveir a, que pereceu afogado na travessia. 
Transpo sto o Guarita, pernoitamos no mesmo logar on
de a ret agu arda da coluna havia feito o ultimo pous~ . 
No dia 24, às 5 horas , levantamos acampamento, coll:ti
nuan do a perseguição do inimigo, que, conforme a m
formação que tiv em os de duas sentinélas que P:gamos 
no caminh o levava apenas uma legua de deanterra. O 
cam inho se ' tornava cada vez peór. Pela borda do mes
mo fomos enc ontrando animais cansados, sélas milita
res : cargueiros com erva, roupas , tudo isso deixado pe
los r ebe ldes. As 13 horas , torturados pela fome que le 
va vamos, pois já não comíamos há dois dias , já quase 
exaustos pela longa e dificil caminhada que havíamos 
feito, alcançamos finalmente a retaguarda inimiga, que 
estava passando em canôas , que haviam obtid o, o rio 
Pardo, nas imediações do Rio Uruguai, Colhido de sur
presa• pel o nos so piquete de vanguarda, comandado pe
los tenentes Alvaro Rocha e Faustino dos Santo s, os que 
não morreram à bala e à baioneta, pereceram afogados 
no rio . Apenas uns 100 hom ens, que já haviam transpos
to o rio, organizaram uma linha de atiradores, ro mpen
do tremenda fuzilaria contra nós. Deb aixo de intenso 
fogo, um de nossos soldados, de nome Carlos St awel Fi
lho, atirando- se à agua e a nado , conseguiu ir buscar a 
primeira das três canôas que se achavam do outro lado , 
ainda em poder dos revoltosos. Carlos Stawel Filho foi 
promovido , ne sse mesm o instante, a 2° sargen to, por ato 
de bravura. O gesto deste valente legalista foi logo imi
tado , pois, no momento, outros companheiros seus taro
bem se atiraram à agua e todas as demais canôas passa
ram para nosso poder. No inicio do combate , duas 
embarcações que comportavam 20 pessoas, cada uma , vi
raram em pleno rio, perecendo toda a tripulação e indo 
ao fundo o materia l que conduziam. 

Cessa do o fogo mimigo, que fôra suplantado pelo 
no sso, o grupo da outra margem, já consideravelmente 
reduzido, abandonou a linha , fugindo desorientadamen
te, ?eixan do. morto~ ~ ~erido~ . Nas mesmas canôas que 
haviam servid o ao m1m1go, fiz passar uma parte da mi
nha força , sob o comando do intrepido tenente Alvaro 
Rocha, para perseguir os restante s em fuga. Esse mesmo 
oficial foi encarregado por mim de fazer a exploração 
d? terre no, tend o ido a 2 leguas alem do logar onde se fe
r~ra a pugna, voltand o, já ao caír da noite, com a noti
cia de qu e o pequeno grupo de sediciosos, que consegui
ram. escapar, havia tomad o o rumo do Mél. Ordenei qu e 
se fizesse o pouso no me smo logar onde se travára 0 
combate, tendo ante s, providenciado sobre a retirada dos 
cada veres dos que haviam perecido no rio. Verifiquei 
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que as perdas do inimi go atingiram a m ais de 100 ho
mens. O tra nspor te dos r ebeldes caíu em nosso P2der e 
dele faziam pa r te 75 pares de arrei? s, 30 mo squetoes 1 12 
fuzis, muniçã o avalia da em 6 . 000 trro s, 4 espada s, b1~0-
culos, capas , etc . ; assim como tambem todo o arqur v:o 
da coluna r ebelde, que fôra confiad o à guar da dos ofi 
ciais que vin h am à r etagua rd a. 

Entre o montão de cadave r es, verifiqu ei acha r -se o 
do major Portéla, assim como os de vario s oficiai s, em nu
mero de 6· por papeis encontra dos nos bolsos de tre s 
destes, sup~n ho que se trate do m ajor Gai, coron el Pe
dro Bins e Demetrio Pinto . 

. O valoroso 2º esquadr ão do 1° regim ento de cavala
ria e a brava companhia do 8° reg imento de infantaria , 
forças estas destinadas a protege r a r etaguarda da colu
na de meu comand o, inf elizm ente não tomaram parte na 
ação, em vir tud e, do prim eir o, por causa do pessimo ca
minh o, não ter chegado a tempo , e a segunda ter fica
do guar necendo o gram ado do Parí. 

Pelo sangue encontrad o pelo piqu ete de exploração , 
acredito seja gra nde o num er o de fer idos re beldes . Num 
dos bolsos do majo r Port éla, foi encon tra da, entre pa 
peis, a importan cia de um conto e duz en tos mil réi s, 
que ponho à vossa disposiçã o. Como não era possível 
contin uar no avan ço da minha forç a, em virtude da fal 
ta de r ecur sos, reso lvi o r egress o da mesm a pelo cami
nho já pecorr ido . 

Entend o prat icar um at o de ver dadeir a justiça, lou
van do a todos que no combat e tão alto elevar am o no
me deste corpo . Cada um , oficiai s e praç as, procurou 
sempre cumprir o seu deve r, salientando-se , pela sua 
br avura e pelo seu arroj o, os oficiai s encarregados da 
vanguar da, tenen tes Alvaro Rocha e Fau stino dos San
tos. 

Sr . comandan te, ao term inar esta par te sobre o 
feito de min ha gente, felicit o-lh e ju biloso porq ue o cor
po sob meu coman do, mais uma vez, soube cumprir o 
seu dever . O per curso que fizem os, a pé, foi de 30 le
guas, em 7 dias. Edmundo de Oliveira. Tenente coro
nel coman dan te." 

Tamb em, à proposito desse encontro, o corone l Enéas Po mpi
lio Pires, comandante de outro destacam ento de tropas do Exer cito 
e que operava na mesma região, dirigiu ao comando da 3ª Região 
Militar o seguinte comunicado : 

"Exmo. Sr . Genera l Andra de Neves . Porto Ale
gre. De Palmeira . Par te do 6º corpo auxiliar da Briga
da Militar, continuando a per segu ição aos rebel des fu
gitivos da coluna Prestes , alcançou, a 24, nas barr ancas 
do rio Pardo, proximo ao rio Uruguai, a retaguar da da 
q~eles , co~an~a~a pelo tenente Portéla. Dep ois de 3 
dias de penos 1ss1ma marcha, através 8 leg uas de t erre
no quase imprat icavel , a vanguarda do 6º corpo auxiliar 
caiu de surpresa sobre os inimigos quan do este s tran s-
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punham o rio· Tr avada renhida luta , que durou 4 ho 
ras, foi comp le té!l"'ente dizimad a a força revolucionaria, 
perecendo quase todos Oiil home n s, vitimas da fuzilaria 
ou afogados no rio. Foi apreendido todo o transporte , 
compo sto de 67 arreios, 29 mosquetões, 30 fuzis, 6 . 000 
tiros, muitas barracas, m ateri al de sapa e de cosinha, 
binoculos, bussolas, etc., bem como o arquivo da colu
na. Entre mais de 100 inimigo s mor tos, estão Porté la , 
Pedro Bin s e outros oficiais, que ainda não foram reco
nhecidos. Corr esponde ncia encontrada no bolso de um 
dos cadaveres e dirigi da a Pedro Gai, faz crer tratar-se do 
cadaver deste oficial. Um prisioneiro morib undo fez im
portantes declarações, dizendo tambem qu e as deser 
ções são diarias, emb ora o comandante da coluna pro
cure elevar o animo de sua gen te. Atenciosas saudações. 
Coronel Enéas Pires. Coma ndante Destacamen to ." 

A morte do ten ente Mario Portéla Fagundes foi outra perda 
sensível que sofreram os revoltosos . Brilhante oficial da arma de 
enge nharia do Ex ercit o, acompanhára o capitã o Luiz Carlo s Prestes 
em sua aventura revolucionaria, indo enco nt rar morte inglori a em 
um combate, onde não lhe foi possíve l, dada a surpresa, mostrar 
seus conhecimentos tecnicos, adquiridos em um curso de destaque, 
na Esc ola Milita r do Realengo. 

Satisfazendo, em parte , os anseios dos ofic iais e praças , o go
verno do Estado fez cunsignar, no orçamento para o ano de 1923, 
um pequeno aumento de vencimentos para o pessoal da corpora 
ção. Embora não representasse, ainda, uma justa recompensa aos 
serviç os que se exigia da tropa , j á era, entretanto, um passo dado 
para a consecução de melhorias no futuro. 

Pela nova tabél a, os oficiais passaram a ter os seguintes ven
cimentos, em cruzeiros: corone l, 1.500,00; tenente coronel, 968,00; 
major, 775,00; capitão, 660,00; 1º tenente, 599,00; 2° tenente, 532,00; 
e aspirante a oficial , 336,00, todos mensais. 

Al em dos vencimentos , tinham ainda gratific aç ões especiais: o 
comandante geral, 300,00; os assiste nt es do pessoal e do material, o 
secretari o da Brigada e o coman dante do Grupo de Metralhadoras, 
100,00; o adjunto do assis tente do material, o diretor da Linha de 
Tiro, Deposito de Recrutas e Picadeiro e o ajudante de ordens do 
comandante geral, 50,00; os ajudantes dos corpos e os sub alternos 
dos Serviços Auxiliares, 20,00; os secretarios dos corpos, quarteis 
mestres e diretores de escolas regimentais, 15,00, tod os mensais . 

As praças passaram a perceber o seguinte soldo diario , alem 
da etapa de CrS 3,00: sargento ajudant e e 1º sargento quartel mes
tre, 4,90; 1° sargento, 4,70; 2° sargento, 3,90; mestre de musica e 
corn eteiro -mó r , 3,80; 3° sargento e contra mestre de musica, 3,00; 
musico da primeira classe, 2,60; dito de segunda, 2,40; cabo e mu
sico de terceira classe. 2,10; soldado , corne teiro e clarim , 2,10; e 
mais as segui nt es gratificações: 1º sargen to enferme iro -mór e sol
dado ar tífice de primeira class e, 2,00; soldado artífice de segund a 
classe, 1,50; dito de terce ir a, 1,00; cabo e soldado enfer meiro e sol
dado artífice de quarta clas se, 0,50; cabo e soldado condutor , 0,30. 
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Continuaram , ainda, em vigor , as gratificações de en~ajamento 
e -reengajamento, de 0,30 e 0,50, respectivamente, estabe lecidas ante
riormente, 

A re percussão que teve o mov_im~nto revolucion!rio, n?s países 
visinhos, foi tal que o jornal El Dia, importante orgao da rmprensa 
de Montevidéo enviou um de seus redatores a Porto Alegre, espe
cialmente com' o fito de entrevistar o presidente Borges de Medeiros, 
sobre o palpitante assunto. 

Essa entrevista , traduzida e publicada em A Federação, de 12 
fev ereiro, focalizou, em todos os seus aspectos, a mas6rca, historian
do longamente suas causas e efeitos. 

O notavel documento avulta de importancia, sabendo-se que o 
eminente homem publico era avesso a entrevistas . Dele, até então, 
conhe cia-se , apenas , uma e, esta mesmo , tivéra alguns tópicos retifi
cados, por não exprimirem fielmente as suas declarações. 

Em relação às causas determinantes da impatriotica rebe
lião, disse o insigne cidadão : 

"Quanto ao presente , o movimento tem por objeti
vos os seguintes: pelos militares que iniciaram a revo
lução em São Paulo , a derribada do dr. Bernardes. Por 
parte dos civis que seguem o dr. Assis Brasil , a minha 
deposição ." ' 

E, mais adeante : 

"O governo do Rio Grande do Sul, atendendo soli
cito a um apelo do governo da Republica, enviou para 
o campo da luta forças estaduais que atuaram brilhan
temente, decisivamente, e desde então se manteve em 
permanente contato com o governo federal, auxiliando-o 
na manutenção da ordem constitucional . Era evidente 
em contraste, a ligação do assisismo com a revolução d~ 
São Paulo. Os chefes dessa, generaÍ reformado do Exer
cito , Isidoro Dias Lopes , e o coronel da reserva João 
Francisco, eram , o primeiro, federalista tendo servido 
no esta do maior de Gumercindo Saraiva ' em · 1893 e o 
segundo adv_e~sario declarado da situação riograndense. 
Ele~ entos c1v1s néla envolvid os eram todos filiados ao 
a_ss~s1smo e o proprio senhor Assis Brasil não se quiz de
fim.r. com franquesa, declarando em telegrama largamen
te. divulgad~ . que aguardava os acontecimentos para uma 
atitude decisiva. " 

Após algumas outras considerações, disse mais o ilustre entre
vistado: 

.. 

. "Desde o an? de 1915, em que estalou no Rio de Ja
!1e1ro, um movrmento de indisciplina que se chamou 
'revo_l!a dos sarg ent os", eram constantes as ameaças de 

reb eliao ~e u.r_na parte do Exercito. A violenta campa
nh a presidencial de 1920-21, int eressava tambem as for-
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ças arma das, havendo sur gido com el as grave s in ciden
tes que terminaram com o fechamen to do Clube Militar , 
pelo pre sidente Epi tacio P essôa, e a sedição qu e esta
lou no capita l do país, a 5 de julho de 1922, em que se 
envolveram a Escola Militar , alguns corpos da gu arnição 
e especialmente a gua rn ição do forte de Copacabana. Dias 
depoi s, a guarnição de Mato Gro sso tambem se r ebelou . 
Domin ados esses mov im entos, inici ou o gover no fe der al 
a repress ão dos oficiais comprometi dos, em cujo favo r, 
grande par te da classe, exercito e marinha, pe dia a anis 
tia. 

A 29 de outu br o de 1924, as guarnições federai s de 
Uruguaiana, São Borja , Sant o An gelo e São Luiz, neste 
Estado, sub levaram -se, aliando- se, assim, ao movimen to 
que irrompera em São P aul o . 

Os govern os federa l e estad ual, numa ação harmoni
ca, deram comb ate sem tregu as aos r evol ucionario s, ba
tidos já no Alegrete , em Guassú-B oi, no cerro da Con
ceição e em to dos os rec ontros. Cont avam eles com a 
adesão de outros corpos da guarruçao, o que não suce
deu, pois estes se mantive ram fieis ao governo ." 

Estão, aí, claramen te exp ostas as razões que determinaram os 
levantes milita r es, de julh o de 1922, no Rio de Jan eiro , de julho de 
1924, em São Pa ulo, e de outubr o deste mesmo ano , no Rio Gran de 
do Sul , todos ligados dirétame nte entre si. 
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CAPITULO XX 

- Exp edição do Destac:imen to coron el 
Claud ino atr avés dos sertões "e Santa Ca 
ta rin a e Par aná . desde Porto Feliz at é Bar 
raçã o - Comba tes de Burro Mor to e Maria 
Preta - Lamentavel incidente entr e for ças 
dos Destacamentos Cl:lu din o e Pai ro - Pro
,a ções e p rivações - O Destac:imento co
ronel Claudin o ocupa Barracã o e San to An
toPJo - Ligeiro devnneio - Ccr onel Cl.rn
dino adocce e passa o comando do destaca
me nto ao tenente coron el Travasrns Alves 
- O Desta camento do Nordéste (Paim Fi 
lho) cm operações no Pataná - Combate à 
margem esq uerda do rio São Francisco 
:Morte do t~nente J.Uarco llno Silve ira dos San
fos - Combate de Fartu ra - Clevelan dia 
- Combates da serra do Jardim e da Faze n
da. Velr a do Jar dim - Desbarato das for ças 
de Prec;tcs Siqueira de Campos e Joã o Al
l.lerio - Morte do major Edua rdo Pereir~ 
J\fonteiro - Encontr o sobre o rio Cap,:,tin
g-a - Os reb eldes atacam o Destaca mento Nor
dést e e retiram em seguida !'fota oficial 
t'o Mm ~terio aa Guerra - F"..nda a missão do 
Destacamento Nordéste 

Derrotados o~ ::-ebeldes no memora,·el combate da Ramada des
bar:nad ,· ~ . rctagmircia na surpre!"a do r,o Pardo e .e11do os Ci!S· 

tan tes fugillo 1 1 o <' ex -Cont estado . regiã o onde operavam outras 
for ças do Ex ercito 1oi cstabclerido um rigoroso servi ço de vigila n
cia na frontt:,ra com a Republi ca Argentina e divisa com o Estado 
de Santa Ca..anna, pe1a Margem esqu erda do rfo 1Jrugua1, afí m ae 
evitar que retornassem ao Rio Gr ande, se se vissem acossados na
quel e. 

Dividida a reg,ão em setores, coube ao Destacamento coronel 
Claud ,no o co. ,preen dido da fóz do Guarita ao Mél (Irai). 

Z,.tav am estas forças, então constituidas do 1 ° regimento de ca
valaria, Grupo de Ba'alhões de Forças Auxiliares (8º e go corpos 
auxfüares) e 25° corpo auxili ar, que substit uira o S°, no desempe-
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nho de sua missão, quando , na tarde de 24 de ~evereiro, o coman
do da 3.ª Região Militar, em telegrama , determmou a sua marcha 
para Santa Catarina e Par~ná . ond_e iria o J?esta camento operar sob 
as ordens do general Candido Mariano da Silva Rondon, comandan 
te em chefe das Forças em Operações naqueles Estados. 

Para não faltarmos a um relato fiel dos acontecimento s, do que 
foi a cpopfa de sacrincios, de disciplina ~. de abnegação dos. bravos 
soldad os riograndanses pa ssaremos a ulilizar-nos das propnas pa
lavras do comandante do Destacamento , coronel Claudino Nunes 
Pereira , extraídas do relatorio que apresentou às autoridades supe
riores. ap ós a cessação da luta. 

:, 

Disse, então, o acatado chefe : 

"Ao inicia r a narrativ a destas operações, ocorre-me 
o de \'er de assina lar que o Destacamento, fazendo o tra ns
porte de material e de viveres em carroças, caminhões e 
reduzid o numer o de cargueiros, não estava aparelhado 
para agir em zona de sertão, onde não pudessem transi
tar tais veículos. Prevendo a necessidade da passagem 
de tropa s para aqueles Estados, lembrei, anteriormente, ao 
comando do Grupo de Destacamentos, a convenienci a 
da organização de tropas de cargueiros. 

Intclizmente. circuns tan cias ocasionais, 
não perm itir am que essa providencia fosse 
outro lado , os animais de cargeiros eram 
insuficientes para as cangalhas existentes. 

certamente , 
tomada . De 
notadamente 

Por tal motivo, pedi o suprimento de 60 muares, 
no mínimo , com os quais pensava melhorar, em parte, 
a apremiante situação em que me achava para o i.Ine
diato cumpriment o da ordem recebida. Enquanto os es
perava e com autorização superi or , comprei alguns mu
ares . ain da insuficientes e não muito apropriado s ao fim 
a que eram destinados, 

Além dessas providencias, alentava-me a esperança 
de obter outros recursos referentes a transport es em 
Porto Feliz, baseado no seguinte trecho de um telegra
ma de 25. do sr. general Rondon: - "'Estará à vossa 
disposição no ponto que indicastes (Porto Feliz) o ca
pitão José Luiz Maia. Mandei que se vos apresentassem 
o coronel _Maia e tenente Ferraz, do Exercito , que vos 
apresentarao os vaq ueanos necessarios e providen ciarã o 
tud o fordes precisar para proseguirdes ao destino com 
a missão de ocupar Barracão, onde fareis junção ~om o 
Desta camento Paim, ou onde este se encontrar. Recebe
reis Porto Feliz instruções especiais. " 

Confiado nessas providencias , mesmo sem dispôr de 
gado necessario à alimentação do pessoal, visto não ha 
ver _chegado urna tropa que mandára fazer , puz-me em 
movimento, sem nada ponderar. 

A 26, às 6 horas, marchou o Grupo de Batalhões de 
Forças Au:'~liares, com destino a Irai, donde , com o 250 
corpo aUXJhar, transporia o Uruugai no passo do 
Cascalho, como efetivamente aconteceu.' 

. A 28, sem esper ar a chegada do 20 esquadrão do 1º 
regimento de cavalaria , que estava em Xingú, marchei 

• .. 
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co!!l os outros tres esquadrões dessa unidade para o 
Porto Feliz , pelo pique que ali vai ter pelas Aguas do 
Prado. O esquadr ão de vaqueanos ficou em Fortaleza. 

t "ll S _., l\larço. - A 2, cheguei àquela localidade. A maior 
-- pa r te do pessoal fez a marcha a pé, o que tornou ainda 

ma is penosa. Não só as ch uv as , como os acidentes da 
ingreme serra, mui to fatigaram o pessoal e os animais . 

Só a 4 se me apresentou o cap it ão Jo sé Luiz Maia, 
que informou das providencias tomadas . 

Pela exposiç ão que fez , os recursos que eu conta
va encontrar em P orto Feliz só poderiam chegar do dia 
20, em deante, o que , realmente, se verüicou posterior 
mente. 

O coronel Maia, assim como o tenente Ferraz, por mo
tivos ocasionais, deixaram de comparecer ao local. 

A insuficiencia de gado e dos generos alimentícios 
cemeçou a preocupar-me seriamente. 

O transporte feito de lraí para Por to Feliz , em ca
nô as a remo era düicil e moro so. 

Um mal entendido, agravando ainda m ais essa de
sagradavel situação, te ve como consequencia a susp en
ção do abas tecimento por alguns dias. 

O c.'lpitão José Luiz Maia, com a atividade que lhe 
é peculiar , procurava esforçadamente obter o que preci
savamos para o prosseguimento da viagem, sem, contu
do, consegui-lo. 

A 6, recolheu-se o 2° esquadrão do 1º regimento. 
A 7, toda a força estava concentrada na margem di

reita do rio Uruguai , em territorio catarinense. 
Convencido de que em tres dias estaria de posse 

dos elementos mais urgentes , marquei a partida para 10 . 
Não tendo podido remover os entravei. apontados, 

tive de adiar para quando fosse possível. 
A 14. finalmente , depois de tão perniciosa demora, 

iniciei a marcha , pela manhã, para o Barracão , seg uin
do na va nguarda o 25º corpo auxiliar e um esquadã o 
do 1º re gimento (3º). 

Préviamente, como era indispensavel, organizãra o 
itinerario de marcha , estabelecendo os logares de biva
ques e acamp amento!! Isso er? nece ssario para que ca
da unidade tivesse ceneza cios pontos onde poderia en
contrar agua. De outra condição não se cogitava , por is
so que sabido era que não se encontraria . senão excep
cionalmente, clareiras ou campe stres, com largue sa su 
ficiente para acampamento regular da tropa. 

Era mi stér que à foi ce e à facão de preparasse o local 
de estacioname nto diario. 

A agua era pois, a maior preocupação , no toca nte 
aos bivaques e acampamentos. A pastagem para os ani
mais era ou tro problema de complicada e düicil so
lução . 

A mais abundante na região é a que se póde obter 
c<;>~ a folha~em da taquara mansa, aliãs muito preju
d1c1al ao arum al. Vem depois a criciuma, a petinga e 
a taquara braba ou ta quarussú . Excepcionalmente, se 
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consegue folha de girivá
1 

derrubando -os, pois são extra -
ordinariamente altos e finos. . 

O pessoal, fatigado com_ as marchas a pe, ~r ve
zes com chuva, com fome , pisando na lama , em 10gre
mes descidas. era obr igado a aumentar o cansaç o na 
procura de alimentos para os ani ma is. . . 

A falta de viveres e de gado tornou -se impressio-
nante. No começo da marc ha, o numero de re zes dis
tribuídas às unidades não excedia de 4, das quais foram 
extraviadas diversas no mato . 

Na incerteza do qu e poderia suceder para deante, 
resolvi mandar à Argentina , com pr ar o qu e fosse pos
sível. 

In wmbi dessa missão o sr . Rupp, re sidente no Her-
v2!. 6 leguas dist ~ntc de Porto Feliz. 

O sr. Rupp , que me acompan hava a dois dia s. sepa
rou-se no logar denominado Famos o, tomando , no arroio 
do Ind :o um pique, semi abandonado , por onde foi ter ao 
Peperí. Dai, transpo r tou -se rapidamente para São Pe 
dro. na Argentina, onde, depois de percu rso de 22 leguas, 
consegui u comprar re gular quant idade de açuca r, char
qu e, graxa, fl'lrinha, bolachas e algumas r ezes. 

Fez mais a aquis ição de uma tropa de mulas arreia 
das, por quinze cont os e seiscentos mil r éis, para trans
portar os generos. a qual ficou depois pert encendo ao 
Destacamento · 

Com louvavel solici tu de , prestou-nos , em ocasião tão 
dificil. inapreciavel serviço, sem nenh uma recompensa 
pecuniaria . 

A marcha através do inos pito serão prossegui u 
com incríveis dificul dades, chuvas, lama, ter r enos aci
dentacli ssimos, tronco s de arvores caí das sobre o piqu e 
em inumeros logares, va letas tr ansver sais, fei tas a cas
co de animal, chei as de barr o, separada s por eleva dos 
cameleões por onde, penosame nt e, t ra nsit ava o pess oal; 
todo esse intermi nave l conj unto de entra ves, dif icul ta
va o c:vanço da tropa e fa tigav a do modo inqui etador o 
homem que viaja va a pé . 

~o rno conseque ncia inevita vel de tai s impecilho s, 
enorme foi a quanti da de de arreio s abandonado s ao lon
go do pique, Barracas, c:...ngalhas e ou t ras peças de 
material tiveram igu al destino. Tudo , enfim, que de mo
mento e naquela inc omoda situa ção, o sodado não con
siderava de importa ncia maxima , foi jog an do ao chã o . 

É de notar, to davi a, que, apesar de tantos sacrifícios 
e sofrimen tos, não se constatou ex travio de armas e mu
nições . 

Considerav el foi o numero de animais que fi
caram cansad os ao longo do pique , condenado s à morte 
pela falta de agua e pasto . 

Der r ubadas, grand e camp estre ex iste nte no sert ão a 
8_ leguas de Barracã o, e 24 de Porto Feliz , nos er a anun
c1a~o pe los vaque an os como terra onde , em épocas nor 
mais , se encontrava abun dantes recursos alimentícios in
clusive gad o. Diziam ele s que a grande clareira ai ~:ris-
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· "'-,'>' N n,·érn ini cialmente de um furacão . que devastou 
ex~ensa faix 2 ele mato. 

A 20. às 10 horas , cheguei a esse logar, onde , . ~esde 
1 ii ? tarde . sP acha ,·a a van~u arda (25° corpo auxiliar e 
3:> esquadrão do 1º regimento de cav,alaria). . 

Durante o dia , encontra r am -se a1 todas as urudade s. 
Nesse dia , o Destacam ento dispunha apen as de 6 r e

zes para a alim ent ação do pessoal . 
Reduzin do quanto possível desde o inic io da mar cha 

a mat ança diaria , a média não ati ngiu a 6 reze s; 35 re 
zes . pm 6 dias quando 100 não seria m de mais! 

E como não se dispunha de generos suficientes , é fa
cil de bem avaliar quão deficiente foi a alimentação na 
travessia do sertão e quantas pri vações supo r tou esse ab 
nega do pessoal. 

Esper and o um pequeno lóte de gado proce dente de 
Porto Feliz e outro da Argent ina e os gener os compr a
dos pelo sr. J osé Rupp , resolvi não marchar a 22. Com 
essa parada , o pessoal teve um re lativo desca nso. 

Der r uba das ape nas nos forn eceu 2 ou 3 r ezes, 
unicas que os rebeldes nã o conseg uiram pegar , de m ais 
de 200 a li exis tentes. 

Desde Queimadas gran de campest r e origi nado pelo 
fogo. a força recorreu às roças , em busca de fei jão e mi
lho verde para a lime ntação pess oal . 

J á os rebe lde s tinham ex terminado os pro du tos da 
rrimeira planta ção. Em Derrubadas , cerc a de 4 al queires 
de roça de feijão e milho fornecera m alimento para doi s 
dias. 

E. g raças a esse recurso, pudemos atenuar as conse
quencia s da fal ta de viveres. nessa al tu ra da viage m . 
Aos proprietar ios que comparecera m aos acampa mento s, 
for am pagos os cereais de que lançamos mão . 

A 21, à tard e, chegaram 7 bois e 6 carguei r os rom 
;;!guns generos. de Porto Feliz . Tudo , na sua ~ uco ex 
pr essiva quanti dade, foi p rop or cionalm ente di stribu ído à 
t ropa . 

Ainda a 21, um ex plor ador civil e um a praça , que 
mandei para os lado s de Maria P reta , fora m tiroteado s 
por patr ulhas r ebelde s. na Sanga Fund a. 

No dia seguinte, 22, suas ex ploraç ões, vin da s até às 
proximidades de Derrubadas , atac ar am uma gu arda av an
çada do Destacamento , no cruz amen to do piqu e Maria 
Preta-Peperí . 

Foi ferida um a praça do 25º corpo au xi liar a que 
pertencia a referida guarda. Ao que parece , os ;eb eldes, 
reconhe~endo no explorado do dia 21. um civil , ficaram 
em du vida sobre a causa de sua aparição naque la zona 
E daí, provave lmente, lançaram a patr ul ha de 22 a tã ~ 
longa distanc ia . 

No tiroteio desta data. poré m qualqu er duvida foi 
desfeit a. por isso que verüica r am que se tr atav a de for
ça regula r . 

A 23, prosseguiu a marcha , dand o-se , às 9, 15 hor as , 
um ~ncontro com os rebel des, embo scados no logar de
nommado Burro Morto , e a testa do Desta camento , con s-
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tituida pelo 3º esqua dr ão do 1° r egimento, apoiado por 
outro s ele mentos , sob o coman do do ;major gr aduado Mi 
rand olino Macha do . Após uma hora de intensa fu zilaria, 
os rebeldes , desbara tados, fugiram desorde nadamente. 

Deixaram 3 mortos, nada sofrendo a nos sa tropa . 
A vanguar da ocu pou, nesse dia , às 10 horas, a des 

peito dos entraves crea dos pelos rebeldes , o logar deno
m inado Espera nça ( um campestre com 2 casas). 

C .,. osso do Destac am ento alca nçou Burro Morto. 
r::n '.:4, às 7 horas, a vangu a:·da marcho u sobre Maria 

Preta. 
No cha padão situado a 200 metros e à margem di

reita da Sang a Funda , 2 quilometros distante de Maria 
Preta , os reb eldes ao en trarem em Barr acã o, em princí
pios de fevere iro, orga niz ar am uma forte e bem estuda
ªª trin chei ra {"m forma de semi- reduto, com fl ancos avan
çados-

Gua:·necenc' o-a bem com 300 homens , pre par avam-se 
para det er -nos a marcha, pro-.a velmente en quanto da 
vam tempo ao escoame nto dos elem ent os que ofere ciam 
resistencia à ma rcha do Destacamento Paim . 

A vangu ard~, sob o comando do tenente coronel , em 
comissã o. A!·-ur Octaviano Travassos Alves, num ataque 
de frent e e desbor dant e. brilhante e violento , tomou e 
ocupou a forte posição inimiga, após l,1 5 horas de inten
síssima fu zilar ia. A tro pa empen hada nes sa vigoro sa ação 
portou-se admira,·el mente bem . 

O boleti m nº 91, que a este acompanha, como ané
xo, descreve detalhada ment e os combate s de 23 e 24. Po r 
esse motivo , deixo de pre star maiores informações a res
peito de ambo s. 

A 26, às 12,30 horas, um esquadrão do 25º corpo au
xiliar , que mandei ao Jogar denominado Flores (u::n 
grande campestre com algumas casas) , est abeleceu lig a
ção com o Destacame nto coronel Pairo Filho . Infeliz 
mente, quiz a fatalidade que se désse lamentavel encon
trn entre as duas tropas amigas. pouco depois. 

Foi o caso que, por varias circunstancias impr evis 
' as , o a<> corpo auxiliar, que eu mandára ocupar o Jogar 
conhecido pelo nome de Sepa ração , 2 leguas a oéste de 
Flores , na picada Clevelandia- Barracão , qua ndo aind a 
não tinha not icias do Dest acamen to Paim , não foi preve
nido ele sua aproxim ação. Este, feita a ligação , con ti 
nuou a marc ha para Barracão. Era meu propo sito fazer 
ocupar a encruzilhada do pique, Por onde marchava, e 
não propriam ent e Separação. 

Acontec e, porem , que o va queano me informára dar 
se nest e Jogar o entroncamento , quando Separação fica a 
300 metros al em e para oéste do ponto onde o pique se
guido pel o meu Destacam ento vem ter na picada trilha da 
pelo Destacamen to Paim . 

Em consequencia, á vanguarda deste ataco u o pique
te de retaguarda do 8°, localiza do nas proximidades do 
pique que conduzia ao campestre Leriano , onde chegu ei 
com o Destacame nto na tarde desse dia (25) . 

• 
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Desse do loro so encontr o. tiv emos a lam entar a mor
te de 5 praças e ferimento ~ leves de 2 ~ficia~s e 9. praças, 
conforme refere ncias constantes de boletnn n 91, Ja men
cionado. 

Transform ou -se como era n atur al, em geral con s
ternação a aleg ria 'que a jun ção dos dois Destacamentos 
riograndenses devia propor cionar. 

A 28, às 10 hora s, o Destacamento de meu eomando, 
apoiado pelo do cor on el Paim Filho , m ar ch~~ s?bre Barra
cão, ocupando-o sem mais contato com o murugo. 

Este s, batid os em varios combat es e encontro s pe lo 
citado Destaca mento Pairo e p elo de m eu comando, em 
23 e 24, fugira m para o Foz d o Iguaçú. Tom~~ um 
piq ue qu e, previamen te , abr ira m pela margem direi ta ào 
arroio Santo Antoni o, limite do Brasil com a Ar gentina , 
nessa região . 

Em 29, mandei ocupa r San to Antonio , 6 leguas dis
t antes de Bar racão . Com eça aí o pique acima citado . 

Des se Jogar , parte outro piq ue que vai ter à Concei 
ção e a Capo- E rê , na picada Cleve landia -Barracão. 

E. por isso , a nece ssida de de sua ocup açã o . 
A fa lta de viveres , acentua da de m aneir a alarmante 

desde qs primeiro s dias de viagem, não desaparec eu com 
a chegada a Barracão, como fa ziam cr er os vaqueanos . 

Se bem que esse povoado tenha cerca de 160 cas as, 
par te no territorio argentino e parte no br asileiro, loca
lizadas no s Estados de San ta Ca tari na e P ar an á, qu e li
mitam nesse logar, não tinha. nem era razoavel qu e ti 
ves se, elementos capazes de forne cer o que os dois Des
t acamentos precisavam urgentemente . 

Aliás , na p arte do pov oado loca lizada no Bra sil e 
que é a maior , n ão se en cont rou um ha bitan te, siquer , 
em sua casa. Todas es tavam desocup ada s e saqu eada s 
pelos reb eld es. A Coletori a Estadual de Santa Catarina 
fo ra incendiada. Er a deplora ve l o aspecto das casa e 
de tudo qu e ali se observa va . A imoderada , dem olidora 
e crimin osa a tuaç ão dos rebel de s se fizeram sentir desde 
2 de fevereiro até a nossa chegada. 

De re sto, em toda a parte por onde eles andaram , 
d eixaram atraz de si a desola ção. A par de elemento s de 
que lan ça ram mão raz oavelme nte , para a manutenção da 
força, praticar am roubo s. furt os e ou tr os desatino s, de 
que jamais se pod erão justifi car . 

Os pou cos generos alimenti cios existentes em Barra
cão , la do argen tin o, for am comprados de imediato , por 
preços ~xa ge rados, devid o, principalmente, à diferença 
de cambio . E a te nden cia para maior alta de preços era 
inq uiet ado ra . 

O gado de córt e, a li, custa mais de trezento s mil réis . 
Um lóte de 7 rezes , compr ado pelo sr. José Rupp, 

cus~ou trentos e cinqu enta mil riis. Ultimamente ji 
pedi am qu at rocen tos mil r éis ! ' 

A d ificul?a des_ de tr an~port e Pª : ª aquele logar são 
enor mes. Tuc.;o vai a cargu e1ro, atra ves de piques e pica
~as pess im as . As di stancias a percorrer pela s tropas con s
titu em ou tro gra n de embara ço ao serviço de reabaste-
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cimento . 
Calcula -se que, de Barracão a Clevelandia, tenh a 

mais de 30 legu as. Nesse trecho , apenas no de 5 leguas 
e mda há estradél de au to. Nos restan tes, par te em ser -
1·u nu:Úo acidenta da e de muito barro , só tran sitam car 
gueu-os. 

De Ba1Tacáo a Por to Fe liz , te m 32 leg uas, segundo 
.,,, a ·aliaçõe s mais ponderad as. l:m toda essa ex tensã o, 
só i.-.,n.,i .a o carg ueiro. 

Sa o i:.calcul aveis as difi culd ades de transporte para 
a1. Aln,1 de tudo, os genero s têm de vir do Rio Grande, 
descei.do o ~1 uguai, em canôa , de Irai :::o Por to Feliz . 

A idéia do reabastecimento por esse la do deve, pois, 
!;<-. r-o:.,a u ••• arge m . 

.e: :.ab<:u ,o-se que a tropa de car gueiro, de modo geral, 
não póc:, marc har com chu va, compreende-se quáo di
iicil é a missã o de aba stecer tropa s em reg ião tão lamen
,jveLnente des curada , no sen tido das vias de comuni ca
ção . 

Manda , pore m, a justiça declar ar que o sr . gen eral 
Nestor S::z ... ,.c do dos Passos, comand ante do 2° Gr upo 
de Destac .. memo s, a qu e pertence o de meu comando, 
tu do te:n fe ito ~om admirav el solicitud e, visa ndo norm a
lizar tão importan te serviço. 

Creio . erae tanto , que os st:us esfor ços, como os de 
seus auxilia re., ,,·arã o gran demente an ulad os, na esta ção 
invernos a. ).âo !la verá outra solução sen ão a retirada 
do destacan . .. .. 1e B::irracão, antes do invern o se fa 
zer sentir com totiú o rigo r , sob pena de consequenc ias 
que se não pód em prever . 

Como no Br asil, na Ar genti na , o t ra nsporte é feito 
em cargue iro s, atrav ez de iden t ico ser tã o que cobr e to 
da a região compreend ida entre os r ios Ur uguai e Par a.
na. E uma tropa prec isa de 30 dias para ir de Bar rac ão 
ao porto mais pr oximo do Paran á e voltar! 

Enfim , a tr opa cont inuava em Barra cão, quase sem 
ter o que comer , va lendo -se de algum milho e fei jão , 
que os rebeldes deixaram nas roças. 

E não havi a noticias de uma tropa de cargue iros e 
outra de gado , que o coronel Severiano Ribeir o, coman
dante do destac amento estacionado em Clevelandia, man 
dara de Chapecó por P orto Feliz, ba cerc a de um mês! " 

Term hrdas , aqui, as palavras do coronel Claudi no, passemos à 
tr ansc rição do seu boletim n° 91, de 29 de março, a que fez refer en
cia em sua exposiçã o : 

"Diario de ma r cha e oper ações. - O Dest acame nto 
continua nas mesmas condições de onte m. Seguir am em 
serviço de explor ação, para San to Anton io dois esqua
drões do 1° regimento de cavalari a (lº e 20) sob o co
mando geral do major gradu ado Mira nd olin~ Machado . 
Essa tropa levou a miss ão de ocupa r aq uele ponto. O 
25° corpo auxiliar apoia-la- á . 

. . . ·c~;i"~i~. ~-·c~-~i,~i~· ~~~- ~~- ·r~-~úi~: . .:..:. . N~. ~ . :ú; . õ 
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Sôbre e5le encontro, tem"os os seguintes informes : 

"Clevelandia, 6. Ontem, 5. a nossa vang uarda , constituída do 
32º corpo auxiliar, alc ançou a retagua~da_ do inimigo, travan_do 
luta que durou 40 minutos, sendo nos ultimo ~ redutos ~esalo?a
do por um a carga de baioneta . Os re beldes tiveram baixas, _in 

clusive o comandante da r etaguarda, tenen·•e ,Adolfo Narciso, 
qu e mortalmente ft>rido caiu nosso pri sioneiro, havendo decla
rado que há forças a 7 quilome tro s, comandadas por Siqueira 

'4 de Campos, compostas de pouco mais de 300 homens , havendo 
") ~cguido por São Lourenço o tenente Jo ão Alberto , com 400 bo 
~ mens, rumo do Barracão . Declarou ainda ter servido com João 
~ Francisco , que se acha na Argentina. Pertencia à Policia paulis

ta e que incompatibilizado com seu comandante viéra do Iguas
~ sú, onde exis1em pouco mais de 1.000 homens, passando m isér ia. 

Não t vemos baixas. Afetuosas saudações. Pairo Filho." 
') "Guarapuava, 7. Cumpre-me informar a v. ex- que o Destaca 

mento do deputado Paím continúa em pertinaz perseguição da 
coluna Pre~tes, cuja retaguarda engajou fogo COJTl a coluna 
gaúcha nas proximidades de ClPvelandia, de onde vai sendo 
levada de roldão para Barracão. No dia 5, a 7 quilometros a oés-

te de Fartura, cerca de 90 quilometros de Clevelandia, a van-
1,!uarda do deputado Paim travou luta com a retaguarda das 
forças rebeldes de Siqu eira de Campos. A luta durou 40 minu 
tos. Os rebeldes foram desalojados das trincheiras por uma car 
ga de baioneta do 32º corpo. Os sediciosos tiveram diversas bai
xas. inclusive o comandante da retaguarda, tenente Adolfo Nar 
ciso (alcunhado Tenente Gaúcho) que mortalmente ferido c~íu 

em poder das forças legais, fazendo importantes declarações . 
Congratulo-me com v. ex. pela comtante vit oria da legalidade, 
operada pela força riograndense. Atenciosas saudações. Gene 
ral Rondon." 

Batidos em ligeiros recontros, os rebe lde s iam evitando choques de
cisivos, enquanto procuravam local apropri ado a mai s forte r esistência. 

tste, acharam-no na sr?rra do Jardim, onde, a 11, esperara m a força 
lf'gal. 

Quas e às 2 horas da madrugada, cerc a de 450 homens , comandados 
por Siqueira de Campo s e João Alberto, atacaram os corpos auxiliares 
33° e 34°, sob a fórma de movimento envolve nte, aproveitando·se da 
natureza do terreno e do perfe ito conh eciment o que dêle tinham. Esses 
corp os reag iram prontamente e fizeram face ao inespera do e impetuos o 
ata que prolongando -se o combate por tres horas, findas as quais os re 
beldes abandonaram as posições que ocupavam e fugiram . 

O re stante da coluna rebelde , ao mando pess oal de Prestes, ficár a 
acampado no planalto da Fazenda Velha, onde, pelas 11 horas do mesmo 
dia 11, foi atacado pelos corpos auxiliares 16º e 32º . 

Es ta luta durou uma hor a e quinze min uto s, sendo os re beldes com
pletamente desbarata dos, fugindo em grup os, em varias direções . 

Os dois encontr os cust ar am à força lega l 3 morto s, sendo um o bra
vo _major Eduar do Perei r a Mont eiro e os outr os dois soldados , e sete 
fe rido s levement e . 

As perdas dos rebe ld es foram eleva da s, tendo sido verificado s vin 
te mo r tos. 

Eis as comunic ações oficiai s a r espeito, dirigida s ao pr esidente do 
Est ado: 
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"Clevelandia 18. - Conforme fôra previsto, o inimigo organizou 
sua resistência na serra do Jardim · Prevenindo essa hlpotese, 
tomaram posição no lugar denominado Fazenda Velha , a tres 
quilometros do início da subid a da forte serra do Jardim , os 33° 
e 34º corpos auxiliares, seguindo por caminho marginal dessa 
serra, afim de contorna-la e vir sôbre a retaguarda dos rebeldes, 
os 16º e 320corpos , cuja travessia aument ou o percurso, até o 
plana lto , de deze ssete quilometros. A .1 hora e 40 minutos da 

V) madrugada de 11, os rebeldes, em numero de 400 e 500 ho
" mens , comandados, respectivamente, por Siqu eira de Campo s 

U\. e João Alb erto , atacaram nas suas linhas os 33° e 34° corpos , 
"- sob a forma de movimento envolvente, aproveitando-se par a 

isso da natureza do terreno e seu perfeito conhecimento,o
J riundo de pessoa s desta região a êles incorporadas. As nossas 
~ linhas re sponderam pronta e imediatamente ao impetuoso a

taque do inimigo, durando o encontro até às 4,50 horas. As 
~ nossas forças portaram-se com excepcional galhardia , perse

guin do vigorosamente o inimigo , que fugia desordenadamen
te. No mesmo dia 11, o 16º corpo , apoiado pelo 32°, contor
nando a serra , atingia, às 11 horas , o planalto da Fazenda Ve
lha e atacava tambem o acampamento em que se achava o 
cap it ão Prest es, com o resto de sua coluna. Essa lut a, vigor o
sa e rapida, verificada em dois encontros com os elementos 
de Siqueira de Campos e Jo ão Alberto e outro com Pr estes, 
durou uma hora e quinze minutos, send o os rebeldes comple-

tamente destruídos e fugindo em grupos , em dif eréntes dire
ções. As perda s dos rebeldes são elevadas, sendo já sabidos 
vinte mortos. Deixaram em poder dos 33º _e 34º , 4 revolveres, 
facões, capas, capotes, 2 carabinas e diversos obj étos. Só em 
pod er do 160 corpo, 2 fuzis, espadas, pistolas, 8 animais ensi
lhados, barracas, coberto re s, palas, 24 animais soltos , rezes, 

carne , aves, fardamentos , capas , capotes , lenços de seda, cuia 
prateada , navalhas, freio com r edeas, bombas , tezouras , pratos, 
talheres, panélas , 2 pares de pinceis, calçados de homem e de 
mulhere s, vestidos , chape us, uma corrente de agrimensor, pe
legos, cabrestos, m ilho, fei j ão e fumo . Temo s a lamentar a do
lorosa perda do bra vo maj or Eduardo Pereira Monteiro, que 
tombou valorosamente, dirigindo uma linha do 33º corpo , bem 
como 7 denodados solda dos do me smo corpo , 4 ferido s 
do 34° corpo e 3 feridos do 16° corpo, todos levemente. Os en
contros verificado s a 11 constituem brilhantes fe itos dos 33º 
34° e 16° corpos, havendo oficiais e soldados se portado co~ 

excepcional heroicidade e tendo contra si a natureza do ter
reno, que desconheciam, quan do o inímigo era dele perfeito 
conhecedor. Viva a Republica! Afetuosas sa udaçõ es. Paim 
Filho." 

"Guarapuava, 19. Congratulo-me vivam ent e com o meu emi
½ nente. amigo pelo brilhante fei to do glorioso Destacame nto 
~ Nor deste , sob o comando do bravo coron el Paim Filho cons

tituído pelo s combat es do dia 11, na Fazenda Velha do Jardim 
.........__, na serra do rn~smo nome , sôbre a vanguarda e gro sso da colu: . 
~ ~a Prestes. Foi uma manobra que honra os conhecimentos ta

\:> 'hcos do denoda~o comandante. Prevendo que os rebeldes ae 
~ achassem orgaruzados na serra, onde chegára a 9, mandou 0 

coma ndante que as forças, no dia 10, tomassem posição na 

• 

• 
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previsão da hipótese. Os 33º e 34º corpos tomaram posição na 
subida da serra, enquanto o lfiO corpo, apoiado pelo 32° corpo , 

a contornava para ganhar o planalto e cair sôbre a retaguarda 
inimiga. A 1 hora e 40 minutos do dia 11, os rebeldes, em 
núme l, de 400 a 500, atacaram, sob a forma de movimento en· 
volve nte, aq uele s primeiros corpos. O ataque foi impetuoso. 

Durou até às 4,50 hora s, quando os rebelde s fugiram em de
bandada , sob a pressão da bravura gaúcha, deixando em po
der das forças legais mortos, feridos e mate riais em profusão. 
As 11 horas , os corpo s que manobravam sôbre a retaguarda 

do inimigo caíram sobre o acampamen to de Preste s, que , sô
bre o planalto, se achava com o resto de sua coluna , na mes
ma ocasião em que ali chegavam os vencidos pelos 33° e 34° 

corpos. A luta, que foi impetuosa e rapida, durou uma hora e 
quinze minutos, no fim de cujo tempo os rebeldes debanda-
ram em diferentes destinos. Estão em poder dos corpos gaú

chos, por todo o acampamento, armas, munições , fardamentos, 
barracas, cayalos ensilhados e solt os, reses carneadas, tudo 
enfim que é facil imaginar-se que uma fôrça desprevenida 
póde abandonar na hora do salve -se quem puder. Esses dois 

combates sucessivos, na scidos de uma manobra bem concebi· 
da e melhor executada , constituem brilhante feito tatico que 
honra a qualquer exército e vem ainda uma vez mais conf ir
mar a tradicional bravura do povo gaúcho. Congratulo-me 
com v. ex . pelo encaminhamento da solução final do proble-
ma militar que servirá de base para a solução definitiva do ato 
politico que encerrará de vez o hino das revoluções no Brasil. 

Afetuosas saudações. General Rondon." 
Novo encontro, com os rebelde s, deu-se a 16, sendo eles atacados 

pelos lfiO e 320 corpos auxiliares, que os surpreenderam, sobre o rio 
Capetinga , de onde fugiram, deixando 4 mortos. 

A noite de 19, coube aos rebeldes atacar as posições do Destaca· 
mento Nordéste, em Capo·Erê, Fazen da Rocha , tendo , por ém, retira do 
após 35 minutos de fogo; nesta ação, tomaram parte os corpos 32º e 
33º sem terem sofrid o qualquer baixa. 

A 28 de março , o Ministério da Guerra distribuiu à imprensa do 
Rio de J aneiro uma nota oficial , em que relatou, em linhas gerais, a 
marcha das operações nos Estados de Santa Catarina e Paraná. 

Por conter referências às for ças do Rio Grande do Sul , vamos tra-
ze-la para aqui: 

"Depois da reorganização por que passaram os comandos 
superiores nas força s em operações no Paraná e Santa Ca
tarina , as quais ficaram constituidas em dois Grupos de 
Destacamentos, re spectivamente ao nort e e ao sul do rio 
Iguassú , foi ontem, dia 27, retomada em toda a linha a ofen
siva contra os rebeldes . No Estado do Paraná , o 1° Grupo de 
Destacame ntos está atacando a frente de Centenario e Ca· 
tanduvas, tendo face por esta ultima localidade o destaca
mento do coronel Almada, que ocupou com a ala esquerda a 
primeira linha de trincheiras dos rebeldes, tran spondo, com 
o centro, o arroio Liso, e com a direita a estrada de Ca
tanduvas ~ Salto. O destaca.Illento do coronel Mariante, ope
rando maIS ao norte , avançou com o batalhão baiano pela 
estrada do Salto a Cat an du vas, conseguindo separar em duas 
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linhas os rebeldes. O 6º corpo auxiliar da Brigada Militar do 
Rio Grande do Sul , num movimento envolvente de grande 
envergadura, passou o arroio Cajatí , na pica~a da linha te
legrat!ca a oéste de Catanduvas , cortando, assim, a retaguar
da dos r~beldes. No Estado de Santa Catarina, continúa o 
avanço para oéste. O coronel Pairo Filho combate sempr e 
com a retaguarda de Prestes e Siqueira, cuja retirada proS
segue, em direção ao Barracão. O coronel P~ procurava f~
zer ligação com as forças do coronel Claudmo Nunes Perei
ra , que pa ssaram a fronteira do R~o Grande do. s.ul, no Pôr
to Feliz e marcham pelo vale do no Santo Antomo, rumo de 
Separação, ponto de encontro das picadas que ~e léste a sul 
conduzem a Barração. As perdas nossas, no dia 27, foram 
de 7 mortos e 13 feridos· As perdas dos rebeldes são desco
nhecidas. Fizemos 18 prisioneiros, entre os quais um oficial.'" 

Finalmente, a 27 o Destacamento do Nordéste atingiu a meta de 
seu objetivo e viu coroados de exito os grandes esforços dispendidos 
pela pacificação do territorio nacional. Os reb~ldes , ao mando de 
Prest es, Siqueira de Campos e João Alberto, fugaram rumo de Iguas· 
sú, internando-se na Republi ca Argentina. 

Dirigiu, então, o bra vo coronel Paim Filho, ao presidente do Es-
tado, os seguintes despachos : 

"Cl evelandia , 30. - A coluna Pres tes, completamente ani 
quil ada , seguiu para Iguas sú , sendo superiores a 400 as 
deserções verificadas, havendo 200 aproximadamente emi 
grado para a Argentina, os restantes internados na mata, 
por serem moradore s, em sua quase totalidade, desta re
gião. As baixa s sofridas pelos revolucionarios exced em a 
150, sendo morto s acima de 100, conforme grande num ero 
de sepul t ur as encontradas e informações colhidas pelos 
feri dos deles que, em estado grave , ficaram em Barracão 
argentino , in clusive 2 oficiais , que declararam a oficiais nos· 
rns que , em todo s os encontros travados com o nosso 
destacamento, tiveram mortos e feridos. De 19 de feve· 
reir o a 27 de març o, ou sejam 37 dias , lutamos diariámen
te com inimigos . sendo que nos 4 primeiros dias , lutamos 
seis, oito, de z vezes, tal a res istência oposta pelo inimigo , 
em terre no de que era perfeito conhecedor. Nesses 4 di
as for am aquele s em que sofr emos maior numero de bai
xas. As embo scada s do inímigo eram fei tas de cem me
tros e raramente a duzentos , porém nossas forças fami
liarizada s com a luta na mata, pela observação dos lo
cais escolhidos pelos rebeldes para emboscadas, domina
ram a resistencia do inimigo que passou a ser colhido 
nas embo scada s que fazia , nessa luta de bravura contra 
bravura. Os encontros nunca se verificaram a mais de 
20 m_etros de ditsancia. No último encontro que tivemos, 
no dia 22 de março , o 33° corpo alcançou em Conceição 
a retaguarda do inimigo, composta de 100 a 120 homens 
e ~pós 30 minutos de fogo , destroçou-a, obrigando-a ~ 
f1;1gir em debandada. E assim nosso destacamento, na me
dida de suas forças, procurou cumprir o dev er republi
cano, desempenhando a missão que lhe foi confiada evi-

~ tando que os revoluc ionário s realizassem o seu gigan· 

.. 
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tesco plano de operações, que .<:.onsistia na ocupação de 
Clevela ndia, Palma s, Porto Umao, com o levantamento 
de todo Contestado e para o que contava com elemen· 
tos em todos esses municipios, principalmente em Pal
mas e Pôrt o União . Nossas baixas foram de 84, sendo 62 
feridos dos quais 22 no 16º corpo, 18 no 32°, 8 no 33°, 
14 no 34º e 1 no meu piquete, o primeiro ferido no com
bate de São Franci sco, Luiz Dutra , e 22 mortos, os bra
vos e deno dados m ajor ·Eduardo Pereira Monteiro, do 
33º corpo, capitão Ulisses Teodomiro de Andrade, do 34° 
corpo, tenente Marcolino Silveira dos Santos , .do .3~0 cor
po, cabo Luiz Pereira da Silva e soldados Frrnumo Pe
reira da Silva , do 16º corpo; sargento Edmundo Cascob~
lando , soldado s Andalino Rodrigues Batalha , J oão Ro
drigues da Silva, Geraldo Joaquim Dutra, do 32° corpo; 
soldados João Lemos Cavalheiro , Lourenço Nascimento 
da Silva, do 33º corpo; sargentos Milciades Soares de 
Figueiredo , Alexandre Domingues , Joaquim José de Sou
za, soldados Feljpe Neri da Fonseca, Ore stes Fernandes 
Vieira. Jo sé Dumfurte , Franci sco Alve s, João _Chaves, 
Lui z Antonio da Silv eira , João Raimundo Mélo, do 34º 
corpo. Foram tomado s do inimigo 30 fuzis, 5.000 cartu
chos, 20 espadas de cavalaria, 10 barracas, 10 capas, 20 
capotes , 12 cobertores, 35 cavalos desencilhados, 30 cava
los ensilhados, 40 cavalos, 15 muares , grande quantidade 
de objetos de uso domest ico e 'tren s de casinha. Afetuosas 
saudações. Paim Filho." 

"Clevelandia 6/4. - Em aditamento ao tele grama de 30 
de março , cabe-me acrescentar que os revolucionários, a 
partir de 18 de março, tendo perdido a posição que ocupa
vam em Campo-Erê, donde se abasteciam de gado, inicía
ram a fuga para Iguassú , em grup os de 20 a 50 homens· As 
casas na Porcada , Bom Retiro , Fartura e Faxinal, bem co
mo as existentes na mata, foram varejada s pelos rebeldes, 
que nada pouparam e em gra nde número delas queimaram 
portas e janela s . Por tod a parte pôr êles atravessada, no
tavam-se devastações e ruinas. Segundo declarações de fe
ridos dêle s, em Barracão, suas perdas em mortos são 
muito superiores às que sofreram no combate da Ramada, 
no Rio Grande; os feridos que não puderam viajar a cavalo, 
êles mataram . Nossas forças , sem uma exceção siquer, por· 
'taram-se com raro denôdo , a partir dos comandantes de 
corpos até o último solda do na escala numérica sendo 
difícil dizer qual o mais bravo , tal o devotamento ~ espon
taneidade de cada um no dever a cumprir. A propósito 
dos encontr os de 11 de março , na Fazenda Velha e no Jar
dim, recebemos o seguinte honroso telegrama do preclaro 
general Rodon : "Começarei por apresentar aos vossos bra
vos oficiais e in'tem eratos soldados, os meus mais calorosos 
aplausos pelo glorioso feito militar da Fazenda Velha e do 
Jardim , bata lha em que estou certo terdes decidido a re
sistência dos rebeldes , que não se organizarão mais. 1A ma
~obra merece a _minha admiração, porque o dispositivo tá
ti co com que foi concebida, honra qualquer exérc ito, por -
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que ela foi montada para enf rentar oficiais do Exercito , de 
valor . Congratulo-me com a Brigada Militar gaúcha, por 
tão brilhant e fe ito de um de seus mais distintos chefes , o 
bravo comandante do infatigavel e vitorioso Destacam en
to do Nordéste . (assinado) Gener al Rondon ." De fato, de
pois do encontro do dia 11, os reb eldes não mais organiza
ram resistência sér ia; limitaram -se a mandar piqu etes ti
rote ar nossos acampame ntos à noite , no que eram segui· 
dament e repelidos . Afetuosas saud ações. Paim Filho. " 

Estav a, assim, fielm ente cumprida a missão confiada ao valoroso 
Destacam ento do Nord éste, que ainda se conservou, por algum tem -
po, em missão de vigilância naquela região . -

• 

> 

• 
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CAPITULO XXI 

- O 30º corpo auxi liar combate contra Leonel 
Rocha . - O 6º corpo auxi li ar no ataque e tomada 
de Catanduva s. - Refer ências elogi uaas. - Bole
t ins dos generais Candid o Ro ndon e N estor Sezefr edo 
dos Passos, sobre as f orças que atuaram no ex-Con
testado . - Bo let i m do tenent e coronel Travasso s . 
- N ov o Regula men to Geral . - I nc endi o .. . . 

C\1, ~ 
qJ \ 

A 1º de março , entre Pa sso Fundo e Rondinha, um contingente do 
300 corpo auxi liar tiroteou o grupo revolucionário de Leonel Rocha. 

Nessa oca sião, recebeu dois ferimentos , que lhe causaram a morte, 
o tenente Orib e Sutil de Oliveira , do referido corpo . 

Outra uni dade, tambem empenhada em operações de guerra na 
região do ex- Conte stado , foi o 6<> corpo auxiliar, sob o comando do te
nent e coron el Edmu ndo de Oliveira . 

Este corpo qu e, fa zendo parte do Destacamento coronel Claudino, 
batê ra a r etag uar da da coluna Pre stes, no rio Par do, foi , em prin cípios 
de fevereiro , desliga do daqu ele, por t er r ecebido nova mis são, a ser 
execut ada no Esta do do Paraná , para onde seguiu. 

Aí, depois de incorporado ao Destacamento Almada , com ê.sse sru
pamen to de forças tomou parte em varias ações. 

Em fin s de março , acbava·se diante de Cata nd uva s, posição que 
os reb elde s haviam fortificado , tornando-a um reduto formidavel • 
que julga vam qua se inexpugnavel . 

Dispostas as forças legais, o ataque foi lnfciado a 27, prolongando
se o combate até às 23 horas do dia 29, quando os rebeldes renct. 
ram-se. 

Teve o 6° corpo aux iliar papel de r ele vo, na ação. ' 
A parte de combate , apresentada pelo seu comandante ao do Des-
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tacamen to Almada, é um docu mento longo e exp lana, em detalh es, o 
que foi o comb ate de Catand uvas, e a cond uta que nele teve o corpo : 

Ei-la: 

I 

"De acôrdo com a Or dem Gera l de Oper ações (prim eira 
parte), de 24 de março P · :findo, este corpo deixou o entrin
cheiramento à esquerda de Catandu v&.s, no dia 27 do mes 
mo mês, marchando pela picada J anuária -Cata nduvas, 
com a mi ssão de atingir a picada do Telefone, em Cajatí, 
dali se dirigindo para a estrada de rodagem a oéstc do 
P. C. do comandante das forças rebeldes que ocupavam 
Catanduvas. 

A missão especial deste corpo era apoderar-se de suprêsa 
do P. C. e da artilharia rebelde que se achava em posição, 
nas suas proximidades, e, r ebatendo-se sobre Catanduvas, 
atacar pela retaguarda as posições adversas que ficavam 
na estrada para Catanduvas. 

A estrada que o 6º corpo tomou era a pior possível, um 
pique :feito a facão no meio da mata, ora subindo morros 
altissimos, ora descendo íngremes escarpas. 

A nossa fôrça marchava de infantaria teve que faze r 
6 longas e d ificilirn as leguas, sem um mome nto de descan 
i,o e sem Ee alimentar, chegando a Cajatí às 4 horas da tar
de do mesmo dia. 

Ao aproximar-se este corpo de Cajatí, o piquete que ia 
fazendo a vanguarda anrisionou de surprêsa urna guarda de 
10 rebeldes, que ali estava postada. 

Estes, pilhados de surprêsa, não reagiram, entregando as 
armas que traziam. Inquirido s, relataram os prisioneiros 
que dali a 2 quilometras, mais ou menos, estava o P . C. do 
1 ° tehente Loiola, que tinha sob seu comando uma força de 
150 homen s. 

Embo ra necessitassemos de descanso , resolvemos 
agir imediatamentê, fazendo avançar o 4° esquadrão, sob 
o comando do capitão Horácio Franklin da Silva, com a 
missão de atacar a fôrça r ebelde. 

O inimigo, logo que descobriu os nos sos, tratou da resis 
tência, correndo para as diversas trincheiras que dispunha, 
rompendo uma forte fuzilaria . 

Atacados valentemente pelos nossos, começou o combate 
às 4,30 horas da tarde. O fogo de amb as as partes era in · 
tens o, a pugna assumira pr oporções gigan tescas. 

I mediata men te, fizemos entr ar em fogo o 3º esqu adrã o 
sob o comando do capit ão Pedr o Al ves, deixando os 1º e 2º 
esqu adrões atende ndo a ret aguar da . 

O inimigo, pôs to que aind a esti vesse fir me no pr opo· 
sito de resistir, começou a r ecuar até que , depois de 3 ho
ras de combate , bat eu em r etir ada, deix ando no gram a
do ond e se desenrolou a luta , alem de muitas armas , como 
fuzís , metralh adora s, barracas, ar r eios, munição, alguns 
c~potes , fardamentos , material de sapa e de cosinha , fa -
ooes, espa das e r evolveres , 13 cadaveres e 2 :feridos gra 
vemente , sendo um o tenente Francisco Pontes, que es
tava de oficial de dia, e outro um inferior, de nome Joã o 
Estefano de Araújo, este ultimo em horrível estado, sem 
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uma metade do rosto , que fôra cortada por uma rajada 
de metralhadora, 

Os cadaveres dos nossos e do inimigo foram enter
rados por um piquete para tal fim -nomeado por nossa or
dem e comandado pelo 2<> sarge nto Mario Pinto da Rocha , 
serviço esse feito debaixo de todo o respeito e piedade. 

Dos nossos tivemo s 3 mortos, que foram os va lorosos 
sargento s Pedro Pereira de Carvalho , Jo ão Batista Par
delin ho e Amado Teixeira, assim como tivemos os seguin
tes fer idos : sargento Raul de Brito, soldados Fabriciano 
da Rosa, Osvaldo Bandeira , Taurino Cesar, Celso da Silva 
e Lindolfo de Oliveira . 

Tant o os nos sos feri dos como os dos rebeld es for am 
transportados para o hospital de sangue que fôra impro
v isado, sendo todos humana e car inho samente tratados 
pelo nosso méd ico, dr . Zéfir o Giusti . 

Senhore s da posição, tomadas as trincheira s, os nos· 
sos, como já fosse noite cerrada, ali permane ceram, fir
mes e vigila nte s. 

As 5 hora s da manhã · de 28, o inimigo voltou à carga, 
fortemente r eforçado , com o fito de retomar as posições 
que hav ia perdido . O combate recomeçou, como na vés
pera, violentíssimo. 

O 1º esquadrão , que já havia feito junção, foi quem 
iniciou o fogo . Os nossos, cada vez mai s firme s nos seus 
postos, resistiram com a coragem propri a da raça gaucha. 

No fragor da peleja dera m-se cenas de verdadeiro 
heroísmo. Cada descarga que da vamos era acompanhada 
de estridentes vivas à Republica, ao Rio Gr ande e , ao dr. 
Borge s de Medeiros, ao dr. Bernarde s, ao gene ral Ron
don, general Coutinho e coronel Almada. o que mai s en
carniçava o inimi go. 

Depois de 4,20 hor as de fogo renhido, o inimigo teve 
que bater em retirada, destroçado qu e fôra pelos nossos. 

Em cada um dos nossos estampava -se a figura de um 
herói. A alma heroica da P atria ali estava , anima ndo os 
bravos no cumprimento do dever sagrado. . 

Senhor es das segunda, terceira e quarta trincheiras 
inimigas, ficamos em linha este nd ida, com exceção apenas 
de um esquadrão, que ficár a guardando a nossa retaguar
da, já varias vezes atacada e procedendo ao ente rramen
to de mais 10 morto s dos rebeldes que haviam caído no 
campo da luta. 

Ao alvorece r do dia 29, estav amo s a 200 metro s do 
reduto de Catanduva s. A nossa muni ção já estava escassa 
e o 7° R,I., que estava esca lad o pelo Q.G. do Destacame n
to para prot eger a nossa retaguarda e no s tra zer viveres 
e munição, não havia chegado, nem dêl e tínhamos noticias. 

Os proprios que hav íamos feito seguir com o pedido 
para o 7° abreviar a reme ssa de munição e bois, não ha
viam regressa do . 

Estavamos dispostos a avançar à baioneta sobre o 
reduto , já que a munição nos era pouca e não podiamtis 
desperdiça -la. ~ preciso frizar que a munição que ha-
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viamos tomado ao inimigo não nos merecia confiança, em 
virtude de estar a me sma , ou por muito molhada ou por 
outro qualquer motivo, quase toda inutilizada falhando 
os tiro s. 

As 2 horas da tarde, o tenente Aparicio Corrêa e o 
sargento Lopes , do 13º B,C., que nos acompanhavam, en
carregados da ligação do Destacame nto com o 6° corpo, 
diante da demora do 7° R.I., ofereceram-se para irem a pro · 
cura desta unidade, afim de urgenciar a remessa , quando 
não fosse de bois ao meno s de munição. 

As 5 hora s, regressa o tenente Aparicio com a bôa 
nova de que o 7° estava à distan cia de 3 leguas e que a 
nossa munição vinha adiante e que estava proxima. 

Um fremito de verdad eira alegria vib r ou em todos 
os corações. Com a munição tinhamos tudo! Até da fome 
que traziamos, desde que saimos do entrincheiramento à 
esquerda de Catanduvas, haviamos esquecido. As 9 ho · 
ras da noite , o nosso capitão ajudante foi ao encontro dos 
cargueiros da munição, voltando dai a pouco com os mes
mos. O fogo do inimigo tinha recomeçado intenso. O ca· 
nhão 105 e as metralhadras pesadas dos rebeldes bramiam 
no seio da mata, envolta nas trevas da noite , e os nossos 
soldados , firmes como roch edos , suste ntavam , entrinchei
rados numa sanga , a fuzil aria inimiga. 

Cada disparo era acompanhado de um viva ao Rio 
Grande, que saía quente de entusiasmo dos peitos de bron· 
ze daqu eles gauchos que ali se achavam, na defesa da or
dem e da lei. 

Remuniciada a tropa, organizamo s o ataque final ao 
reduto de Catanduvas, para as 5 horas da madrugada. O 
inimi go, da trincheira que ainda dispunha, continuava a 
atirar sobre os nossos. As 2 horas da madrugada, o fogo 
dos reb eldes cessára como por encanto . 

Ficamo s surpreso s! O que se teria dado? Podia bem 
ser uma cilada do inimigo. 

Como a noite estivesse negra como a alma dos que 
idearam esta tão estupida revo lução ent re irmão s, resol · 
vemo s aguardar a hora aprazada para o ataque. Afinal es
sa hor a chegou. O 1° esquadrão , sob o comando do capi
tão Felix Gralha, e o 4°, sob o do capitão Horácio Fran
klin da Silva, avançaram pelo flanco · direito, e o 20 es· 
quadrão , sob o comando do capitão Homero Soares de Lima 
e o 3°, sob o do capitão Pedro Alves , avançaram pela es~ 
querda. Penetrando o reduto , com grand e surpre sa nos
sa, verificamos que , dos rebelde s que existiam no reduto 
de Catandu vas , apenas havia no flanco esq uerdo um mi
seravel guarda que, de braços para cima , nos recebe en-
tregando-se sem dar um tiro. ' 

O resto, forçado pelo nosso avanço, havia se rendido 
em numero de 420 homens, com seus respectivos chefes ' 
ao 13° B.C. e ao 13° R.I. Apreenderam grande cópia d~ 
munição , um canhão 105, varias metralhadoras pesadas 
fuzis, munição, barracament o, etc. Afinal, Catanduvas ca~ 

...... 
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íu em poder das forças legais com menor derramamento 
de sangue do que pensavamos. Não fosse a demora do 
70 R.I. com a munição, no dia 28 de março, o re duto se
ria atacado por nós e teria caído em nosso pode r . 

Afinal, damos por bem pagos os n ossos sacrilicios, as 
longas caminhadas que fizemos, o martirio da fome que 
sofremos, os companheiros que tombar :im para nun ca 
mais se ergueram e os feridos que tivemos, diante do eno r
me beneficio que a Patria colheu com a que da de Cata n
duvas, reduto que os rebeldes julgavam inexpugnave l e 
que representava o seu maior sonho de prestigio. 

Ao finalizar esta parte, cumpre-me afirmar -vos qu 1:, 
tanto os oficiais como as praças do 6º corpo, sem dis t in
ção. souberam agir com denodo, bravura e sangue fr io. Ed
mundo de Oliveira. Tenente coro nel. 

Ainda a propósito do ataque e rendição de Catanduvas, o general 
Rondon dirigiu ao presidente Borges de Medeiros os seguintes despa 
chos : 

"Guarapuava- 27. - O coronel Paim Filho partiu a 20 de 
Conceiçã o, perseguindo de perto as fôrças de Prestes. 
Na frente de Catanduvas , retomamos ontem a ofensiva, 
com muita vantagem, tendo progr edido por três setores 
que simultaneamente atacamos. O 6º corpo auxilia r , ma 
nobrando sôbre o oéste, para cortar a retaguarda dos re -

.. beldes, na picada do Telegrafo, atingiu essa picada e em
penhou fogo com a cavalaria dos rebeldes, durante um 
combate de 5 horas. Os rebeldes deixaram no campo 17 
mortos. grande número de feridos, entre os qua1s o te 
nente Francisco Muniz Pontes , que está send o tra tado na 
nossa formação sanitária. Os combates continuam nos 
mesmos setores, tendo os rebeldes sofridõ serios revezes 
que ameaçam a sua estabilidade- Afetuosas saudações . 
Gener al Rondon-
"Catanduvas, 30. - Catanduvas completamente cercada 
rendeu-se às 23 horas de ontem, 29. Até agora se aprese
taram os oficiais do Exército deser tores: capitão Olinto 
Tolentino , lºs ten entes Castro Afilhado, Nelson Mélo e 
civil dr. Victor Leão e 370 praça s, entre as quais 19 comis
~ionados em oficiais pelos rebeldes, Con'tinúa a luta na re
gião de Centenário e Salto . General Rondon." 

O comandante geral, coronel Afonso Emílio Massot , també m à pr o-
pósit o, r ecebeu os segui ntes telegramas : 

"Roncador, 31. - No ataque a Catanduvas, que durou 3 
dias, o 6° corpo auxiliar portou-se com muita bravu ra e 
concorreu decisivamente para a queda do reduto rebelde. 
Afetuosos cumprimentos . Genera l Azeredo Coutinho. Co
mandante 1º Grupo Destacamentos." 
"Roncador, 1/4. - O 6° corpo auxilia r tomou parte no 
ataque a Catan duvas nos dias 27, 28 e 29 m ês find o, do qual 
resultou a queda do forte re duto rebelde. Coube ao 6º cor 
po desbaratar, pelo sul, a direita inímig a e cair pela re ta
guarda na região de Cajatí. Para isso, foi preciso fazer 
uma penosa ma;cha d~ 6 leguas por picadas a~ndo nadas 
e em terreno ac1dentad1Ssimo, para cair sôbre posição cava -
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laria inimiga 2 quilo metros à retaguarda de Catanduva s. 
O 6º corpo t~ve S cabos mortos e 10 soldado s fer~dos e na 
sua frente o inimigo perd eu 23 mortos e grande num ero de 
feridos. Em consequê ncia do modo brilhante como 1>° corpo 
cumpriu sua dificil missão e secundando açã o dos demais 
elementos do Destacamento, foi vencid a a fort e resistência 
inimiga , que se rende u, sendo _ 1Jprisionado~ cer ca 400 rebel
des , um obus 105 e 3 canhoes 75, mais 10 metralha
doras e centenas de fuzis e muitos milhares de cartuchos 
de infantaria, fóra grande número outros m ateriais. Con
grl,\tuio-me convosco pela vitória de nossas força s. para a 
qual o 6º corpo auxilia r do Rio Grande do Sul concorreu 
em grande parte, com a clarividência e tenacidade de seu 
bravo comandante, tenent e corone l Edmundo, e com a bra
vur a e vontade de vencer de seus oficiais e praça s, sem dis
tinção - Pire s Alma da · Comandante do Desta camento 
Almada." 

Expul sos os rebeld es de Cleve land ia, Catanduvas, Maria Preta e 
Barr acão, fugiram para território argentino e paraguaio, b4 scando, as
sim, a proteção de pavilhões est r angeiros, para escaparem à punição 
de seus crimes. 

Estava , dessa fórma e ao que parecia , terminado o impatriótico 
movimento no sul do Pais; não demoraria , porém , que novas mcursoes 
no centro e norte , viessem perturbar a paz nacional e exigir nova coo
peração da Brigada Militar , como veremos mais adea nte . 

Recebeu, então, o presidente do Estado os seg uintes de spachos : 
"Guarapuava , 19/4. - Estamos no fim da campanha. Hoje, 
o 6° corpo auxiliar ocupou Foz de Iguassú. Por êste motivo, 
congratulo-me com v. ex. Coube ao Rio Gr an de a primazia 
de ocup ar os pont os extremos da fronteira, expulsando de 
la os rebelde s inimigos da ordem e perturbadores do pro
gresso da Pátria bem querida. Não foi preciso a cooperação 
do glorio so Destacamento que dev ia atraves sar os sertões 
de Santo Antônio e do rio Igua ssú e fazer junção com 6º 
corpo no ataque final aos rebeldes do Iguassú . Após a ren
dição de Catanduvas, que foi o golpe mortal desferido 
contra a ce lebre Divi são Pauli sta, nenhuma outra resistên
cia puderam eles oferecer . Os rebeldes abandonando as 
po!'ições, vão qu eima ndo e destruindo tudo que não podem 
carregar e mais se utilizar. Os chefes vão abandonando os 
soldados, que depredam tudo ao passarem para a Argenti
na e para o Paraguai. H á um bando ainda que subiu o rio 
para não se localiza r em Pôrto Mendes , na tentativa de for
çar Guaíra , com o louco intento de passar para Mato Gros
so. Contra esse bando foi enviada uma força que lhe dará · 
caça em pouco tempo. Podemos considerar virtualmente 
acabada a luta, com a expulsão do resto dos rebeldes do 
territorio nacional, com o material já em nosso poder e do 
que vai sendo abanqonado e tambem destruído pelo in
cêndio. A tomada ~atanduvas marcará uma pagina sen
sacional no livro dli nossa historia republicana com os 
feitos brilhantes do bravo destacame nto do glorio so coro-
nel Pa ím Filho . Viva a Repub lica! Viva o Rio Grande ! 
Gene .ral Rondon ." 

• 
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"Guarapuava, 4/5 . - Tenho a intima sat~façã~ de com~
nicar ao meu eminente arrugo que declarei no dia 3 termi
nadas as operações de guerr a no s Estados de Paraná e San
ta Catarina, onde a ordem foi restabelecida com a volta da 
paz. Congratulo-me convosco por tão assinalado aconte
mento para cuja cooperação o Rio Grande do Sul foi in
cansave l e pr ódigo. Devemos a salvação de Clevelandia e 
Palmas ao glorioso coronel Paim , que , à frente de seu 
bravo Destacamento, derrotou Prestes e sua gente em 
sucessivos combates, desde as portas de Clevelandia até 
a fronteira argent ina do Barra cão. Assim , evitamos a con
flagração do ex-Contestado. O 6º corpo auxiliar foi eleme nto 
importante na rendição de Catanduv as. O Destacamento 
do coronel Claudino escreveu o epílogo da batalha de 
Barracão. Os rebeldes que não foram aprisionados 
passaram para a Argentina e Para gua i . Oxalá possam 
agora, sob os ardentes pendores da paz e da fraternidade, os 
nossos tran sviados patrícios se render a razão. Viva a Re
pública! Viva o Rio Grande do Sul! General Rondon." 
"Rio , 6/5. - Libertados os Estados do Sul dos rebeldes 
que os infestavam e isso pela ação eficiente das tropas em 
operações, das quais foi "pars magna ", pelo seu extraordiná
rio valor combativo, a brilhante Brigada Militar do glor ioso 
Rio Grande, queira o eminente presidente Borges de Me
deiro s, inspirador da nobre conduta de sua Força Pública , 
aceitar as minhas calorosas felicitações por mai s uma vez se 
terem firmado no govêrno republicano , os principios da or
dem e da lei , de que tanto depende o futuro de nossa grande 
Pátria . Marechal Setembrino. 11 

E o coronel Ma ssot rec ebeu , também , o seguinte despacho : 
"Rio , 19/5. - Nunca serão demasiados os louvores que se 
f izere m a essa tropa de elite , que tanto honrou na campa
nh a Paraná-Santa Cat arina as tradições de heroísmo de 
nossa terra e da nossa gente . Aceitai e transmiti à · Fôrça 
Pública do nosso glorioso Rio Grande as expressões da 
minha gratidão e admiração pelo rasgado desempenho da 
missão que lhe coube naquela região em defesa da ordem 
e do regime. Marechal Setembrino -" 

Terminadas completamente e com grande exito as operações mili
tares para a debelação da masórca , à qual foram levados alguns mi
lhares de brasileiro s, uns por questões políticas e muitos por interês
ses baixos e me squinhos, mereceu a Brigada Militar, do Ministro da 
Guerra , marechal Setembrino de Carvalho , e do comandante da 3ª· 
Região Militar , general Eurico de Andrade Neves os mai s encomias
ticos elogios pela sua atuação energica, decidida ~ desassombrada na 
defesa do govêrno constituído , da ordem e das leis . ' 

Embora pertencendo à fôr ça estadual do Rio Grande do Sul do 
que nos orgulhamos imensamente, dizemos alto e bom som, sem r~ceio 
da menor contestação, que tais louvores foram grandemente merecidos . 

E foram merecidos porque a Brigada Militar com seu alevantado 
espírito de ~is~plina e d~ cooperação, jamais se e~cusou à execução de 
qualquer m1ssao, por mais ~rdua que fosse, sempre pronta ao cumpri
mento do de ver . embora isso lhe custasse sacrifícios inauditos. 
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Não tivesse a Bri gada Militar, por suas unidades efetivas e auxi
liares se empenhado com vigoro so ardo r , na luta c~ntra os re~eldes, ? 
pano;ama políti co-admini str ativo de então talvez tivesse so:fndo ra_di-
cal tran sformação . 

Tran smitindo ao conhecimento da t r opa esta dua~ os louvo!e s a que 
acima no!' r eferimos, publicou o com andante gera l este b?letim: 

·'Comando da Br igada Militar do Es'tado do Rio Gr ande do 
Sul. Quartel em P ôr to Alegre, 29 de maio de 1925. 

BOLETIM Nº 121 

Para conhecimento e devida execução, publico o seguinte: 
Transcrição de ofícios 

LOUVORES 

Tenho a honra de transc re ver, neste boletim, os seguin 
tes ofícios qu e foram dirigidos ao sr. presidente do Estado, 
pelo sr. general coman dante da 36 • Região Militar e 38

• 

Divisão de Infantaria do Exército , os quais despachado s pe
lo. sr. presidente do Esta do, :foram envia dos a este coman
do, pela Secretaria de Esta do dos Negócios do Int er ior e 
Ext er ior , com ofícios de 23 e 26 do corrente : 
"38 . Região Militar. - 3ª. Divisão- - Estad o Maior . 38

-

Secção. Nº 18_ Objéto: P ede publicidade para lou vores ao 
coronel Afonso Emílio Massot . P ôr to Alegre , 22 de maio 
de 1925. Ao Exmo. Sr . Dr . Antônio Augusto Borges de Me
deiros , M. D. Pr esidente do Estado , o Gene ral Eurico de 
Andrade Neves, Comandante da 3ª . Região Milit ar. Sr . 
Presidente - - O Sr. Ministro da Guerra , em telegrama de 
19 do corren te, cuja cópia junto env io a V · ex., determino u 
que eu fosse seu intermed iário para salientar os serviços 
prestados pelas tropas desta Regiã o na r ecente campanha 
pelejada nos Estados de Santa Cat ari na e Paraná. Come
teria fla grante injustiça, si nesta hora mai s calma em que 
o poder públi co começa a destacar o mérito dos seus bon s 
auxiliares, esquecesse a colaboração do comandant e da 
Br igad a Militar do Rio Grande do Sul. É por isso que peç o 
a v. ex. tornar público o meu r econh ecimento pelo grande 
auxili o que me tem prestado o coronel Afonso Emílio 
Massot e os louvores que soube conquistar como che fe 
disciplinado e incansavel, como devotado servidor da or
dem e da República e como legítima e incon'testav el per
sonificaç ão das brilhantes tradiçõ es da Brigada Milit ar 
do Rio Grand e do Sul, sem :favor a primeira dentre as for
ças auxiliares do Ex ercito Brasileiro . Saúde e :fraterni
dade. Genera l A . Neves." 

Telegrama a que se refere o oficio acima : ,, 
"Gen. Andrade Neves, Cmt. 38 Região Militar . P ôr to 

Al1:;gre. D~ Rio. 126803. 160 . 19. 9h. - Cumpro com o 
n:i,a1s legituno orgulho o gratís simo dever de vos auto
nz~r a louvar em .:neu . !1ome os oficiais e praças das 
';lrudade~A da. 38 Reg1ao Mihtar, cujo comando está confiado 
a expenenCia de um velho soldado e que tenham e~trado 

• 

• 
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na composição da s tropa s que acabam de 11:)perar no 
Paraná e Santa Cata rina . Reconheçamo s e proclamemos 
que os nossos valorosos camara da s que ne ~t! r ecente 
cam pan ha fize ram prova de tant~ devotament o ~ao C;fedor:s 
da gra tidão de seus compatriotas ~elo s mestim~ve1s 
serv iços pr estado s à ordem e ª? regime c?mo d1~os 
depositá rios das tradiç ões de hero1smo d~ glorioso ~érc1t? 
Nacional. Cabe- vos a vós e vos louvo por isso, com a smcerr 
da de qu em conhece a vossa inquebrantável dedicação ao 
Exército, receber as vivas feli citações qu e vos são devida s 
pelas excelentes cond ições morai s e tecnicas de uma tro
pa preparada à feição da vossa grand e capacidade de 
comando. Mare chal Setem brino ." 

"3a.. Região Militar. 3ª Divisão . "t' stado Maior. 3a.. 
Seção. Nº 19 . Obj éto : P ede dar publicidade a louvores 
conquista dos por força s do Rio Grande do Sul. Pôrto 
Alegre . 22 de maio de 1925. Ao Sr . Dr. Antonio Augusto 
Borges de Medeiros , M. D . Pre sidente do Esta do do Rio 
Grande do Sul, o Genera l Andrade Neve s, Comandante 
da 3a.. Região Militar . Sr . Pre sidente . - As forças rio
grandenses que participaram da recente campanha nos 
Estado s de Sant a Catarina e P araná con duziram-se com 
tal valo r e galhardi a qu e arrancaram a todo s os seus 
chefes os mais calorosos , os mai ~ ju stos e expressivos 
elogio s. Por isso, tamb ém eu não posso retard ar os meus 
louvores e peço a v. ex. dar a eles a publicidade neces
sária, pois reputo elementar dever cívico apon tar aos meus 
comandados e concidad ãos os coronei s dr . Firmino P aim Fi· 
lho e Claudino Nun es Pereira, t enentes coroneis Artur Ota
viano Trava ssos Alves e Edmundo de Oliveira , como ser 
vidores da Pa t ri a, qu e se disting uiram pelo seu devota
mento e bravura , virtud es de que deram sobejas prova s 
na s operações do Paraná e Santa Catarina, operações em 
que se tor naram credore s da gratidão de seus compatriotas, 
pelos sacrifícios que fizeram e pelos inestimáveis serviços 
que pre:;tar:itn ú orrlPm e à liepública . Y. Ex permi1irá. 
ainda, que eu deter m ine a esses dignos chefes. elogfar 
nominalmente , em meu nom 2. todos os oficiais e praças 
que contribuíram para o br.ilh ante exito das p recit adas 
operações . Saú de e fraternidade. General A. Neves." 

"3ª. Região Militar . 3ª . Divisão. Estado Maior. 3ª. 
Seção. Nº 20. Obj éto: Pede dar publicidade a louvores 
conquistad os por força s do Rio Grande do Sul. Pôrto 
Alegre, 22 de maio de 1925 . Ao Sr . Dr. Antônio Augusto 
Borges de Medeiro s, M .D . Presidente do Estado o Ge· 
neral Eurico de Andrade Neves, Comandante da' 3ª Re
gião Militar. Sr. Pr esidente. - Após a revisão dos prin
cipais acontecimento s que perturbaram a ordem neste 
Estado, devo, como comandante de toda s as forças que 
nele operaram, apresentar a v. ex. os meus cump rimentos 
pela valo ros~ e eficiente colaboração das força s esta duais . 
V. ex. _tem Justa razão de sent ir-se orgulho so por pre sidir 
os destmos dessa gente brava , abnegad a e forte . lfdima 
rep resentante das virt udes e tradições gauchas, penhor de 
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segurança para as instituições republicanas. Prevaleço-me 
da oportu nidade para pedir a v. ex. publici dade. dos lou
vores e agradeci men tos que essas forças estadu a~s S_?U~e
ram conquistar do velho general que, pelas contmgencias 
de uma luta fratricida, t eve ocasião de apreciar as suas 
raras virtudes civicas, o seu acendrado patrioti smo e o 
seu valo r profissional . P ara maior justiça desses louvores, 
sou forçado a destacar os coro neis Clau dino Nunes Pe 
reira Januario Corrêa , dr. Firmino P aim Filho, tenentes 
coro~eis Emilio Lucio Esteves, Voleciano Coelho e Deo
clecio Mó"ta , pela bravura, inteligência, disciplina e leal
dade com que cumpriram as ordens ema nadas des ta Re 
gião, rev elando sempre notaveis qua lid ades de comando; 
o coronel Ju vencio Maximiliano Lemos , pela prestez a, exa 
tidão e inteligência com que se desempenho u de tod as as 
missões qu e lhe foram confiada s. Espero, ainda, que v. 
ex. me permita dete rm inar a esses distintos camaradas 
louv ar em, em meu nome, todos os que lhes auxiliaram 
nos dia s rude s da r evolução em que a sorte lhe s propor
cionava evidenciar suas brilhantes qualidades, ante as 
prova ções da terra gaucha. Saúd e e fraternida de . General 
A. Neves." 

"3ª. Regiã o Militar. 3ª. Divisão . Estado Maior . 3ª. 
Seção . Nº 21. Objéto: Pede publicidade para um elogio 
especial ao 11° cor po auxiliar, como um preito à memória 
do tenente coro nel J . R. de Ara gão Bozano . Põrto Alegre , 
22 de maio de 1925. Ao Exmo . Sr. Dr . Antônio Au gus to 
Borges de Medeir os, M. D . Pr esidente do Estado, o Gen era l 
Eurico de Andrade Neves , Comandante da 3ª . Regiã o 
Militar . Sr . Presidente. - O tenente coro nel dr. Julio 
Rafa el de Aragão Bozano , ex-comandant e do 11º corp o 
auxiliar, morto quando dava mai s uma prova de seu 
devotamento à causa da ordem, não pód e ser esquecido 
pelos que testemunhara m seu acendrado amor à República 
e seu inexcedível valor. Martir dos seus ideais , bravo 
alé a temeridade, tenaz e patriota como poucos , tombou 
em plena mocidade deixando um nome já glorific ado pelos 
seus feitos. 

Como singélo preito à sua memoria, peço a V. ex. dar 
pub licidade ao elogio que óra faço ao 11° corpo auxiliar da 
Brigada Militar do Estado do Rio Grand e do Sul e, parti· 
cu1armente, aos oficiais que serviram sob as ordens do 
pranteado cidadão tenente coronel Julio Rafael de Aragão 
Bozano, pela bravura, tenacidade e devotamento com que 
sempr e se conduziram, torn ando-se credor es da gratidão 
?ºS ~eus c~mpatz:ióta s pelo s sacri fício s que fizer am, pelos 
meshmave1s serviço s que pre staram à ordem legal . Saude 
e fraternidade. General A. Neves." 

Determino , pois, que sejam ave rbados nos re spectivo s 
assentamentos _ _?s louvores feitos pelo sr. general coman
d_ante da ;R~g1ao aos comandantes mencionados nos seus 
citados ofícios , deven do os mesmos louva r em nominal· 
m entE;_, os seus oficiais e pra ças, em nom e do ~r . genera l, 
nos t ermos da sua determin açã o. 

• 

• 
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Dando publicidade a êsses docum~ntos, congratulo -me 
efusivamente com os meus camaradas da força permanen
te e auxmar por tão expressivo e honroso juizo formu· 
lado sobre as forças estaduais, juizo que se torna de maior 
significação, expedido como foi por um velho e ilustre 
general que é, no seio do glorioso Exército Nacional, um 
vulto de relevo, tal a soma de relevantes sefviços que vem 
prestando à Pátria , na sua longa vida militar, toda cheia 
de exemplos de nobreza , de dedicação e de devotamento. 

Quero aproveitar esta oportunidade para signüicar. tam · 
bém , por minha vez, aos meus bravos e leais camaradas a 
minha maior gratidão pelos relevan tes e devotados servi· 
ços que prestaram , cooperando cada um com o seu patrio
tismo, com o seu devotamento civico e com o seu val or 
para constituir, com as demais tropas legais, a muralha 
inamolgavel onde se vieram estraçalha r os arremessos coo· 
tra a Republica e suas instituições e autoridades. 

Já por varias vezes tenho me referido à atuação valo· 
ro sa das forças auxiliares do Estado , brilhantes agremi a· 
ções de republicanos que abandonaram seus lares, confôrto 
e interesses para a defesa de ideais superiore s. E é de in· 
teira justiça enaltecer sempre o valios o contingente de ser· 
viços de tão abnegados e espontaneos servidore s, a quem 
muito de vem o Estado e a Republica. 

A Brigada Militar , essa veterana e gloriosa força do Rio 
Grande , de que mu ito me ufano de comandar e pertencer, 
esteve bem à altura de suas tradições de honra e de herois
mo, nunca desmentidas desde os memoraveis prélios de 93, 
época em que completava a sua organização já sob o fumo 
da s batalhas e o tropel das cargas. Nas fases difíceis por 
que temo s atravessado nos últimos anos, a Brigada Militar, 
impávida e gloriosa, leal e devotada , tem cumprido serena 
e bravamente o seu dever, pelejando com galhardia e heroís
mo dignos de destaque para a salvaguarda dos superiores 
interesses da Pátria e da República. 

De São Paulo, onde atuou, veiu com suas armas engri· 
naldadas pelos louros das vitórias conqui stadas em lances 
épicos. · · · · · · · · 

Mal repousava e se reorganizava de uma cruzada de 
tantos sacr ifícios como essa, eis que volta ao terreno da lu· 
ta, com a mesma lealdade e devotamento de sempre, em 
menos de um mês de seu regresso, em conseqüência da re
belião que estalo u no Estado , em fins de outubro do ano 
pa ssado. 

Daí em diante tomou parte ativa e saliente em todas as 
operações de guerra desenvolvidas, :i:.enovando as provas 
de sua brihante e.ficiência e do seu inquebrantav el valor 
em feitos memoraveis , como os de Guassú ·Boi, Cerro da 
Conceição e Ramada , além de outros de menor vulto, sen· 
do forçoso evidênciar, como preito de justiça , que o golpe 
mortal desferido à rebelião, no seu nascedouro, foi a estu· 
penda, tenaz e admiravel resistência oposta pelo valoroso 
2<> corpo auxiliar, do comando do bravo e intrepido tenen· 
te coronel, em comissão, Voleciano Coelho, com os 200 ho
mens que dispunha na séde, ao ataque dos rebelde, à cida· 
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de de Aiegrete, no dia 30 de outubro, renovado _com mais 
impetuosidad e no dia seguinte , onde foram repelido s, quer 
num quer noutro dia , com admira "'.el galhardia, por aquele 
pugilo de bra vos que , ainda , no último ataque, retom aram 
do inimigo 2 canhões que , na véspera, lhe s haviam sido 
entregue s por forç as legai s sublevadas. 

Par a rematar êsse brilhant e sucesso inicial, tivemos, a 
seguir , como ações também decisivas, o combate de Guassú
Boi, onde o lº r egimento de cavalar ia desta Bri gada e o 2° 
corp o auxiliar, sob o comando do bravo coronel Claudino 
Nunes Pereira , infligiram sério revés ao inimigo, e o ex· 
traordinãário feito d' armas que foi o celeb re combate do 
Cêrro da Conceição , onde, não obstante a enorme desvan· 
tagem em que comba teu a tr opa legal, constituíd a do 2° 
regimento de cavalaria desta Brigada, auxi liado pelo 15° 
corp o auxiliar , foi o inimigo vencido de fórma cabal , per
dendo aí toda a eficiência que ostentava, pois que a coluna 
de mais de 1000 homens que era passou a ter nun ca mais 
de 400, sempre em franca correria por não lhe darem tre· 
guas as forças legais que , fin almente , a jogaram em ter
ritório estrangeiro. 

Vencido e aniquilado o movimento revolucionãrio no 
Estado , conservaram-se as unidades em diferent es pontos 
em serviço de guarnição e vigilância. 

Não demorou a que fosse uma unidade, o l º regimento 
de cavalaria , operar nos Estados de Santa Catarina e Para
ná , para onde também marcha ram os 6°, 8°, 9°, 25° corpos 
auxiliare s, e o Destacamento do coronel Firmino Paim Filho, 
constituido dos corpos 16º, 32º, 33º e 34º e, posteriormente, 
acrescido do 38°. · 

Todas essas unidades da tropa estadual tiveram at uação 
destacada e brilhante na s operaçõ es militares daquel es 
Estad os, como diz de modo alt ament e eloqüente e honro so, 
além do sr. general comandant e desta Região, o sr. general 
Candido Marian o Rondon , comandant e das tropa s em ope· 
ra ções nos refe ridos Estado s, que tece os maiores hino s de 
louvo res às tropa s estaduai s do Rio Grande , e ta mbém o sr. 
mare chal Ministro da Guerra , de quem êste comando tev e 
a honr a de rece ber um telegr ama a respeito, já publicado 
no boletim de 20 do corrente . 

Não vão até aí a abnegação e o alt o espírito de sacrifício 
da fôrça efetiva como da fôrça auxilia r do Estado. 

Novas missões ardua s e importante s r eclamaram a sua 
brava coopera ção no longinquo Estado de Mato Gro sso. 

Não obstante a fadiga dos serviços de campanha neste 
Estad o, das quais não tiveram ainda o ju sto repouso par
tirão dentro de poucos dias para aquele Estado o 20' bata· 
lhão de i_nfantaria desta Brigada e o 3º corpo auxi liar, valo· 
rosas urudades que se recom endam por tantos e inestimá· 
veis serviços à causa pública e das quais êste comando es
pera, com absoluta fé , a me sma nobre conduta das outras 
uni~ade s q1;1e vêm operando fóra do Estado , para maior 
gl6r1a do Rio Grande, como sentinélas vigilantes e devota
das ao serviç o da Pátria e da República. 

Feita esta apreciação em traço s rapidos e gerais sôbre os. 

• 

• 
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serviços da tropa no último período revolucionário, cabe
me o grato de ver de externar meu s louvores à açio e ser
viços de meus distintos camaradas. 

Louvo na Brigada Militar: 
O coronel graduado Claudino Nune s Pereira_ e os te

nentes coro neis Emí lio Lucio Esteve s e Artur Otaviano Tra
vassos Alves, pela bravura , r aro devotamento e ~estacada 
capacidade militar que mais uma vez reve_lara_m no com:an
do de tropas , reafirmando todos de maneira mconfundivel 
o conjunto de brilhantes qualidades qu e possuem e que os 
impõem ao especial aprêço de seus chefes e comandados: o 
coronel gradua do Juvêncio Maximilia no Lemos, coman· 
dante do 4º batalhão de infantaria montada, pela inexce· 
divel lealdade , valor e capacidade com que coman dou um 
destacamento e, posteriormente, a sua unidade, desempe
nhando com o seu habitual zêlo e solicitude todas as mis
sões que lhe foram confiadas em varios ponto s do Estado , 
achando-se ainda destacado com o seu batalhão em servi ço 
de guarnição na fronteira: 

o tenente coronel instrutor João de Deu s Canabarro 
Cunha,p ela lealdade e valor com que coman dou um grupo 
de batalhões de fôrças auxiliares, dando cabal desempenho 
às missões que for am cometidas à sua tropa , confirmando a 
sua capacidade de comando, jã revelada com vantage m nas 
operações de guerra do Estado de São Paulo ; 

os majores instrutores Leopoldo de Barros Bitencourt e 
Adalberto Pompilio da Rocha Moreira, pela lealdade e de· 
dicação com que prestaram seus bons serviços técnicos 
junto á~ tropas auxiliares que marcharam para os Esta· 
dos de Santa Cata rina e Paran á. em outubro do ano fin· 
do,. incorporadas ao Destacamento Corone l Varéla, on
de demonstraram ainda o seu especial de votamento à cau 
sa publica, em penosas tra,·essias e marchas para opera
ções de guer ra , ao major Leopoldo, cabe·me , ainda, agra · 
decer , e o faço com agrado , os inteligentes serviços que vem 
prestando desde nov embro, como oficial de ligação entre o 
sr. general coma nd ante desta Região e êste comando, fun· 
ções nas quais se tem havido com especial dedicação e 
lealdade, além de muita discreção; 

o major Candido Alves de Mesquita, comandante in· 
terino do 1° regimento de cavalaria, pela bravura e com· 
petência militar com que dirigiu o bravo e abnegado 
1° regimento no combate de Guassú-Boi, onde deu mais 
uma prova de suas reconhecidas qualidades de oficial 
valoroso, e ainda pelo s relevantes serviços que vem pres
tando nos Estados de Santa Catarina e Paraná , onde es· 
tá com sua _unidade em operações de guerra, e pela gra n· 
de abnegaçao que demonstra ante os duros sacrifícios a 
que está ob~igado em travessias penosas para operações, 
em terr en o ingrato pela sua natureza particular· 

o major David Jo sé do Amaral comandant~ interino 
d? 2°_ regimento de cavalaria , pela bravura e grande de· 
dicaçao com que vem dirigindo, ultimamente, o bravo e 
abnegado 20 reg~ento de ~avalaria, tendo tomado par
te em todos os brilhantes feitos de armas dessa unidade, 
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reafirmando sempre de modo inequívoco o seu valor já 
demostrado , com sua tradicional lealdade , ao Estado e à 
Republica ; . . . 

. o major José Gomes Ferreira , comandante mtermo 
do 1º batalhão de infantaria, pela notavel competência 
com que dirigiu sua unidade nas missões que lhe f~ram con
fiadas em operações militares , revelando capacidade de 
comando , e ainda pela lealdade , dedicação e valor com 
que vem prestando bons serviços à testa daquela unidade; 

o major José Freire de Oliveira e Souza, coman
dante interino do 2º batalhão de infantaria, que con
quan to tenha assumido êste pôsto ultimamente, vem di
rigindo o batalhão com muito acêrto , pelos bons e de
dicados serv iços que vem prestando com muita inteli= 
gência. lealdade e dedicação que o recomendam ao meu 
apreço; 

os majore s Manoel Gonçalves Cardoso e Felicio Au
gusto de Almeida , comandantes, respectivamente , do 3° 
batalhão de infantaria e da Escolta Pre sidencial, pela 
leald ade, dedicação e acentuada bôa vontade, com que 
atenderam, com suas unidades , o serv iço de guarnição 
nesta capital. conservando-se sempre vigilantes e pron· 
tos para qualquer necessidade; 

o major Alzimiro Franci sco Wellausen, comandante • 
do Grupo de Metral hadoras , pela lealda de, dedicação e 
acentuada bôa vontade com que atendeu , com as seções 
de sua unidade , que ficaram em quartel, o serviço de 
guarnição nesta capital , mantendo-se sempre vigila nte 
e ativo; 

os majores Cândido Pinheiro de Barcélo s, Arlindo 
Fr anklin Barboz a e capitão Agenor Barcélos Feio , as
sistentes do pessoal e do material e secretário da Brigada, 
respectivamente, pela lealdade , dedicação e inteligência 
com que me prestaram eficaz colaboração como chefes 
de repartições do comando, mostrando cada um seu gran· 
de intere sse pelos serviços vultosamente desenvolvidos, 
exigindo de todos um maior esforço, sem limit e de horas 
de trabalho; 

o major dr. Armando Bélo Barbedo e os capitães drs. 
Antônio da Sil va Fróis, Antenor Granja de Abr eu e Se
vero Evaristo do Amaral. pelos bons serv iços prestados, 
com dedicação e competência profis sional, como diretor 
do Hospit al e médicos, atendendo com solicitude e carinho, 
além do pes soal da capital, os feridos e enfêrmos evacuados 
para esse estabelecime nto pelas fôrça s em operações de 
guerra; 

o capitão Paulino Leite Sobrinho, adjunto do assis
tente do ma'terial, pela atividade, zelo e dedicação com 
que vem dirigindo os depo sitos gera is da Assi stencia , ten
do a seu cargo o movimento de todo o material e farda
mento destinado às forças do Estad o, serviços extraordiná
rios que , na presente situação anormal, lhe têm exigido 
grande soma de esforços para atende -los conveniente
mente, como o vem fazendo; 

. 
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o 1º ten ente Antero Marcelino da Silva J unior , ajudan
te de or dens. pe la at ivida de com que de semp enh oll: su~s 
funções , reve lando-se um auxil iar dedica do, leal e int eli
gente; . 

os lºs tene ntes Aldo Ladeira Ribeiro e Pedro Per ei-
ra Alves · auxili ar es da Secreta r ia e da Assistência do Ma
terial , p~la dedicação, leal dade e inteli çê:,1-cia com que 
auxiliaram os seus chefes de r epar hçao, reve lando 
cada um bôa capacidade de tra bal ho; 

o 2º tenen te Victor Br essane, diretor inte rino do De
po~ito de Recrutas. pela lealdade, dedicação e inteligência 
com que se portou nessa função: 

os l ºs tenentes Bismar k Ernes to Hadelt e Edwiges 
Pedro so de Almeida e os 2°s tenentes Antônio Fag undes Tei
xeira , Francisco Pinto de Aqui no, J oão Martins de Olivei r a 
e os 2ºs tenentes comissiona dos Ar í Ferreira , Manoel Di
vino da Silvei r a, Claudino Inacio Lopes e Manoel Teodoro, 
pela dedicação e lealdade com que prestaram bom auxilio 
a seus chefes de repartição , nesta fase anorma l, interes
sando -~e basta nte pela bôa mar cha dos serviços de que es
tão incumbid os : 

os 20s 'tenentes Bras iliano Bati sta Nunes e comissio· 
nado Florisbé lo Rodrigues Gularte , encarregado e auxi 
liar da Invernada de Gravata.í, os 2°s tenentes P edro Cor
rêa Borges, inspetor das bandas de musica, Mario Carigé 
Gomes da Silva , cirurgião dentis ta, Francisco Monte da 
Silva , veterinário, J oão Patrício Ramirez e J onatas da 
Costa Pereira, farmaceuticos , os 2°s tenentes comissiona dos 
Olimpio Perei ra Gomes, Leone Scalco, , J osé da Silva Cor 
rea de Jo silco , Lotar Storck. J osé Montanari e Walter 
Franz , pela dedicação , lealdade e solicitude com que de· 
sempenharam suas funções nêsse período anormal; 

aos coroneis graduados Aristides da Câmara e Sá, 
Amadeu Massot e Augusto Januario Corrêa , ora reformados, 
êste comando já teve a satis fação de louva-los e agradecer 
seus relevantes serviços , por ocasião da publicidade dos 
respec tivos atos de reformas; 

Louvo , nas forças auxiliares : 
o tenente coronel, em comissão, Miguel Luiz da Cunha, 

comandante do 1° corpo auxiliar, pelos relevantes servi
ços que tem prestado no coma ndo de sua unidade e pela 
bra vur a e intrepidez com que a dirigiu no combate de 
GJlpões , <:Ombate em que só o 1º corpo entrou em ação, por 
nao ter sido necessaria a cooperação de outras tropas; 

o tenente coronel, em comissão , Voleciano Coelho, 
comandante do 2° corpo auxiliar, pela sua galharda brav ura 
no cor~and? do v'.11oros~ 20 <:Orpo, a testa do qual vem pres
tando mestlmave1s serviços a causa pública e pelo desta que 
em que colocou a unidade de seu coman do na defesa da 
cidade de Alegrete, seguida de brilhante vitória contra 
os rebeldes que a atacaram; 

o tenente coronel , em comissão, Vazulmiro Pereira Du
tra , . co~adante do 3° coq~o auxiliar, pela sua extrema da 
dedicaçao e devotamento no coman do desse corpo e pelos re-
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levantes serviços prestados à legalidade , sempre eficazmen · 
te e com bravura , e ainda pelo elevado espirito de sacrifi-

• cio de que tem dado mostras , quer neste Estado, quer nos de 
Santa Catarina e Paraná, para onde marchou, com sua 
unidade, por ocasião da primeira expedição de tropas P..S
taduais r iograndenses àqueles Estados, em principios de 
out ubro do ano findo; 

o tenente coronel , em comissão , Edmundo de Oliveira, 
comandante do 6° corpo auxiliar , pelos r elevan tes e abne· 
gados serv iços que prestou à frente de sua valoro sa uni
dade , que r neste Estado , quer no Paraná , re afirmando , a 
sua excepcional bravura e habilidade no comando , afron· 
tando, ainda , com devotamento , qu e muito o recomenda , 
as agruras e sacrificios da campanha do Paraná e conquis
tando, dos comandos supe rior es, louvo res especiais; 

o ten ente coronel , em comissão, Deoclecio Dorn éles da 
Mota , comandante do 7° corpo auxiliar, pela de stacada bra· 
vura , tenacidade e ene rgia com que dirigiu sua uni dade 
para a defesa da cidade de ltaqu i, então sitia da, de sbara 
ta ndo e desmoralizando o inimigo nos encontros; 

os tenente s coroneis, em comissão , Emílio Carneir o 
Borges e Joaqui m Marques da Silva Acauan, comandantes 
dos 8° e go corpos auxi liare s, pel a bravura com que diri
giram suas unidad es no combat e de Tupânciret ã e pe· 
los r elevantes serviços que vêm prestando, incorporados, 
com suas valorosas e abnega das unidades , às tropas em 
operações nos E,ta dos de Santa Ca tarina e Paraná, onde 
revelam , alem da sua bravura , um devotamento especial 
ante os dur os sacrifícios a que são forçados em travessias 
peno sas e operações militares em terreno ing r ato pela sua 
natureza particular; 

o tenente corone l, em comissão, Garibaldi Tomazi, 
comandante do 15° corpo auxiliar , pela bravura com que 
dirigiu o 15° corpo no memora vel comb ate do Cêrro da 
Conceição, auxilian do o 2° regimento de cava laria, e pelos 
seus relevantes serviços prestados ao Estado e ã Republi
ca , com muita inteligência, solicitude e lealdade; 

o tenente coronel, em comi ssão, Vitor Dumon cel Fi
lho, comand ante do 18° corpo auxilia r , pela indômita bra· 
vura com que dirigiu sua valorosa unidade no combate 
da Ramada, cooperando de forma altamente apreciavel , 
com sua intrépida ação, para a brilhante vitória das ar
mas legais, e ainda pelos rele vantes serviços que vem pr es
tando à causa publica; 

o tenente coronel , em comissão, J oaquim Antonio Ro
drigues, comandante do 26º corpo auxiliar, pela bravura 
de sua ação no combat e da Ramada, onde recebeu gra· 
vissimo ferimento, e ainda pelos bons serviços que vem 
prestando dedicadamente no comando daqu ele corpo, des
de o seu restabelecimento; 

os tenentes coroneis, em comissão , Servulo Nicolau 
de Souza, Delfin o Silveir a, Orlando Cruz , Cloraldino Tei
xeira, Virgilio Mano_el Pinto , Raimundo Gomes Néto F io· 
duardo Martins da Silva e os majores, em comissãÓ, Re-

• 
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nato Pereira Gomes e Marcos de Oliveira Fortes, coman· 
dantes , respectivamente, dos corpos auxiliares 5°, 10°, 25°, 
27º, 28º, 36º, 24º, e 300, pela grande abne~ação e boa vo~
tade de cada um, no comando de suas unidades, que mui
to cooperaram, com o !eu patriotismo , para o. res_tabele
cimento da ordem , e ainda pela lealdade e ded1caçao com 
que todos vêm prestando seus bons serviços; 

os majores, em comissão, Vitor Hugo Palmeiro de 
Azeved o e Otacilio Fernandes , comandantes das alas a que 
foram reduzidos os corpos auxiliares 21° e 29°, e os ca· 
pitães, em comissão, Ulisses Coelho, Luiz Neri Per~ira, 
Arí Flôres Siqueira , Antônio Furtado de Azambuja, Ota· 
vio Gomes e Antônio Maciel de Andrade , comandantes 
dos esquadrões a que foram reduzidos os corpos auxili
ares 11º, 12º, 17º, 20º , 31º e 3'7°, pela dedicação, lealdade 
e interesse com que vêm dirigindo suas unidades, pres
tando bons serviços; 

o capitão , em comissão, Seraiím Moura Rei.9 Néto, 
comandante do esquadrão auxiliar de vaqueanos da re · 
gião Parí - Guarita - Herval Seco , os 2°s tenentes, em 
comissão , Francisco Greco , Rodolfo Quite s e Severiano 
Rodrigues da Silva, comandantes, respectivamente, dos 
Contingentes Auxiliares de Santo Antônio da Patrulha , Con
ceição do Arroio e Torres , pela lealdade , dedicação e bons 
serviços pr estados na manutenção da ordem nas respecti
vas localidades. 

Quanto aos extintos corpos auxiliares 13ª, 14°, 22°, 
23°, Batalhão de Caçadores Auxiliar 35, Contingentes de São 
J eronimo , São Luiz Gonzaga , Santo Angelo e Santa Rosa, 
este comando já teve o prazer de salientar os serviços 
!)l"estad os por essas unid ades, e seus comandantes , quando 
se realizou a dissolução de cada um, o mesmo acontecendo 
com os corpos auxiliarés 11°, 12º, 17°, 20º, 21º , 39º e 37º, 
por ocasião em qu e foram reduzidos a um e doi s esqua ckões. 

Igualmente 'aos , então, tenentes coroneis, em comis
sã0, Antônio Vila nova e L eopoldo Vilanova , ex·co man · 
dante s dos 23° e 30° corpos auxiliares, já expressei os meus 
agrad ecimentos, quando os mesmos deixaram o comando 
daquel as unidade s, por terem sido reclamados os seus 
serviços na chefia das Comi ssões de Terras do Estado em 
Erechlm e Passo Fundo. ' 

Tanto na força efetiva, como na auxiliar, os coman
dantes citados ne ste meu boletim deverão louvar a seu 
juizo , em nome deste comando , todos os oficiais ~ praças 
que, p ela sua condu ta e serv iços, tenham se tornado dignos 
dessa distinção. 

Determino que, na averbação dos louvores feitos aos 
oficiais desta Brigada, se registe o seguinte periodo: -

"Cu mpriu o seu dever e mostrou-se digno depositário 
da s tradições de honra e de heroismo da Brigada Militar." 

Todos os chefes de serviços e repartições do comando 
apresent~~ notas das praças dos Serviços Auxiliares que 
fizerem Jus a louvores , afim de determinar a sua averba
ção. 
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Es}!!?ç~_!!istóric_o da Brigada Militar 

Conquanto não seja subordinado a esta Brigada o 
Destacamento do bravo, intrépido e abnegado coronel , em 
comissão. Firmino Paim Filho, este comando tem a honra 
de apreciar os relevantíssimos serviços prestados por tão 
ilustre quão devotado republicano que , nos sertões de 
Santa Catarina e Paranã, à frente de sua heroica tropa, 
levou de vencida e aniquilou de vez o inimigo audaz , fer
til em embosc adas nas grotas da mataria. 

Paim Filho , o guerrilheiro varonil e invencível de 
1923, volta agora desta memoravel campanha nos invios 
sertões paranaerises com a fronte aureolada pe los louros 
das refulgentes vitor ias conquistadas com extraordinario 
denodo e admiravel galhardia. 

Ao sr . dr. José Antônio Flores da Cunha, o herói dos 
feitos de armas da campanha de 1923, 'tenho a satisfação, 
para mim muito grata, de felicita-lo , efusivamente , pelo 
seu acendrado amor à Repúb lica, que sempre o encon· 
trou vigilante e a postos nos dias de perigo, e pelas rea
firmações do seu seu extraordinario hero ísmo no combate 
de Gua ssú-Boi , no qual tomou parte ao lado das forças 
legais do comando do coronel Claudino Nunes Pereira. 

PREITO DE SAUDADE 
Ant es de encerrar esta re senha dos serviço s da tropa 

estadual , na última campanha revolucionãria, rendo um 
preito de grande sauda de aos bravos camaradas, oficiais 
e praças , que tombaram no campo da luta , para cimentar 
com o seu sangue ge nero so os alicerces da República , de 
que eram heroi cos e abnegados defen sores. 

Sacrifícios de tal monta a que foram levados tão sau
dosos camaradas pelo s principies da honra militar e de 
nobre devotamento e amor às inst ituiçõ es do P aís, se
rão relembrado s semp re com muito respeito nas casernas , 
como homenagem consta nte .àqueles que ofereceram a vi
da preciosa em holocausto ao altar da Pa'tria." 

Ainda reportando-nos às operações militares da região do ex-Con
testado , não nos podemos furtar ao prazer de trazer para aqui, além 
dos elogios já referidos , mais a apreciação dos ilustres generais Cân· 
dido Mariano da Silva Rondon e Nestor Sezefredo dos Pa ssos, coman
dentes, respectivamente , das Forças em Operações e do 2º Grupo de 
Destacamentos, sobre a conduta dos Destacamentos coronel Claudino 
(depois , Destacamento tenente coronel Travassos) e do Nordéste (co
ronel dr. Paim Filho), na perseguição e combate aos rebeldes em fuga, 
nos sert ões de Santa Catarina e Paranã. 

Testemun has oculares dos acontecimentos , nêles intervindo diré
tamente , a palavra dos dois eminentes chefes militares, pela sua 
alta autoridade e pela responsabilidade de seus nomes no Exército, 
têm um cunho de grande redevaneia, pela realidade dos seus concei
tos. 

Refléte ela os enormes sacrificios que tiveram de arrostar, o que 
fizeram com estoicismo e galhardia, os bravos e abnegados homens 
dos- dois Destacamentos , através de inospito sertão, vencendo obsta 
culos quase insuperaveis e que só o ardor , a disciplina e, sobret u
tudo, o amor à ordem e às instituições faziam sobrepujar e vencer. 

E, então, os soldados do Rio Gran de como, anteriomente, jã o ha
viam feito , deram, mais uma vez, ao resto do Brasil , o exemplo palpa -
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vel do seu acendrado amor à terra que os viu nascer, pelejando ar
dorosamente pela únidade nacional e pelo engrandecimento da Pátria . 

Essa foi, é e será sempre a norma inquebrantável de con duta que 
guia a Br igada Militar. 

Pas samos, agora à transcrição : 
Do boletim nº 66, de 23 de maio, do comando do 2° Grupo de Des· 

tacamentos Genera l Passos : 
"PROCLAMAÇÃO DA VITORIA . - Sob o titulo acima, 
publica o boletim nº 213, de 3 do corrente, do comand o das 
For ças em Operações : 

"Prevaleço-me do feliz ensejo da comemoraçã o ci· 
vica da gloriosa data da descoberta do Brasil, para pro 
clamar a vitoria das Forças em Operações , congratulan
do-me , efusivamen te, com elas e com o govern o da Re
pública, pela terminação da campanha, com a vitória 
da legalida de. 

Vencidos, como foram, os re beld es da Divisão P aulista, 
nos teatros em que operaram , declaro restabelecida a ordem 
e a paz nos lugares em que êles exerceram ação violenta 
contra a lei e autoridade constituida. 

O que foi essa campanha, e o que néla fizestes, m eus 
bravos camaradas, melhor do que eu sentis e sabeis apreciar. 

E seria exc usado que eu viesse, neste momento, enca 
rece -la, reavivando privações e sofrimentos constantes. 

Cumpre-me, apenas, dizer-vos com ufania e em ho
menagem aos vossos brios de soldado e às vossas super i
ores qualidades de cidadão que as Forças em Operações 
cumpriram o seu dever, realizand o a miss ão que re · 
ceberam do gover no ; combateram -nos até a vitor ia, den
tro do territori o que invadiram e ocuparam, dêle exp ul· 
sando-os . 

Tenho a intima satisfação de afir mar que assim foi 
cumprido. Os re beldes aban donaram o campo da lu ta, pas 
sando para o estra ngeiro. 

O interior do Paraná e Santa Catarin a foi varri do e 
expurgado dos rebe ld es. Liber tado s fora m do cativ eir o em 
que viveram por lon gos sete m eses, a cida de da Foz do 
Iguassú e os porto s de Sant a Helen a, Bri ta nia, S ão Fr an
cisco, Artaza , Mend es, Guaír a, qu e acab amo~ de ocup ar . 

Para essa exe cução, foi pre ciso qu e a Naç ão pu
desse contar com a lealdade do Exer cito e com a bravura 
das tropas man dadas par a r estabelecer a ordem , dentro 
do terri torio inva dido . 

Org ulh o-me em afirmar qu e a Nação tinha raz ão, na 
confiança que manifes tou . 

Sem di screpân cia da digni dade , da disciplin a, da su
bor din ação, do re speito à autoridade constituída, as For
ças em oper ações cumpriram dignam ente o seu dever, 
honrando o nome do glorio so Exercito Br asileiro e sal
vando a Republi ca da "ign ominia da rebelião . 

A mim coube a honra do comandar ne stes sertões 
da longinqua fronteira e nas delicadas condições em que 
se acha vam o Exército e a República. 

Não trepidei em obedecer a ordem recebida. 
Devo vos afirmar, meus camaradas, que volto com a 
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-,,,t1::J';.;ção do de• •·1 ·11111pr ido t t•t _ ••JS O, por ter coman· 
1! rio tao brillmm ... • < digna ofw1 l ,foi , , a qu em a Repub lica 
·a: dever tão smal,,'los -

Recolho-TI , J•Jt I de,-olnct1 .ir para atender o culto 
de ·c.miha. 

Saibam,')~ .; rnaruer , 1tas as glorias que , aoui 
:riima te para o .l:.,Xt'• cito, cm orne da disciplina , da su
b<Jrdínaçfio, da Nd"'m, cln r :;J to à autoridade. 

Voltando • caserna e a la a diãria, em que o Exér· 
cito prepara a def, sa m,cion. enhamos bem em vista 

11.: • a suhm.i.,·RO é ~ b!lse , '- :1perfeiçoamento, moral, 
'nt lectuol e p1ath-o ' 

Sem obed1 1 C'IE!o niio pock .ver disciplina . Sem di i:
ipJ. ;.,. não há ordem E S<:m ·dem, a Nação não pode 

se d, senvolver po 1-qu1:: o go r 10 fica inibido de pro· 
:ro donar ao povo que d1rig.- ecessar ia liberdade. 

e,:cndu . obr SBJl o rekv.. ~s serviços prestado s pe-
n. 1'\>rças cm Oper(lçó1• tenho atíssima satisfação desa·. 

licntru le ldad ativ1dad, , ·gia, prudência e com
p ... l.incis dos cm r .. :s comanda s dos Grupos de Des· 
tacsmentv do comandante ,tes Destacamento s e 
r•rn1to p&rhcularmt•nte, do me labori oso estado maio r, 

e 11a de<hcação esforço indivi l e capacidade de tra· 
~lrtlho devo a khcid.td de te •odido corresponder à 
c1mf1ança que o go\ ,,1·no m,• d ·1 , sitou, cometend o-me 
1iio delicada m1ssao. • 

Cwnpro, por :so, µ-at d v de ju stiça lou vando 
~ senhor «ent>t"l l df! brig ,d Ota, de Azevedo Coutinho, 

:mdanlt> do l Grup dt De J ;amentos , pela inces· 
santf' de.dica,çio , z lo E' prol ,xecução das ordens 
po1 parte do,-. de,l to d comando, guiando- os 
p"swalmente a vnona ela capacid • de comando r evela· 
1h, • dçcorrer das op çõe p la •fade e di sciplin a de 

, deu provas nos 1 dift luta ; pel a bra vura 
•e, 1 que "t' portou n ir "lte d ua ,pas . 

Apruz-me igualment louvnr o 1 'Jr gen eral de bri-
gade Ne tor Sezefredo do Pa éspir ito organiza-
dor t. - pacidaae de coman<io r e .,.t na adminis tra 
ção do zu Grupo do Dostaci.m n o~, de qtu é digno coman-
dante. guiando-o com segw·an br vur 4vitoria, em cuja 
campanha é de Justiça &1.lient vura do Desta -
c~.mento Paim que se rii::stiugt 1 1•> ,ív os combates 
sustentado~ contra o grupo I ebeld ridense do co-
mando do capitão Prestes. dei,nA 'e Clevelán dia 
ate a fronteira argen t ina no Bai . 

Nessa batalha o glorioso coronb P m onquisto u as 
palmas da vitoria, salvando os mu nic1pH1 mvad · d ,s da 
sai,ha dos rebeldes e das gra· -es conseqüêncu,.s se Paimas e 
Clevelandia chegassem a ser ocupadas. 
. (A) General Cân dido Mai·ian o Rondon." 

. Dando publicidade ils r ,lavras com qu e o com ando 
das Forças em Operaççes regista o au spicio so acont ecim en
to da de1Tota dos rebeldes nos Esta dos de Santa Catar ina 
-e Paraná e sua conseguente· fuga par a o Paraguai, 
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• 
v10J·md1> e, '"'"rr•tonc• e, "' r, .-ober: 11 w de: urL ~ _ 
t'.o, é oportl.'!" t"ememorw· ,t":1 ria, tor"é-., opct>J do 
.,t,1 do rio Iguassú, que vieram a constitwr o ~ G:u~ 
UttstacameTI tos 

Escapas à ação da~. orças que os hav iam en,.;.-."'1'•d1> 
r1111•1 recanto ,10 noroc:,t e rior;rand ense, os rebelà "' ,.., ~ 
rt.aimo clec :, ·e,.{cs 1·u111a .. m dheito ao Barro,·1'r, ~ , _ 
cura oo apoio dos seui, amigos, então senh ores da r •Jli;.ó 
oé, tt> do Eswfo do Paraná, ao norte do Iguassú. 5 ie<"..a 
consegU:r Hl p.,1a irr·pos,-·bmdade de pen:eg'.liÇãô .in:!c ·a+~ 
a11 ave-:<.a1 :fo <lc sul a norte (' I:!;tado de Santa Cê ta!'ina. 

I•:m junção com curros rebeldes, ao mando d~ J.'id~1•c·ó 
, Jé~o. con jugaram os dois bando s a sua ação, que. em .;1. 
tC><L !"e pode resunúr ne!'t1:!, dois objetivos principai,,, : le 
VaI'tar em armas a po pulação do ant igo Contest ado e- ~-

,... til .-obre a linha a.-, comur.ic açÕt:s das forç:>.s ,L '! 

1~ elo Iguassú caindo ;,l)bre :'\faUet , Guar:~ nu Cf1\>J 
quer dos seus ou tros pontos mais sensivtris. 

Nessa ultima oper ação, aliás b em. con c,..bida, b1'S,~
avam os chefes rebeldes gran des esiierança s, s~,iio da 
,. Horia, pelo menos do prolongame nto ca r esistência. 

N&o pa.<:Sa1·am é:.:, :forças de Pr s-res. m cóIUIJ1e_ 
u a, e::.s1a de Porto Fel z a B:ur;...cão. O e::~o e,_ l 
Bormann, não obstante a S1.a inferi oridade ~ b qciase t -
dos os aspectos, hostilizou-os e, den tr o de suas pôS!'Jhi-
1.idades, fez o qu an to o patrioti smo e o cumpnm.'?I>to ,ic, 
d~ver lhe inspiraram para deter-lh es a m archa. 

Seguiu-se a mve~tida :rebelde sobre Cle,•dane ·d., 
a~,w1ciada pelo derrotismo c<>mo o primeiro pa!".:.O dE: hi
vo para a vitoria dos rebeldes, fr anq uead as que lhes S4 • 

riam as estradas para o 101 .,. do Iguc1ssú, de\. .não · 
gmr-se o rec uo das n-issas t orças , impe did as de avan,;oq.r 
para oeste, talve z atacadas dE: frente pelos rebe'des '.l 
norte e ameaçadas no seu nanco sul pelos bando,. ie 
Pre.;tes e Fídencío Mfao. 

A esse tempo en,. c.rgau.iz&do o D~.,;tacam1:nt 
P~ür - sol-, o comanàv do coro11eJ. Se,-ei t1no. O B. . 
fon;a improvisada, bisonha, era forçado a recuar eh ::,,. 
gifio Si.nto AHtônio· Bnr:acãcHVlaria Pl·c•ta. 

O pânico penetra na regiãv 3mPaça da e ó i~odo d~ 
população pacífica ,e mi,.iára como p1·enúnr-Io ~1!. vitórin 
dns inimigos da lei 

Mas, os soldados aa ordem estavam vigllantet O Des
tacamento Pairo, cuja passagem por estas parag.,r..s se as
sina!,, por uma série de bn lhantes triunfos, que hcnrarl"nt 
quaisquer tropas veteranas, ve,u a tempo de fazer !"U.ir na 
tr1. te realidade de suce~sivas derrotas, as ilusõ~s em (Jllo! 
se tmbaJa, am os rebe1d-.:S ativos e seus platonl<'O$ 
tidario s. As vitorias da DeStacamento gaucho são mvca
das pelos enc. :lrn1 º" êm que se empenhou. 

Por sua vez, o Desfacamento Claudino (hoje Desta _. 
mento Tr avas sos) , vencendo obstaculos tidos como in
superav eis, r omp e caminho nas péga das de Preste>. e d -
pois de marc has penosissima~, lutando con. " !l'• ·oi: , d· 
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ficuldades, inclusive deficiência de abastecimento que não 
o alcançoa senão em parte e muito tarde, numa brilhante 
mar cha que pode ser rememorada com orgulho pelos de
nodados oficiais e praças; por sua vez, dizemos, o Desta
camento Travassos, então comandado pelo coronel Clau· 
dino Nunes Pereira , lançando-se resolutamente para o 
norte , consegue a 23 e 24 de março desalojar o flanco-guar
da rebelde, que, sob o comando de chefes conhecidos, pre
tendia embargar-lhe os passos. 

Da conjugação dos dois Destacamentos, Claudino e Pa
iro, resultou para os rebeldes a contingência a que os seus 
chefes haviam projetado submeter as forças legais do nor
te do Igua ssú : atacados de frente pelo Destacamentp Pairo 
e ameaçados no flanco sul e 1·etaguarda pelo Destacamento 
Travassos, só lhes restava a saída para o norte em de
manda das zonas ainda não libertadas . 

Por uma feliz coincidência, que bem demonstra a fé na 
vitoria com que se batem os soldados da lei, ao mesmo 
tempo em que caíra o formidavel reduto de Catanduvas, 
onde por alguns meses resistiu a rebeldia sob a ofensiva 
brilhante do 1 ° Grupo de Destacamentos, Barracão era 
ocupado pelas forças da Destacamento Travassos, que se 
lançaram para o norte, apo ssavam-se logo depois de 
Santo Antônio, por onde , em franca desmoralização, ha- J 

viam pouco antes passado os rebeldes de Prestes, deman
dando a Foz do Iguassú e mantendo-se ainda agrupados 
sob a promessa de que ali encontrariam recursos em di
nheiro e receberiam noticias das negociações de paz. 

O seu desânimo era de ordem a não lhes sobrar co· 
ragem , nem recursos materiais, para o transporte do ar
mamento, entregue ao fogo, como último dos prejuízos 
que a sua insânia imaginára contra os bens da Pátria. 

Este ligeiro retro specto do que foi a campanha , ora 
finda , no territorio do sul, simples relato dos fatos, aqui 
desenr olados durante os últimos meses dá medida exata 
do valor da ação das tropas do 2<> Grupo de Destaca
mentos, recalcando Prestes e os seus em derrotas que 
se sucediam; impedindo-lhes o acesso à zona norte do 
Iguassú, no interior de nossas linhas. 

Com o que foi assegurado às forças do 1º Grupo, a 
tranqüilidade necessária para a organização da ofen· 
siva, com que os levaram de vencida às barrancas do 
rio Paraná e os forçaram, mais tarde, a atravessa-lo , com 
formal desrespeito à soberania paraguaia; tirando-lhes a 
possibilidade de insistirem nos seus proposito s de levantar 
forças nos sertõe s catarinense e paranaense; expulsando -os 
de uma zona rica, onde êles poderiam contar fortes ele
mentos pessoais e materiais para o prosseguimento da 
luta; forçando-o s, talvez, a não mais pensarem em tomar 
pé no centro ferro-viario de Porto União, para cortar as 
comunicações terrestres da capital da Republica com os 
Estados do Sul. 

Do ardor com que se bateram sempre os nossos va
lentes camaradas, tendes ouvido falar varias vezes; do ver-
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dadeiro estoicismo c;om que êles venceram as dificuldades 
do terreno e as deficiências de um abastecim ent o sujeito às 
vicissitudes dos car~eiros, unico e exclusivo meio de 
transporte em cêrca de 140 quilometro s, nas linhas Pato 
Branco e Pôrto Feliz-Barracão, só podem avaliar aqueles 
que a .sofreram e os que os acompanharam, dia a dia, na 
sua marcha triunfal. 

Não é demasia, nem preocupação secundária, deixar 
aqui registrada para conhecimento do público que , só a 
26 de março, sete dias depois de organizar-se o 2° Grupo 
de Destacamentos, começou a ser feito com regularidade 
o transporte de viveres para os dois Destacam ento s, a cus
ta, porém, de contrariedades de toda a ordem, verdade se
ja, que quanto maiores eram essas dificuldades , mais 
era, tambem, o nosso desejo de vence-las , convencidos 
de que disso dependia, em grande parte, o êxito das ope· 
rações confiadas às tropas da frente. Vencemo-las, e essa 
é a recompensa maior que podemos ter obtido; mas para 
conseguir isso, for~oso é confessar, . foi preciso não medir 
esforços, não olhar sacri!icios. 

O êx ito obtido nêsse particular, que muito me des· 
vanece, devo-o ao auxilio ininterrupto dos oficiais do meu 
Quartel General, trabalhadores infatigaveis e serenos, es
timulados sempre pelas dificuldades novas, tendo a sua 
frente, tranquilo e confiante, o chefe do estado maior, 
Bernardo Fragoso, que assim, mais uma vez, teve a opor
tunidade de revelar a sua grande capacidade, inteligência 
de escól, profundos conhecimentos profissionais, espi· 
rito de organização , enfim todas as qualidades exigidas 
pelo seu importante e espinhoso cargo; devo-o, em gran
de parte, à reconhecida operosidade do coronel Manoel 
dos Passos Maia, comandante do Batalhão Marechal Bor
mann , cuja atividade se desdobrou por todas as formas, 
tendo sido quase que o exclusivo provedor das tropas 
da frente em luta; devo·o, também, à manifesta bôa von
tade com que em todas as ocasiões atendeu às minhas 
solicitações a Dir eção de Etapas, confiada ao tenente 
coron el Armando Duval Sergio Guerreiro; devo-o, enfim, 
a todos os auxiliares dêsses oficiais, sempre solicitos e 
prontos no desempenho das ordens recebidas. 

Por tudo quanto foi obtido pelo 2<> Grupo de Des
tacamentos, hoje que proclamamos a vitoria das armas 
legais nesta região brasileira, só agora completamente 
restituída à ordem e à tranquilidade, condições indis
pensaveis ao seu progresso, que não é senão a manifes· 
tação do desenvolvimento de sua atividade pacüica , tor
naram-se credores dos meus louvores: 

o coronel Firminio Faim Filho, pelo ardor, espirito 
de sacrifici o e bravura com que dirigiu , à trente do Des
tacamento Paim, de seu comando, a vigorosa ofensiva, 
sempre vitoriosa, da sua tropa, até às proximidades de 
Separação, não dando treguas aos rebeldes e forçando-os 
a desistirem do proposito de atingirem, por Clevelandia, 
a região norte do Iguassú, por lhes ter fechado o aces
so, anulando, assim, o intuito de perturbarem as comuni· 
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cações das forças, ali em operações, com a sua base de 
abastec imentos, tu do isso depois de superar dificuldades 
serias oriundas da deficiência das vias de comunicações 
e a resistência inv eterada dos rebeldes; 

o coronel Claudino Nunes Pereira e o tenen te coro
nel Artur Otaviano Travas sos Alves, pela 1enacidade 
com que o Destac amento Travassos (antigo Destacamen
to Claudino), sob o seu comando, venceu, à custa dos 
mais penosos sacrifícios, a travessia de Pô t to Feliz a 
Barracão, por cami nhos considerados intran sitaYeis, afas
ta dos dos seus abastecime ntos, que só muit o tar diamente 
e incompl etos puderam alcança-lo e pela decisã o e denôdo 
com que , apesar de tudo isso, veiu bater -se, pon do em 
fuga os rebelde s na direção da Foz do Iguas sú. 

Ésses comanda nte s, aos quais hipoteco meu reconhe
cimen to de chefe, que vê terminada com êxi to a sua ta · 
reía, devido à sua cooperação, transmitirão os louvores 
a todos os seus subordinados merecedores des sa distinção. 

Todo s os chefes aqui . dt ados farão exten sivas às pra
ças, sob suas ordens, que se tornaram mer ecedor as dis so, 
os meus louvores e agradecimentos pela sua conduta du 
r ante as operações, em comunhão de idéias com os seus co· 
mandantes e chefes, cooperando anonimam ent e para o 
bom exito das operações . 

Lembro a todos que os sacrifícios feito s na defesa da 
ordem e ela lei são serviços de alta monta pr estados à Pá· 
t· fa. e sati:;facão ao dever de mantenedores da ordem interna 
que · a Constituição nos atribui ; que êsses servicos cons· 
tituem patrimonios sagr ado s de cada um , pelos quais nos 
,orr.2mos c::-edore!': do reconhecimento nacional e não se
rão esquecido.; pelas altas autor idade s da Republic a. 

Apresen to a toclos os prot e!:'tos do me u reconhecimen to 
pe,soal, pelo auxilio pres ta do a êste comando e estou certo 
de que essa sua atit ud e será a mesma em qualquer moroen
to em que a Pátria venha a ter necess idad e dos seus ser 
viços. (A} General Nestor Sezefre do dos Pa ssos, Comandan
te do 2º Grupo de Destacamentos". 

O tenente coronel Artur Otaviano Travassos Alv es, comandan te 
ào Dest acamento que passou a ter a designação de Destacamento Tra· 
\·assas quando o coronel Claudin o Nunes Pereira, po r doente, deixou 
o !:eu comando ao atingir Barracão, e recolheu-se ao Rio Grande , ao 
transc rever. em seu boletim, os conceitos acima, emit idos pelo s dois 
ilus tres generais. aditou o segui nte: 

REGRESSO AO RIO GRANDE. LOUVORES. - Meus 
con andados: Quando, em julho de 1924, in icio da cam 
pan ha que ora se finda, e ao partir para São P aulo, à fren· 
:e do meu bravo 2<> Batalhão de Caçadores da Brigada Mi· 
litar, proclamei , na ordem de marcha: - Ao cwnprimento 
do deve r - para honra do Rio Grande e felicidade do 
Brasil 

E, após o combat e de Santo Anastacio, já na estação 
Epitácio Pessôa, em um incidente ali havido com outr .. 
tropas, vos lembrei, mais uma vez, a sábia doutrina • 
inclito Caxias, na luta internacional de 51-52:'" ... desar
mados ou vencidos, são americanos, são irm ão.s nossos e 

... 

.. 
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como tais deveis trata -los. A verdadeira bravura do sol
dado é nobre, gen er osa e respeitosa dos princípios de hu
manidade" . 

E, em todas as oportunidades, vos lem brav a, mais o 
mandato honros o do Rio Grande - qu e a nós estava con
fia do, na defes a da legalid ade, na defe sa do Brasil unido 
pois o eminien te estadista, que ori enta , que dirige e qu e fe
licita o nosso Estado e a Repú blica precisava ful minar , de 
vez, os politicalhos que nos injuriam com o epítet o de 
"separati sta s". 

Foi todo esse re licár io de princípios e sob a proteção 
de Deu s, que constituiu a minh a bandeir a e a bandeira vos
sa, que de sfraldamo s, nas várias situ ações e nos vár ios tea
tros de guerra, com honra e gloria imar cessi veis. 

E a "prova provada" se en contra em documentos pú
blicos , como os qu e tran screv emos , dos ilustres generai s 
- que nos dirig em, sabi a e pr oficientemente , nest a cam
panha. 

Dos serviço s que prestamo s, ao marchar o Destaca 
men to do Rio Gr ande , em março ultimo , então sob o co
mando do valoro so e abnegado coronel Claudi no Nun e::. 
Per eira , até os Estados do P araná e Santa Catarin a, nad a 
temos a acresce ntar à narração acim a transcrit a, do que 
repeti r, à man eira de destaque, o excerto seguinte : 

"O Destaca mento , vencen do obstaculos tidos como in
superaveis , rompe caminho nas pé gadas de Prestes e de
poi s de marchas penosíssimas, lutando com as maiores 
di!icul dad es, incl usive a deficiên cia de abastecimento que 
não o alcançou senão em parte e muito tarde, num a br i
lhante marcha que póde ser reme morada com orgulho pe
los seus denodad os oficiais e praça s." 

E lembrar , pranteand o a memoria dos companheiros 
que tomba r am no campo da luta - com lagrimas de sau 
dade: os cabos Manoel Fr anc isco Silveira . Antônio Alves 
de Paula e Alfred o Cani ba l, Sold ados Graciolino dos San 
tos, Antônio Moura , Antônio Carlo s de Souza, Miguel Al
ves Cabral, Jo ão Antonio dos Santos, 2º sargento João Ro
drigues Borges e soldado João Valen tim de Souza. 

E homenagear àqu ele s ou tros qu e trib utar am sang ue 
em holocausto pel a vitori a da mesma caurn: majo r .João 
Borg es de Olive ira, 1º ten ente Eug enio Henrique Kr um, 
2°s tenentes Jo sé Rodrigue s da Silva e J uvenal Francisco 
Dvarte, 2°s sargen to Gomercindo Gaspar de Oliveira, ca· 
bos Rosalino de Oliveira , J oão Maria Alves e Taw·ibio Va
lent im de Oliveira, soldados Tupan Gomes Nunes, Alziro 
Viaux, . Joijo Artur Borba, João Amancio de Oliveira, Abí
lio José de Lim a, Altino Rodrigues de Souza e Gustavo 
Germano de Agui ar. 

REGRES SO AO RIO GRANDE - E, termina da a cam
panha, camarada s e ami gos meus, voltam os aos no ssos .la
res e ao nosso Ri o Grande, com os abraços , os beijos cari 
nhos de nossas espôsas, de - nossas mães, d~ nossos filho s 
e de ·nossos irmão s e .as bençãos celestiai s - pois agimo s 
em defesa da autorid ade constituída; que tem seus funda
mentos pa delegação divina feita . ao homem; e tudo com 



410 Esboço Histórico da Brigada Militar - -- -
os maiores premios almeja dos nos sacrificiôs, que, solida
riamente, passamos, irmanados pelos mesmos ideais! 

LOUVORES - Autoriza do pelo senhor general coman 
dante do 2<> Grupo de Destacamentos , Gener al P assos, é-me 
gratissimo e, mesmo , hônroso, louvar, nominalmente , os 
senhores comandantes de corpos, seus oficiais e praças em ge
ral, que constit uiram o Destacamen to , desde março ultimo 
até esta data, - pela bravura e brilhante espirito de sa
crificio com que se portaram na travessia dos inospitos 
sertões do P araná e Santa Catarina , de Pôrto Feliz a San· 
to Antônio, e nos comba tes de Esper ança, Maria Pr eta e 
Separa ção, nos dias 23, 24 e 25 de março , destacando, sob 
o imperio do mai s ser eno espírito de justiça: os tenentes co· 
r onei s Emilio Carneiro Borges e Joaquim Marques da Silva 
Acauan e major Candido Alves de Mesquita, re spectiva 
mente , comandantes dos 8º e 9º corpos auxiliares e do lº 
r egimento de cavalaria, pelo denôdo e tenacidade, que to 
dos demonstraram no comando de suas unidades; major 
Mirandolino Macha dó, do 1 ° regimento de cavalaria, 
pelas mesmas virtudes militares de seus coman· 
dados imediatos e ma is pelas provas excepcio 
nais de competê ncia prof issional que dem onstrou nos 
combates de Esp era nça e Maria Preta e no re conhecimento 
de Santo Antônio; os oficiais e praças que cômtituiram o 
estado maior e o pelo tão dP comando do Destacamento -
louvo-os, nominalmente, pelo ânimo bravo e brilhante es
pirito de s:i.crificio, inteligência e cont r ação ao trabalho. 
lealdade e dedicaçã o à minha aut oridade - que deram 
:::obejas prova s no exncicio de sua s mult iola c; atribuições, 
destacando: major Jo sé Rodri gues Sobral , assistente do 
pes soal , que pela sua ex tr aordin aria capacidade de trab a
lho . lúcida inteligência e brilhante espirito de sacrificio, 
se tornou colaborador principal de meu comando , cuidando 
êle com atenção e zêlo excep cionai s de todo s os problemas 
admi nistrativos - desde a te souraria até os pormenores 
de abastecimento dos corpo s; cap itão Leopoldino Rodrigues 
de Araújo, quartel mestre, qu e se tornou digno dôs meus 
elogios, pela sua atividade , inteligênci a, vivo int eres se pe· 
lo serviço , disciplina e comprovada hon estida de, l º tenen 
te Hortencio Chaves de Oliveira, do serviço da trôpa e do 
gado de corte, pelos bons serviços pre sta dos dedicadamen · 
te , em harmonia com int eres se e int elige ncia em varia s 
outras diligencias que lhe foram cometidas; o 2º tenente 
Fern ando Hofmeister, ajudant e de orden s, pela leal dad e 
e intere sse pelo serviço, inteli gência e espirito mili tar; o 
2<> tenente Rafael de Oliveira Bélo , oficial de informa ções, 
pala leal dade e interesse pelo servi ço, inteligên cia e espi
rito militar e pelos bons serviços prestados com bravura no 
comando de tropa, anteriormente à sua nomeação 
para o esta do maior; 2<> tenente Dinarte dos Santos 
como agente de ligação de seu corpo e no exer~ 
cicio das funções de quartel mestre, pela inteligência e 
vivo interesse no serviço, disciplina e hon esti dade; 2<> sar
gento Eurico Lu teroti Santos , amanuense, pela inteligên
cia, ótima conduta e grande interesse praticado nos ser-

• 
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viços de suas funções; 3º sarg ent o Franci sco Fe rna ndes do!l 
Santos, auxilia r dos serviços de qua rtel-me stra nça, pela 
dedic ação à minha pessôa de comandante e correçã o de 
conduta. vivo intere sse no serviç o e ânimo bravo nos com
bates; 2º sar gento Netuno Rodrigues de Axaújo, empr e
gado, pela ótima conduta e animo bravo, à despeit o de sua 
pouca idade ; 2º sargento Adriano Marcélo Rodrigues, 3° 
!'argent o Luiz Henrique Ledur. cabo Ada lbert o Corr êa de 
Oliveira, todos da seção de metralhadoras pesadas, pe la 
ótima conduta, vivo interesse na manutenção da discipli
na, animo bravo e espírito de sac riií cio, o primeiro como 
comandante e os demais como auxiliares; cabo Cipr iano 
Dias, do serviço de rancho, pela ótima cond ut a e dedica
ção ao serviço, leal dade e extrema do car inho para com os 
seus oficiais e, mai s, pelo espí r ito de sacrifíci o - com
provado pela sua tenacidade , à despe ito de seu pre cari o 
estado de saude; cabo Jo sé Andrade da Costa, minha or
denança. pela leald ade e in'teresse no serviço , de par com 
ótima conduta; e, finalm ente, os soldados J oão Guaraní, 
João Manoel da Sil veira . Leopoldo Rangel , Virg ilio de Cas
tro, Juvenil Jo sé Martins, Jo sé Leit e e Jo sé Pim ente l, pela 
excelente conduta e dedicação ao serviço . 

Os senhores comandantes de corp os ficam autor izados 
a elogiar os seus oficiais e praças, qu e a seu critério, fizeram 
jús, na prestação dos serviços atinentes à função de cada 
um. 

Deixo de fazer menção espe cial dos oficiais e pra ças 
que serviram no estado maior, durante a brilhante gestão 
do coronel Cla udino Nunes Pereira, por fal'ta de dados, 
o que será feito oportunamente . 

Não po~so encerra r os louvores, sem registrar, neste 
boletim. elogios especiais ao 2º tenente Jo ão Dambiski, 
oficial do Exército, gestor do Deposi to N-1, do Serviço de 
Intendência, pelo auxilio eficaz que prestou ao meu co
mando, reso lvendo com inteligente iniciat iva todos os en
traves aprese ntados, para melho r abastecimento da tropa, 
no limite de suas atribuições, e, ainda mais, pela fina edu 
cação civil e militar, demonstrada na manutenção de uma 
perfeita harmonia de camaradagem, conqui stan do, assim, 
amizade e viv a simpat ia de todos os oficiais; e ao 2º te
nente da Fôrça Pública paulista, Joaquim de Cast ro Ro
sa, pelo vivo interesse que tomou , na fiscalização dos 
comboios de ga do e de viveres destinados ao meu Desta
camento. cor r eção de conduta esta que cativou a todo s os 
meus oficia is, merec en do, assim, francos elogios. (A) Te
nente cor onel Artur Otavio Trava ssos Alves. Coman· 
dante do Destacamento Tr avass os." 
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Por decreto nº 3.489, de 13 de junh o, foi aprova do e mand ado 
executar o novo Regulamento Geral pa ra a Bri gad a Militar. 

Entr e as grande s vantagens nele in st ituíd as, principalmente para 
as praças de pré , constou a da conce ssão da gratif icaçã o especia l da 
qu arta parte dos vencimentos, a estas, desde que constassem 30 anos 
de serviç o. 

A rua 7 de setembro , esquina da Gen eral Canabarro, no local ho
je ocupado por prédios residenciais , de propriedade da Brigad a e des 
tin ados à moradia de oficiais que servem no quartel general, existia, 
em 1925, uma construção de madeira, também de propriedade da cor· 
por ação. 

Fôr a, primitivament e, um trapiche , no tempo não muito recuado, 
em que as agua s do Gua íba vin ham espraiar-se quase àquela rua. 
Com o a'terramento de um a grande area, consequente à construção · 
do Cais do Porto , passou a ser utilizado para uma dependência da 
seção de carrearia e colchoaria , e um deposito de materiais das Ofi
cinas da fôrça, estando, ainda, uma parte cedi da à Secretaria da s 
Obras Pública s, qu e aí tinha instalado s os escritórios da Comi ssão de 
Na vegaçã o Lacustre do Estado , e sua garage. 

Na noite de 24 de junho , foi a referida construção pr êsa de in · 
cêndio , que a destruiu quase compl etamente, não obstante os esforços 
empregados pelo pesrnal do Corpo de Bombeiro s e da prop ria Bri ga- ~ 
da , para a sua debelação . 

No sinis tro , teve a Brigada Militar regular prejuízo, de mai s de 
trinta mil cruzeiro s, alem da perda de um cami nhão Ford , elevado 
número de mochila s, camas de ferro e outros objétos , completamente 
destruídos ou inutilizados pelo fogo ou pela ação da agua. 

• 
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CAPÍTULO XXII 

Os rebeldes voltam ao território nacional, pe:a 
fro nteira de Mato Grosso. - O 2° batalhão de in 
fantaria e o 3º corpo auxiliar seguem para opera
ções em Mato Grosso e depois em Goiás. - O gene
ra l Pantaleão T éles Ferreira só qiLer tropas esta
cltwis riogran denses. - O tenente coron el Esteves 
parte para Goiás, afim ,de constitui r e comandar wn 
destacam ento. - Destacamento Volante de Goiás . -
O 3º corpo aitxiliar é desligado desse destacamento . 
- Operações do D. V. G. - Combate na serra de 
Q1wtro Irmãos . - Adalberto Corrêa tenta contra
bandear armamento e munição para o Brasil , e é 
tiroteado e ferido por forças uruguaias. - Nova in 
vasão do Rio Grand e. - O 21° corpo a11:i;iliar bate 
1Lm grupo rebelde na fazenda c ,urral de Pooras e na 
Serrilhada . - Ataqu e a um trem de passageiros e 
depredações na linha férrea , - Elementos às ordens 
do dr. Flôres da Cunha batem-se com o grupo che
fiado por Honór i o Lemos . - Morte do capitão A n
tônio Pacheco de Campos . - Honório L emos e seiL 
estado maior entregam-se, prisioneiros, às for ças 
legais. Jlorte do coronel Afonso Emílio .lfassot. -
Coron el Clau,dino Nun es Pereira, novo comandante 
geral . -

Os rebeldes, completame nt e batidos, na região do ex- Conte sta do, 
pela ação energica e decisiva das tropas lega is, refugiaram- se em 
território paraguaio, por nã o se quererem submeter às autoridades 
brasileira s. 

Expulso s de Clevelan~a , Catanduvas e outras posições, ruma
ram oara a Foz do Igua ssu . 

Dos combate s travados nos último s dia:. de abril, pelos r eman e
centes da coluna Pr estes, que com Siqueira de Campos e Jo ão Alber
to era m os unicos oficiai s do Ex ército , revoltosos, que ainda se con
servavam em armas , contra as forças lega is, entre Pôrto Men des e So
roró, onde se viram aper tados, ao su], pelo Desta cam ent o sob o coman· 
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do do capitão Pereira de Mélo e , ao nort e, pelas forças do coronel 
Tourinho , quL desce ram de Guaíra , resultou atravessarem o rio Para
ná e buscarem abrigo no P aragua i. 

Não respeitando, porem , a soberania e a neutralidade do país v1s1-
nho atravessaram reu território em ma rchas forçadas, furtando- se à 
açã~ das respectivas autoridades, e, a 2 de maio, suTgiram na fron· 
teira de Mato Grosso, por Piraí, Sororó e Regi':;;, alcançando depois 
Laguna, Porã e Campanário. 

Levavam êles a esperança de conseguir a adesão da Circunscri· 
ção Militar e o desejo de sublev arem o pessoal da Empreza Mat e La 
ranjeira, o qual, segundo se propalava , v ivia desgostos o com as expo
lia ções e maus tratos que sofria de parte de seus dirigentes. 

Falhando êstes objetivos , com os primeiros emba tes que tiveram 
em Laguna e Porã. onde foi morto her oicamente o 2° tenente do Exér
cito. Vítor J osé de Oliveira, que com andava um pe quen o des'taca 
mento do 11 ° re gime nto de cava lari a independente, e mais adian t e 
nas cabeceiras do rio Apa, quando foram batidos pelo destaca
mento do sul de Mato Grosso, pron tamente constituído com elemen· 
tos de forças federais e patriotas, degenero u a incursão dos rebeldes 
em correrias, depredações e saques, como , aliás te rmin ál'a tambem o 
movimento que havi am iniciado no Rio Grande do Sul. 

Bandeir a Teixeira, que , como vimos, fôra bat ido pelo valoroso 
Destacamento do tenente coronel Estev es, no rá pido e memorave l 
comb ate de Galpõ es. também emigrára para o Paraguai e Já re reu- • 
niu aos elementoc; de Preftes. 

Ao se dar a invasão dos rebeldes. Band eira Teixeira, juntamente 
com outros elementos que o acompanhavam e vindos com êle do Pa 
raguai. estabeleceu um pseudo govêrno revo lu cionário, em Ponta 
Porã . o qual, en'tretanto, fugiu novamente para aque le paí s, à apro 
ximacão das força s legais. 

Diante , porem, de tantos ate nt ados à soberania de seu territó-:-io, 
o govêrno paraguaio mandou forças de seu exérc ito para a fronteira. 
com a missão de desarmarem e inte rn arem os revolucionários br asilei· 
ros, que ali fossem buscar abrigo. 

Ape rtados . assim, entre as forças br asileiras, que os perseguiam, 
e as paragua}as. que os desar mariam e internariam, começar am a 
implantar o terror entre as populações pacíficas, com ato s de vandalis· 
mo, roubos e extorsão de dinheiro. 

Fugindo à atuação das forças legai s, abandonan do armamento e 
murução pelas estradas, conseguiram os grupos rebel des alcançar a 
linha férrea da Noroé ste do Brasil e a esta ção Rio Pa rd o, onde um pe
queno conti ngente da Fôrça Pública Mineira , que a guarnecia, repe
liu-os energ icam ente. não obsta nte o que conseguiram pas sar para o 
norte, na estação Bálsamo, com um efetivo de cerca de 600 homens , 
e atingira m Jar aguari. 

Daí. ret ir aram-se em dir eçã o nordés te, per segu idos de perto por 
fortes destacamentos de forças leg ai s, organizado s pelo general Malan 
com tropas federais e das Forças Pública s mineira e r iograndense. ' 

A esta altura dos acontecime nto s, cuja resenha extraímos de uma 
nota oficial fornecida pelô Ministério da Gue rr a à impren sa do Rio 
de J aneir o, cm 16 de junho, já se achava em operações de guerra, no 
E!'tado de Mato Grosso, ~ 2° bata lhão de infantaria, oper ações de que 
nos vamos ocupar a seg uir-

Como consequência dessa nova entrada dos rebelde s no territó rio 
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nacional , fo i, mais um a vez, solicitado o auxilio da Br iga da Militar, 
para a manutenção da ordem, fóra do Rio Grande. 

Foram, então, designados o 2º batalhão de infantaria e o 3° corpo 
auxiliar . 

Est e, que após seu reg resso do Paraná, se mantivéra em constan 
tes operações no municí pio de Palmeira e região do Alto Uruguai , 
deixou sua réde a 23 de mai o, rumo a esta ção de Santa Barbara, de 
onde, por via férrea, tran sportou-se para o Estado de Mato Grosso. 

O 2º batalhão , pouco depois da eclosão do movimen to revol ucio
nário no Estado , segui ra, em meados de novembro de 1924, para o in· 
teri or , passando a integrar um Grupo de Batalhõe s da Bri gada Militar, 
sob o comando do te nente coronel João de Deus Canabarro Cunha. 

Com êsse Grupo, operou nos município s de Liv ram ento, Rosár io, 
São Gabriel. J aguarí, San tiago do Boqueirão e Santo Ângelo, sem ter 
tido, entretanto, oportun idade de terça r armas com o adversário . 

Nessa última cidad e, foi desliga do do Grupo de Batalhões , e, nos 
primeiro s dias de maio , de slocou -se para Uruguaiana, no desempenho 
de no va missão. 

Aí. foi encontra- lo a ordem de seguir para Mato Gro sso, o qu e fez 
a 31 do me smo mês, afim de incorporar -se às for ças do gene ral Malan, 
assim como a elas se incorporou , tambe m, o 3º corpo auxiliar. 

Em princípios de jun ho, porém , as dua s unid ades já estavam em 
São P aulo. de onde , como integran tes da s força s em operações, ao 
comando do general Pantaleão Téles Ferreira, seguiram para o Es
tado de Goiá!'. em per seguição aos rebeldes. 

Sôbre as operações de que partic ipara m, entã o, as dua s unidades 
~aúchas. temos. apenas. os tele grama s a segui r, todos diri gidos ao co
mandant e ieral pelo comandan te do 2° bata lhão , majo r José Freire de 
Oliveira e Sou za: 

"Tav ares, 24/7. ~ ebeldes ocuparam Goiabeiras , em
preend endo grande s saques, seg uindo An ap olis darem 
mefma sor te e passa rem Baía. Companhia bata lhão atin· 
giu An apolis, afim barrar passage m. Forças mineiras , 
comando major Klin ger , fazem junção 3º corpo auxiliar 
em Camp inhqs , com elementos 12º B. c. dirigem Goia
beiras. para cortar r etira da e ataca -lo s. Forças sena dor 
Caiado gara ntem capital , tend o elementos avançados J a· 
r aguá, Pir enópoli s. assinalado du as leguas Anapolis. Es· 
tou com restante batalhão pronto atender situação, espe
rando a or dem acontecimentos. Anapoli s está 12 leguas 
Tavares. ~m face manobra , rebeldes estão mal, t erão ga· 
nhar sertao cerrado , como tratam aqui, com probabilida
de atingire pi Corumbá , atravessa ndo rio me smo nome 
direção Planaltina-Formosa, passa ndo Baí a ser ra São Do'. 
mingos. Entretanto , outras medida s estão sendo tomadas. 
Zona matos exten sos, pouca s estradas automóvel. Formo
sa está quarenta leg ua s de Tavares. Oficiais e praças to-
dos an imados darem golpe final." -

"Tava r es, 25·7. Of . 189. - Consoant e meu oficial 188 
r~bel des força m passagem ao norte Anapolis , sendo repe~ 
lido s. Pa~ece vi sa;em Tr aíras- Santa Luz ia . Sigo com 1.ª 
companhia batalhao para Sant a Lu zia , afim barrar pas· 
sagem." 

"Tavares, 28·7. Comunico-vos 3,30 hora s madrugada 



416 Esboço Histórico da Brigada Militar 

26, ati ngi Santa Luzia. Seguir á 11 horas pess oal com o fim 
bar r ar passage m rebe ld es. Major Kli nger ch egou mesm o 
dia força mine ira , 2ª. comp anhia bata lh ão que vei u Ana po· 
lis. Rebe ldes con tin uam av ança nd o direção nasce nte. Man
de i for ça montada dir eçã o provavel; um pe lot ão Tr aíras, 
4 leg uas daqui. Sigo com 2ª. companhia, met r alh adoras, 
chapadão Gama, 8 leg uas d aqui, daí provave lmente Pla
nalt o. Assim êste ba ta lh ão :fracio nado em peq uenos ele· 
ment os, o que parece nã o resolve situaçã o. 3° corp o auxi
lia r mu ito dista n te , r egiã o Goiabeiras. As :forças que estão 
combatendo presentemen te são mineira e ga ucha , sendo 
maj or Klinger dirige manobr a. Ofi ciais e praças bons." 

"Santa Luiza, 4-8. Comu nico-vos rebeldes depoi s do • 
encontro fazenda Pereir inha, com piquetes nossos, e ocu
pação Santa Luzia, desistiram idéia entrar nes ta cidade, 
proc urando rumar P lana ltin a·Formosa. Em f ace situação, 
fui me colocar chapadão Gama , entre Santa Lu zia e Pla
naltina. Informações que reb eldes seguiram estrada do De s· 
coberto, assim ser ia passage m obrigatória fóz Sobradi
nho , transport ei-me com parte batalhão, fu i espera-los, 
sendo nccr ssário adatar estrada caminhões a lta s horas noi
te, pe ::soal cortand o àrvores, outra s peripecias. Reb eldes, 
quero crêr pres sentira m aproximação força que foi 
vi sta piquete ao longe . Mudaram completamente rumo , 
segu indo direção rio Maranhão , pelo Angico Mimo so. pro· 
curando saída por São J osé, fim provavel segu irem Baía. 
Vão cometendo toda sorte depredações, rouban do, matan
do e incendiand o. Gr osrn rebeldes calculado 1.000 hom ens. 
Região que êles estão não tem estrada auto móvel; só bôa 
cavalaria poderá fazer alguma coisa e não temos nenhu
ma . Fógem , evitando todo encontro, pelo que parece quase 
perto nosso regresso. Oficia is e praças bons , somente te
nente Paixão ficou doen te Tavares , mas vai passando bem 
e cabo enfermeiro que ficou doente em Rio Verde, está 
melhor saú de." 

"Tavare s, 6-8. Consoan te meu oficial 195, informo 
rebe ldes distanciaram-se nossa força , seguin do rio Mara
nhão , para onde atiramos, não podendo infantaria aproxi· 
mar-se em caminhões; a pé, nada se consegue, porque re· 
beldes estã o bem montados. Major Klinger resolveu es· 
côar tropa para Tavares, onde me acho com b atalhão, a
guardando ordens genera l Téles , que seguiu São Paulo , 
conferenciar genera l Socrates. 3º corpo marcha a cavalo 
Anapolis-D escoberto, mu ito longe zona rebeldes. Oficiais 
e praças bons." 

"Santa Luzia, 14-8, Comuni co-vos que reb eldes , des
moralizado s, núme ro 600, aproximadamente, haviam 
atravessado rio Carinha nh a e seguiam destino Baía, ven do 
má situação, devido nen hum apoio, retrocederam nova-· 
men te, atraves sando dia 5 sitio da Abadia, seguindo rumo 
de Pos se. Parece que reb eldes , atravessando nor te Estad o, 
p rocuram alcançar Santa Rita Araguaia, passando para 
Mato Gros so, com fim chegar Paraguai." 

São estas as únicas informações que colhemos, em docum entos 
oficiais , sobre a atuação das forças rio gran d enses, na perseguição aos 
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r ebeldes no Estado de Goiás , nes sa fase das operações . Do 3° corpo 
auxiliar, então, nada mais conseguimo s senão as ligieras referência s 
a êle feita s nos telegramas do maj or Freire . 

Cremo s, por em, qu e, como o 2º batalhão, sua s operações r esu mi· 
ram ·se tamb em a per seg uição dos re bel des, não tendo chegado a en· 
tr ar em fogo. 

Expul sos os rebeldes do Estado de Goiás, ao contr ario da prev isão 
do comandante do 2º batalhão , em seu ultimo telegrama , tomaram 
êles o rum o, não de Mato Gro sl:O, mas do Maranhão. 

For am , então, as trop as concentrada s na cidade de Tavares, 
aguardando o regresso do comandante do destacamento , general P an 
taleão Téle s Ferreira, que fôra ao Rio de J aneiro enten der·l:e com as 
altas auto r idad es, sobre a marc ha das operações. 

Regre ssando em mea dos de agôst o, deter min ou o retorno às re s· 
pect ivas sédes das diver sas unidad es sob seu comando , à exceção das 
gauchas, que conserv ou junto a si, diri gindo , ent ão, ao pre sidente 
Borges de Medei ros, o seguin te despacho: 

"Tavares, 19·8. Nº 214. Par a nova fase operações con· 
tra r ebeldes, quero utili zar uni cament e tropas sulriogran· 
denses e constituida s pelo 20 batalhão de infantaria e 3º 
corpo aux ilia r , por serem os mais eficien tes e que mais se 
destacam pelo seu espíri to militar , sacr üício , disciplina , 
instrução e valor militar. Dá·se, porem , caso algun s ofr 
ciais 2º batalhão l:e acham doente s e nes sas condições 
torna ·se preciso sejam substituídos, afim não prej udica· 
r em bom enquadr amento tropa. De v. ex. que , pelo alto 
patriotis mo e pelos atos lar go descortino , tanto já deve a 
República, solicito pro videnciar sentido virem novo s ofi
ciais da destemero sa F ôrça Pública do Estad o, em lugar 
daq ueles qu e não pódem mais pro sseguir na atual cam· 
panha , que são o capitão Orlando Guimarã es, 20s tenente s 
Dorm elindo de Oliveira , Eu gênio Mede iros e Alti vo Bar
r et o Alves. Atencio sas saudaç ões . General Pantaleão 
Téle s." 

Ainda sobre o mesmo assunto , foi trocada a seguinte correspon · 
dência telegrafica, entre o major Freir e, comandante do 2° bata lhão, e 
o coronel Masrnt, comandant e geral da Brigada : 

"Urg ente. Coron el Massot . Pôrto Alegre. De Tavares, 
17·8. Of. nº 205. Aind a consoante meu oficial 179, tud o era 
prever que escoamen to tropa era um fato . Agora chegou 
sr. general , que tinha ido conferenciar Pre sidente Repú· 
blica , resolve escoar toda s tropas , inclu sive mineira , fican· 
do some nte gaúcha , afim constituir de sta camento cava la· 
ria, para perseguir rebeld es estão norte Formo sa, devendo 
batalhão se transportar para essa cidade , ond e r eceberá 
arreios e cavalos, com 3º corpo auxiliar, qu e já está mon· 
tado. Oficiais e pr aças bon s. Saudaçõe s. Major Jo sé Freire." 

"Maj or José Fr eir e. Comandant e 2° bat alhã o Brigada 
gaúcha . Tavares . Of . n° 1.380. Acu so rece bido vosrn 205. 
Den tr o poucos dia s seguirá para aí , afim assumir coman· 
do tropa gaúcha em operaçõe s, tenent e coronel Esteves , 
qu e levará ten ent e coronel Travassos como chef e estado 
major , alé m outro s ele men tos en tr e ofi ciais e praças. Dian· 
te absoluta confiança que se depo sita no.ssa tropa, que con
tinu a operações , quando toda s outra s se escoam , estou cer-
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to oue meus cam:iradas, oficiais e praças, se resignarão e 
continuarão com a mesma abnegação, devotamento, valor 
e lealdade que são caracte r ísticos de honra da nossa glorio
sa Brigada. a cooperar pa r a esmagamento da rebeldia. De
veis dar comunicação ao tenente coro nel Vazulmiro Dutra . 
Saudações cordiais. Cor onel Mass ot." 

Foi, não resta dúvida, mais um a gr and e distinção conf erida à tropa 
do Rio Grande, já tão sacr ificada desde julh o de 1924, quando outras, 
com maiores resporn,abilidades na def esa da or dem in tern a da nação, 
permaneciam comodamente em suas case r nas. E nã o esqueçamos que 
a força do Rio Grande passára todo o an o de 1923. em at ivas opera
ções de campanha, das quais ainda não bem se achav a refeita ao ex
plodir a rebeliã o de São Paulo. 

Mas, não obstante, fiel às mas tradições, continuou, no longínquo 
Estado- a prestar o seu concurso com o mesmo destemor e a me sma 
abnegação de sempre. 

Em setembro, conforme anunciára o coronel Massot, partiu para 
Goiás o tenente coronel Emilio Lucio Esteves, levando em sua compa
nhia regular número de oficiais e praças, não tendo seguido, porém, 
o tenente coronel Artur Otaviano Travassos Alves . 

Lá chegado , organizou, a 22, o Destaca mento Volant e de Goiás, 
constituído dos doi s corpos riograndenses, com o qua l continuou a ener
gica per seguição que já vinha send o mantida aos rebeldes, não tendo, 
entretanto, apesar de seus esforços, tido nenhum encontro com os 
mesmos. 

Lamentável incidente, provocad o pelo comandante do 3º corpo au
xiliar, tenente coronel Vazulmiro Dutra, determinou o desligam ent o 
des!õa unidade do D"stacamento e o fe u retôrno imediato ao Rio Gra11de. 

Ficou , assim. o Des taca mento formado sõmente pelo 2º batalhão de 
infantaria, pelo pelotã o de comando, composto de pessoa l que seguira 
dêste Estado com o tenente corone l Esteves; e pelo contingente Pais 
Leme, um pelotão de metralhadoras do 120 B. C. e outro de fuzileiros 
do 5° B. C., além dos serviços necessários, todos constituído s por ofi
ciais e praças do Exército . 

Mais tarde, foi-lhe incorporada a 3ª. companhia do 12º B. C. 
Tendo a coluna reb elde abandonado o Esta do de Goiás , dian•e da 

ação enérgica das forças legais, em demanda da região nordéste do 
país, foi o Destacamento dissolvido, em fins de novembro, embarcando, 
a 29, de regresso ao Rio Grande, o 2º batalhão de infantaria e o pelo
tão de comando, e recolhendo-se os demais elementos às respectivas 
sédes. 

Ao desligar o 2° batalhão, assim se expressou o tenente corone l 
Esteves: 

"Unidade de brilhantes tra dições, o 2º batalhão não as 
desmentiu durante o cur to lapso de temp o em que foi par
te integrante do Destacam ento Volante de Goiás, sob meu 
comando, portando-se, mais uma vez, com muita abnega· 
ção e admiravel espír ito de sacrifíci o. Merece, entretanto, 
especial referência a 3ª com panhia, do coman do do capi· 
tão Alcides de Olive ira Credid eu, pela maneir a galhar da 
com que cumpr iu as missões que lh e for am confiadas, ati n· 
gindo Formosa, Cocal e São J osé do Tocant ins, depois de 
vencer em bôas condições mui tas deze nas de leguas. 

Agradeço e louvo ao sr . major J osé Fre ir e de Oliveira 
e Souza, comandante inte rino do bata lh ão, pelos serviços 
prestados e autorizo-o a louvar , em meu nome, os oficiais 
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em gera l, bem como as praças que a isso façam jús." 

Finalmen te, a 15 de dezembro, foi declarado extinto o Destaca· 
mento e publicado o seu ultimo boletim , do qual extr aí.mias os seguin
tes tópico s, que resum em as operações em que se emp enhou : 

"Org aniza do, em 24 de setem bro último, o Desta ca_ 
mento Volante de Goiás, sob meu comando , com a m1ssao 
de persegu ir e bater os rebeldes que se refugiaram na
quele Esta do, tive , de começo, uma dificuldad e: o peque· 
no efetivo a que ficou re du zido o Destacamento, em vir
tude da retirada de uma unidade, com a qual contava. 
Mesmo assim, tratei imediatamente de cumprir aque le 
objetivo, lança ndo para a frente , na direç ão de Cavalcanti· 
Arraias, as forças de qu e dispunha e que, mai s tarde , fo· 
r aro acresc ida s com a 3ª. compan hia do 12º B. C. Os rebel· 
des refluíram rapid amen te para a região de Palmas-Nat i
vidade- Peixe, parec endo, conforme conf irmaram as in
formações colh idas de diferentes origen s, que pretendiam 
atravessar o rio Tocantin s para retornarem ao Estado de 
Mato Grosso, por Descober to e Amaro Leit e. Alem disso, 
tendo em considera ção a situaçã o do Destacamen to Al· 
mada , com ele men tos avançados em Conceição, Nat ivida· 
de e mais ao norte, resolvi mudar o eixo de marcha do 
D. V. G. na direção geral da região de Amaro Leite , com 
o objetivo de contrariar-lhes aquela intenção. Dias depois, 
ficou positiva da a informação de que os rebeldes ha via m 
atingido Porto Naciona1 j á com ele mentos orientados de 
modo a evi denc iar em o propósito de penetrarem no Esta
do do Maran hão, ou de Piauí, o qu e r ealmente se verificou 
em segu ida. Ante essa situação de gr ande afastamento dos 
rebeldes , mais de 600 quilometras, e atendendo , ainda, a 
outras circunrtâncias, reso:v i propô r ao sr . Ministro da 
Guerra a dissolução do De stacamento, em telegrama de 5 
de novembro último, tendo s. ex. concordad o com o meu 
alvitre, conforme seu telegrama de 7 do mesmo mês. 

Ao ser expedi da ordem de escoa ment o das forças e 
servi ços para a cidade de Ipamerí , afim de efetivar sua dis· 
solução , era a seguinte a sit uação do Desta camento : o 
Q. G., Comando de Etapas, Armazem de Campanha, 3ª . 
companhia do 12º B. C., menos um pelotão , e pelotão do 
6° B. C., em Formosa; Serviço de Int endência e Serviço 
de Automóveis, com uma pequena oficina mecânica, em 
Ipamerí; um pelotão da 3ª . companhia do 12º B. C., em 
serviço especial, em Planaltina e Cri stalina; um grupo de 
com bate da mesma companhia, de serviço especia l, em Ci· 
gano; 2º bata lhão da Brigada do Rio Grand e, menos uma 
companhia, em marcha para o norte, já tendo atingido a 
margem direita do rio Bagage m; uma companhia do mes
mo batalhã o, em São J osé do Tocan tins ; contingente Pais 
Leme, em marcha para oéste , tendo atingido Cocal; e ele· 
mentas do mesmo contingen te em reconhecimento, nas 
regiões de São Domingos e Cavalcanti." 

Em princípio s de dezembro , chegaram a Pôrto Alegre o 2º bata· 
lhão de infantaria e o pessoa l que constituira o pelotão de coma ndo 
do Destacamento . 

Com aquela unidade, veiu tambem uma seçã o do Grupo de Me· 
tralhadoras , sob o comando do 2° tenente Antônio Martins de Avila, e 
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que a acompan hava desde a sua partida para operações no interior do 
Estado. 

Os rebeldes batidos em Gua ssú·Bo i e nos Galp ões, pelo s valoro
sos Destacame ntos do coronel Claudino Nunes Pereira e do tenente 
coronel Emílio Lucio Esteve s, e que bu scaram depois refugio em ter
ritório uruguaio não cessaram de tramar contra as instituições de sua 
Pátria. 

Na república vizinha , furtando-se à vigilância qu". sôbre êlec:. pro
curavam exercer as autoridades policiai s- conseguiram adquirir . ou 
recebn clandestinamente vindo de outro país. regular auantidade de 
armamento e munição, que Adalberto Corrêa pretendeu contrabandear 
para o Brasil, pela fronteira de San ta Vitória do Palmar, munic:pio 
êsse em que o aludido chefe revolucionário tinha propried ades pa storis . 

Segundo um telegrama procedente de Montevidéo, datado de 25 e 
publicado em A Federação de 26 de set embro, à atividade daquelas au-
torid ade s, deveu o Brasil o malogro do audacioso plano . a 

No dia 21. a Chefatura de Polícia de Maldonado foi infornllld a da 
pas sagem , pela loca lidad e de Pão de Açucar, de varios caminh ões . 
que se dirigiam à cidade de Rocha, conduzindo maquinas agllicolas 
e ordenou que fossem os mesmos detidos e examinados, por hav er 
suspeitas quanto à verdadeira carga. Con•tatou-se, Pnt50, qUP tr2-.""'"r_ 
tavani n~ rea lirlade 28 cai:v:ÕPs com po 1Yora e munições e r.5o o q~ie 
ha viam declarado seus condutores e constava da s respectivas guias . • 

A Chefatura aoreendPu camin hões- ci:>M:> ,.. '-ondu•orcs, "'º~'lo-o-
à dis posição do jui z. local. para os efei1o~ legais. 

Entretanto, alguns veículos haviam con segui do furt ar -se à tal vi
gilância e lograram a 1cançar o departam ento de Rocha. o que levo l 
a Chefatur a de Maldon ado a comunicar à sua congênere daquele 
depa rtame nto. o que se passava. 

No dia 22, o chefe de polícia de Rocha determinou à for ça de po
' ícia e praças do l 8° batalhão de infantaria uruguaio, qu e detive ssem 
os aludidos caminhões e intimassem os seus responsáveis a entregar 
a carga. 

O su b-comandante do Chuí foi quem primeiro encontrou his ve í
r.ulos, ordenando-lhes a entrega de tudo o qu e conduziam , sendo rece
bido a ba la. Apó s a troca de muitos tiros, conseguiu o comi ssári o 
aprision ar 11 reb eldes. tomar 3 metralhadora s e 3 automó vei-. Tr ês 
dos pri sionPiros estavam fer ido s. 

Prosseguindo na intensa vigilância . a policia de Roch " ro.,~tatnu 
a chegada à vila de Castilho s, de 15 marinheiroc: do encourac"do São 
Paulo . que tendo se sublevado . como vimo s atrás, na b aía dÓ Rio de 
Janei ro, fôra entregar-se às autoridade s uruguaias. t stes homens se 
dirigiam à estância La Blanqueada e sendo revistados . . verificou-se 
que conduziam armas. 

Mais tarde, feita nova diligência na me sma vi la, verificaram as 
autoridades a presença de 40 homens que, com carros e ljlltomóveis 
conduzindo apetrechos de guerra, dirigiam·se para o Pas so ~ e los In
dios, caminho do Chuí, rumo do Brasil. 

O comissário intimou-os a se disso lverem e entregar os arma
mentos, ao que resistiu seu chefe, Adalberto Corrêa, determinando 
a formação de guerrilhas. Aquele funcionário , tendo poucos homens 
não se quiz ar ri scar a uma ação mais energica e recuou, dando co~ 
nhecimento à Chefatura de sua sit uação. 

Determi n aram, então, as autor idades sup eriores a concentração 
de forças policiais e do exército uruguaio , para apris ionar aqueles re -

.. 
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bel d e s e apreender os arma mentos que cond uz iam. 

No dia 24. deu-se o encontro entre as forças uruguaias e os revo
_ucionários brasileiros, havendo forte tiroteio e sendo apreendida 
uma ca:Teta conten do caixões de munição, 2 cava los ensilhados e fei-
tos 2 prisio ciros, u:n dos quais ferido .. 

Mais ta , de, o <.:omissário do Chuí, que saíra em exploração a 10 
quilometro~ da fronteira, teve outro encontro com os rebeldes, sem 
consegui~· dete-Jos. 

Pela tarde, cerca de 6,30 horas, a 5 quilometros da fronteira, no 
ir:tcrior do Uruguai, dois sub-comissários e um tenente, com forças da 
polícia e do exército, tiveram novo encontro com os rebeldes, apr i
sionando 11 dêles, inclu sive Adalberto Corrêa, gravemente ferido em 
uma perna e ao qual foram imediatamente prestados socorros médicos. 

Nessa ocasião, foram apreendidos um carro, contendo 10 caixas de 
munições, 50.000 tiros, 16 fuzis-metralhadoras, 2 cavalos feridos, 4 en
silhados , 3 automóveis e um chaufeur, que fôra ferido em um dos tiro · 
teios anteriores. Um soldado uruguaio ficou, também, ferido. 

Nã o resta dúvida que o material que Adalber to Corrêa pretendia 
trazer para o Brasil daria algum alento aos seus j á t ão desmoralizados 
companheiros de aventuras. 

Felizmente, o sentimen to do dever e a dedicação de um pugilo 
de bravos filhos da ter _·a uruguaia frustraram seus planos. 

Na noite de 29 para 30 de setembro, grupos rebeldes, que se ha· 
• viam homiziado na república vizinha, comeguiram iludir a vigilância 

na fronteira e invadiram o Rio Grande , pelos municípios de D. Pedrito 
e Livramento. 

Tais grupos, cujos efetivos somados eram inferiores a 500 homens, 
obedeciam a direção do Honório Lem es. Panta Trindad e, Julio Barrios 
e outros . 

O grupo que invadiu por D. Pedrito e que era chefiado por Ota
\"iano Fernandes, teve no seu encalço o 21º corpo auxiliar, do coman
do do major Otacílio Fernandes, com a cooperação de esquadrões 
ci\·is às ordens dos capitães Alberto Bandarra e Alexandre Alves. 

Estas forças tiveram o primeiro encontro com o adversário, na 
tarde de 5 de outubro- na fazenda denominada Curral de Pedras, ten
do êste resistido fracamente e retirado debaixo de perseguição. 

Novo encontro deu-se, a 8, na Serrilhada, divisa de D. Pedrito 
com Bagé ; ainda nessa ocasião, a resistência foi fraca. 

Após algumas horas de tiroteio, o adversário, perseguido , não teve 
outro remédio senão refugiar-se novamente em território uruguaio , de 
onde viéra. 

Os te legramas a se!a(uir , dirigidos pelo major Otacílio ao coman
dante geral, à guiza de partes de combate, detalham o que foram ês
ses dois encontros: 

"D. P edrito, 6·10. - Depois inúmeros esforços- ma1·
chando dia e noit e, consegui embrenhar força rebelde rin
cão formado arroios Santa Maria, Ibicuí da Armada e rcs· 
tinga Tarumã, na fazenda denominada Curral de Pedras . 
Ontem , às 15 horas, ataquei r2bc ldcs na séd P f;::-»nd a cê:;· 
se nome, de onde, após fraca resistência, retiraram , sendo 
!cco:dos por deante, debaixo de bala, até 2 leguas de dis
tância onde precipitadamente atiraram_se n agua e passa
ram a nado para a margem esquerda Tarumã. Os rebeldes , 
além de muitos feridos que conduziram, tiveram 4 mor 
tos. Minha tropa teve sómente um cavalo ferido . Con-
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tin gent e patri ótas ao mand o capit ães Bandarra e Ale· 
xa ndre Alves ,· po

1

r taram·se nessa luta admirávelmente. 
Pr ossigo marcha perseg uição re beld es qu e segue;11 rumo 
fronteira. Moral m inh a tr opa excele nt e. Sauda çoes. Ma
jor Otacilio Fernandes. Comandante 21° corpo auxiliar. 
Estância Umbú, lº distrito Rosário, 6·10-1925." 

"D. Pedrito , 10-10. - Em complemento meu 151. de 
6 comunico-vos que dia 8, às 16 hora s, alcancei rebeldes 
a~ mando de Otaviano Fernande s, no cêrro da Serrilhada, 
divi sa dêste municíp io com Bagé, de onde após fraca re
sistência, que oferecera m, em posição no cêrro, consegui 
desaloja -los e toca-los por diantte sôbre as proximida des 
da linha divisória, até distância de 3 legua s, onde uma 
ligeira man obra de cêrco pela esquerda foi ba stant e para 
atira-los em território uruguaio. Não pos so prec isar núme r o 
feridos e morto s rebeldes, que foram muito s, porque 
combate terminou ao ano itecer e na mesma noit e seg ui 
rumo esta cidade. Minh a tropa , ape sar disparos rebeldes , 
já em território urug uaio, não desres peitou linha divi· 
sória. No entanto, consta-me que , apó s combate, apare
ceram alguns mortos Uruguai , dando explicaçõe s que 
êsses morto s ou faleceram em território ur uguaio , em con· 
sequência dos ferimentos recebidos no Bra sil , ou foram, à 
noi te leva dos pelo s inimigo s da ordem com o fim de 
comprom eter o nosso pai s, perante o Uruguai. Guarda • 
uruguaia conseguiu prender 39 rebeldes, entre êles Ola· 
via no Fernande s, que se acha gravemente ferido na ca_ 
beça . Cavalhada rebe ldes levavam, em número 300, mais 
ou menos , caiu poder tropa meu comando. Com ex posto, 
julgo esta zona completament e livre dêsses elementos 
perniciosos. Hoje , 11 hora s, cheguei esta cidade. Saud a
ções. Major Otacíli o Fernande s. Comandante 21ª corpo 
auxiliar." 

O outro grupo, sob a chefia de Hon ório Lemes, que invadiu por 
Liv ra mento , no dia 30, atacou, en tre as estaçõe s de Sa nta Rita e Por
teirinha, o t rem de passageiros e iniciou suas costume iras depredações 
na linha férrea. 

Entretanto , nos primeiro s dia s, não se afastou da serra do Caverá, 
local de r esidência de seu chefe e que sem pr e fez aí o seu centro de 
atividade s. Su as corr erias , suas aventuras , embora ao longe, como 
em 1923, em que chegou a ir até a região missioneira, vinham termi· 
nar infalivelm ent e naqu ela serra, ond e os elem entos re belde s que ali 
conseguiam abrigar- se procuravam refazei-se , aguar dando a che gada 
dos compa nh eiro s estraviados durant e as marchas forçada s e de novos 
elem ento s. 

Em telegrama de 3 de outubro , o comand ante do 15º corpo élux :
liar , tenente coron el Gar ibal di Toma zi, comunicou ao comandante 
geral que Hon ório e sua gen te esta vam acampados na estânc ia dos 
Gu erra e suas dep end ência s, e que patrulha s de sua unidade havi am 
assinalado , na altura do Campo Seco, um gr upo rebe lde de cêrca de 
80 hom ens, march an do em direção ao passo da Armada, no Ibicuí. 

A 4, o comandante interino do 20 regimento de cavalaria , ma jor 
Daví Jo sé do Amara l, em telegrama de Livramento , dava mai s amp las 
informações, dizendo que: 

"em virtude invasão rebelde s realiza da noite 29 para 
30, entre marcos Galpões e Araújo, neste municípi o, e 
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Cruz São Pedro , município D. Pedrito , acôrdo coman_ 
dante desta praça, r ecolhi 1° corre nt e v igilância man !inha 
setor atribu ído êste regimento . Desde 1° corrente ate on· 
tem, conservei força regimento linha férrea com fim re· 
conduzir esta cidade passageiros trem , que for am ataca· 
dos Porteirinha , garantir pessoal incumbido restabelecer 
trafego e comunicaçõe s com vila Rosário, serviço êsse 
que ontem ficou terminado. O inimigo sabemos está se 
concentrando na estância Guerra , no Caverá, onde se 
acha Honório Lemes , havendo du as versões sobre Juli o 
Barrios , pois de Rosário afirmam que êste homem mar· 
chava em dir eção ao passo da Armada com 80 hom en s e 
da Coxilha Negra, que um filho Honório aguarda sua che
gada do interior do Uruguai, com 40 hom ens, na ser ra 
Aurora, para invadir. Regi ment o, até presente hora , não 
recebeu ordens, nem instruções algumas; te nho recebido 
alguns cavalos do coronel Chico F lores, que tambem nos 
prome teu o número preci so para mont ar regimento." 

Logo que se verific ou a invasão, a 3ª. Região Militar fez orga· 
nizar, para dar combate aos rebeldes, uma coluna ligeira , const ituída 
de elementos civis dos muni cípios de Alegrete e Uruguaiana, de con · 
ting entes do Exército e do 4º batalhão de infantar ia montada da Bri· 
gada Militar , confiando o sei: comando ao dr . Jo sé Antônio Flôres da 
Cunha. A esta força , incorporou -se, ain da, um contingente de Itaquí , 
obed iente à direção do dr. Osva ld o Aranha . 

Pondo- se em cam po e agindo com energ ia e prestesa , aqu ele che
fe saíu ao encalço dos in vas ores. 

No dia 7, a vang uarda da força legal chocou -se, em combate, com 
piquetes adversários, ha vendo mortos de lado a lado. Foram aí aba· 
tidos, por bala, o valoroso capitão Antônio Pacheco d e Campos e 4 
soldados legalistas. 

O inimigo, entretan to , esquecido dos mais comezinhos princípios 
de humanidade , dan do arras aos seus instintos sang uinários, não tre· 
pidou em degolar, depois de tombados valentemente em lu ta leal, 
aque les 5 desventurados camarada s. 

No dia seguinte , 8, pela manhã, cont inua ndo as operações , o dr. 
F lôres da Cunha , completando seu p lano de ação, cerco u completa · 
mente o grupo rebelde, apertandQ-o sobre o rio Vacaquá, que estava 
fóra do seu leito , quase intran sponivel. 

Hon ório Leme s ape r cebeu-se da situação em que se achava, veri· 
ficando o cêrco em que o tinh am pôsto as forças legais e, quando viu 
qu e estas iam iniciar o ataque decisivo, ergueu bandeira branca, para 
render- se, pedindo gara nti as de vida, o que lhe foi generosame nt e as· 
segurado e aos demais que o quizessem acompanhar. 

Então , o chefe revolucionário , cuja estrela aí começou a declinar, 
acompanhado de 11 oficiai s de seu estado maior e de seu p iqu ete, 
composto de 17 homens , de carabinas voltadas para o sólo, encami· 
nhou-se para o local ond e estava o vencedor, entregando-se pr eso ao 
dr. Fl ôres da Cunha. 

O r estante de seu grupo , não se querendo sujeitar à rendição , 
atirou -se ao rio cheio, em bu sca de fuga, o que, para muitos , resultou 
na mo rte por afogament o . 

Os pri sioneiros foram r ecolhido s ao quartel do 2º regimento de 
cava laria, em Livramento , de onde, em seguid a e em trem especial, 
escolt ados por uma ala daque la unid ade, vieram para Pôrto Alegre, 
afim de serem processa dos. 
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E, assim, em uma campanha de poucos dias, foi jugulada totalmen· 
te a nova tentativa de mais um impatriótico movimento sedicioso , no 
Estado. 

A propósito dêsres acontecimentos, hou ve os seguintes telegramas 
- ao presidente do Estado -

"Livramento, 8. - Hoje, às 10 horas, no pa sso da Con· 
ceição, depois de pertinazmente perseguido, rendeu-se 
Honório Lemes com seu estado maior, de 12 oficiais, sendo 
que o resta nt e da coluna se atirou a nado , morrendo mui
tos afogados. Perdi o bravo capitão Antônio Pach eco de 
Campo s, com 4 soldados, mortos gloriosamente no cam· 
da luta. Peço , para a família dêsse lea l e valoroso republi· 
cano, a proteção e o amparo de v. ex . e do govêrno . Dei, 
sob minh a palavra, todas as garantias aos pri sioneiro s. 
Sigo amanhã para Livramento, onde aguardo orden s de 
v. ex. Viva a República! Saudações cordiais. Flôre s da 
Cunha ." 

- e ao comandante geral -
"Livramento, 8. - Em virtude de pedido do general 

Flôres da Cunha, fiz seguir ontem para a estação Port ei· 
rinha, um pe !otão, em trem especial. afim de conduzir a es· 
ta cida de os revolucionár ios por êle aprisionados no pas
rn da Con ceição . Êsse tre m voltou , hoje, às 7 hor as , tra· 
zendo Honorio Lemes e mai s Alfredo Can abarr o, Otacílio 
Cunha da Rosa , Francisco L emes da Fontoura, Delibio 
Mar qu es da Silva, Silvério Jo sé Monti, Nolo da Sil veira 
Lem es, André Vilanova, Alberto Silveira , Antônio Silvei· 
ra Gularte, Dagoberto Monti e Greg ório Monti, que cons · 
tituem o seu estado maior, e 17 rebeldes, tendo todos sido 
reco lhid os ao quartel desta unidade, onde serão comerva
dos até que cheguem as instruçõ es do govêr no, que o dr. 
Flôres aguarda. Saudações. Major David. Camandant e 2° 
regimento." 

"Rosário, 9. - Recebendo comunicação de que do 
outro lado do rio San ta Maria , próximo a Azevedo Sodré, 
fazenda Girituá, neste muni cípio , fora m vistos dois gru
pos rebeldes , fiz sair para êsses lados uma esco lta com o 
fim de bate-los. Par a o outro lado do Ibicuí, rumo Campo 
Seco, fiz saír outra escolta, com o fim de percorrer distri
to, batendo matos. Zona Caverá , neste município, e mais 
distritos nada de novo. Ainda mantenho escoltas percor
rendo fazenda. Mandei tirar relaçã o das fazendas saquea· 
das pelos r ebeld es fim remeter. Hoje , foi sepu lt ado capitã o 
Antoninho Pacheco de Campos - ferido por ba la e covar
demente sangrado pelos sicari os. Saudações. Tenente co
ron el Ga , ibaldi Tomazi. Comandante 15º corpo auxiliar." 

_A 21 de outubro, sofre u a Brigada Militar grand e e irreparave l 
perda : a de seu querido e inesquecivel comandante geral, o infatigavel 
coronel Afonso Emilio Massot. 

Doente a alguns dia s, recolhera- se ao leito. Não obstante os des· 
velados cuidados de seus médico s assi,,te ntes , que eram além de tudo 
seus amigos, a enfermidade qu e prostrára o grande chefe agravou-se , 
dando-se ine spe radam en te o desenlace fatal. 

Perdeu, ent ão, a Brigada Militar o maior soldado que a ela per· 
tenceu, desde a sua criação . 

• 

• 
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Energico, discipl inado , incansavel. mas bondoso , justo e preocu
pado sempre com a situação moral e material de seus comandados, 
foi, o coronel Massot, o chefe amigo que soube elevar bem alto o no· 
me da corporação, que desfrutou, então, de prestigio e consi dera ção 
até aí nunca alcançados. 

Em um trabal ho que j á temos pronto para impres são, sobre os 
velhos oficiais, que nos legaram as brilhan te s tr adições e o nome hon· 
rado da Brigada Militar, escrevemos, sobre o inolvidável chefe: 

"Talvez dentre todos os cidadãos qu e, como oficiais 
têm passado pelas fileiras da Brigada Militar, nenhum 
outro conseguiu conquistar uma aureola de justo prestigio 
e merecida admiração . 

Afonso Emilio Massot, cuja conduta uniforme marcou 
seu caráter de sde a mocidade, dedicou quase toda a ma 
existência à milícia estadual, à qual deu iodas as suas 
energias, notadamente quando , como comandante geral-
1mprimiu-lhe um novo surto de atividades, de disciplina, 
cujos reflexos se fazem sentir até os nol:"sos dias. 

Possuía um dom inato de dominador e todos que o 
rodeavam, conhecendo-lhe mais de perto as brilhantes 
qualidades, tornavam-se seus fiéis e dedicados amigos. Teve, 
entretanto, como todos os homens públicos os seus desa
fétos, e até dentro da própria corporação; mas êste!' eram 
os que êle, na sua rigidez de princípios, não atendera em 
é'<:pirações impossíveis e, sobretudo, prejudiciais aos in
t -rêsser da fôrça. Se a sua ascendência, no meio militar 
estadual, era notavel. não menos o era no meio civil, onde 
contava sóli das amizades. 

Cerno turfman , suas qualidades eram as ás admirávei!' 
e mui,o concorreu para o desenvolvimento e prosperidade 
da Associação Protetor a do Turf, hoje Joquei Clube Rio
granden•e que lhe manifestou sua gratidão, instituindo, 
após a sua morte, o Grande Pareo Coronel Massot, corrido 
anualmente e conside rado, mui acertadamente. um dos 
class icos da prestigiosa socie dad e. 

O nosso ilustre coléga. coronel Antéro Marcelino da 
Silva Junior~ como tenente, fôra seu aludante de or· 
aens, escreve u, em certa ocadâo, a respeito . do grãnde 
chefe, as segui ntes palavras, que refletem a en ergia indo
mavel do seu caráter, a firmesa de sua s atitudes e, sobre
tudo, a coragem e o valor, nunca desmentidos : 

"De integridade moral inatacavel, tinha o dom de Pi· 
nheiro Machado : - Domin ava com o olhar àqueles que se 
l~J aproximavam. E disso houve prova frisante por oca · 
s1ao dos sucessos de 1 ° de novembro de 1923, nesta cap ital, 
em plena época revolucionária , quando ao descer as es
cadarias do Grande Hotel , no meio da turba-multa desvai · 
rada pela paixão politica e sanguisedenta de odio, viu·se 
ameaçado por muitís simos indivíduos de armas em punho 
um dos quais avançando para êle, de adaga alçada, rec uo~ 
acovardado ante a energ ia e a serenidade do olhar com que 
enfrentou o celera do." 

Tambem no Exército Nacional e, principalmente, en 
tr~. ~s antigos_ oficiais que conheciam a sua valorosa e pa
tr1otica atuaçao, du rante a revol ução federalista de 1893-
1895, gozava de grande prestigi o. Conta -se que, após o sitio 
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de Bagé , o comandante da guarnição local. o valoroso e 
bravo coronel Carlos Maria da Silva Téles, decla rára que, 
de bom grado, desistiria dos bordados de genera l.quando 
o govêrno quizesse promove-lo, se, em troca , nomeasse o 
major Massot para fiscal do 30° batalhão de n!antaria , do 
Exército_ Méra utopia, revel ava , entretan to, a admiração 
e o justo conce ito em que o tinha tão ilustre chefe militar." 

Para subs tituir o chefe falecido, foi nomeado, por decreto de 22, 
comandante gera l da Bri gada Militar, outr o não menos digno de seu s 
oficiais , o abnegado corone l Claudino Nunes Pereira, qu e tev e, assim , 
justa recom pen sa da sua grande lea ldade, espírito de sacrifício e de
dicação ao Estado . 

Possuidor, ta mb em, de brilhante fé de oficio , com relevant es ser
viços prestados desde a sua juventude, foi o coronel Claudino um 
digno sucessor do coronel Massot. 

Confirmou, plenamente, em seu novo cargo , as esperanças que 
todos nele depositavam, pe la sua infatig avel operosidade e grand e 
iniciativa. 

Assumindo suas elevadas funções, na mesma data, publicou ex
tenso boletim , sob re a pe ssoa de seu antecessor, realçan do-lhe as br i
lhantes qualidades de qu e era possui dor . 

Depois de historiar a vida militar do inolvidavel chefe , assim se 
externou , quanto à su a atuação como comandante gera l : 

"Va go o comando da Brigada, estava êle naturalmente 
in dicado par a pree nch e-lo. 

Investido dessa alt a função , teve êle oportunidad e de 
pre st a r a fs in alados serviços ao Es tado e ao País. 

No cump ri mento do seu dever, não media sacr ifíc ios, 
nem pesava con sequências. Oficial intelige nt e, devot ado 
ao servi ço público como os que mais o era m, di sciplin ado 
e discipli n ador, energico e ao mesmo tempo bondo so e 
sempre caritativo, dota do de insuperav el cap acidade de 
tr abalho , modelar chefe de família, amigo leal e cidadão 
culto , de pureza moral e aprimorada educação civil e mi_ 
litar, deixa o coronel Massot, de sua pas sagem pela s filei
ras da Brigada , um sulco ind elev e l de saudad e, pela sua 
ação con sciente, pondera da e util , que jamais será esque· 
cida. 

Sem preo cupar-se com o agradar ou desagradar a nin 
guem , pau tava sempre e diretriz do seu proceder pe la mai s 
severa ju st iça e pela conveniência do serviç o." 

Entr e as inumera s homenagens pre stada s ao herói co soldado e 
prant eado cidadão, de stacamo s, pela sua importância, a do comando da 
3ª . Região Militar, que , falando em nome de seus comandado s, publi 
cou em seu boletim diário a noticia da morte do coronel Ma ssot , com 
palavras elog iosas, repa ssada s de cari nho e de conceito s ju stís simos à 
v ida de tão insigne cidadão. 

Disse o general Andrade Neves : 

"A Brigada Militar do Rio Grande do Sul perdeu ho
je o seu comandante, o bom soldado e honrado coron el 
Afonso Emílio Massot. 

Nes sa brilhan te Fôrça Auxiliar do Exército, prestou 
ele 33 anos de ininterruptos e exce lent es serviços que se 
destacam por uma cons tant e colaboração no seu desenvol-
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vimento e aperfeiç oamen to, pel a manil estação de grandes 
virtu des milita res e cívicas, por sua inexcedivel lealdade. 

Quando foi da consolid açã o do r egime republicano, 
no cerco de Bagé, a tenacidade do moço capitão Massot 
teve realce ao lado de Carlo s Téles, merecendo des se bra
vo general os mai s honro sos louvores e de Floriano Pei
xoto a patente de tene nt e coronel honorário do Ex ér cito. 

Nos tr ês últimos anos da vida pública do honr ado 
chefe militar , assistimo -lhe na sua dedic açã o ao Rio Gran
de do Sul , no seu amor à Repúbli ca, na sua intran sigen te 
obediência à ordem legal , na sua grande capacidade de 
trabalho, no s seus ato s de administrador escr upulo so e no 
seu zelo pela Brigada Militar, que tanto prezava. 

Nesta fase da sua vida , foram de verdadeiro relevo 
os serviços que pre stou e com os quai s se tornou cre dor 
da nossa a·dmiração e público reconhecimento. 

A modesta hom enage m que aqui lhe pre sta mos com 
a descrição sint étic a das suas pr incipai s vi rtud es e dos 
serv iços com que aos pósteros recomendou seu nome, 
correspon de aos sentimentos da 3ª. Regi ão Militar, onde, 
vivo, foi soldado acatado e modelar e , morto, deixa exe m
plo s que sempre iluminarão sua corporação e seus conci-
dadão s." • 

Tamb ém a impr ensa, tanto de P ôrto Alegre, como de outros pon
tos do Estado e do P aís, em ne cro lógios, prestou sentidas homenagens 
ao il ust re morto . 



428 Esboço Histórico da Brigada Militar 

CAPíTULO X XIII 

- Constitue -se o Destacamento Travassos para 
operações no norte da R epública. - Exemplo de 
solidariedade. - Atuação do 3° batalhão de infan
taria. - Lamentável acidente. - Morte do te1ten
te Sílvio de Abreu Paiva e de 5 praças. - Falece, 
em, Petrolina , o tenente coronel Artur Otaviano Tra
vassos Alves . - Regr esso do Destacament o Travas 
sos. - Operações da lª. companhia do 3° batalhão 
de infantaria. - Atuação e combates do 21° corpo 
aitxiliar. - Alterações de fun ções. - Vigilância na 
fronteira . - O dr. Washington Lui z, presidente 
eleito da República, visita o Rio Gra'T/Jde. - Cen
tenário do Barão do Triunfo. 

Aind a antes de escôar·se o ano de 1925, foram novamente solici
tado s, pelo govêrno federal. os ser viços da tropa da Brigada Militar , 
para coopera r na manu tenção da ordem e das leis , no nort e do País. 

Foi. en tão, constituído um destacamento. sob o comando do tenen· 
te coronel em comissão, Artur Otaviano Trava ssos Alve s, capitão do 
Exército e instrutor da fôr a. 

estmava -se esse estacame nto a participar das operações contra 
a coluna revolucionária , ao mando do capitão Luiz Carlos Preste s, 
que, tena zmente persegui da, empre endera memoravel marcha , de sul 
a norte do Bra sil . e agora talava a região do nordést e. 

Compunham-no o 3° ba tal hão de infantaria , sob o comando do te· 
nent e coro nel Manoel Gon çalves Cardoso; a ala do 21° corpo auxiliar, 
ao comando do major , em comiss ão, Otacílio Fe rnan des ; um pclot:i;, 
do Grupo de Metralhadoras e outro do 1 ° regimento de caval aria. 

Partiu a tropa de Pôrto Aleg re , a 22 de dezembro, por via ma rí
tima, atingindo São Luiz do Maranhão, a 6 de janeiro de 1926, passan
do aí a fazer parte das Fôrças em Operaç ões no Norte da Repú blica, 
sob o comando do general João Gome s Rib eir o Filho. 

Um fato ocorrido , quando do embarque do 3° batalhão de infan-
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taria, em Pôrto Alegre, e que bem demonstra o amor votado pelo s nos
sos homens às suas unidade s, merec e ser citado aqui. 

Poucos mom entos ante s da par tida do vapor em qu e v iajari a o 
bat alhão, em outro paquete chegaram a esta cidade, de r egresso da 
expedição a Go iás, algumas praças do 3°, que para ali haviam seguido , 
afim de reforçar em o efet ivo do 2º batal hão de infantaria , então in
corporad o ao destacamento sob o coma ndo do tenente corone l Esteves . 

Entr e elas , estav a o soldado Francisco Bastos P int o Guimarães; 
em march a para o quartel. o contingente de qu e fazia par~.? encon
trou -se com o 3º batalhão , que se encam inha va para o Porto. O sol
dado Guim arães não trepidou em ab andonar a fôrça que regre ssava 
e r eunir-se à sua unidade, seguindo novamente para o nort e a arros 
to.r sacr ifícios e vicissitudes que sabia esper are m os bravo s exp edi
cionários . 

Belo ex emplo de solidariedad e aos camarada s e de amor ao cor
po a que pertê ncia ! 

No mesmo dia da chegada do de stacamento a São Luiz do Mara
nhão, recebeu êle a primeira ordem particular de operaç ões : 

"Fortes elementos de cavalaria , com me tr al hadora s le ves e pe
sadas , da fôr ça riograndense" deveriam at ingir , com a maxima ur
gência, à cidade de Flores e, daí, transportarem-se para Terezina, 
capita l do Piauí , com o fim de cooperare m na perseguição da fôrça 
revo lu cionária, que dali havia iniciado a r etirad a, orien tada para o 
Cear á. 

Em cumprimento de ordem, nà madrugada de 7, dia imediato 
ao da chegada, já embarca r am, em trem da Estr ada de Ferro São 
Lui z-Terezin a, o 21º corpo auxiliar e um pelotão de metralhadoras 
pesadas, do comando do lº tenente Jo sé Pinheiro . Como orienta dor 
técnico, j unto a esta fôrça, seguiu o capitã o Orlando Guimarãe s. 

Em Flôres, recebeu êste contingente ordens diréta s do chefe do 
estad o maior das F ôrças em Operaç ões e seguiu para Terezina; de
pois, deslocou-se para o Ceará , distancian do-s e tanto do resto do Des
taca mento, por circun stândas oca siona is , que não mai s operou em 
conj unto com êle . 

Quando o Destacam ento regre ssou ao Rio Grande , o capitão Or
lan do e o pelotão de metralhadoras a êle se reuniram, em sua pas sa_ 
gem no Rio de J ane iro , assim como a lª. companhia do 3º batalh ão, 
sob o comando do capitão Aparício Gon çal ves Borge s, que havia pa s
sado à di sposição do com ando das Fôrças em Oper ações. 

O 21º corpo auxiliar permanec eu, ainda por algum t empo, na re
gião do nord este . 

A 18 de jan eiro, consoant e ord em, os ele mentos restan tes do Des
taca mento - 3º bat alhão de infantaria , meno s um a companhia , e pe
lotã o de cavala ri a , desfalcado de al gun s el emen tos - marcharam , 
com destino à cidade de Flore s. 

Varia s circun stâncias impediram que o destacamento deixa sse 
antes aquela cidade : parte da s gua rn ições do couraçado Floriano e 
torpedei r a Timbira , an cora dos no porto , em conlu io com políticos 
oposicion ista s, projetavam a deposição do pre sidente do Maranhão , já 
tendo ha vido tent ativa de revolta; a gua rd a da P enitenciária local era 
dada , exclu sivamente , por elem ento s riograndense s, por serem os 
únicos que inspiravam confiança , na ocasião, pois qu e, a maioria dos 
chefes adversários , inclus ive o próprio com andante da Fôrça Pública 
do Estado, já em disponibilidade , estava r ecolhida àqu ele presidio. 

Como fôrça de confiança, ficaram em São Lui z a 1 ª· companhi a 
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do 3º batalhão de infantaria e elementos do pelotão de cavalaria, ês
tes reforçando a escolta de ordenanças do Quartel General da Região 
Militar. 

Chegado a Flores , a 21, seguiu, a 24, por via fluvial. para a cida-
de de Floriano , no Piauí , a qual atingiu a 28, desembarcando. A loca· 
tidade, muito sacrificada pelos revolucionários que nela permaneceram 
vários dias, achava-se sem recursos e sua população foragida. 

Em Flores, fôra incorporado ao Destacamento, para fornecer-lhe 
vaqueanos, um contingente de patriótas piauienses , composto de 48 
homens, sob o comando do capitão Abraão da Costa e Silva, tendo co· 
mo auxiliar o 2º tenente Francisco José Rabelo. 

Com missões reservadas, de ordem superior , seguiram para o in
terior do Estado vários contingentes de vaqueanos, sendo um deles 
sob o comando do tenente Rabelo. 

:este contingente, tendo ido ao logar denominado Arraial, em re
conhecimento, chocou-se ali com um grupo de rebeldes, travando 
combate. Morreu nesse encontro, que se deu a 2 de fevereiro , o bravo 
oficial que o comandava, tenente Francisco José Rabelo. 

Em vista da situação criada com êsse encontro, ficando os arredores 
do Arraial e Curral de Pedras infestados de remanescentes dos revo
lucionários, seguiu para essa região o esquadrão provisório de cava
laria, organizado sob o comando do capitão Feliciano Paula Guter
res Junior. 

Limpo de rebeldes o Estado do Piauí, os quais se passaram para os 
de Ceará e Pernambuco, procurando atingir o da Baía, o Destacamento, 
em virtude de ordem recebida, marchou por Oeiras·Picos-Jaicós, ru· 
mo de Campos Sales. 

Com escassez de animais de montaria e de carga, operando em 
uma zona já completamente batida pelos revolucionários, que lhe ti
nham sugado todos os recursos , difícil e penosa tornou-se tal traves
sia. Não havendo outros meios, o Destacamento deslocou-se, escalona
do, com ,..bmentos montados, outros em veículos auto-motores e, a 
maior pa: te, a pé. Era , então, já grande o comboio de doentes , ataca
dos de impalúdismo , o que tornava a marcha bastante morosa. 

A 25, ao ser transposto o rio Canindé, entre Oeiras e Picos , sos· 
sobrou a barca construida para esse fim , pelo capitão Gotlieb Jo sé 
Bocorni , perecendo afogados o 2° tenente Sílvio de Abreu Paiva , 1º 
sargento Francisco de Paula Vieira da Costa, cabo Epaminondas de 
Souza Guterres , soldados Juvenil José Martins , Dionísio Chave s e 
Fernando Carneiro de Carvalho, êste do 1º batalhão de engenharia 
do Exército e os demais do pelotão de comando do Destacamento. 

Os 2º sargento Lourival Rodrigues Sobral , 3º dito telefonista 
Manoel do Carmo e Silva (do Exército), cabo enfermeiro Carlo s Le
hnemann , soldados João Francisco Maciel Fernandes, Adão Rosa dos 
Santos e Laineque de Oliveira Martins, que já iam sendo arrastado s 
pela violenta correnteza das aguas, foram salvos pelo pessoal do pe
lotão de metralhadoras pesadas, que se portou com desprendimento , 
e denôdo , destacando-se o soldado Otacilio Leite de Sá, com risco da 
pr ópria vida, tendo , como recompensa , sido promovido ao pôsto de 
cabo. 

Perdeu -se, tambem , grande parte do arquivo e material do Des· 
tacam ento. 

A proposito dêsse doloroso acontecimento, em que pereceram pro
missora s esperanças da corporação , o comandante geral. em seu bo_ 
letim de 3 de março , disse : 

• 



• 

do E stado do Rio Grande do Siil 431 
----- -- ---- ---

"O tenente coron el Ar t ur Otaviano Travassos Alves, 
comand ante do Destacamento de tropa s desta Brigada , que 
opéra no norte da Repúbli ca, em telegrama de 26 de feve· 
reiro f indo, datado de Picos, Estado do Piauí, comunica 
que , no dia 25, tambem de fevereiro , à passa gem do rio 
Canindé , de elemento s do JO batalhão de infantaria , no 
cumprimento de ordem urgent e, morreram afogados o 2<> 
tenente Silvio de Abreu Paiva, 1° sargento Francisco de 
Paula Vieira da Costa , cabo Epaminondas de Souza Guter
re s e soldados Juvenil José Martins e Dionisio Chaves, 
todo s do 3º batalhão de infantaria, excéto o sargento 
Paula Vieira da Costa , que pert encia aos Serviços Auxi · 
liare s. 

~ste comando , lam entando profundamente o lutouso 
acontecimento, que roubou a vida des ses abnegados ser
vidores do Estado, põe em destaque os relevantes servi
ços prestados pelo tenente Sílvio de Abreu Paiva, que se 
destacava no seio da corporação , como oficial distinto, de 
fina educação e muito leaL qualidades que o tornavam 
credor da estima e consideração de seus superiores e ca· 
maradas , que veem, com pesar , o seu desaparecimento 
em plena juventude , quando ainda um brilhante futuro 
o aguardava na corporação, de que era diléto oficial. 

Contava , o malogrado tenente, bons e relevante s ser · 
viços de paz e de guerra , pr estad os ne ste Estado , durante 
as última s re voluçõe s, e no Estado de São Paulo , onde 
atuou com tropas desta Brigad a, no movimento sedicioso 
que ali estalou em 1924, demonstrando sempre, nes sas fa
ses difíceis , as suas brilhante s qualidade s de oficial brioso, 
digno e abnegado , qualidade s que ainda agora reafirma· 
va na s peno sas operaçõ es de guerra , em que se achava no 
nort e do Paí s. 

O 1° sargento Vieira da Costa, que tamb em perdeu 
a vida , já se tinha firmado no conc eito de seu s superiore s 
como um inferior ativo, inteligente, muito dedicado e leal, 
que bon s serviços já pre stára e vinha pr estando última · 
mente no norte do Pa is, onde , com abne gação e despreen· 
dim ento, tomava part e na s operaç ões de guerra que aí es
tão sendo desenvolvidas , com especial confiança que lhe 
di spensav a o comandan te do Destacam ento, tenente coro 
nel Tra vassos. 

O cabo Epamin ond as de Souza Guterre s e os soldados 
J uvenil Jo sé Martin s e Dionís io Cha ves, tarnb em vitima s 
do desas tr e, eram abn ega dos e valoro sos servi dor es do 
Estado, a qu e pr estar am rele van tes serv iços, especial
mente nesta época agitada por que se vem atra vess ando 
desde 1923, durant e a qual , me smo nos mom ento s mai s 
difí ceis, souberam sempre se portar dign amente e à al · 
tur a da s tr adições de honra desta corpor ação. 

Pesaro samente , poi s, determino que sejam êsses des· 
ditosos camarada s excluido s do estado efeti vo desta Bri· 
ga da e das unid ades a qu e pertenc er am, por moti vo de 
seu falec imento, ocorr ido a 25 de f ever eir o p. fin do." 

Em or dem telegráf ica de 14, só r eceb ida a 18 de feve r eir o, foi de· 
term inado que o Destaca m en to, depois de at ing ir São Mateus , no Cea· 
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rá, se recolhesse, por via férrea, a Fortaleza , de onde seguiria, por 
mar, para outra frente. Er a intenção do comando fazer reunir-se_lhe 
a companhia capitão Aparício e o 21° corpo auxiliar, que, como vimos, 
vinham operando isoladamente. 

A 22, nova ordem modificou a anter ior, mandando que o Desta· 
camento marchasse- com urgência, para a região de Ouricurí , afim de 
cooperar com o 21 ° corpo au xiliar e o Destacame nto capitão Aníbal , 
aproveitando o succ ·so já alcançado por estas fôrças. 

Com tais ordcn:, e contra-ordens, o 3º batalhão de infant ar ia e de
mais ele mentos que marchavam com o comando do Destacamento, 
entravados pela falta de recursos, mantinham-se , pela dificuldade de 
tomar outra direç ão, orientados ainda para Campos Sale s. O mesmo 
que se dava com êstes element os, acontecia, também, com a compa· 
nhia capitão Aparício, qu e, em Vila Bela, Pernambuco, marchava a pé, 
em más condições, por péssimas estradas, cansando o pessoal. dei· 
xando doentes em várias localidades, sem nenhum rendimento de mar
cha e sem conseguir alcançar o objetivo. 

Após isso, o Destacame nto passou a fazer parte de um Gr upo de 
Destacamentos, comanda do pelo general Alvar o Guilherme Mariante, 
recebendo, então, ordem de atingir Messias Lopes , por Paulista, em 
Pernambuco, orientado para Joaz eiro, :pa Baía , onde se achava o quar· 
tel general dêsse comandante . 

Para aí dirigiu-se, vencendo toda a sorte de obstaeulo s, muitas 
vezes obrigado a deter a marcha, impos sibilitado de avançar, pelas 
inundações causadas pelas grandes chuvaradas, que tornavam os rios 
intr ansponíveis. O 3º batalhão com cêrca de dois terços do seu pessoal 
impaludado e ainda com a responsabilidade da condução de um com
boio de 40 prisioneiros. demorou em deslocar- se de Jai cós, só o fazen· 
do quando o tempo o permitiu. 

Rios cheios , terrenos inundados, estradas intransitaveis, tudo re
tardava o ava nço das fôrças, as quais, no interesse de cumprir a 01-
dcm recebida, foram obrigadas a passagens forçada s de rios transbor
dantes, o que só ser via para aumentar cada vez mais o núm ero de 
doentes. 

Em marcha para Messias Lopes, o comandante do Destacam ento 
recebeu, a 6 de março, um telegrama do general Mariante, determi· 
nando que seguisse imediatamente para Joazeiro , fazendo montar o 
pessoal em animai s que pudesse encontrar pelo caminho. 

Inundados como estavam os terrenos, sem liga ção de espécie al 
guma, nem telegráfi ca, nem pessoa l, nada mais podia fazer o Desta
camento senão aguardar os acontecimentos no interior do sertão, onde 
se achava. Para melhor avaliar-se os grandes sacrifícios que teve de 
enfrentar, basta citar-se que , de Oeiras a Messias Lopes, teve de atra· 
vessar 19 rios ch ei.o.s, transbol'd=>f;&" de "'f!US leitos, sendo obrigado, 
em alguns deles, a estaeionat l)ot · alt;um ,e-rnpo até que a altura das 
aguas e o furor da correnteza permi t issem a travessia. 

Assim, pela falta de recursos , pela impraticabilidade das estradas, 
pela abundância de chuvas, pelos ri os cheios e terrenos alagados , pelo 
impaludismo assaltando a tropa, pela falta de cond ução para viveres, 
munição e material. o Destacame n to foi obrigad o a demorar no es
coamento de Floriano , no Piauí, a Messias Lopes, em P er nambuco , de 
8 de fevereiro a 8 de abril, exatam ente doi3 meses. 

No dia seguinte, 9, deslocou-se, por via férrea, par a P et r olina, on 
de estacionou. 

A 1° de maio, er a a seguin te a situ ação dos ele men tos do Desta -
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camento : o 21º corpo auxili ar, em Salva dor , na Baía; a compan h ia 
capitã o Aparício e o capi tão Orlando , com o pelotão de metralhadoras 
pe sadas, em viagem pa ra o Rio de J anei r o; e os demais elementos 
estacionados na qu ela cidade pernambucana. 

A 29 de abril, r ecebera o Destacame nto ordem de transportar-se 
para Joazeiro e, daí , por via férrea, para Salvado r, onde embarcari a 
de regresso ao Rio Grand e. 

A essa época, porém, já estava doente o te nente coronel Travassos, 
o que obrig ou o retarda mento na execução da ordem. 

Agravando-se o estado de saúde do brilhante oficial. seus pa de
cimentos não atenderam à dedicaão e esforç os dos médico s do Des
tacamento e das cidades de Pe trolina e Joa zeiro; às 5 hora s do dia 3 
de maio, faleceu o intrépido riograndens e. 

Quem, como nós, o conhecia a muito s anos, desde a nossa meninice, 
sabia da nobre za de sen t imentos, elevação de caráter e gra ndesa de 
alma do malogrado camarada. 

Morreu longe do Rio Grande, seu torrão natal , e foi sepultado lá 
longe, em terras gloriosas de Pernambuco , mas dentro do Brasil, dêste 
Bra sil imenso que êle, em vida , tanto amou e dignificou. 

A sua morte , inespera da, ecoou dolo rosament e entr e todos qu e o 
conheciam e, no seio da corporação , causou ger al consternação. 

O tenente coronel Trava ssos fôra nomea do instrutor da Bri ada 
Mih ar, em e ezem ro e , quan o am a tenente e , desde 
entao, pela sua extraordmana contraçao ao trabalho, espontaneidade e 
pre steza com que atendia aos múltiplos encargos de sua função , gran_ 
geâr a elevada consideração de seus chefes, camar adas e subor dinados, 
.:i.ue lh e votavam, sem dist inção, ver dadei r a estim a. 

Do boletim de 4, em que o comanda nte geral deu conhecimento 
-:t tropa da infausta nova , extraímo s os seguintes tóp icos : 

" ... Par a a Brigada Militar que estava habituada a 
vêr no saudoso tenente coronel Trava ssos o militar bi·avo, 
compe tente, nobr e, generoso e sempre pronto para o cum
primento do dever, constitue o seu infausto passamento 
um verdadeiro golpe qu e a todos enluta e con sterna. 

A morte implacável vem arrebata-lo do seio aman · 
tí ssimo da fa mília e do convívio de seus chefes , camaradas, 
subordinados e amigos, quando ainda era de se esperar 
de sua pess oa r eleva n tes serviços em bem da Pátria , do Es
tado e da República , tal o vigor da sua existê ncia e do 
seu talento , da sua inteligência, aliados a uma vontade 
férr ea que carácterizava todos os atos de sua vida, con
sagrada inteira e abnegadamente ao serviço público . 

. . . A in strução militar da tropa teve , assiduamente, 
a sua mais eficaz cooperação por atos e trabalhos de vulto 
que ficarão , aos contemporaneo s, como lembrança da sua 
pro veitosa passagem na fôrça estadual e, aos vindouros, 
como atestado eloqüente da sua reconh ecida capacidade 
militar , toda desdobrada em benefício do ma ior gráu de 
eficiência da fôrça estad ual pela qual sempre se desvelava . 

. . . Noutra fa se de atividade - no preparo intelect ual 
de oficiais e inferiores - também muito lhe deve a fôrça 
ffiadual , poi s o tenente córonel Travassos regia, com 
muita competê ncia e brilho, várias duci~linas do Curso de 
f&!'eparação Milit ar, que tão bon s resu!tr.dos tem dado. 

O tenente coronel Trava ssos 11~-Ulcou praça no 
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Exécito em 12 de setembro de 1901 e tinha o curso de in 
fantaria e cavalaria pe lo regulamento de 1905, alem do que, 
há pouco , pelo seu esforço perseverante , se havia bacha
relado em ciências jur ídicas e sociais pela Faculdade de 
Direito, desta capital. 

Lamentando , prof un damente, tão doloros a perda , êste 
comando recomenda a m emória do ilu stre morto à inteira 
veneração de seus camaradas desta Brigada, siue dev erã o 
reco rdar sempre tantos e tão expressivos atos de abnega
ção, como incentivo e exemplos edificantes do nobre cum
primento do dever mili tar e determino, pesarosamente , a 
sua exclu são do quadro de oficiai s instrutores desta Bri 
gada." 

Em conseqüência do falecime nto do tenente coronel Trava ssos, as
sumiu o comando do Destacamento o tenente coronel Ma noel Gonçalv es 
Cardo so, coman dante do 3º batalhão de infantaria , e o desta un idade 
o re spectivo ma jor fi scal, J eremias J osé Tavares . 

A 7, os elementos do Destaca mento, que estavam em Petrolina, 
transpuzeram, embarcados, o rio São Franci sco, pa ssando para Joa zeir o 
e seg uindo , logo depois , por via férrea, para Salvador , onde chegara m 
a 9. 

A passagem daquel e rio, extraordinàriamente cheio, a ponto de 
ter inundado qua se doi s terç os da cidade de Joazeiro, que apre sentava 
la stimá vel aspecto, com cêrca de mil casa s de struí das ou grandem ente 
danificada s, fei ta em pequenas embarcaçõe s à véla , operou -se, entr~-
tanto , sem qualqu er incidente. • 

A 11, o Destacamento, com exceção do 21° corpo auxiliar , que ain
da ficou no norte, embarcou de regre sso ao Rio Grande do Su l, no pa· 
qu ete Cuiabá. 

A 27, chego u a Pôrto Alegre. Ape sar das vicissitu des, dos revezes 
da sórte , da perda de seu ma logrado comandante e de outros preza
dos camaradas , desembarcou com a consciência tranquila, certo de se 
have r empenhado, com nobreza e serenidade , no cumprimento do 
dever. 

Noticiando o regres so dessa va lorosa tropa , di sse o boletim da 
Brigada , da mesma data : 

"Pro cedent e do norte da República , onde se achava 
operando contra os rebeldes ao mando de Lu iz Carlo s Pre s
tes , chegou hoje a esta capi tal, às 10 horas, pelo vapor Ita
quéra , o Destacamento de tropas desta Brigada , que da
qui seguira em dezembro do ano findo. 

O ref er ido Destaca men to chegou com o efet ivo de 35 
oficiais e 536 praças, sob o coman do do te nent e coronel 
Manoel Gon çalves Car doso. 

Faleceram durante a expedição os seguin tes camarada s: 
tene n te corone l Artur Otaviano Tr avassos Alves, 2º tenen
te Sílvio de Abre u Pa iva, 1º sarge nto dos Serviços Auxi
liares , Franc isco de P aula Vieira da Costa, soldados do 
3° ba talhã o de infa nt aria , Dionísio Chaves , Jo ão Manoe l 
Ferreira Dias, 'f\ lipio F ern andes Vaz, P edr o Souto de Oli
veir a, J uvenal de Oliveir a, J oão Car los da Cunh a Alber
to Morais, Jo sé Bar boza de Lucen a, Pedro Am â~cio dos 
San tos, Ad albe r to Veiga, Otacili o Gom es e Ari stides P e
reir a da Silva; soldado do Grupo de Metralhador as Ju
venil J osé Mart ins; soldado do 1º r egimento de cavaÍar ia , 

.. .. 
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Olibio Ferreira de Barros; cabo do 2° regimento da mesma 
arma, Epaminondas de Souza Guterres; e cabo do 21° cor
po auxiiiar, Pedro E~cobar . 

Ao publica r o regresso dos bravos camaradas, que 
hoje voltam ao lar saudoso , após terem cumprido com se· 
renidade o árduo dever de soldados e patriotas , que são, 
e enaltecido mais uma vez as tradições de heroísmo da 
gloriosa Brigada Militar, êste comando tem a satisfação 
de apresentar-lhes merecidos cumprimentos e agradeci
mentos. 

Aos mortos querido s, que ficaram em terras do norte, 
assinalando, como marcos gloriosos, a passagem dos cen
tauros do Pampa, a nossa ete rna saudade com a gratidão 
da Pátria." 

Constituiram o Destacamento Tr avasrns os seguintes oficiais : 
Esitado M:aior - coma ndante, tenente coronel Artur Otaviano 

7ravassos Alves; assistente, major Jo sé Rodrigues Sobral; contador, 
capitão Leopoldina Rodrig ues de Araújo; oficial de informações; 2° 
tenen te Sílvio de Abreu Paiva; ajudante de ordens, 2° tenente Jo sé 
Rodrigues da Silva ; aprov isionador. 2° tenente Juvenal Pereira; e co
mandante do pelotão de comando, 2° tenente Paulino Padilha Gon· 
çalves . 

Serviço de Saúde - chefe, capitão médico dr. Jo sé Antônio Wal
marat; auxiliares, 2ºs tenentes, em comissão, Antônio Xavier da Ro· 
cha, Leone Scalco e Augusto Badaraco. 

3º batalhão .rle infantaria - comandante, tenente coronel Manoe l 
Gonçalves Cardoso; fiscal, major Jeremias Jo !ié Tavares; aiudante, 
capitão Gotlieb José Bocorni ; comandantes de companhia, capitães 
Aparício Gonçalves Borge~, Ildefon so Carlos de Figueiró, Diogenes 
Braziliense Pinheiro e J úlio José Beckhausen; subalterno s, lºs tenen· 
tes Artur de Vilhena Oliveira, Carlos Guasque de Mesquita; 2°s ditos 
José Gonçalves Cassemiro , Edmundo de Castro Ferraz, Felisberto 
Corr êa de Barcélos, Justino Marq ues de Oliveira, Domingo s Mazzili, 
José Corrêa dos Santos, Alencastro Braga de Menezes, Waldemar Fer
r az, Alfredo Rodrigues da Sill va e Hamilton de Andrade Leão; capi· 
tão adido, Feliciano Paula Guterres Jun ior . 

Companhia de Metralhadoras Pesadas - comandante, capitão 
Orlando Guimarãe s; subalternos, lºs tenentes Pedro José de Almeida, 
Jo sé Pinh eiro, ZOs ditos Ramiro Barcélos Feio, João Guimarã es, Remo 
Segiaro e Lotar de Souza Kroef. 

Pelotão de cavalaria - comandante, 2º tenente João Scherer. 
21° corpo auxiliar - comandante, major Otacílio Fernand es; co· 

mandante s de esquadrão, capitães João Galo Bazan e Braulino Cor· 
rêa de Souza ; subalternos, 1°s tenentes Francisco de A.vila Corrêa 
(ajudante), Afonso Oliveira Cardo so, Alvim de Oliveira Costa; 2ºs 
ditos Alcides Duarte, Cóca Barc élos, Nilo Azambuja , Jacques Alves 
Nogueira, Gomercindo Cantilio Alves, Luiz Rôla Luca s, Armando 
Cruz, Bernardino Gonçalves da Silva e Alexandre da Costa. 

A exceção do 1° tenente Artur de Vilhena Oliv eira, que, cinco 
dias após a chegada ao Maranhão, regressou doente ao Rio Grande, 
todos os demais oficiais tomaram parte nas operações. 

A 1 ª· companhia do 3° batalhão de infantaria, sob o comando do 
cap1tao Ãpanc10 Gon çalves Borges , como Ja vunos, atuou isolada, ten-
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do , por isso, seu comandante apresentado, ao regressar, um diá1:o do:, 
principais acontecimentos. , . . 

P or êste documento, ficamos sabendo que, apos a parh~él; ~a c1· 
dade do Rio Grande, no vapor Campos Sales, ~ estad~ samtan? do 
pessoa l do Desta camento não era bom: grass:mao a gripe, de fo:ma 
endêmica, não comportando a en:fermana de bordo_ todos os doenle:,. 

Na tarde de 3 de janeiro, vítima de pneu monia, faleceu o soldad? 
J oão Manoel Fer ,eira Dia ;:, cujo corpo foi lançado ao mar. Esta cen· 
mônia tocante, no·la descreve assim o diádo : 

"3·1-1926. Pe la tarde, :faleceu o soldado da l". compa· 
nhia, João Manoel Ferre ira Dias, vitima de pneumonia, 
Às 18 horas , teve lugar o lançamento ao mar do corpo do 
desventurado camarada, em águas do Rio Grande do X orle. 

Foi uma cerimônia tocante. Formou todo o pes soal do Der· 
tacamento , desarmado, ficando a minha companhia no 
lugar onde se procedeu o lançamento ao mar, para pres 
tar-lhe a última homenagem. O morto foi conduzido por 
graduados da companhia e ao aproximar-se do tombadi :ho, 
onde também se achavam todos os oficiais , a um silvo de 
apito que dei, os oficiais e a companhia se descobri ram 
r espeitosamente, ao mesmo tempo que a música execu 
tava uma marcha :funebre. Cessado o funeral , o ~r. majôr 
Sobral usou da palavr a, fazendo referências ao mo:-to, 
com palavras que a todos comoveram. Muitos choravam. 
Era o primeiro cama rada, que :falecia na expedição, lon· 
ge da terra na tal e dos seus." 

Quando o Desta camento marchou para o interior do Estado do Ma· 
ranhão , a 19, a companhi a permaneceu em São Luiz, com a missão de 
montar guarda da Penitenciária. 

A 1° de :fevereiro, recebeu ordem de seguir , via marítima , para 
Forta le~,i (Ceará), de onde, na primeira condução , devia transpo r
tar-se para a extremidade sul da linha férrea Batur i té·Missão Velha, 
tendo i::or objetivo , enquanto aguardava a chegada do grosso do ~ a
talhão- man ter vigilância sôbre qua lquer movimento dos r ebeldes, 
na regi ão, de modo a poder bate·los, mesmo que, pa1·a isso, fosse neces · 
sário afastar -se aiguns dias daquele ponto. 

Em marcha , na cidade de Baturité , re cebe u nova ordem, devendo 
dirigir ·se pa1·a Umarí , pelo que desembarcou na estação Bai::,.-io, se· 
guindo daí a cav alo para seu novo destino. 

A 7, foi solicitado o auxilio da companhia para, em cooperação 
com um a ala do 5º batalhão da Fôrça Pública de São Pau lo, aú também 
em oper ações, bater fortes grupos rebeldes , assinalados em Enxabos, 
a 4 leguas de São João do Rio do Peixe, na Paraíba. 

Modificando-s e, porém , a situação, foi mandada estacionar no po· 
voado Souza, onde recebeu ordem de procurar junção com o Desta· 
c~-n:iento major Otacilio Fernandes (21º corpo auxiliar), do qual pa s· 
sana a fazer parte. 

Marchando através de zona de sertão, abrindo picadas a facão, 
atigiu o povoado São Francisco, que fôra saqueado pelos reb eldes e 
visitado, também, pouco antes da chegada da companhia, pelo bando 
do famige rado L ampião. 

Finalmente, a 25, na localidade denominada Paus Pretos. reuniu
se ao Destacamento major Otacilio, com o qual marcha va o pelotão de 
metralhado ras que, de São Luiz, saí ra com o 21º corpo auxiliar. 

A 6 de março , a compa nhia pass ou a fazer parte do Destacamento 
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Costa Néto, acbando ·se en tão, na cidade de Bel em do Cabrobó,em 
Pernambuco. 

Movimentando-se daí, transpôs, a 8, o rio São Francisco e pene trou 
em te rritório baiano, continuando as marchas. 

Na cidade de Andaraí, a 14 de abril, recebeu ordem de recolher-se 
a Salvador, que atingiu a 20, partindo a 27 para o Rio ri~ J aneiro. 

A viagem para a Capita l Federal, onde a companh.c1 chegou a 1° 
ele maio, não foi das melhores; viajando no vapor cuiabá , que con· 
c!uzia cerca de 1. 600 homens, a alimentação fornecida era escass íssima, 
hayendo praças que até fome passaram . 

No Rio de Jan eiro, a 10, foi dissolvido o Destacam ento Costa Né· 
to e a companhia ficou acantonada na Vila Militar, aguardando or 
ce,1s. Enfim. a 17- reuniu-se ao batalhão, do qual estava afastada desde 
janeiro. Em seu último boletim, disse o capitão Apar ício : 

"Incorporação ao batalhão . - A companhia reune-se 
hoje ao bata ' hão e ao nosso Destacamento , depois de uma 
separação por espaço de 4 meses, em São Luiz do Mara 
nhão, e ter operado cont ra os sediciosos isoladamente e, 
posteriormente, fazendo parte dos Destacamentos major 
Otacílio e Costa Néto, atravessando os Estados do Ceará, 
Paraíba , Pernambuco e sertão baíano , num per cur so de 
300 legua s, mais ou menos, em marchas penosas e difíceis, 
já pelas condições naturais das regiões percorridas, agrava· 
das com a pa ssage m dos rebeldes, já pelas marchas diárias , 
em que parte do pe ssoal andava desca lço e a pé, por falt a 
de animais, mal alimentado, sob chuvas constantes, mas 
sempre de animo alevantado." 

Quanto ao 21º corpo au xili ar, que, como vimos , logo após a che· 
gada ao Maranhão, separou-se do Destacamento Tra vasses, valer -nos· 
Emos do relatório de seu comandante, par a historia r a sua ação. 

Deixando, a 7 de ja neir o, a cidade de São Luiz, rumo a de Flo· 
res, a 9, o major Otacílio Fernandes recebeu or dem de or ganizar 
um des tacamento , sob seu coman do e consti tu íd o pel o 21º cor po au· 
xiliar, pela 1 ª companhia do 3° batalhão de infantaria que, entre 
tanto , ainda permanecia naquela cidade, por um pelotão de me· 
tralj,ado ra s pesadas, que com êle seguira, e por um grupo de comba · 
te da For ça Policial do Piauí. 

Foi dada a êsse Destacamento a missão de atingir rapidamente 
a reg ião de Barras do Maratoam, por Livramento, de onde devia se
guir ao encalço de uma coluna rebelde, de cento e poucos homen s, 
ao mando do tenente J oão Alb ert o, que se ac hava na região de Li· 
vramento, P eriperi e Piracuruca, afim de dest rui -la . 

Ini cia ndo as operações, a 13, alguns dias depois reun iu-se o Des· 
tacamente com uma coluna ao mando do tenent e Ga ioso, conforme 
ordem qu e recebera, passand o am bas as for ças a operar em con· 
junto, dand o-se a junção na cidade de Pedro II . 

Depoi s de uma série de ma rch as, por terre no s dif íceis, ac hava-se 
o Destacamento major Otací lio, a 17 de fevereiro, na cidad e de Vi· 
la Béla , onde foram recebi da s informações exatas, que davam os 
rebeldes à margem esq uer da do rio P ajeú , a 3 léguas de Flore sta, 
procurando pa ssar para a m argem direita. 

A 18, com 120 homens, o major Ota cílio atrav essou o cita do ri o 
e iniciou a marcha em per seguiç ão aos rebeldes. enquanto o re s· 
tant e da t ropa ficava sob a dire ção do tenente Gaioso, efetu ando a 
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passagem do rio , operação que se tornava difi cil, devido à ch eia. 

Daí em di ante , assim descreve o major Otacilio : 

"No outro dia, às 12 hor as- atingim os o povoado de 
Nazaré 4 leguas aquém das posições revolucionárias. 
Na impossibilidade de atacar nesse dia, não só pela dis· 
tância , como pela fal ta de conhecime nto do te rr eno, mar · 
chamos, às 14 horas- de Nazaré, levando conosco um va
queano civil. que nos conduziria a um local para acam
pam ento, 5 quilometras aquém do acampamento rebelde. 

A nossa espectativa de chegarmos ao local de acam· 
pamento com dia não foi, entretanto, possivel, tendo de, 
sob forte chuva, continu ar a marcha durante a noite, na 
certeza de que teríamos um local para descanso da cava· 
lhada e da tropa, afim de atacarmos pela manhã do dia 
seguinte . 

As informações do nosso vaqueano não eram intei_ 
ramente exatas, a respeito do ponto que 1:2retendiamos 
atingir, e, às 20 horas , surpreendemos os rebeldes e era
mos tambem sur preendidos pela vista dos fogões do seu 
acampamento, que julgavamos mais longe. 

Falhando, portanto , as informações que tinhamas e 
tendo o vaqueano fugido, abandonando o seu proprio ca· 
valo na ocasião em que os esclarecedores pressentiram 
as sentinelas inimigas- fomos forçados a permanecer em 
posição defensiva diante da inconveniência de iniciarmos 
o ataque à noite, em terreno e posições inimi gas, comple 
tamente desconhecidas. 

A 20, pela man hã , atacamos as posições do inimigo, 
c{eslocando·o e batendo-o nesse primeiro encontro, o 
qu e esclarecerá o rap ido teleg ra ma-parte , feito, ainda no 
campo da lu ta: 

"Oficial. Urgentíssimo. Major Taborda. Chefe Estado 
Maior. Forta leza. Comunico·vos que , depois forçadissima 
marcha. nossa vanguarda 120 homens, por mim comanda· 
da, ontem , às 20 horas , estabeleceu contato coluna rebel · 
de , 200 homens , comando Siqueira Campos, em posição 
emboscada sede fazen da Campo Aleg r e, situ ada margem 
esquerda Pajeú , nordéste Floresta. Hora avançada e faL 
ta conhecimento terreno não nos permi tiu r etribuir ime
diatamente fogo suas sentinelas. Dia nte do exposto, or
ganizei-me defensivamente frente fazenda , para inici ar 
ataque madrugada hoje. Clarear dia, 5 horas, fiz avançar 
t rês pe lotões, comand o capitão Bazan, tenente s Alexandre 
e Bernardino, fim apoiados resto fôrça asrnltar acampa· 
mento rebeldes, sit uado 500 metros. Aproximação li nha 
reb eldes romperam fogo sem conseguir deter avanço nos· 
sa tropa, que sob int enso tiroteio, caíu sobre acampa
m ento inimigo, faz_endo pr esa algumas arma s, cavalos , 
selas, cangalha, assim como os rebeldes P edro de Sou za 
Quito , Manoel Ota cilio Cardo so, ambos do 3ª R.C.1., e o 
civil Manoel Jo sé do Nascimento . 

Esta hora , nossa tropa continua contato reb eldes 
não sendo possível conhecer numero suas baixa s. Temos: 
por enquanto , uma praça fer ida. 

& 
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Cau sou entusiasmo a êste comando a par bravur a e 
sangue frio todo s nosso s oficiais e soldado s, ação ene rgica, 
decidida , tenente Alexandre da Costa , agindo flanco di · 
rei to. 

Pr isioneiro s, visivelmente confundidos. dizem que Si· 
queira Campos aqui procw·a proteger pa srnge m grosso 
coluna para marg em di reit a Paj eú, acim a Flore sta . Tendo 
minha fôrça pas sado a nado êsse rio , muito acima ponto 
visado, acredi to en contrar em êles séri as dificuldad es na 
execução dessa manobra , restan do-nos, porem , esperança 
ser possível, se auxiliados forças margem oposta, aniqui_ 
la -1os nessa pasrngem. 

Fim apoiar minha tropa , enviei, on tem , portador pedir 
tenent e Gaioso aproximação urgente infantaria , bem como 
resto força ficou passa ndo P ajeú. De Campo Alegre , às 
8 horas do dia 21 de fevereiro. Atenciosas saudações. Ma
jor Otacilio. 

Estava, assim , estabelecido o contato do Destaca mento com os re· 
beldes que, pelas 9 horas do mesmo dia 21, abandonaram o campo da 
lut a, fu gindo rnb per seguição da fôrça legal. 

As operaçõe s- daí em diant e, assim as descreve o major Otacílio: 
"Fugia m êles na dir eção do rio Paj eú, atingind o a 

sua mar gem, ant es do que passamos a 3 quilometra s, o local 
onde acam pava o grosso reb elde . No rio Pajeú , retroce· 
deram pela margem esquerda acima, até alcançar a linha 
telegráfica Floresta - Vila Bela. na região de Vila Bela. 
As 20 horas, atin gimos o entroncamento de dois trilho s 
que seguiam , um para Vila Bela e outro para Nazaré. A 
forte chuva desse dia ha via apagad o completamente o ras _ 
to da coluna rebelde. Nas proximidades , não encon tramos 
quem nos prestasse informações. Sabíamos, entretanto, que 
estavamos a pequena distância de Naza ré, ond e chegamos 
às 23 hor as, encontrando aí as forças que esperavam os, 
não resta ndo dúvida, portanto, que os reb elde s tinham se
guido direç ão de Vila Bela . 

P ela madrugada de 22, com todo o meu Destacame nto , 
mais o do tenente Gaio so, com exceção de 2 pelotões deixa 
dos em São Miguel. marchamo s na direção de Vila Bela. 

Os rebeldes, após ligeiro de scanç o, nessa noite, na fa· 
zenda Roça Nova . a 4 leguas de Nazaré , continuaram na 
me sma direção de Vila Be la. Ao alcançar a fazenda de São 
Miguel , foram atacado s pelos pelotões aí locali zados, sob 
o comando dos tenentes Arraz e Brito, sendo obrigados no· 
vamente a retroced er e tomar, em Roça Nova , a est rada 
para Barro Vermelho. Enquan to isso , recebíamos vaga s 
informações do encontro que se dava em São Miguel. Na 
impo ssibilidade de forçar o Destacamen to a marcha rá· 
pida , novame nte retirei 120 homens , dos m elhores mon 
tado s, e, a galo pe, segui , junta ment e com o ten ente Gaioso 
em proteção a São Miguel. ' 

An tes de aí chegar mos, encon tr amos a re tag uarda re · 
beld e, que proc urava deter_nos em Roça Velha, afim de 
prot eger a retirada do grosso da coluna de Barro Vermel ho . 
Aí travou- se sério encontro, tendo como resultado o aba n
dono da posição pelos rebeldes, deixando . nova mente, em 
nosso poder , cavalos ensilha dos, objetos de uso, um~ 
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deira nacional, a:-mas, muniçõ es e um prisio neiro . 
Enquanto isrn, a vanguai ·da rebelde era, em Barro 

Vermelho, atacada por contingente da fõrça cearense, so
frendo da mesma fórma sérios pre juízos . Acossados, as
sim, os rebeldes, conforme posteriormente informaram 
g tias e pr isionei ros, alguns de seus chefes fala1am er.i 
rendição , que não foi discutida entre êles. pe!a dispe rsão 
em qu e sua s tropas se achavam, fugindo por trilhas e ca· 
tin gas, em direção de Rochedo. Tiveram nesses dois dias 
de luta com as tropa s legais inúmeros morto s, sendo 11 
somente conosco. 

Con seguimos, assim, evitar a fuga dos rebeldes para 
oéste, desincumbindo-nos, po :tant o, da missão que, nesse 
,entido, nos havia sido dada , conforme mencionei ante
riormente. Derrotados e desmoralizados completamente, 
iniciaram os rebeldes urna fuga desordenada por veredas 
e caminhos intra n sitáveis, levando, agora, mais do que 
nunca, a devastação e o aniqui lamento à propried ade e a 
tudo que pudesse servir de recurrns à nossa tro pa. 

Trilhando no seu próprio rasto , marchamos. assim, no 
seu encalço. até Rochedo , no riacho Navio. Aí chegamos, 
a 24, à noite. onde acampamos , encontrando, corno sem · 
pre , tudo abandonado e saqueado." 

Tendo recebido ordem de dirigir-me para Belém do Cabrob ó, para 
ali marchou o major Otacílio, com sua vanguarda de 120 homem , dei· 
xan do o resto do destacamento em caminho para a mesma localidade. 

A 7 de março. atingiu Var zea da Ema , onde encontrou o primeiro 
acampamento rebelde, deixado no dia anterior. 

E continua o relatório : 
"Daí para diante, não encontramos mais quem nos 

fornece sse, com ca 1ma, uma informação precisa. Estava
mas em plena zona infestada pelos rebeldes e que era por 
êles devastada na prática do mais injustificáve l vandalis 
mo. Restava-nos somente seguir o seu rastro com algumas 
horas de diferença. 

Assim, atingindo, a 7, ao meio dia, Cacabocó, encruzi · 
lhada das estra das que conduzem a Canudos, Monte San 
to e Uauá. Aí, o rastro se tripartiu , tudo indicando que os 
rebeldes, já tendo nos pressentido na sua retaguarda. pro
curavam desviar -nos do seu enca!ço, pret en dendo atingir 
a via férrea e empregando os mesmos meios de que já ti
nham lançado mão em Pernambuco , para cortar-nos todos 
os recur sos, não só em remonta como em alimentação e 
informações, sendo o seu principal processo ameaças de 
tortura e morte ao rude sertanejo, caso depois de ter se 
aproximado de nós, caísse novamente em suas mão s. 

De Cacabocó , marchei para Uauá, por ser a estrada 
mais curta para alcançar o gro sso da coluna rebelde , che
gando aí nesse mesmo dia, às 23 horas , onde encontrei o 
3° batalhão da Policia Paulista. 

No outro dia, continuei a marcha, esforçando-me em 
alcançar o mais rápido possível o objetivo colimado antes 
da via férrea. Poucas horas depois , entrei em contato com 
elementos disper sos da retaguarda rebelde, com quem não 
podia me deter em virtude de pretender caír sobre o 
grosso do inimigo, certo de que podia contar com o apoio 

• 
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de tropas que dever iam , seg undo in fo:mações, est ar guar
necenâo a estrada de ferro . 

Assim- ne sse me smo dia, pela man hã- fiz prisioneiro o 
rebelde Carlo s Ramo s, do 4º bata lhão paulista, e à tard e, 
punha em deb andada pequeno piquete rebelde na .fazen
da Testa Br anca . 

No dia seguinte, ao meio dia, em nosso acampam ento, 
e ,amos atacados por um grupo rebelde- que debandou lo
go ao nosso prim eiro con tra- ataq ue, sem resultado algum. 

Ainda no · acampamento do dia seguinte , Ipuia , as nos· 
sas patrulhas surpreenderam as patrulhas ini migas , fazen
do prisioneiro o re belde Olmi ro Soares de Olivei ra e to· 
mand o alguns animais ensi:hados. Com essas peq uenas es· 
caramuças, não conseguiam os rebe ldes o seu intento de 
deter·nos a march a. 

A 13, na fazenda Santo Ant ôn io, alcançavamos a reta
guarda rebelde, trav an do ligeiro ti roteio, qu e deu como 
resultado a retirada do inimigo, 2 morto s e 16 animais 
bon s. alguns selados. 

A 14. esta vamo s a 10 leguas da estrada de ferro. Or
gani7é, pe la mad rugada, a tropa par a uma marcha for · 
çada até caír sôbr e o inimigo que, estavamos certos, en· 
contrando tropas na via férrea, não poderi a esquivar-se, 
de modo algum , ao combate qu e vínhamo s procu rando. 
Pa ssan do 14 em mar cha , dia e noite , através de veredas 
intran sitávei s, atin giam os a estrada de ferro , no quilome
t ro 400, no lugar denominado Mas saróca, ponto por onde 
os rebe lde s passaram ne ssa noite." 

Da í, ainda em cumprimento de ordem, o Destacamen to continuou 
a per seguição dos rebe ldes , qu e fugiam em d ireção de Lavras Dia · 
mant ina , ond e- como último re curso, dividi ra m-se em pequenos gru
pos. 

Nessa marc ha, alcanço u Rio da s Contas , 40 légu as aquém da fron 
tei ra norte do Estado de Mina s Gerais, comp:etando aí 2 . 500 quilom e· 
tros de perc urso. 

Como se vê dos relato s fe itos- apenas o 21º corpo auxiliar conse
guiu estabelecer conta to com a coluna reb elde , em fuga pelo nordéste 
do Pa ís. Isto. porém, não diminui u, em nada, o valor dos demais com· 
ponentes do Dei:ta camento Travassos. é 

Se a outras unidade não tiveram oportunidade de terçar armas 
com o adver sári o. nem por isso menores foram as privações que ar
ro staram , os sacrifíci os que suport aram com esto icismo e galhadia, em 
pr ól do restabelecimen to da ordem no território nacional. 

Todos cum priram o seu dever , nobremente, merecendo das au· 
toridades a que estiveram subordinados os mai s rasgados encômfos, 
pela disciplina, lealdade e devotamento com que souberam conduzir -se . 

Nem semp re é combatendo , a ferro e fogo, que se pr esta m os gran
des serviço s à P át ri a. Pre stam·nos , também, aqu eles qu e, silenciosa 
m ente, cooper am nas operações militares , pers eguindo, afugentand o o 
inimi go- desmoralizand o-o e obrigando -o a render-se às contig ências 
dos acontecimento s . 

Apó s o re lato das operaçõ es das un ida des que const ituíram o Des
tacamento Travassos , no nort e e nordéste da República, rehto que 
preferimos fazer integralmente , sem interru pções de ordem cron oló· 
gica, afim de não quebrar a sequência dos acontecimentos , voltemos 
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a outros assuntos dos primeiros meses do ano de 1926. 

Assim, por decreto n° 3.593, de 20 de janeiro , o govêrno resolveu 
extinguir os lugares de capitão comandante do Grupo de Metralhado-. 
ras e da Escolta Pr esidência! e criar o de major comandante das mes
mas unidades. 

Logo depois, a 26, por decreto n° 3.595, dispunha tamb ém que os 
lugares de asfistente do pessoal e assistente do material fossem exerci · 
dos por tenentes coronei s. 

Como decorrência dos pronunciamentos armados havidos no Es
tado, era mantida severa vigilância em toda a fronteira com as Re· 
públicas do Uruguai e Argentina, empregando-se , nesse mistér, fôr
ças do Exército e da Brigada Militar, estas postas à dispo sição do go
vêrno federal, para operações de guerra. 

Havendo ameaça de nova invasã o, o comando da 3ª. Região Mili 
tar resolveu intensüicar a segura nça na fronteira de Bag é, fazendo 
seguir para êsse município o 2º regimento de cava laria, aquartelado 
em Livramento, o qual ali chegou a 13 de fevereiro, estabelecendo, 
em seguida, div ers os postos de vigilância na linha divisória. 

Cessa das as cau sas determinantes de tal providência, o regimento, 
a 11 de maio, retornou á sua sede. 

Por essa ocasião, o coronel Antônio Pimenta da Cunha, coman
dante da 6ª. Brigada de Cavalaria, com quartel genera l naquela cida
de. dirigiu ao comandante geral o ofício a seguir, em que enaltece os 
serviços da briosa unidade: 

"Cosoante determinação do sr. comandante da 3ª. 
Região Militar, regressou ante-ontem para a sua sede, em 
Livram ento, o disciplinado 2° R. C. da Brigada de vosso 
digno comando. Prevalecendo-me do ense jo desta parti
cipação, cumpro indeclinável dever declarando_ vos que o 
2° R. C. que, desde 14 de fevereiro último, se achava à 
minha disposição, cumpriu sempre a inteiro contento, com 
a máxima prestesa, boa vontade e a melhor intuição, to
das as missões que lhe foram confiadas no serviço de vi· 
gilância da fronteira de Bagé. 

Todos , oficiais e praças, sem a menor di screpância, 
pautaram sempre sua conduta dentro da mais rigorosa 
disciplina , de modo a deixar profundas simpa tias tanto no 
meio civil como militar, desta cidade. 

Conquanto seja proverbial tal norma de conduta nos 
corpos da valorosa Brigada Militar, apresso ·me em acres
centar também os meus melhores louvores ao experimen 
tado regimento, óra restituído à sua caserna, pela coadju- · 
vação eficiente e proveitosa prestada ao meu comando, o 
que com muito prazer vos comunico." 

A 3 de junho , chegou a Pôrto Alegre, em visita ao Estado, o pre_ 
sidente eleito da República, dr. Wash ington Luiz P ereira de Souza. 

Para pre sta r-lhe continências, formou um desta camento de tropas 
do Exército e da Brigada Militar , do qual fez parte do 2º batalhão de 
infantaria . 

Depois de alguns dias de perma nência em Pôrto Aleg r e, s. ex. per
correu o interio r , tendo estado nas principais cid ades. O tr em espe· 
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cial em que viajou foi sempre guarnecido por um esqu adrão do 1° re· 
gimento de cavalaria. qu e o acompanhou, em seu reg ress o, até a cidade 
de Ponta Grossa, no Estado do P araná. 

Em outubro, comemora ndo o centenário de pra ça militar de Jo sé 
Joaquim de Andrade Neves , o imortal Barã o do Triunio, realizaram-~e, 
na cidade de Rio Pardo, berço de tão ilustre riograndense, dive rsas 
comemorações. 

Entre estas , hou ve uma parada militar , em que tomaram parte 
cont ingentes de diversas unidades do Exército, num total de cêrca 
de 3.000 homens. 

Convidada a tomar parte, a Br igada Militar mandou àquela cida
de a Escolta Pr esidência! , sob o comando do capit ão Arist ide s Krau_ 
zer do Canto, levando o efet ivo de 4 oficiais e 70 praças. 

Comandou a força em parada o major Eli ezer Abott , que dirigiu 
ao comandante geral expressivo ofício , no qual declarou que , tendo a 
Escolta Presidência} "pela sua correção e galhardia, se conduzido ao 
ponto de satisfazer as exigê ncia s de qualquer critico", apre sentav a·lhe , 
por isso, de envolta com os seus agradecime nto s, pelo concurso pres· 
tado, as mais calorosas felicitações pelo elevado grãu de instrução e 
disciplina. 

Também cooperou nas homenagen s, tomando parte na para da e em 
outras solenidades, a fanfarra do 1° regimento de cavalaria , vinda de 
Santa Maria. 
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CAPtTULO X XI V 

- Levantes mi litares em São Gaôriel e Bagé. 
Rev olta da guarnição federa l de Santa Maria e 

ação do 1° regimen to de cavalaria. - 4° esq1iadrão 
do 1° regimento de cavalaria, operando isolado. -
Combate do Seival- - Depoimento do coronel Lu iz 
Carlos ,de Morais . - Combate das pontas do Pe· 
qiterí. -

Não content es com os grandes preJw zos Ja caus ado s à economia 
nacional , com o luto, a orfandade e o desassossêgo levados a inúmeros 
lares, espfr ito s desva irado s. mais uma vez , conturbaram a ordem no 
Estado, iniciando-se o movimento por levante s parciais de unidades do 
Exér cito . , 

Assim, na noite de 13 para 14 de no vembro, em São Gabriel , su
blevou-se uma parte do 9° regimento de cavalaria independente , que 
imediatamen te abandonou o quartel, indo postar _se na Pont e Seca, 
im ediações da cidade , onde foi atacada pelo s eleme nto s que se con· 
servaram fiéis ao govêrno; após pequena resistênc ia , os rebelados 
fugiram. 

No dia 14, em Bagé , praças do 3º grupo de arti lharia a cavalo , 
chefia das por um sargento, vindo no dia anterior de São Gabriel, a· 
:-1otinaram·se , cometendo desat inos no interior do quartel. 

Quan do procurava acalma- las, foi friamente assassinado o -1° 
tener te da unidade , Alvaro Cruz Marques. 

C ente do que ocorria , dirigiu- se imediatamente para o loca l o 
capitão Felix de Azambuja Brilhante , que, agind o com energia e 
sangue frio admirá veis, consegu iu dominar a sit uação , sendo prê sos 
os sublevad os. 

O mais graYe de todos os pronunciam entos , porém, deu -se na 
cidade de Santa Maria, onde rev oltaram -se um batalhão do 7° regi· 
menta de infantaria - uma companhia de metralhador s pesadas do 
mesmo, o 5° regimen to de artilha ri a e a 3ª . esquadrilha de aviação, 
'odos pert encente s à guarnição federal. 

Há muito- vinha a cidade sendo inundada de boato s, que davam 
com o certa a revolta de elementos da guarnição federal e, constan· 
temente, eram levada s denuncias ne sse sentido ao comandante do 
1° regimento de cavalaria da Brigada , ali aquartela do, major Aníba l 
Garcia Barão, que exercia o cargo interinamente , por estar licen· 
ciado, para tratam ento de saúde , o titular efetivo , ten ente corone l 
Cândido Alves de Mesquita. 

A princípio, aquele oficial pouca importância ligava a tai s de · 
núncias, porque julgava impo ssível que elementos de tanta respon
sabilidade e qu e demonstravam o mai s perfeito entendimento com 
a população local , tivessem tai s propositos. 

Não obstante , fiel à máxima de - confiar , desconfiando - , o 
major Barão, sem fazer alarme , sempre tomava medidas capaze s de 
evitar uma surpresa de!'agradável. 

Nas vésperas do dia 16, nova denúncia , e esta trazia por pes· 
sôa idonea , m erecedora de absoluta fé , veiu conf irma r as anteriores. 

A eclosão dos levantes de São Gabr iel e Bagé , o qu e determinou 
seguisse para aque la cidade o 4° esquadr ão do 1º regimento, fez 
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com que o coma ndante da unidade determinasse medida s de pre
caução, na previsão de que aqueles pronunciamentos viessem a ter 
ramüicação em outras parte s do Estado. 

De par com essas medida s, procurava sondar em rodas milita· 
res, e mesmo de civis, alguma coisa que mel hor o orientasse para 
firmar um ponto de partida para a natural reação , caso viesse a 
concretizar-se a ameça. Com o auxilio de dedicados camaradas do 
Exército, tais sondagens tiveram resultados sa tisfató rios, adquirin· 
do-se, ass im, a certeza de qu e o levante era fato resolvido, igno
rando -se, porém, quando e como estouraria. 

Na noite de 15· para 16, com exceção do 4° esquadrão que, co· 
mo vimos, seguira para São Gabriel e de elementos destacados em 
outros municípios , todo o restante do pe ssoal do regimento per
noitou em quartel. 

Estabeleceu o major Barão um regular serviço de segurança, 
para prevenir alguma sur pr êsa. 

Pelas 5,30 horas da madrugada de 16, dois dispáro s de artilha 
ria reboaram por toda a cidade. Era o sinal da revolta , confirmada, 
em seguida por um tPleíonema de um oficial do Exér cito ao oficial 
de dia ao 1 ° regimento. 

Diant e da grave anormalidade que se esboçava, o comandan
te do lº regime nto tomou um a serie de providências, fazendo reti· 
rar em seguida o pessoa l pa ra fóra do edüicio ; reforçar o serviço 
de segurança; determinar qu e viessem para o quartel todos os au
tomoveis de aluguel, que estavam nas praças e marchar, o mais 
breve possível, para o cen t ro da cidade. 

No relatorio das operações que apresentou ao comandante geral 
da Briga da, aquela autoridade assim justificou tais provid ências : 

"A primeira de stas providências se impunha, visto 
o inimigo dispôr de artilharia que , se bem dirigida, pode
ria destruir nosso quartel em poucos momentos, visto 
não oferecer o mesmo nenhuma resistência a esta es
pecie de fogo; 

a segunda - para que tivessemos tempo para o de· 
senvolviment o, caso o ataque fosse imediato , mesmo sem 
a preparação da artilharia ; 

a terceira - para termos meios ra pid os de locomoção 
que o in imigo não qui z ou não soube aproveitar (pontos 
máxima da elevação que divide a cidade), como, tam· 
bém, para garantir os estabelecimentos bancários. Es· 
trada de Ferro e repartições públicas ." 

Ia o regimento seguir para o centro da cidade, quando chegou 
ao seu quartel o tenente coronel João Moreira Cezar Barroso, coma n· 
dante do 5º de artilharia, o qual assumiu o com and o da praça, por 
ter sido prisionado pelos rebe ldes o coronel Enéas Pompilio P ires, 
comandante da 5ª. Brigada de Infantaria. Inteirado da s providências 
tomadas, e aprovando-as, determinou o prosseguimento das opera 
ções , estabelecendo o seu P. C. no próprio quartel do 1 ° regimento. 

As 7 hora s, precedidos de uma patrulha, sob o comando do 1° 
tenente Alvaro de Aguiar Rita , os homens do 1° regimento puzeram· 
se em marcha de aproxi maç ão para os postos pré-d eterm inados , os 
quais foram atingidos sem oposição, por terem as patrulhas rebel
des recuado precipitadamente, à aproximação da fôrça legal, ocu-
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pando , então a linha formada pelas avenidas Rio Branco , rua s Mar e· 
chal F loriano e lpiranga , desde a estação da Estrada de Fer ro até 
o Hospital de Caridad e. 

Os re volto sos formavam duas linha s: a primeira, lp é, rua Ma r
qu ês do Herval, potreiro s de dona Felizinha , encô sta parale la à rua 
7 de setembro; a segunda, Prado , frente do Cemiterio, quart eis dos 
70 e 5º regim entos e proximidade s do quilom etro 2 da linha fér r ea , 
da front eira. 

Cerc a de 7,30 horas , os rebeldes romperam o fogo, respondido 
em toda a linha ; empregaram êles, principalm ente , a ar tilharia , 
que fez sómente estrago s em pontos próximo s aos posto s de defesa, 
não cau sando maiores prejuizos , por estarem as alça s dos canhõe s 
m al reguladas. 

Às 9 hora s, combinando fogo e movimento, tentaram um envo l· 
vimen to pelo flanco esquerdo das linhas legalistas , tendo , em conse· , 
quên cia , entrad o nessa posição o esquadr ão do capitão Honorio 
J osé Téles. Fru strado o golp e por êsse lado , pretenderam faze r o 
mesmo pelo flanco dire ito , o que determinou fosse êsse ponto re · 
for çado pelo pelotão do 1° tenente Fernando Cândido da Silva , que 
foi postar-se na ru a 7 de setembro . 

Com êstes de slocamento s, a linha de defe sa ficou as sim constitu ída : 
flanco direito - na rua 7 de setembro , apoiado na serrania exis

ten te no prolongamento dessa rua , o pelotão do 1° tenente Fernando 
Cândido da Silva , post eriormente auxiliado pelo pelotão do 1º tenen 
te Ben to Alves Coelho , do esquadrão auxiliar de Cachoeira; praça da 
Inter.dência , defe ndida pelo s pelotões dos 2°s tenentes Juvenal Pereira 
e Po:npílio Quites, do 3º esquadrão; rua Silva Jardim, esquina da ave · 
nida Rio Br anco, ocupada por elementos da me sma sub-unidade , sob 
o cor.1ando dir eto do capi tã o Jor ge Pe legrino Ca stiglione , auxiliado 
pelos 2ºs tenen tes Ad alardo Soare s de Fre itas e Sílvio Madeira Duarte ; 
r ua dos Andrada s, esquina da mesma avenida , por praças ainda do 3º 
esquadrã o, sob o coman do do 3° sargento Ed son Ketzer e, depoi s, do 
2º tenente Ranulfo Carn eiro , do esquadr ão auxiliar de Cachoeira ; rua 
Venâncio Air es, esqu ina da Mar echal Flori ano, defendida por pr aças· 
do esquadrã o acima, ao man do do 1º sar gento Car los Leite Cân diota ; 
rua dr. Bozano, esqu ina da Marech al Floria no, defe ndid a por um a 
guarnição do pelotão de metr alhadora s, rnb o comando diret o do 1 ° 
tenente J oão Sche rer , o qu al, depois , fez uma série de desloc amento s, to
man do posição sucessiva mente , na rua dr. Bozano , esquina da Mar
quês do Herval, na pra ça do Tenis, na rua Niederauer , esquina da 
Marech al Floriano e, fin alment e, no ponto de onde partira inícialm ente ; 
rua Mar echa l Floriano , esquina da s ruas Niederauer, Tuiutí e lpiran ga 
e par te esquerda do Hospital de Caridade, defend idas pelo lº esqua
dr ão, sob o comando do capitão F elipe Jo sé da Silva e ocupado s os 
postos pelos pelotõe s dos 1° tenente Alvaro de Aguiar Rit a, 2ºs dit os 
J anuári o Simões dos Santo s, Serafim Antônio de Souza Filho e lº sar
gento Arão de Sou za Guterres, e uma guarni ção do pelot ão de metr a
lhadoras, ao comando do 2° tenente Altivo Barreto Alves; 

flanco esq uerdo - apoiado no Seminário Diocesano e ocupado pe· 
lo 2º esquadrão , ao comando do capitão Honório José Téles, auxiliado 
pelos 2°s tenente s Inácio Hemet ério Soares e Manoel J osé da Silva, 
êste do 7° regimento de infantaria . 

A situação da s linhas legalistas não foi modificada durante toda 
a ação, por se ter o adversário mantido na defensiva até o final. 

Cêrca das 18 horas , viajando em composição especial, chegou a 
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Santa Maria o esquadrão auxiliar de Cachoeira, sob o comando dó 
capitão Luiz Nerí Pereira, tendo como subalternos os 1° tenente Ben· 
to Alves Coêlho e 2º dito Ranulfo Carneiro , e com o efetivo de 66 pra
·ças, elemento que muito contr ibuiu para o reforço de vár!os pontos 
das linhas defen sivas, tendo todo êle se portado com abnegaçao e valor, 
sendo inestimável a sua colaboração. 

Pe las 4 horas da madrugada de 17, estava o fogo dos rebeldes já 
bastante enfraquecido e o comandante do regimento foi informado de 
que os mesmos tinham iníciado a retirada. Temendo , porém, algum 
ard il, recomendou a maior cautela, principalmente ao clarear do dia. 

Permaneceu por algum tempo essa situação, até que , às 9 horas, 
o major Barão resolveu determinar o avanço sôbre as posições iními
gas. As probabilidades de êxito eram muitas, pois o moral da tropa 
era excelente e, a essa hora , já havia cessado completamente o fogo da 
artilharia e muito raros eram os disparos de fuzil e de armas auto
máticas. 

Ainda mais , já flutuavam nos mastros do Quartel General e do 
quartel do 7º regimento bandeira s brancas, o que demonstrava esta rem 
êsses pontos livres de rebeldes 

Sem maiores precalços, a não ser ligeira resistência encontrada 
pelo 3º esquadrão , na Vila Brasil, foram ocupados os quarteis das un i· 
dades r ebeladas. 

Verificada , então, a completa r et irada do adversário e prêsos os 
pouco s elementos qu e pretenderam oferecer aquela resistência, o ma
jor Barão fez reunir a fôrça de seu comando e, depois de guarnecer 
os dois próprios federais, recolheu -a à respectiva caserna. 

Além dos oficiais acima mencionados, também tomaram parte nas 
opera ções de defe sa da cidade , mais o capitão Felipe Pedro Barcelos , 
lº tenente Orcá cio Alves Machado , 2:0s ditos Vicente Alves da Silva 
Fer nando Hofmeister e Noemio Ferraz , os quais receberam e desem · 
penharam missões especiais, inclusive as de reabastecimento e remuni
ciamento . 

O serviço de saúde foi atendido pelo capitão médico dr. Severo 
Evari sto do Amara L auxiliado pe los major médico dr. Valente Ribeiro 
e lº tenente médico dr. Ar minio Elejalde, do Exército, e médico civil, 
dr. Amaur í Lenz. , 

Assim que foi declarada a revolta , recolheram ·se ao quartel do 1 ° 
regimento , além- do tenente coronel João Moreira Cézar Barroso , que 
assumiu o comando da praça , ma s não a direção das operações, mais 
os major Júlio Eraldes de Oliveira, capitães Manoel Grot, Rafael Vi· 
le roi França . Tancredo Regis de Alencastro , Pedro Gomes da Silva . lºs 
tenentes Mélo Matos, Milton Tôrr es, Aristeu Cat ão Mazza , Ant ônio 
F ernande s Barboza , 2° dito Anaurelino Barreto Alves , 2:0s sargentos 
Eulálio Fran co da Rocha e Mar cos Martins Junio r , todos do Exército 

Tambem se apresentaram ao regimento e prestaram bons serv i
ços, auxiliando as operações , os 2°s tenente s Potí Souto Maior, Ma
noel José da Silva, 20 Sargento Adão Adolfo Haussen e soldado J o
sé Corr êa, o primeiro e o quarto do 5° de artilharia e os outros do 
7° de infantaria. 

Gas tou o lº regimento, na ação, 78.590 tiros. 
Durou o combate, desde a manhã de 16 até o clarear do dia 17 de 

novembro , quando os rebeldes , vendo fracassado o seu intento de se 
apoderarem da cidade , abandonaram-na , abat idos e desmoralizados. 

Foi o herói de tão empolgante defesa o major Anibal Garcia Ba
rão, cuja calma, bravura, energia e inteligência foram fatores decisi 
vos da brilhante vitória. 

Perdeu o 1° regimento os bravo s soldados Alziro Viaux e Irineu 
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J osé Tavare~, mortos durante a ação, e mai s o solda do Osvaldo Fer 
reira Xavier que, ferido gravemente, ve iu a falecer no dia 20; e teve 
feridos , graveme nte, o 2º tenente Serafim Antôni o de Souza Filho e 2° 
sargento Gomercindo Gaspar de Oliveir a; e, levemente, o 2° sargen to 
Aureliano de Siqueira Gome s, cabos Ba ldom ero de Lemos , Pedro Bi· 
tencourt, soldados Ju vêncio Guimarã es, Epamino ndas Real Soar es, 
Quintino Vicente de Je sus, Jo sé Alve s Fernandes, Graciliano Pinto de 
Azambuja, Guilherm e Ferreira Soare s e clarim Valêncio Severo. Do 
esq uadrão auxiliar de Cachoeira , foi ferido, levemente, o cabo Gervá· 
sio Mo:!:eira. 

P ágina de ful gurante relevo na vida da Brigada Militar e, sobre
tudo, na do bravo 1° r egimento de cavalaria, a defesa da cidade de 
Santa Maria constitui, por si só um padr ão de glor ias par a os que 
nela tomaram parte. 

Avulta, ainda mai s, a homérica atitude dos denod ados brigadiano s 
a dispari dade númeri ca em homens e armamentos das forças em choque. 

De um lado, a legalidade, a ordem , as instituições , a segurança 
das famílias, r epresentadas pelo brio so 1 ° regimento de cavalaria , 
com apenas pouco mais de 300 homens, pois estava desfalca do de seu 
4° esquadrão que , dia s antes, seguira para São Gabriel , e de alguns 
pequenos cont igentes destacados em outros municípios . Mas, supe
rando a tudo isto , a consciência do cumprimento do dever, o ardor 
patriótico , o devotamento à causa pública e o insuperáve l espirito 
de sacrifício, já tanta s vezes demonstrado , dos defen sores da cidade. 

De outro lado, a desordem, a anar quia , o desrespeito à família e 
à propriedade particular e, mais, a tr aíção do juramento de fidelid a· 
de à P átria. tudo sintetizado nos doi s regimentos e na esquadrilha de 
aviação, revolta dos, dispondo de elevado efetivo e de armamento co· 
mum em abu ndân cia, armas automát icas, munições e peças de arti· 
lharia, que, graças a Deus, não souber am empregar. 

Premiando os brilhantes serv iços pre stados, em ta l emergênc ia, 
pe lo major An ibal Garcia Barão, o govêrno do Estado, por ato de 
17, o promoveu ao pôsto de tenente coronel, por atos de bravura p rati· 
cados na defesa da ordem e das leis. 

Igualmente, foi promovido ao pôsto de 1º tenente, pelo mesmo 
motivo, o 2° dito Serafim Antônio de Souza Filho , gravemente ferid o 
no decorrer da ação. 

Diante de tanta bravura, de tanta abnegação, de tão admirá vel 
espírito de sac rifício , não será demais ocuparmos mais algumas pági 
nas dêste nosso despretensioso trabalho, trazendo para elas os bole· 
tins regime ntal e da Brigada, que tr ataram do assunto. 

O boletim regimental n° 324, de 20, a seguir , narra ~ eta lhada· 
mente as operações daqueles dias : 

"A maior calami dade que assóla o Brasil, nos dias de 
hoje, é, sem dúvida , o espírito de anarquia que media en· 
tre uma determinada parte do povo bra sileiro. Agrava, 
ainda, esta anorma lidad e, qua ndo o mal se enraíza entre 
aquel es que são r espon sáve is mais dirétos da tranquilida
de públic a. De vez em vez, nos últimos tempo s, sur jem, 
como um vulcão, comoções que pertubam, infelizmente, 
a trajeto ria lum inosa do progre sso do Pa ís! Uma Pátria 
nova , como é a nossa, com uma história brilhante , contand o 
já com verdadeiras conquistas no sentido democrático, ven
do, de momento a momento , o furor das ingrata s revo · 
luções rebaixar-lhe o moral tido em grande conta entre os 
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povos cultos da América! Maus brasileiros, ainda não sa
tisfeitos de sangue e dôr , para gaudio de seus mesquinhos 
apetites confabulam e tramam, a furto, novos planos que 
redund~m sempre em desgraça para a Pátria. Na ansia 
mesquinha de vinganças deEarrazoadas, atiram, sempre 
que pódem , nos braço s das sedições, jovens que ainda os 
anos não fizeram discernir os objetivos dos partidos políticos . 

É de lamentar, cruel verdade , que estas sementes de 
desordem geram no seio de uma parte do glorioso Exél ~ 
cito Nacional. Esquecendo a fé jurada , os princípios da 
ordem e da di sciplina e o grande destino da Pátria , lan· 
çam mão das armas que a Nação lhes confia para a sua 
defe sa, pa ra atirar contra irmãos e contra as instituições 
que juraram defender! 

Mas, por felicidade , em todas as ocasiões, o elemento 
consciente reage e vence. Mais uma vez , a prova disso se 
fez sentir nos dias 16 e 17 do corrente. 

Esplanemos: - às 5,30 horas do dia 16 do corrente, 
estalou nesta cidade um levante militar , de parte da guai~ 
nição federal. constituída dos regimentos 7º de infantaria 
e 5º de artilharia e 3ª. esquadrilha de aviação. Nosso re
gimento, não desmentindo o acendrado amor à ordem 
e à di sciplina, característicos da Bri gada Militar, rea· 
giu incontinenti , dispondo-se, novamente , em absoluto, 
para a defesa do regime ameaçado. As 7 horas , saímos do 
quartel e ocupamos o centro da cidade, precedidos de 
um piquete de exploração , sob o comando do 1° tenente 
Alvaro de Aguiar Rita . Ocupada a parte alta da cidade, 
tomamos posição nos seguintes ponto s: estação da Estra
da de Ferro, avenida Rio Branco, rua Marechal Floriano 
e rua Ipiranga. As 7,30 horas, tiveram início o bombar· 
deio e a fuzilaria. Os revoltosos ocupavam as seguintes 
posições: Prado e imediações. frente do Cemitério , frente 
dos quarteis dos 7° e 5º regimentos, potreiros de dona 
Felizinh a e adjacências. As 9 horas, mais ou menos , ten· 
tou o inimigo um desbordamento pelo nosso flanco es· 
querdo, determinando êste comando, por êste motivo, a en· 
trada naquele la do do esquadrão do capitão Téles. Frus · 
trad a, assim, esta manobra , procuraram fazer o mesmo 
na parte direita da s nossas posições. Imediatamente , fiz 
deslocar para a ru a 7 de sete mbro o pelotão tenente Fer · 
nando . 

Desta fórma, ficou assim constituída a nossa linha 
de defesa : flanco direito , na rua 7 de setembro , apoiando
se na serrania 1:xistente no prolongamento daquela rua, 
a cargo do pelotao 1° tenente Fernando Cândido da Silva· 
praça da Independência, defendida pelo s pelotões, tenen'. 
tes Juvenal P ereira e Pompilio Quites , do 3º esquadrão; 
rua Silva Jardim , esquina Avenida, ocupada por elemen
t~s do mesmo esquadrão , sob o comando direto do capi· 
tao Jo rge P elegri no Castiglione, auxiliado pelos tenentes 
Adalardo Soares de Fr eitas e Silvio Madeira Duarte· rua 
Andradas , esquina da Avenida , ocupada ainda por p~aças 
do 3° esquadrão, sob o comando do 3º sargento Edson 
Ketzer e, posteriormente, do 2º tenente Ranulfo Carnei· 
ro , do esquadrão auxiliar de Cachoeira; rua Marechal 
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Floriano, esquina Venâncio Aires , defendida por praças 
do 3º esquadrão, sob o comando do 1° sargento Carlos 
Leite Candiota; rua dr. Bozano, esquina Marechal Flo
riano, defen did a por uma seção do pelotão de metralha
doras, sob o comando direto do 1° tenente J oão Scherer; 
rua Marechal Floriano , esqui na Niderauer , Tuiutí , Ipiran
ga e parte esquerda do Hospital, defendidas pelo 1 ° es
quadrão, sob o comando do capitão Felipe Jo sé da Silva, 
ocupadas pelos pelotões 2ºs tenentes J anuario Sim ões doa 
Santo s, Serafim Antônio de Sou za Filbl" e 1° sargento 
Ar ão de Souza Guterres, e uma seção do pelotão de me 
tralhado ras, sob o comando do 2° tenen te Altivo Bar
reto Alves; f lanco esquerdo , apoiado no Cemiterio e ocupado 
pelo 2º esquadrão, sob o comando do capitão Hon ório José 
Téles, auxiliado pelo s 2ºs tenentes Inacio Hemeterio Soa 
re s e Manoel Jo sé da Silva, êste do 7° regimento de in
fan taria. O tenente Alvaro de Aguiar Rita substituiu, às 
10 hor as do dia 16, na rua Ipiranga , esquina da Marechal 
Floriano , o tenente Serafim Ant ônio de Souza Filho , que foi 
ferido. O 3º esquadrão manteve constante ligação com o 
pelotão tenente Fernando, colocado no flanco direito . 

Nessa situação, nos conservamos durante todo o dia 
e a noi te, até às 9 hor as do dia 17, ape sar da fuzilaria 
e bombardeio incessantes . Nos sa linha , durante todo ês· 
te tempo, foi hostiliza da pelos tiros da artilharia, que 
pouco produziram. De minha ordem , ficaram no quartel, 
encarregados dos serv iços de reabastecimento e remuni
ciamento, os capitã o Felipe Pedro Barc élos , 1º tenente 
Orcácio Alves Mach ado e 2ºs dito s Vicente Alves da Silva 
e Fernando Hofmeister. 

O capitão Barcé los acompanhou o 2° esq uadr ão, quan
do de sua entrada no flanco esquerdo e, regre ssan do , 
colocou nas imediações do quartel piquetes de civis, ron· 
dando, também, os mesmos dur ante a noite . 

Ape sar da chuva que caía e do cansaço que já domi
nava os· nossos hom ens, nos so regimento teve a felicidade 
de cumprir com o seu dever, não permitindo que os ini
migos da ordem consumassem os seus designos . 
As 4 ho ras do dia 17, tivemos conhecimento de que o ini
migo iniciava a retirada. As 10 horas dêsse dia, iniciamos 
uma ofen siva geral. Poucos minutos depois dessa hora, 
atin gimos os quarteis dos regimentos revo lta dos , encon
trando , apenas, uma pequena resistencia na fr ente corres
pondent e ao esquadrão capitão Pelegrino. Verificada, nes.
sa ocasião , a retirada comp leta do in imi go, determinei 
o regr esso do regimento , afim de dar descanso ao pe ssoal, 
depois de termos deixado guarnecidos aqueles dois esta
belecimentos. 

~ inegavel que o regimento , mais uma vez, confir 
mou o seu passado de louros. Seu valor, conquistad o des
de os dias ar duo s de 93, tornou-se já apanagio - para 
honra nossa. De f ato, oficiais e praças , lembrando- se dos 
exe mplo s de heroísmo daque les que passaram por esta 
caserna , não pod iam, de nunhuma fórma , macu lar o re
nom e adquirido em 34 anos de serviços inestimáveis 
de pa z e gu erra , ao Rio Gran'dE1 e a República ." ' 



do Estado do Rio Grande do Sul 451 

Por sua \·ez, o boletim da Br igada , sob o n° 264, também de 20, 
z.s.:im se referiu aos acontecimentos: 

. 
"Rebelião de Santa Maria, Defesa de Cidade - No 

dia 16. pela madrugada, explodiu na cidade de Santa Ma
r ia, um a reb elião militar, em que tomaram parte um bata
lhão do 7º re gimento de infantaria, um a companhia de 
met ralhadoras pesadas, o 5º r egim ento de artilhar ia mon· 
tada e elem entos do Parque de Aviação, que constituía m 
a guarn ição federal local. 

A insidio sa revolta anunciou-se por doi s tiros de ca· 
nhão, dis parados contra o qua r tel do 1° R. C. desta Brigada. 

Essa unidade, reunindo -se com pr esteza admirável. 
mar chou para a cidad e, guarnecend o, imediatamente, a 
Int endên cia Municipal , edif ícios dos Bancos, Telegráfo e 
Estação da Viação Férr ea do Estado. 

Feito isto, avançou pelo centro da cidade, em direção 
aos quartei s federai s . Estendeu suas linhas em dispositi
vo de combate, do Hospital de Caridade à estação da Via· 
ção Férrea, pela rua Floriano. 

Os reb eldes, que se achavam nas proximidades de 
seus quart eis. avançaram a seu turno , e atacaram as nossa s 
linh as, generalizando-se o combate, que se travou com 
impet uosidade. 

Empregaram os rebeldes várias das 10 peç as de ar 
tilharia de que dispunham, com as quais bombardearam, 
incessan temente, os pontos def endidos por aquele corpo, 
não tendo , poré m, atingido objetivos militares, causara m, 
entr etan to, lamentáv eis e grandes danos à cidade . Tam· 
bém empreg aram em profu são metralhadoras pesadas e 
!u ziS-metralhadoras. 

Apenas 306 homens do 1° reg imento, desfalcado do 4º 
esquadrão , que dias antes seguira para São Gabriel, e 
de outros contingentes destacados noutros muni cípi os, en· 
fr en tar am com heroismo empolgante o inímigo tão su
perio r em número e em material. Bate ndo-se com extra· 
ordinária galh ar dia e inexcedível bravura defenderam, 
sem medir sacrifícios , a cidade de Santa Maria, contra a 
condenada e inju stificada rebeldia. 

A luta manteve- se intensa desde a m anhã do dia 16 
at é às 3 ho ras do dia 17, quando os r ebel des, perdida a 
esperança de vit ória , pela estóica r esistência oposta pel o 
heróico 1° regimento , por valoro sos elementos do P artid o 
Republicano loca l, que espontaneam ente se lhe agrega· 
ram , abatidos e desorientados , retiraram-se da cida de. 

Comandou a praç a o valo ro so ten ente coronel dó 
Exército , Moreir a Cézar Barroso, que se hou ve com a 
costumada ponderação e energia. Muitos oficiais do Ex ér
cito, pertencentes às unidades r evoltada s, a lheio s a sedi
ção, pois apenas quatro subalt ern os se rebelaram , secun.. 
daram o gesto do tenente corone l Barroso , apresentan do-se 
ao ouar tel do 1 ° R. C. 

·o tenente e ronel Cândi do Alves de Mesquita, co· 
mandante efe tivo do 1° regimento de cavalaria, não obs· 
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tante achar-se licen ciado para tratament~ de s_aúde, com-
par eceu ao quartel, auxiliando no que foi possivel. _ 

Esteve à frente do regimento , durante toda a açao, 
dirigindo o pessoal, o seu comandante inte rino, major Aní
bal Garcia Barão, que se destacou pela calma, bravura , 
energia e inteligência com 9ue ~anteve a defefa d~ cida
de reafirmando de modo mequ1voco as suas qualidades 
de oficial que honra à Brigada Mili~. • 

O contingente auxiliar de Cachoeira , por ordem des
te comando, partiu às 14,40 horas , daque la localid ade para 
Santa Maria, onde desembarcou às 18 hora s, com o efetivo 
de 70 homens sob as ordens de seu bravo comandante, ca
pitão Luiz Ne~í Pereira. Êste contingente, que se movimen
tou com extraordinária rapidez, digna dos melhores lou
vores auxiliou valo rosamente o 1 ° regimento na luta ti
tanic~ que sustentou em defesa da ordem , das leis e da 
República, tomando parte na defesa da estação da Viação 
Férrea que , no momento de seu desembarque , era forte
mente atacada pelos rebeldes. 

Congratulando-me com os bravos do 1 ° regim ento e do 
contingente auxiliar de Cachoeira, pe los relevanti srimos 
serviços prestados, com inexcedível heroismo e elevado es
pírito de sac rifício em tão grave emergência, reservo·me 
para descrever êsse ex t raordinário feito de armas, em 
seus detalhes, logo que receba o relatório da ação . 

Fr acarnados os levantes militares de São Gabriel e Santa Maria e 
debelada no seu nascedouro a tentativa de Bagé , os elementos impli
cados naqueles abandonaram suas guarnições rumo à campanha , onde 
se lhes agregaram vários grupos de civis, cujos cabeças assumiram, en
tão , a J ireção do movimento sedicio so. 

E êssim, necessariámente, teria de ser, se quizessem continuar a 
iu ta impatriótica que haviam insuflado , pois os militares estavam 
sem chefes , visto que apenas um ou dois oficiais do Exércit o os 41a
viam acompanhado. 

Dessa fórma , saíram a praticar desatinos e tropelias por onde pas
savam. deixando, em diver sos lares, o luto, a orfandade e a desonra . 

A 21 de novemb ro, um grupo de cêrca de 80 homens, dos revol
tosos de Sant a Maria, atacou a vila de São Sepé, guarnecida apenas 
por um pequeno contingente auxiliar, cujo efetivo não excedia de 25 
homen., sob o comando do 2º tenente Aristides Canabarro Falceta . 

Na impossibilidade de oferecer resistência dentro da loca!idade e, 
ainda, atendendo às insistências do prefeito municipal e de outras au
toridades , que pediam não tirotear dentro da vila, afim de poupar as 
famílias tomada s de pânico, o tenente Falceta retirou a sua diminuta 
fôrça para a ponte sôbre o rio São Sepé , onde travou tiroteio com os , 
atacantes. 

Como, porém, o rio oferecia vau em vários pontos , o que permitiria 
aos rebeldes contornar a posição ocupada pelos defensores em um 
movinlento envolvente, além da certeza absoluta de não pod~r contar 
co~ qualquer reforço, viu-se aquele oficial obrigado a abandona-la, 
retirando-se para a estação de Restinga Sêca, perseguido e tiroteado 
pelo adversário até uma parte do trajéto. 

Depois de alguns dias, o pequeno contingente auxiliar retornou 

.. 
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para São Sepé, onde se conservou até novo ataque, de mais graves con · 
S(cquências e de que nos ocupa r emos mais adiant e. 

Logo que se pronunciou o levante de elementos do 9° re giment o 
de cavalaria independente, da guarnição de São Gabriel , o comando 
da 3ª. Região Militar, a cuja di sposição estava a tropa estadual, , 2ter
minou seguisse para aquela cidade um esquadrão do 1° regimento de 
cavalaria. 

Foi desi gna do, para essa missão , o 4° esquadrão, sob o comando 
do capitão Eugênio Henr ique Krum , tendo como subalternos os 1° te
nente Martim Cava lcanti, 2°s dito!: Teofilo André dos Santo s, Júlio 
Figueira e Lu iz Gomes da Silva. 

Depois de ligeira permanência na cidade, segu iu o esquadrão pa
ra o int er ior do município, a incorporar- se a um destacamento, sob o 
comando do major do Exército, Luiz Ca r:os de Morais com o qual 
p::irticipou de constantes operações de gue rra con tra uma colun a re
volucion ária , ao mando de Zeca Neto, que, tendo invadido o Rio Gran
de, pelos potr eiros de Ana Corrêa, assolava a região do centro do 
E~tado. 

A 25 de novembro, o esq uadrão, marchando na vanguarda , tomo u 
parte em renhido combate, tr avado no Seiva! , 2° distrito de Caçapava, 
pcr ta ndo-se os seus elementos com grande bravura. 

Em telegramas de 25 e 26, respectivamente, o capi tão Krum e o 
major Morais informaram, ao comandante geral, dêsse encontro, di
zendo aquele que haviam sido feridos graveme nt e o tenente Júlio Fi
gueira e 4 praças e, le vemente , o tenente Teofilo André dos Santos e 
6 praça~. tendo tido o esquadrão 4 praças mortas; e êste, que "o esqua 
drão combateu heroicame nte, pelo que vos felicito." 

A 23 de dezembro, em bo letim da Br igada foi publicada a noticia 
do combate acima, da qual extraímos os seguintes tópicos: 

"Combate do Seiv al . - O 4° esquadrão do 1° regimen
to de cavalaria, sob o comando do capit ão Eugênio Henri
que Krum, que se achava destacado em São Gabrie l, dali 
sai u, em meados de novembro findo , incorpor and o·se a 
um destacamento sob o comando do major do Exército, 
Luiz Carlos de Morais, com o qual ainda continua em 
constantes operações de guerra na per seg uição da coluna 
'revo lucionária , ao mando de Zeca Néto , que opéra no cen
tro do Estado. 

Êsse esquadrão, marchando na vanguar d a, tomou par
te no renhido combate travado a 25 de novembro p. findo , 
no Seiva ], 2º di strito de Caçapava, portando -se heroica
mente , conforme telegrama do major Mor ais a êste coma n
do, datado de 26 de novemb ro citado e já publicado em 
bolet im nº 271, de 30 do me smo mês. 

Nessa violenta ação, o esquadrão sofr eu as seguintes 
baixa s : 

Mortos - soldados Geni vêncio Rod ri gues, J uvelino José 
Borges , Max imili ano Soares , Felicio Lemos Araújo, estes 
no campo da ação, e o dito Jo sé Maria de Almeida no dia 
seguinte, 26, em conseq uencia dos graves ferimen'tos que 
recebeu; 

Feridos gravemente - 2° tenente Julio Figueira e solda
dos Nicano r Rodr igues e Manoel Soares da Costa; 
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Feridos levemente - 2º tenente Teofil o An dré dos San· 

tos, sargentos Alfredo Luiz T~ixe_ira e Augusto Soares de 
Campos , soldados Ananias Silveira, Carlos Cruz , Pedro 
Oliveira Machado, Salvador Pereira dos Santo s, Amadeu 
Peres Freitas e Manoe l Angelo Bandeira. 

A força civil de Alegrete, sob o comando do bravo e 
intrépido rnldado republicano, dr. Osva ldo Aranha , que 
incorporada tambem ao destacamento major Morais fazia 
a vanguarda nesse dia , bateu -se heroicamente contra o 
inimigo aferrado ao terreno e provido de bom materia l 
bélico fazendo sobre ele arrojadas arremetidas , em lan· 
ces d~ extraordinaria bravura , dignos dos nossos glorio
sos antepassados, que, pelos seus feitos audazes , nos le
garam essa nobre e bela tradição guerreira que é org ulho 
do nosso Rio Grande . , 

~sses bra vos e abnegados ser vidores, impulsionado s pe
la figura varonil de seu ilustre chefe, cujo heroísmo sem 
par e patrioti smo sem limite s o destacam como um dos 
mai s esforçados e nobres lideradores da Republi ca, na de· 
fesa da qual já por duas vezes derrama seu sangue gene · 
ro so, lançaram-se à peleja, !:em medir sacrifícios, contra 
o tufão da demagogia que tenta aba lar os alicerces da 
Pátria. , 

Nesta cruenta peleja, que se prolongou da manhã ao 
meio dia, com a retirada do inimigo, a heroica força ci
vil de Aleg rete teve 16 mortos e 35 feridos, incluindo no 
número dêstes o seu bravo comandante, dr. Osvaldo Ara· 
nha , e o destemido major Laurindo Ramos, que, mais 
uma vez, foi ferido, combatendo bravamente em defesa 
da legalidade. 

Preito de ,Sau1dade e veneração - Aos heróicos de· 
fensores da República , tanto do 4° esquadrão do 1° reg i· 
men to de cavalaria como da força civil de Alegrete , que 
tomb aram, sem vida, no campo da luta, pelejando com 
dignid ade contra os inimigos da ordem e das leis , rend o 
o meu preito de saudade à sua memoria honrada, que 
recomendo à veneração e ao respei to de todos os mem
bros da força estadual, como exemplo da bravura des
prendida de homens brioso s que não hesitaram em ofere· 
cer suas vidas preciosas , como sacrifício maximo, em ho
locausto ao altar da Pátria." 

Posteriormente , foi dada à publi1:_idade a parte de combate, apre~ 
sentada pelo comandante do esquadrao, na qual foi esplanada toda oa 
conduta da valorosa sub-unidade: 

"Destacamento Major Morais. 4º esq uadrão do 1º R. 
C.B.M. Ao Sr. Comandante Geral da Brigada Militar. Par
te do combate do Seival. Comunico-vo s que o esquadrão 
de_ meu comando, atualmente fazendo parte da coluna Mo· 
ra1s marchava com forças auxiliares, sob o comando do dr. 
(?svaldo Arat:11a, acampando na tarde de 24 do mês p . 
fm?º' dua s leguas aquem do passo do Seival. Momentos 
apos ,. recebíamos comunicação, enviada pelo sr. major 
Laurmdo Ramos , que fazia a vanguarda, de ter travado 



do Esta do do Rio Grande do Sul 455 -- --- ------ ---
combate com os rebeldes , no pasrn do Seival, e, em vista 
disso. for am destacados par a a fren te os pelot ões sob o 
comando dos 2ºs tenentes Teofilo André dos Santos e Ju 
lio Figuei r a, os quais, às 23 horas , mais ou m enos, fize
ram junção com força do major Laurin do, e pernoitara m 
no referido passo. Esta força , às 5 horas do d ia seguin te, 
pro ssegu iu a marcha , quan do foi ataca da pelo in imigo, 
fortemente entrincheirado em cêrcas de pedras e morro s, 
própriamente escolhido s para a luta; os pel otões acima 
tomaram disposição para o combate, embora ti vessem 
seus comandantes notado ser o terre no muito desfavor a
vel à nossa força. As cargas leva das à efeito pela força 
auxiliar obrigaram êsses pelotões a um avanç o pela zo
na varri da pelo fogo de metra lhad or as inimigas, tanto é 
que os mesmos pelotões tiveram 13 baixas, entre morto s 
e feridos . Uma hora depois de ini ciado o comb ate, che
guei ao loca l com os pe lotões do comando do 1° tenen te 
Martim Cavalcanti e 2º tenente Lui z Gomes da Sil va e 
mais o pelotão de comando, ten do ime diatamente emp e
nhado êsses pelotões , pois a violência do fogo ini migo 
exigia o emp rêgo do maior núme ro de home ns possivel . 
Depois de 5,30 horas de intensa fuzila ria, começou a fal
tar munição, o que nos obrigo u a uma retira da, afim de 
nos munic iarmos . 

Os tenentes , Teofilo e J ulio são dignos de lou vor es 
especiai s, pela maneira brilhante com que rnu beram ho n
r ar o nome da Brigada Militar. ftstes excelentes oficia is re
sistiram hero icamente e sem temor às cargas in im igas, 
que procuraram envolve-los por diversas vezes. Aos 1° 
ten ente Mar tim Cavalcanti e 2º dito Luiz Gomes 
da Silva , me us melhorei:' agradecimentos pela ma neir a 
correta com que se houveram; o primeiro, oficial valo
roso e experimentado em comba tes sustentados pelo re 
gimento nas últ imas sedições e, o último , pela bravura, 
calma , sangue frio com que soube dirigir o seu pelotão 
e, mais ainda, pelos excelentes serviços prestados como 
enfermeiro, fazendo curativos em quase todo s os nossos 
feridos. O 1° rnrgento Alfredo Luiz Teixeira , 2ºs ditos 
Augusto Soares de Campos , Odonelson Edison de Figuei
redo, Tomaz de Carv alho Osorio e 3º dito Eurides Si
queira de Barcélos. são dignos das melhores referênc ias, 
pel a bravura demonstrada durante o combate e, finalmen
te- as demais praça s souberam obedecer e lutar com a bra
vura que caracteriza o soldado riograndense. Merece lou
vores o cabo enfermeiro Olimpio de Varga s L ima, pela 
maneira digna com que desempenhou suas funções. 

Foram feridos, gravemente, o 2º tenente J ulio Fi
guei ra e, levemente, o 2° dito Teofilo André dos Sant os, 
Do pelotão tenente Teofilo , foram feridos, levemente, o 
2° sargento Augusto Soares de Campos , soldados Ana
nias Silveira, Manoel Angelo Bandeira e clarim Carlo s 
Cruz ; gravemente, o cabo José Maria de Almeida e sol
dado Nicanor RodrigueE , os quais faleceram em conse
quencia dos fer imentos recebidos, e mortos os solda dos 
Genovêncio Rodrigues e Juvelino J osé Borges. Do pelo-
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tão tenente Figueira, foram feridos , levemente, os solda
dos Pedro de Olive ira Machado e Salvador P ereira dos 
Santo s e morto o soldado Maximiliano Soares, Do pelo
tão tenente Cavalcanti , foi ferido leveme nte, rnldado 
Amadeu Peres de Fr eitas. Do pelotão tenente Luiz foi 
ferido, gr: .remente , o soldado Manoel Soares da Costa, e 
do pe lotão de comando, foi ferido , levemente o 1° sar
gento Alfredo Luiz Teix ei ra e morto o soldado Felicio 
Lemos de Araújo. Acampamento no passo dos Moirões, 
20 de dezembro de 1926. Eug ênio Henrique Krum, capi
tão comandante.' 

O soldad o Maximiliano Soare s, dado como morto , pelos docu
mentos acima, não tivéra tal sorte e , a 8 de janeiro de 1927, apre
sentou-se ao regimento , na cidade de Santa Maria . 

Declarou , então, que fôra aprisionado pelos rebeldes no decor· 
rer do combate e, mais tarde, posto em liberdade, quan do o grupo 
que o conduzia tran spôs a linha divisaria , em busca de refu gio no 
Uruguai. • 

Como se vê, da leitura . desta parte de combate, os r ebeldes es
tavam fortemente entrincheirados, em local préviamente e~colhido . e 
ofereceram tenaz, resistência, obrigando a fôrça legal a abandona r 
o local da ação, após algumas horas de fogo. 

Informações de varias fontes , que obtivemos verbalmente , ao 
colhe rmos dados par a êste trabalho, afirmavam que as perdas da fôr
ça do dr. Osv aldo Aranha haviam sido superiores a 100 homens e 
que o combate fôra tra va do, com reais desvantagens para os legali ftas, 
dada a inobservância de combina ção feita entre o major Luiz Car
los de Morais, comandante do de staca mento , e 0 5 dr. Osvaldo 
Aranha e majo r Laurindo Ramos. 

Um oficial do Exérci to que, na época, servia no 13° R.C.L então 
aquartelado em Lav ras, e que pouco depois de termina da a peleja, 
esteve no loca l, com um piquete , afirmou-no s que, só ao quartel de 
sua unidade , foram recolhidos para mais de 100 feridos. 

Diante dessas informações , reso lvemos pedir a palavra autori
zada do coron el Luiz Carlos de Morais, hoje reformado , que coman· 
dava o destacamento, do qual uma parte enfrentou os re b eldes. 

Eis a sua resposta: 

"Pôrt o Alegre , 15 de maio de 1946. Presado parente 
Aldo. Saú de e felicidade. Recebi a tua carta de 12 de ja 
neiro utimo , com grande at r aso , por ter andado eu ve 
raneando no município de São Borja, onde pa ~sei cêr
ca de dois meses. Const itui , tal fato, a causa da demora 
em satisfazer o que n éla me pedes, ist o é, meu te stemu
nho sôbre a ação de um esquadrão da Brigada Militar 
que fez parte da tropa que coma nd ei em 1926, quando 
parte da guarnição federal de Sant a Maria se insurgiu 
contra o poder legal. Passo assim a relatar, em resumo, 
o qu e ocorreu então : 

Em vista da pertur b ação da ordem naquela . cidade, 
o comandante da 3ª . Região Militar dete rmi nou -me que 
organi zasse uma guar niç ão em Cacequi, com o fim de 
def ende r a estação ferr o-viári a , ser iament e ameaçada , da
da a proximidade da guarnição revoltosa. Servindo eu 

.. 
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no Destacamento de Remonta de São Simão , transpo rtei· 
me imediatamente áquela importante estação tronco , tra
tando de organizar a sua defesa, do melhor modo possível , 
com os recursos ao meu alcance. 

Com 50 praças do Contin gente do Serviço de Remon
ta e alguns civi s iniciei a tarefa que me fôra cometida. As 
noticias que me chegavam de Santa Maria eram t enden· 
ciosas, procurando estabelecer o pânico , ao sabor das con
veniências dos revolto sos. Com os precários elementos de 
qu e dispunha, não me sendo possível organizar defesa efi 
ciente , pedi , então, ao Comando da Região, outros recur 
sos capazes de favorecerem a minha missão. Foi-me, assim , 
mandado apresentar o 6º R. C. L qu e longe de nos inspi . 
rar confiança, trouxe ·nos sérias apr eensões , pela atitude 
suspeita de alguns oficiai s e sargentos , que demonstrava m 
simpatia pelos re voltoso s. 

Sem esperança s de mais adesões, os rebeldes aba ndo 
nam Santa Maria e rumam em direção a São Gabr iel. Foi 
quando o Comando da Região r esolveu , então, organizar 
um Desta camento qu e os persegu isse, cujo coman do me foi 
confiado. Nessa ocasião recebi do dr. Osvaldo Ara nha, no 
tempo Intendente do Alegrete, um telegrama ped indo-me 
que intercedesse ao Comando da Região no sentido de que 
êle- sob meu comando , tomasse parte na luta em pról da 
legalidade, trazendo fôrças por si organizadas de civis do 
seu município. Sati sfeito o pedido do dr. Aranha , apresen· 
tou- se- me êle em Cacequi com 620 homens , armados e mu· 
niciados , mas sem uma organização militar suficiente, pois , 
o todo era compo sto de Gent e ido 1°,dist rit o, Gente do 2º 
distr ito , etc., e tc., sem disciplina , formando efe tivos desi· 
guai s. Lembrando ao dr. Aranha uma melhor organização 
no seu pessoal, apresentou-me êle obj eções fundada s, se
gundo disse, na teimosia dos seus homens em não quere · 
rem aban donar os sub-intendentes dos distritos, sob cujo 
comando quer iam servir . Reminiscência s dos tempos feu
dai s- quando os vassalos formaram as hostes que os barões 
levava m a comb ater nas guerras. Não havendo tempo a 
perder, pois , já há algun s dias , haviam abandonado a cidade , 
e desejando corta r a sua reti rada rumo ao Uru guai , empre· 
endi a marcha para Bela Vista, esperand o dar uma melhor 
organização à Gente do dr. Aranh a, mesmo durante o per
curso do deslocamen to. Chega ndo a essa estação , deixe i 
em São Gab ri el o 6° R. C. I., retirando dêle 70 homens, 
com todos os F. M. do regimento. E:sses 70 homens soube
ram desde logo captar toda a minha confiança por sua deci· 
são à causa lega l e pela abnegaçã o na s provanças por que 
pas sam os durante as oper ações. Em São Gabriel foi -me 
mandado apresentar um esqua drão da Brig ada Militar, 
sob o comando do capitão Eug êni o Henrique Krum, tra. 
zei:do 4 oficiais : 1° ten ente Martim Cavalcan ti , 2º tenente 
Lu 12 Gomes da Sil va, 2° tenente Teofilo André dos Sant os, 
2° ten ente Júlio Figueira. A 17, empreendi a marcha de 
Béla Vista , rumo geral de Sant a Barbara , nordéste de São 
Gabr iel, onde , pro vavelme nte , deviam estar os rebeldes, 
poi s,_ informações , embora vagas, assinalavam a sua pre · 
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sença nas proximidades do banhado de Santa Catarina, 
dois dias antes, marchando na direção geral de Caçapava. 
Prosseguindo a marcha, mandei que o esquadrão da Briga· 
da Militar se adiantasse da coluna, com a missã o de ocupar 
o pas so do Rocha , no Vacacaí, afim de guarda-lo, pois a 
minha intenção er a estacionar em Guabejú, enquanto 1,rocu· 
raria noticias dos revoltosos. Os reconhecimentos , nada 
informando de posit ivo. resolvi, então, constituir dois des· 
tacamentos de de scoberta, ambos de elementos tirados da 
Gente do dr. Aranha, um sob o seu comando, por assim me 
ter solicitado, e o outro, sob o comando do major Laurin
do Ramos, pertencente igualmente à Gente do dr. Aranha, 
dando a cada um a liberdade na escolha de feus hom ens. 
A descoberta do dr. Aranha, foi confiada a missão de infor· 
mar da presença dos rebeldes na direção geral de Caçapava, 
e identica ao major Laurindo para as bandas de São Sepé, 
a ambos recomendando, especialmente, que não se empe 
nhassem a fundo com os rebeldes . mas antes entrete -los, 
até que eu, informado, pudes se ataca-los com o grosso . 
Embora o efetivo de cada descoberta equivalesse, mai s ou 
menos, ao dos rebe ldes, temia que a bravura dos coman· 
dantes os levasse a alguma cilada, tão usual nesse genero 
de guerra entre nós. Recomendei ainda, e com insistência , 
que me trouxessem sempre a par de todo s os movimentos , 
e que, assim, jamais deviam perder a ligação com o grosso 
do destacam ent o. Essa minha recomendação, desde o pri
meiro dia de mar cha, não foi observada pelo major Lau· 
rindo , que silenciou comp letamente, jamais mandando 
qua lquer noticia de sua missão . Quanto ao dr. Aranha , du
rante os dois dias seg uintes à rna partida, manteve sofr i· 
velmente a ligação comigo, por meio de informações des
pachada s para a retaguarda, já por escrito, já por simples 
recados verbais. Logo em seguida, porém , silenciou com· 
pletamente, como o seu coléga de missão. Na última infor
mação, dizia -me que teve noticias de que os rebeldes , em 
desordem , prosseguiam sua marcha rumo à fronteira uru· 
guaia, e que não ofereciam mais qualquer importância, 
sendo, assim, um Simples caso de policia (sic) . Por tal su· 
posição, já se infere quanto estava enganado o dr. Aranha. 
Não só pela cessação de informações errou o dr. Aranha, 
mas ainda por ter lanç ad o mão, sem o meu conhecimento, 
do esquadrão que guardava o passo do Rocha e, piór ain
da, a minha completa revelia, levando-o incorporado à sua 
descober ta . J) essa falta também não ficou isento o capitão 
Krum , militar que era, não poderia desconhecer o perigo 
em que deixou a tropa que confiava na sua missão. Não 
passaram aí os desacert os do dr. Aranha : Sem notícia s das 
descobertas e dos rebeldes, envie i um reconhecimento, sob 
o comando do 2° sarge nto Acelino Paixão de Castilhos, 
composto de 10 praças do Exér cito, afim de restabelecer o 
contato com os elementos desta cados na fr ente, bem assim 
colher noticias dos rebeldes. Tendo tal reconhecimento al
cançado o dr. Aranha, foi por êle incorporado à fôrça, não 
sem prote sto do sarge nto, segundo informou -me mais tar-
de. Nem assim, porém, ficou desculpado pela falta em que ~ 
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se deixou leva r. Completamente sepa rados de mim, sem 
quaisquer ligações , passaram as fôrças do dr. Osvaldo Ara
nha e Laurinda Ramos a operar exclusivamente a critério 
dê· ses doi s chefes. Nêsse estado de coisas, marchava o gros· 
so do Destacament o, na madruga da de 25 de novembro, 
a, ,· do, nas alturas do arroio Maricá, o majo r Luiz Ara
,,na, irmão do dr. Osvaldo , e que f azia a minh a vanguarda, 
mandou·mc informação dizendo que estava ouvindo tiro s 
para as bandas do Seiva!. Determinei, en tão, que o grosso 
seguisse a est r ada geral, acele rando a sua marcha sob o co· 
mando do 2° tenente Irin eu F. de Castro, para contornar a 
se: ra que se ante punha entre a estra da e os campos do Sei
va]. enquanto que eu, com mais um oficial e ordenanças, 
galgando a encos ta abru ta da serra, rumei dir etame nte 
para o local onde se feria o combate . Ao longe , vendo uma 
tropa que calmam ente se retirava, galopei na sua direção, 
reconhecendo, então, o esqu adrão da Brigada Militar. Essa 
fôrça vinha cansada e exausta da peleja cruenta , mas dis· 
ciplinada e coêsa. P erguntado ao seu capitão o que suce· 
der a, re spondeu-me que as fôrças do dr. Aranha e Lau
rinda haviam sido completamente derrotadas em uma ci
lada que lhes prepararam os rebeldes, chamando-as a um 
terreno ad réde escolhido; e que o esquadrão, tendo sido 
incorporado ao dr. Ar anha, não fugira da derrota , perdendo 
12 homens, e estava completamente esgotado de muni ção. 
Determi nei que o esquadrão apea sse, e ali aguardasse nova 
ordem. Dirigi -me em seguida a uma outra fôrça, que vinha 
em retirada do campo de combate. Era o major Laurinda 
Ramos com sua gente, já enormemente reduzida pela s 
perda s e estravios na refre ga. Determinei também ao ma
jor Laurindo que fize sse alto, para aguardar as minhas or
dens posterior es, e que me r elatasse o ocorrido. Dis se·me 
êle, então , que havia sido completamente derrotado e que 
se achava sem munição. Embora ferido, o major manti· 
nha -se calmo e de ânimo alevantado , o que contrastava com 
o da sua gente, ba stante abatida. Chegando, nes se momen· 
to , o gross o do Destacamento , determi nei que Luiz Aranha, 
com 200 homens, fôsse guardar o pas so do Seival , afim de 
acolher o restan te das fôrça s Ara nha-Laurinda, que ainda 
estava m se retirando da serra. Algum tempo após , apro
xima-se um automóvel, trazendo gravemente ferido o dr. 
Aranha , reco stado ao sr. Ismael Ribeiro, seu companheiro 
no duro combate, meio desfalecido e esvaindo-se em san
gue. Apre sentando -lhe cumprimentos, reanimou- se, dando 
vivas ao Ex ér cito, e desmaiou em seguida. Nes se estado, 
foi levado para Lavra s, onde lhe esperavam os recursos da 
cirúrgia, sendo aí oper ado na residê ncia do dr. Júlio Coe
lh? Leal: A noi te, fui visita- lo e , estan do calmo , pergun
te1·l~e sobre o acontecido , responde nd o-me, então, "que 
ha via se empenhado a fundo para salvar o major Laurin 
do, que estava seriamente arriscado a um aniquilame nto 
total , e, assim, socorre-lo". Com o afastamento do dr. Ara
nha , o re stante da sua Gente dHuiu ·se, abandonando a luta, 
1eva_!ldo comigo armas e animais, rumo ao Alegrete, ex
cessao de uns poucos homens , que , também , mais tarde, 
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seguir am o me smo destino . O major 1;,au rindo, . porém , 
cont inuo u à fr ente dos seus homens , ate que ma1s tar de, 
em Piratiní , fôsse m disp ensados os seus serviços , retiran · 
do-se, também , para o Alegrete . Bravura e sacrifícios inu· 
tei s assinalam o crue nto encont ro de 25 de novembro de 
1926 conhecido pelo nome de Combate do Seival . 

Mais de 100 baixas, entre mortos e ferido s. grande nú
mero de animais mortos; estravio de material bélico e uma 
debandada sem pr ecedente s, eis o nos so passivo ne sse en· 
contro. 

Se as circ unstâncias do momento determinaram confiar 
mi ssão militar a leigos , que isso nos sir va de exemplo para 
jamai s recaírmo s noutra s falta. Já o grande vate português 
dizia : 

" De Formião, filosof o elegante, 
Vereis como A nibal escarnecia , 
Quando as artes bélicas, diante 
Dele, com larga voz tratava e lia . 
A disciplina militar prestante 
Não se aprende, Senhor, na fantasia, 
Sonhando, imaginando ou estud f!'ttdo, 
Senão vend o, tratando e pelejando." 

Estim ulados pe la der ro ta inflingida à fôrças legais ao 
mand o do dr . Osval do Aranha e major Laur inda Ramos, 
os revoltosos tomara m novo alento e a êles vieram se in· 
corporar o genera l revolucionár io Zeca Néto e o caudilho 
João Castelhano , trazendo-lhes suprimento, embora escas- · 
so, de alguma munição. Jo ão Castelhano , batido e comple· 
tamen te aniquilado pelo Destacame nto comandado pelo, 
então, corone l Lu cio Esteves, desaparecia do cenário da 
revolta, enquanto o restante dos rebeldes , sob a chefia dos 
irm ãos Alcides e Nelson Et chegoyen, percorrendo os mu· 
nicípios de Caçapava, Cachoeira , Encru zilha da , Piratiní, 
Pinh eiro Machado , Cangus sú, Bagé, investem, depoi s des
sas marchas e contra mar chas, para a fronteira uruguaia , 
pa ssan do por Lavras e D. P edrito , sempre perseguido s de 
frente pelo meu Destacamento , já então reorganizado com 
novo s elementos, tendo sido di spensa dos os componente s das 
fôrça s civis de Alegret e. Desprovidos de munição , não mais 
podiam os rebeldes se empenhar em ações de vulto , limi
tando-se a simples tiroteios , quando alcança dos pela van· 
guarda do meu Destacamento. Irapuá , Piquerí, Estação Sus· 
piro e Upama rotí, assina lam êsses pequenos encontros , até 
qu e, nos primeiros dias de janeiro, transpõem êles a linha 
divisória, em Três Vend as, cessando, então, a nossa perse
guição. Daí, o Destaca mento prosseguiu para Livramento, 
onde devia ser dissolvido a 4 do mesmo mês, recolhendo-se 
o Esquadrão à séde de sua unidade , depois de ter pre stado, 
com toda lealdade e valor, o seu concurso à causa da lega· 
lidade. 

P enso , com a presente , ter deixado respondido , embora 

• 
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em ligeiro s traço s, o qu e me pediu o ilustre parente e amigo. 
Mais um a vez peço desculpas pela demora em responder. 
Do amigo e parente grato - Luiz Carlos de Morais. Co· 
ron el reformado do Exército ." 

Esta é a ver dade, verdadeira , do que foi o encontro do Seiva l. É 
de lamentar qu e o capitão Eug ênio Henr ;c,ue Krum , oficial brioso, ex
perime nt ado em campanha e que semp1·e se mostrou conscio de seus 
deveres e respon sabilidades, tiv esse tido a conduta inde sculpável de 
abandonar o pa sso do Rocha , cuja vigilânc ia lhe fôra confiada, pondo , 
des tarte , em perigo a segurança de tropa que confiava no seu esqua · 
drão , para atender ordens de qu em, no momento, estava investido de 
tanta autor idade quanto a sua. 

Continuando a tenaz per seg uição , em que se vinha empenhando 
a fundo à fôrça reb elde de Zeca Néto , o Destacamento Major Morais 
teve novo encontro com os mesmo s, a 3 de dezembro , na s pontas do 
P equ erí , a respeito do qual o capitão Krum aprese ntou , ao comandante 
geral , a seguinte part e de combate: 

:·, 

"Destacamento Major Morais. 4° Esquadrão do 1° 
R. C. B. M. Ao Sr. Coronel Comandante Geral da Brig ada 
Militar . Parte de combate do Pequerí. No dia 3 de dezem· 
bro , às 15 horas, a vang uarda do nosso De stacamento , sob 
o comando do major Lui z Aranha , alcançou a coluna inimi
ga, nas ponta s do P eque r í, obrigando-a a combater , disso 
dando parte ao comandante do Destacamento, que di stribuiu 
a fôrça para o combate , dando sua s ordens , em virtude das 
quai s o esqua driQ. de meu comando destacou para a frente 
o pelotão tenente Cavalcanti , com doi s fuzi s-metralhadoras , 
para reforçar a va nguarda. Pela direita , seguiu o contin
gente capitão Carús. Foram conservados como reserva 
o pelotão tenente Teofilo , um esquadrão do 6° R.C.I., a 
força do major Laurindo Ramos e o contingente da Re· 
monta. 

Generaliz ou- se o combate , tendo o inimigo, acossado 
pelo nosso fogo, retirado·se comb atendo numa distância 
de dua s legua s, onde , às 18 horas, tomou posição para 
resistir com as sua s 3 metralhadoras , protegidas pela na
tureza do terreno, nas alturas do outro lado de um valo 
existente numa estância de material. na s cêrcas de pedras, 
mangueiras, matos das prox imidades do valo e da casa , 
prolongando·se suas linhas para a esquerda, com trin· 
cheiras de gra nde quantidade de fardos de lã , que re
tiraram dos galpões da estância. 

Em vis ta da re sistência em posição excelente e do 
adiantamento da hora , tomamos posição na quebra da da 
coxil ha , onde o terreno começava a descer para o vale, 
numa distancia de 500 metro s do inimigo, afim de desa· 
loja-lo na madrugada. 

Nesta posição, empenhou -se o pelotão tenente Teofilo, 
que reforçou o pelotão tenente Cavalcanti , prolongando 
sua linha para a esquerda. Na extrema direita , tomou po· 
sição a força do major Laurindo, reforçada por um pelo · 
tão do 6º R.C.I . 
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O fogo do inimigo prolongou-se até às 21 horas , mas 
êste conservou o posição até às 23,30 horas , horas prova
vel em que retirou rumo En cruzilhada . Deixou de tomar 
parte neste combate o pelotão tenente Luiz ~~roe s da Sil 
va, por estar incorporado ao 21º s01:po auxiliar que, ten · 
do m archa do por outra estrada, so mcorporou·se ao Des· 
tacamento às 21 horas, tendo êste corpo, no dia seguin· 
te- sido lançado em perseguição da coluna rebelde. 

Detalhando a ação do esquadrão, tenho a dizer-vos que 
o pelot ão tenente Cavalcanti , que primeiramente foi desi · 
gnado a tomar parte no combate, ocupou duas posições 
antes da posição final, sendo na última reforçado, pelo pe· 
Iotão tenente Teofilo , qu e prolongou a linha para a esque1-
da , aumentando a potência de fogo , que muito bem di
rigido, obrigava o inimigo a ocultar-se nos seus e~conde · 
rijo s e prejudicando a ação de suas metralhadoras. 

Durante a noite, assim como toda a fôrça empenha 
da, o esquadrão conservou-se na posição de combate, on· 
de mandei distribuir aos homens carne assada e café. 

O meu esquadrão não sofreu nenhuma baixa. O pelo
tão do 6º R.C.I. teve um homem levemente ferido e, da 
força do major Luiz Aranha, foram feridos dois homens, 
levemente. 

O inimigo teve varios feridos que transportou do lo· 
cal do combate . 

Cabe-me agora salientar a ação inteligente e valorosa 
dos briosos subalte rno s do meu esquadrão, 1 ° tenente 
Martim Cavalcanti e 2° dito Teofilo André dos Santos, 
que, durante o combate, portaram-se como bons oficiais 
que sempre o foram. ~sses oficiais, durante o fogo, na po· 
sição , desmontaram um a um os três fuzis metralhado 
ras de seus pelotõe~ . para a lubrificação necessária dos 
piston s. que , contendo residuo s de polvora ressecada pelo 
ca lor , interrompiam , por vezes, o ~eu funcionamento; as· 
sim , poude o esquadrão sempre conservar a sua potência 
de fogo. As praças do efquadrão - sem exceção, portaram-se 
com galhardia e abnegação que caracterizam os soldados 
do bravo 1° regimento , sendo de notar que os sargentos 
Odon elson Edson de Figueiredo e Euride s Siqueira de Bar
célos reafirmaram o seu valor já anteriormente demons
trado no combate do Seival. Quartel em Santa Maria, 
18 de janeiro de 1927. Eugenio Henrique Krum. Capitão:" 

Cessada a missão atribuida ao Destacame nto Major Morais , foi 
êle di srnlvido a 3 de janeiro de 1927, recolhendo-se o esquadrão do 
1° regimento de cavalaria e as demais fôrças estaduais, que dele faziam 
parte , às respectivas sédes. 

Foram, então , feitas as seguintes referências a essas fôrças : 

"Destacamento Major Morais- em 18 de janeiro de 
1927. Ao Comandante Geral da Brigada Militar do Rio 
Grand e do Sul , o comandante do Destacam ento. Cumprin· 
do com satisfação um dever de justiça, venho apresentar 
os meus agradecimentos ao 4º esquadrão do 1° R.C. da 

• 
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B.M. pela brilhante atuação, nas operaçõe s contra os re · 
beldes, no Destacamento que me foi dado comandar. 

Unidade tão brilhantemente comandada e servida por 
oficiais tão distin tos, não poderia de smentir as gloriosas 
tradições da Brigada , que tão dignamente comandais. 

Lembra ndo os nomes do capitão Eugênio Henrique 
Krum, 1 ° tenente Martim Cavalcanti , 2°s dito s Teofilo An· 
dré dos Santo s, Lui z Gomes da Silva e Julio Figueira; 
1º sargen to Alfredo Luiz Teixeira, 2°s sargentos Augus· 
to Soares de Campos , Odonelson Edson de Figueiredo, 
Tomaz de Carvalho Osorio e 3° sargento Eurides Siqueira 
de Barcélos e os das praças em geral, agradeço à valo· 
rosa sub-unidade do glorioso regimento que hà mais de 
30 anos vêm pre stando assinalados serviç os à República 
e ao Rio Grande. Saúde e fraternidade . Luiz Carlos de 
Morais. Major." 

"3ª. Região Militar. Quartel Gene ral em Pôrto Ale· 
gre, 22 de janeiro de 1927. Nº 26 Ao Exmo. Sr. Presiden
te do Estado do Rio Grande do Sul , o Comandante da 3ª 
Região Militar. Levo ao conhecimento de v. ex., para os 
devidos fins, que o major Luiz Carlos de Morais, coman· 
dante de um destacamento que operou contra os rebeldes 
chefiados por Zeca Néto, fez os seguintes elogios ao pe s
soal das forças estaduais postas por v. ex. à disposição do 
governo federal, que serviram no referido destacamento: 

No boletim nº 2, de 26 de novembro último, à propo· 
sito do combate do Seival: - "Aos valorosos comandan tes 
de unidade s, dr. Osvaldo Aranha, capitão Eugênio Hen· 
rique Krum e major Laurindo Ramo s, elogio e agradeço 
os esforços empregados na defesa sacrosanta da República , 
no combate de ontem, onde dirigiram seus comandados 
com calma, coragem e sangue frio. Estendo também os 
meus agradec imento s aos oficiais e praça s, aos quais au
torizo a elogiar."; em boletim nº 4, de 20 de dezembro 
findo , public ou o seguinte : - "Feriu-se, no dia 3, nas pon· 
ta s do Pequerí, um combate entre o nosso Destaca
m ento e a coluna rebelde que, forçada pela nossa van· 
guarda , ao mando do jovem e bravo Luiz Aranha, não 
poude mais fugir à ação dos nossos bravos. Perseguida 
sob a ação do fogo dos nossos, numa distância de duas lé· 
guas, tomaram posição às 18 hora s, com todas as suas 
metralhadoras , prolongando a resi stência até o cair da 
noite. A sua posição era excelente, mas o emprego racio
nal da fôrça em ação fez com que abandon assem o campo 
sempre perseguidos de mai s perto pelo 21º corpo auxiliar, 
que lancei na perseguição , sob o comando inteligente e 
firme do major Otacilio Fernandes. 

Não me furto ao prazer de elogiar ao major Luiz Ara· 
nha, capitão Sinhô Carús, dr. Eugênio Pinto tenente Car · 
los Eugênio de Campos Velho , tenente Sau( Nena Pania
gua, Nena Fagundes , capitão Lau Costaguta, capitão Eu· 
gênio Krum , tenentes Luiz , Teofilo e Ca valcanti , do 4º es
quadrão do 1° regimento de cavalaria da Br iga da Mili 
tar, pela prontidão e bravura demonstradas na ação. Au-
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torizo os comandantes de unidade s a elogiarem os que 
mai s se salientaram na luta."; no boletim 5, de 3 do 
corrente , ao dissolver o seu destacamento , publicou o se· 
guinte - "Cito com as melhore s referências o bravo ma· 
jor Otacílio Fernande s, pela pertinaz e contínua per segui· 
ção à coluna rebelde , desde 3 de dezembro pa ssado , apó s 
o combate do P equ erí, conforme lhe ordenára, at é o dia 
que Zec a Néto e seu bando , acossados de perto , deixa · 
ram a nossa amada terra qu e nunca souberam ser vir e 
na qual mais uma vez vieram espalhar o luto e a orfan · 
dade. Oficial jovem e brilhante , está o major Otacilio ta
lhado a uma carr eira invejav el. Os ser viços do 21° cor po 
auxiliar, que êle comandou, são dêsses que jamai s serão 
esquecido s . Ao capitão Eug ênio Henrique Krum , coman· 
dante do 4º esquadrão do 1º R.C.B.M., e seus dignos ofi
ciais, os meus agradecim entos pelos bon s serviço s pr esta· 
dos, oficiais cujo s nome s declaro com satisfação: 1° tenen· 
te Cavalcanti e 2ºs dito s Teófilo e Luiz. Ao comand an te e 
oficiai s do 26º corpo auxiliar , embora em pouco tempo 
servindo no Destacamento, não posso deixar de citar pela 
memorá vel pers eguição que fazia a vanguarda , desde o 
dia 25 até 30 do passado , tendo neste percurso tra vado 
diverso s ti rot eios com a retagu arda rebelde .". Saúd e e 
fraternidade . Gen . A. Neve s." 

"3ª . Região Militar . Quart el General em Pôrto Ale· 
gre , 27 de jan eiro de 1927. Ao Exmo. Sr . Presidente do 
Estado, o Comandante da 3ª. Região Militar. Tenho a 
honra de comunicar a v. ex. , para os devidos fin s, que 
o major Luiz Carlos de Morais , que comandou um desta· 
camento em operações contra os rebeldes chefiado s por 
Zéca Néto , publicou o seguinte , em aditamento ao bole· 
tim nº 2: - "Por uma lamentável omissão , deixei de 
mencionar no boletim n° 2 o nome do 2º tenente Julio 
Figueira , do 4º esquadrão do 1 ° R. C. B. M. , que , no com· 
bate do Seival , levado pela bravura e cumprimento do 
dever militar , caiu ferido gravemente em defesa da or· 
dem, É, pois , cumprindo um dever de justiça que louvo 
aquele camarada pelos fundamentos acima ." Saúde e fra · 
ternidade. Gen. A. Neves." 

Como vimos das transcrições acima , os corpos auxiliares 21º e 
26° fizeram parte do Destacamento major Morais . 

Quanto à atuação daquele, trataremos posteriormente. Relativa· 
mente ao 26° corpo auxiliar, nada conseguimos encontrar. 

" 

., 
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CAPITULO XXV 

- Nota oficial da Secretaria da Pre
sidência da R epú blica . - R ebelião em 
São Leopoldo e com bate em Parecí . -
Uniidades em operações. - Encontro no 
Passo Grande. - Combate na fazenda de 
Matias Teixeira. - O 21° corpo auxiliar 
ataca os rebeldes no Passo da Guarda. -
Morte do tenente desertor Helen Salva
terra. - Combate no Passo da Palma. -
Tiroteio na Coxilha do Fogo. - Combate 
nas prox imidades de Caçapava. - Mor
te do tenente Floro Mart ins. - Assalto 
a São Sepé . - Prisão e degolamento do 
capitão Manoel Cristovão Gomes. -

A título de esclarecimento , dir emos aqui que as pertu rb ações da 
ord em não se limitaram, em tal ocasião, unicamente ao território do 
Rio Grande. 

Conforme se verifica de um a nota oficial. distribuida à impren sa, 
a 6. de dezembro , pela Secretaria da Presidência da República, houve , 
também , levante s no Paranã e em Mato Grosso. 

Info rmava a referida no ta qu e os rebeldes , jã rechassados em 
Guarapua va, haviam sido repelidos nos ata que s às estações P edro 
Mallet e Paulo de Frontin , na Estr ad a de Ferro São Paulo -Rio Grande . 

Daí, sempre perseguidos para a região Reichardt e Canoinhas , 
tom aram o rumo da divisa de Santa Catarina com o nosso Estado. 

Em Mato Gros so, um grupo de rebe ldes pretendeu apoderar-se da 
cidade de Cuiabã , mas a população do Estado , com seu presidente à 
frente , levantou -se como um só homem e opôs eficaz r esistência ao 
r efe1ido grupo . 

Impo ssibilit ado de atingir a fronteira sul do Estado , naturalmen
te com o objetivo de buscar refugio no P arag uai , em face da energica 
atua ção das tropas que cobriam a estrada de ferro de Itapura a Co
rwnbã , o grosso dos rebeldes retrocedeu para Goiãs. 

Declarava, mais, a no ta oficial que , em todos os encontros 
havidos , portaram- se bem as tropa s legais , compostas de elementos 
do Exército e das Fôrças Pú blicas do Paranã e Santa Catarina e 
qu e grandes tinham sido as violências em toda a parte praticadas pe· 
los rebeld es contra a propriedade, e a honra dos habitan tes do 
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sertão, segundo informações de auto rid ades federais e estaduais. 
Referia-se, ainda, ao movimento sedicioso no Rio Grande, fatos 

que já são do nosrn conhecimento . 

Na madrugada de 7 de dezembro, um pequeno destacamento de 
cerca de 40 praças, do 7º regimento de infantaria, sublevou ·se, e.!11 
São Leopoldo, onde se achava guarnecendo o quartel do 8° batalha o 
de caçadores. 

Depois de praticarem algumas t ropelias, os revoltosos abandona · 
rarn a cidade e fugiram, em urna composição de trem, de qu e se apo· 
derararn, rumo a Montenegro, lev ando consigo grande cópia de ar
mamento , retira do das arrecadações do quart el. 

Para bate·los, seguiu, na manhã daqu ele dia, em trem especia l, 
por or dem do coma ndo da 3ª. Região Mili ta r , urna ala do 3° batalhão 
de infantaria, sob o comando do major J eremias J osé Tavares e 
constituída das 1 ª. e 4ª compa nhi as e de urna seção de met r alhadoras 
pesadas, com o efetivo tota l de 10 oficiais e 156 p raças. 

Os rebeldes foram alcançados na s proximidades da estação Pa· 
recí, no logar denominado Santa Barb ara, onde pretenderam oferecer 
resistência, sendo afinal aprisiona dos. 

Ao regressar, o major Jer emias apresentou a segui nte parte de 
combate, em que descreveu a operação e os resultados dela colhidos : 

"Comunico-vos que, no dia 7 do corrente mês, de con 
formidade com vossas ordens, por intermédio do sr. co· 
mandante do batalhã o, segui, com uma ala deste bata· 
lhão, afim de bater praças qu e, gua rn ecendo o quart el do 
8° B. C. , em São Leopol do, ali se revoltaram, apoderando
se de grande cópia de armamento e :fugindo, em seguida, 
rumo de Montenegro, em uma composição de trem. 

A força que seguiu sob meu comando se comp unha 
de dua s compa nhias ( 1 ª . e 4ª. ) e de uma seçã o de metra· 
lhadoras pesadas e era constituída por 10 oficiais e 156 
p raças. 

Tendo recebido est a incumbência às 6 hora s daquele 
dia, às 6,35 seg uim os para a estaçã o da estrada de ferro, 
onde tomamos uma composição de trem ali colocada para 
esse fim ; seguim os às 7,10 hora s, chegamos à cidade de São 
Leopoldo às 9,13 horas, de onde prosseguimos às 9,25. 

Chega ndo à estação Capéla, encontramos um trilho da 
linha arr ancado, o que obrigou o retardamento da marcha 
por algum tempo. 

Apó s a re paração conveniente, seguimos até a estçã o 
Par ecí, ond e tivemos informações precisas e seguras de 
ter pa ssado alí, poucos momentos antes, um trem com 
força r evolt osa. 

Imedi atamente continuando a avançar com a cautéla 
nece ssári a, a 2 quilometres, mais ou men'os, adiante, en· 
contramos abandonado na linh a o trem de que os rebeldes 
haviam se uJilizado na sua :fuga e que se compunha de 
uma locomotiva, um car ro de primeira classe e um de ba· 
gage1!1, n<? qual apreendemos o material constante da 
relaça o anexa. 

Assim procederam os re be lde s porque a linha pouco 
adiante estava obstruída por uma locomoti va tombada 
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sobre os trilhos, providencia que foi determinada pela di· 
reção superior da Viação Ferrea , afim de impedir-lhes o 
avanço. 

Desembarcada a tropa , coube à 16 • companhia, sob 
o coma ndo do capitão Marcelino Rodrigu es da Silva , fa zer 
a vangua rda, apoiad a pela seção de metralhadoras , sob o 
comando do 1º tenente Artur Rocha, e dois pelotões da 
46 . companhia, ficando o outro pelotão e o respectivo co· 
mandante da companh ia, capitão Julio Jo sé Beckhau sen, 
na compo sição, para atender, caso fosse preci so, o remuni· 
ciamente e guarda r o material apree ndido. 

Depoi s de uma batida de por espaço de mais de 
horas, nos matos circun vizinho s, em um terreno comple· 
tamente aciden tado , vimos nossos esforço s coroados de 
êxit o pela pre sença dos revoltosos que se achavam biva
can do no logar denomin ado Santa Barbara. Ao sentirem 
a aprox imaçã o da força , prepararam-se êles para a defe sa, 
ocupando uma posição na frente da casa de Jo ão Riter. 

T ravad o ti rot eio com os nossos elementos avançados , 
dentro de poucos momentos os revoltoso s se rendiam. 
Dois deles encontravam-se mortalme n te feridos , falecen 
do, em seguida, o de nome Francisco Alves. 

Fizemos 30 pri sioneiro s no local , inclusiv e os doi s fe
ridos e um civil , de nome Fr anc isco Atanazio Filho , vulgo 
capitã o Castelhano, que chefiava o grupo rebelde . 

Casualmente , foi ferida a senhorita Elma Riter , que , 
em compa nhia de sua familia, achava -se no inter ior da 
casa , não apresentando, porém, gr avidade o seu estado. 
Ap ós os curativ os de w·gência, tran sportamo-la para a ci
dade de Montenegro, afim de ser conve ni entement e pen sada. 

Concluí da a nossa missão, marc ham os para o ponto 
onde estac ionava o trem , cond uzindo os prisioneiros e ma· 
terial apreendid o . Daí, seguimos para a cidade de Mon
tenegro , às 17,20 horas, afim de alimentar a trop a. I sto 
feito , iniciamos , às 20,10 hora s, a marcha de re gress o, de
pois de me ter entendido telegráficamente com as autori
dades competen tes. 

Ao chegarmos a São Leopoldo, onde se achava o exmo . 
~r . general Francisco de Borja Pará da Sil veira , coman 
dante da 66 . Brigada de Infantaria, que segui u para aq ue
la cidade na m esma compo sição de trem que cond uziu a 
trop a, entre guei á s. ex. 28 prisi oneiro s e o morto, todos 
praças do Exército. 

De acôrdo com ordens de s . ex., trouxem os para est a 
capital o prision eiro Francisco Atanaz io Fil ho e mais um 
outro civil , que nos foi entreg ue ali , afim de serem apre
sent ados ao comando da 3ª. Região Militar. 

Chegamo s a esta capital às 23,55 hora s, r ecolhendo em 
seguida a tropa e o material apreendido ao quartel do 
batalhão e os prisioneiros à Casa de Corre ção, de confor 
midade com inst ru ções recebidas. 

Na cidade de São Leopoldo, ficou , por ordem sup erior, 
o pelotão sob o comando do 2º tenen te José Gonçalves 
Cassemiro. 
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Os capitães Jú lio Jo sé Beckhausen , Marcelino Rodr~· 
gues da Silva, 1º tenente Artur Rocha, 2ªs tenente s Jose 
Gonçalve s Cassemiro , João Guimarãe s, Valdemar Ferraz , 
Vítor Bres sane, José Pedro da Sil va Frota e comissionado 
Alfredo Rodrigues da Silva , nas missões que lhes tocaram 
na dist ribui ção do serviç o, deram mostras de muita com
preensão de seus deveres, grande espírito de sacrifício 
e muita abnegação , e as praças , em geral. conduziram-se 
muito bem , tornando·se merecedoras de louv_?re~ pela 
fórma digna por que se portaram nessa emergencia. 

Durante os serv iços, inutilizaram um culote e uma 
tunica de brim caqui , respectivamente, o 3° sargento Ciro 
Rodrigues e soldado Artur Ferreira Cavalheiro. 

Em poder dos prisioneiros , revistados, nenhuma im
portância em dinheiro ou objeto de valor foram encon · 
trados. 

Quartel em Pôrto Alegre, 12 de dezembro de 1926. 
J eremias Jo sé Tavar es. Major ." 

Da re lação de material apreendido, a que faz referência a parte 
acima, constavam, além de outros artigos de menor import ância, 239 
fuzis Mau ser, um mosquetão , um fuzil·metralhadora Hotcki ss, 1.300 
cartuchos Mauser, 113 sabre s punhais , espadas para oficial, peça s de 
equipamento, fardamento e arreiamento. 

Ao publicar a parte do combate do major J eremias, o comand an
te gera l, no boletim em que o fez, disse : 

"Abafando, numa operação rápida , enérg ica e deci· 
siva, a rebe ldia militar que estalou em São Leopoldo , pres· 
tou a tr opa do 3º batalhão de infantaria, destacada para 
tal fim , relevante e ines timá vel serviço ao Estado , porque 
evito u a formação de um novo grupo revolucionário ,· qui
çá número so e que seria provido de moderno e abundante 
material bélico, de que se haviam apoderado os militares 
am otinado s. 

Seria a implantação da intranquilidade, da parali sa· 
ção das atividades agrícolas e comerciais numa zona colo· 
nial de importância, além de outros e graves prejuizos que 
decorr em dêsses agrupamen tos que tão impatrióti came nte 
vêm talando a generosa e uberrima gleba riogr andense, 
tra zendo nas mãos as armas fumegantes do fratricíd io. 

As emergências difíceis dos últimos anos têm sobe· 
jamente demonstrado que qualquer unidade da Bri ga da, 
chamada ao cumprimento do dever, seja ou não para o 
sacrifíc io, ela vai rápida, decisiva e intrépida afrontar 
gal harda e abnegadamente todas as provaçõe s que os al
tos interêsses do Estado e do País o exigem, agindo mo· 
deradamente e com a humanidade que os sentimentos da 
bôa educação aconselham. 

Deve ser êste um motivo de grande orgulho para todo 
aquele que enverga a farda da fôrça estadual , porque cada 
li?1 _coopera com o seu patrioti smo e noção severa da dis
c1plma para aumentar, no presente, o grande acêrvo de 
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serviços que a Brigada vêm prestan~o ~om !nex~edível 
espírito de sacrifício desde sua orgaruzaçao ate hoJe, em 
defesa das leis e das autoridades. 

E aí está, entre tantos outros fatos, o belo esfôrço da 
tropa do 3º batalhão que, confirmando e elevando as tra· 
dições de honra e de disciplina dessa unidade, movimentou
se rapidamente e lançou-se , sem desfalecimento, mau gra
do a forte canicula e a região montanhosa em que teve de 
operar , na perseguião dos rebeldes, que alcançou e domi· 
nou num encontro rápido de energia e decisão. 

Aos valoroso s e abnegados camaradas dessa tropa, 
que tão bem cumpriu a missão que lhe foi dada , apresento 
as minhas vivas congratulações e agradecimentos pelo ele 
vado espírito de sacrifício que, mais uma vez, evidência· 
ram e pelos relevantes serviços prestados." 

Também, em ofício de 31, o comandante da 3ª. Região Militar , acu· 
sando o recebimento da cópia da parte apresentada pelo major Jere· 
mias, disse que "tratando-se de um importante serviço prestado por 
solicita ção dê ste comando e que foi executado com extraordinária ra· 
pidez e muito bem dirigido , peço-vos elogiar nominalmente não só o 
citado major como os oficiai s e praças referidos na dita parte, pelos 
moti vos apontado s." 

No enc alço dos rebeldes e na repr essão da masórca que assolavam 
diversas regiões do Estado, saqueando, assassinando miserávelmente 
pacato s cidadãos, que nada tinham a vêr com a luta que se desenrola· 
va, foram postas várias unidades da Brigada Militar , tanto da fôrça 
efetiv a como da auxiliar, cuja atuação iremo s descrevendo paulatina
ment e, obedecendo, tanto quanto possível, à sequência dos fatos. 

Assim , agiram dirétamente nas ações que tiveram por teatro o 
t erritório do Rio Grande , além do 4° esquadrão do 1º regimento de 
cavalaria , cuja atuação já descre vemos, mais o restante dessa unidade, 
o 2° da mesma arma , conting entes do 4° batalhão de infan· 
ta r ia montada e um pelotão do Grupo de Metralhadoras da 
fôrç a efeti va e, da auxiliar , os corpos 3°, 4°, 6°, go, 100, 
12°, 13, 15°, 1go, 21°, 26° e 30°, al ém de outro s que , não toman
do part e nos embate s, mantiveram- se, todavia, em constant e atividade. 

Continu amos, assim, a descrição dos valiosos serviços prestados 
por al gum as daqu elas unidad es, a respeito dos quai s conseguimos co· 
ligir info r mes e documentos oficiais. 

Comecemo s, poi s, pelo 21º corpo auxiliar. 

Esta un idade , tendo deixado sua sede , em D. P edrito a 25 de no
vembro , dia s depoi s encontrava- se com o Destacamento Major Morais , 
nos campo s do Seiva}, partindo daí sua per seguição aos rebeldes em 
fu ga, que evit avam sempre qualquer choque. 

Na madrugada de 2 de dezembro , proximo ao povoado Santa· 
ninha da Bôa Vista , patrulha s do corpo tirotea r am elemento s da re· 
t aguarda do advers ario. 

Depoi s do combate do Pequerí e enquanto o Destac amento Ma· 
jor Mo~a!s fazi a ligeir~ e merecido r epou so, o 21º corpo tomou a 
per segmçao de Zeca Neto , seguindo-lhe o ra stro , às vezes a menos 
de uma légua de di stân cia, tendo dois de seus pe lotões , na madru-
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gada de 9, tomado contato com a retaguarda do adversário, que dei· 
xou um morto e um prisioneiro. ~ste encontro deu-se no Passo Gran
de, sobre o arroio Taquara, perto do Irapuá. 

Desanima da ante a perseguição sem trégua, quase sem repouso 
e sem alimentação, o aspecto da gente de Zeca Néto , por onde passava, 
era de desolação , cansaço e desconiiança, desertando em grupos. 

Se, por um lado , os revolucionários , desf:1or~lizado s e sem pos
sibilidade de realizar os seus apregoados 1dea1s, apresentavam-se 
agora entregues ao saque e a depredação, com mai s razão os soldados 
da legalidade, impulsionados pelo seu ardor e pelo desejo de cum
prirem o seu dever, dispunham-se a suportar a fome e o cansaço, 
sempre que isso se tornasse necessário ao êxito das operações , numa 
tenacidade e re sistência admiráveis. 

Essa foi a conduta , sem discrepância s, de todas as unidade s em
penhadas em luta contra a masórca. 

Assim , pelo meio dia de 10, o 21º corpo alcançou a coluna rebel
de na fazenda de Matias Teixeira, onde entraram em fogo três pe· 
lotões, que, após hora e meia de combate, de salojaram o inimigo, 
que fu giu, deixando 4 morto s, todo o gado que havia abatido, rezes 
ainda laçadas e cavalos ensilhados: 

Semp re no encalço da fôrça adversária , agora nas margens do 
rio Camaquã, quando esta transpunha o Pa sso da Guarda, a 14, o 21º 
corpo aproximou-se-lhe, obrigando-o a fazer a passagem atropelada
mente e no meio da maior confusão . Morreram, então, afogado s, o 
tenente do Ex ército, Helen Salvaterra , um caudilhete de nome Me
dina e mais 9 rebeldes. 

Finalmente , a 31, o corpo , no Pa sso da Palma , município de 
D. Pedrito, chocou-se novamente com os rebeldes, como se vê do des
pacho a seguir, transmitido pelo . seu comandante, major Otacilio Fer
nand es, ao da 3ª. Região Militar: 

"Informação das 22 horas de 31 . Pas so Palma . Execu
tando alvitre por mim.• apresentado de Ibaré e aprovado 
por v. ex., dia 29, às 5 horas , parti daquele ponto direção 
geral D . 'Fedrito. Da estação Leões, procurei liga ção D. P e
drito , obtendo iniormações de que coluna rebelde , per
seguida pelos Destacamento s Morais e Hipolito , havia 
passado região Upacarí , seguindo direção Tre s Vendas. 
Diante dessa informação, procurei alcançar mais rapi· 
damente possível Passo da Palma, rio Santa Maria, dis
tante 3 leguas São Luiz , linha divisória , o que consegui 
à., 9 ho!as de ontem, dia 30. Aí estacionando, fiz avançar 
3 pe_l?t?es, sendo 2 para São Luiz e um para ponto inter 
med1ar10 entre essas duas posições , ligados permanente· 
men~e . A tarde ontem 1 patrulha s rebeldes, vindas lado 
~errilh ada, esbarra ram minhas avançadas, sendo repe
lida s. Coluna rebelde, verificando impossibilidade atin
gir seu objetivo região Bolsa, para continuar léste, escon
?eu e abandonou part e armamento e outros materiais, 
mternando ·se Uruguai. Elem ento civil rebeldes calculado 
~O~ ho~ ens, <;Oll_lando Julião Barcélos , não aco::npanhando 
1migraçao maioria re~eldes, !entou iludir minha vigilância 
e efetuar passag~m p1c~da rio Santa Maria, pouco abaixo 
PJ sso_ Palm .a. Visando rmpedir essa passagem, tomei posi· 
çoes Julguei conveniente , obrigando rebeldes aceitar com-
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bate que se iniciou às 6 hora s de hoj e, 31, prolongando- ~e 
até às 8,30, tendo como r esultado divisão reb elde_s ell_l d<:is 
grupos, um dos qu ais, calcula do 30 hom ens, !ugu~ dire çao 
geral São Sebasti ão, perse gu ido por um pelotao_ mmh~ ~r?· 
pa. Outro retrocedeu front~ira, atravessando li_nha diviso· 
ria - dissolveu-se . Rebeldes tiveram 8 mortos, deixando nos· 
so poder um cargueiro com 10 ar mas. alguma muniç~o , 30 
cavalos , sen do alguns ensilhados , e r egular quantidade 
produtos saques. Temos lamentar a pe~da dos_ camaradas, 
2° sarge nto Antonio Cunha e cabo Ivomo ValeJos,_ que, _em 
cumpr imento dever, tombaram no campo da açao . Tive · 
mos também fer ido o 2º tenente Cat ulino Nogueira. Com 
re sulta do operações acima e send o conveniente dar algum 
descans o minha tropa , resolvi r ecolher -me aman hã D. Pe
dr ito, onde re ceberei ord ens. Aproveito oportunidade con· 
grat ular-me v. ex. pelo aniquilamen to ma sórca e vitória 
nossas armas .' 

E, assim, para o 21º corpo auxiliar que tão inest imávei s servi· 
ços vinha prestando à cau sa da manutenção da ordem e da s leis, o 
ano de 1926 encerro u-se com chave de ouro . 

.A 10 de dezem bro , um pelot ão do 12º corpo auxilia r , de Canguçú , 
sob o comando do 2º tenente Adolfo Saraiva , quando se recolhia àque· 
la localida de, de volta do Pa sso do Marinheiro , no rio Camaquã , foi 
atacado de inopino pela vanguarda de um a coluna r ebelde, que in· 
vadira aquele municipio. 

Do tiroteio qu e, então, sustentou, dá-nos noti cia a parte de com
bate que o comandante do corpo encaminhou ao comandante ge
ral da Brigada: 

"Venho, hoje, dar·vos detalhadas informações do en· 
contro que se deu ne ste municíp io, na Coxilha do Fogo, 
lugar denominado Fax ina! , no dia 10 do cor rente , com 
um a escolta desta unidade e a vanguarda da coluna re· 
bel de ao mando de Jo sé Antonio Néto , vulgo Zeca Néto . 

Guarnecen do o P asso do Marinh eir o, rio Camaquã, 
mantinha um pequeno destacam ento de 21 homens, sob 
o comando do 2º tenente Adolfo Sa raiva , que mandei re
colher afim de reforçar a guarnição desta vila, em vir
tude da apr oxim ação dos rebeldes, já dentro do munici· 
pio; qua ndo o destacamento regressava do mencionado 
passo, no dia acim a referido , pel as 18 hora s, mais ou me· 
nos, foi inopinadam ente surpreen dido e atacado pelo gros
so da vang uarda , já com elementos do inimigo na sua 
frent e, de fórma que ficou entre doi s fogos , mantendo , 
entre tanto , cerrado tiroteio até às 20 hor as; vendo que se 
conti nu asse seria completamente envolvido, com a pe· 
qu ena força de que di spunha fracionada, tentan do sa lvar 
40 cavalo s que conduzia , foi força do a operar a retirada , 
o qu e fez, prevalecendo- se da noit e, mas já com certa 
dificuldade , extraviando- se cava los e os soldados que os 
montavam. Decorridos 4 dias, os soldado s aprese n taram · 
se, a pé, ma s felizmente ilesos. 

~ste acontecimento , a primeira vista , par ece ao longe 
ter sido de pouca importância , ma s fazendo-se a devida 



472 E sboço Históri co da Brigada Militar 
----------

apreciação, vê·se perfeita men.te que não de ixou de tra 
zer excelentes resultados, pois os rebeld es, qu e marc ha
vam no senti do de norte para sul, vinham isolado~ de to· 
da e qual quer infor mação , ou espi onage m desta vila, de
vido ao rigoroso serviço de vigilânc ia que ve nho ma nte n
do desde o dia 1°. Vacilaram , muda ndo de r umo , enve r e
dar am para léste com direção ao lu gar den o~nado. Pan· 
tanoso, at r ibuindo, p rovavelmente, que a vila estivesse 
bem guarnecida e que aquele encon t ro fo sse apenas com 
pessoal arrebanhador de r:avalos , i:drede prep_ar ado para 
chama-los a lugar conveniente, deixando por isto de ata· 
car esta vila , que estava naquele dia com uma dimin uta 
guarnição, dos pr imeiros elementos recem -chegados para 
a organização do cor po. 

Além dos 5 pares de arreios, já refe rido s, juntamen te 
com os cavalos, foi ex tr avia do mais o seguin te materia l : 
8 sabres punhais com bainhas, 14 meias ba r racas, 4 capotes 
baíanos e 7 mantas de lã, sendo gastos 1.518 cart uchos 
Maus er, 7 milimetr os, cuja munição e material solici to 
permis são para descar regar da carga dêste corpo. 

Não me foi possíve l apresentar esta parte com mais 
brevidade, em virtude de ter o oficial que comandava a es· 
colta seguido novamente, incorpo ra do ao 21º corpo aux i
liar , em operaçõ es nos município s de Encruzilhada, Lavras 
e Caçapava , e não ter deixado documentos para tal fim , o 
que faço hoje com a ap resentação do mencionado oficial 
e de sua parte r efe rente ao assunto. Acantonamen t", em 
Canguçú , 28 de dezembro de 1926." 

Um dos corpo s auxiliar es que teve , também, destacada atuação 
na r epre ssão ao movimento sedici oso de fin s de 1926, foi o 4°, de Ca· 
cho.-ir<', sob o comando do tene nt e coron el Avelino Carvalho Bernar
des. 1Jficial reformado da Brigada Mili tar. 

Tomando parte na perseguição tenaz movid a à coluna de Zéca 
Néto , aquele corpo , na s operações que lhe foram atribuídas, a 18 de 
dezembro e com efetivo de 170 homen s, apenas , ataco u na fazen da 
de Manoel Ferr eira, na s proximidades de Caçapava, a colun a rebe l· 
de que obedecia à ori entação daqu ele chefe sedicio so, em número 
calcul ado de 600 homem ;. tend o a vanguarda da força legal, consti
tuída de elementos do corpo e civis , ao mando do tenente coronel 
J oão Vargas de Sou za, ini ciado o combate com o adversário , pel as 
20 hora s . 

Minutos depois , entrava em ação o restante do pessoal da unida· 
de , à exce ção do 3° esquadrão , deixado em reserva, mais tarde tam-
bém chamado à luta . ' 

O combate tra vou-se encarniçado e violento, pois o inim igo, em 
grande superioridade de homens e de materia l bélico , faz en do fun
cionar constantemente 3 metralha doras , não arrefeceu um só momento 
~a impE;tuosidade , na convicçã o firmada de que , com suas r ajadas, 
1mpedir,1a o avan ço daquele s heróico s defensores da legalidade. 

Apos 3 hora s de cerrada fuzilaria, em uma luta tão desigual , onde 
apenas a intrepid ez e a abnegação dos bravo s combatentes do 40 
corpo esta beleci a o equilíbrio da grande desproporção , re solveu o 
tenente coronel Avelin o cessar fogo visto o adianta do da noite 

Nessa ocasião , o inimigo tento~ carregar, tendo chegado ~ tra · 
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var-se luta corporal no flanco direito da linha de combat~, a qual 
resistiu com galhardia, anulando as cargas dos r ebeldes. Diante, po
rém , da re sistência encontrada, de sistiu de seu intento e retirou no 
decorrer da noite, prosseguindo sua marcha. 

A força legal perdeu nesse encontro o 1° tenente Floro Martins 
e 2 praças; os rebeldes deixaram no campo da luta 4 n.ortos e varios 
feridos. 

Como jã refer imos , a vila de São Sépe , pouco depois da eclosão 
do movimento sedicioso, fôra assalt ada por um grupo de rebeld es, o 
que determinou a retirada da pequena força que a guarnecia, para 
a estação da Restin ga Seca. 

Dia s depois e jã sob o comando do capitão reformado da Br igada 
Militar , Manoel Cristovão Gomes , retornou o contingente àque la lo
calidade. 

Novo ataque sofreu a mesma vila , na manhã de 24 de dezembro, 
pelas 6,30 horas , Resistindo, o contingente procurou enfrentar os ata· 
cantes, mas teve de retirar, novamente , o que, entretanto , fez tiro
teando , num percur so de mais de 2 leguas . 

O pessoa l do contingen te auxiliar, sob a direção do 2° tenente 
Ari stides Canabarro Falceta e obedecendo ordem daquele capitão , con
seguiu escapar-se à superioridade numerica do adversãrio , não tendo, 
porém , a mesma sorte o referido oficial , que foi, fria e miseràvel· 
mente, assassinado pelo inimigo. 

A parte que , sôbre este triste acontecimen to , apresentou o tenente 
Falceta , ao comandante geral , relata-o sucintamente : 

"Comunico -vos que , no dia 24 do corrente, às 6,30 
horas , numeros o grupo de rebeldes atacou, na margem 
direita do rio São Sép e, próximo à vila do mesmo nome, 
êste contingente que retirou brigando, num percurso de 
mais de duas e me ia leguas, r umo ao passo dos Alemães, 
no rio São Sepé. O tiroteio durou mais de 50 minutos. 

Passo abaixo a narrar detalhadamente êste fato , cujo 
epílogo foi a morte do bravo capitão Mano el Cristóvão 
Gomes , coman dant e do contingente. 

No dia 21, pela tardin ha, um sobrinho do sub-de legado 
do 5° distrito de São Sepé, tenente Jo sé Vicente da Sil
veira , avisou o capitão Gomes que , no lu gar denominado 
Cambaí , naquele distrito, a 7 ou 8 leg ua s da vila, marchava 
u~ grupo de rebeldes, segundo informações que colhêra, 
poi s reside naquelas imediações. Após êsse avi so, foi re· 
cebido um telegrama vosso, prevenindo a marcha dos re
beldes e mandad o conservar-nos em vigilância, para evi· 
tar um a possível surpr êsa. 

Em vista dêsses avisos e como o contingente não dis· 
punha de meios para resistir (nessa ocasião só dispunha 
de 16 carabi nas e 2. 000 tiros , pois, a sua carga é de 20 ca
rab~n~s, das quais duas estão empres tada s, por ordem do 
cap1tao Gom es ao capitão Firmino Air es, a quem estava 
confia da a vigilância na zona denominada Cer ri to, 40 dis· 
trito, e das 16 ~xistentes tem <;1l~umas com faltas de peças 
e outras descahbr adas), o cap1tao Gome s re solveu retirar· 
se com o contingente para fora da vila, indo acampar ao 
escurecer num camp estr e, na margem direita do rio cita· 
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do, em campos do sr. Bento Costa . 1:ste lugar P?deria ser 
atacado por todos os lados, visto o rio estar ba ixo e dar 
pas sagem em muitos lugares. Foram reforç ados pelos ho
mens disponiveis e que tinham ª:mas, 1;s guardas _colo· 
cadas no Cemitério e na estrada Sao Sepe·Santa Mana (a 
do Cemitério é a estrada São Sep é·8a o Gabriel), só fican
do no acampamento 5 hom ens armados de carabina. 

A 23, pela madrugada, saiu em exploração o sargen to 
Florisbelo dos Santos , em traje civil, levando como com· 
panheiro um cabo, também em traje civil. Pelas 13 horas, 
ou meno s, esta exploração comunicou que , a 3 ou 4 leguas, 
vinha marchando, rumo àquela vila, uma coluna inimiga 
que avaliava em 700 ou 800 homen s, isto na estrad a São 
Gabriel -São Sep é. 

As 17 horas, por muita insistência minha, o capi tã o 
Gomes , convencendo-se do perigo em que ficava o contin· 
gente na posição em que estava, resolveu mudar de acam · 
pamento para os fundos do campo do sr. Bento Costa , na 
mesma margem do rio, o que , a conselho daquele fazendeiro, 
foi executado à noite . Foi , então , coloca da uma guarda na 
ponte da estrada geral São Sepé·Caçapava , com o fim de 
aux iliar os nossos piquetes, dado o caso de retirar em-se. 
Na noite de 23, insisti com o capitão para ficar no piquete 
do Cemitério, o que êle não consentiu, mandando o sar
gento Est eliano Trindade rondar os piquetes , dizendo que 
quando precisasse de meus serviços me determinaria e que 
"soldado não pede serviç o". 

No dia 24, · às 6 horas ou pouco mais, a guarda postada 
no Cemitério tiroteou com os rebeldes. O capitão mandou 
ensilharmos os cavalos . Ainga algumas praças, que não 
tinham deixado os cavalos pr êsos, foram pega-los, o que re· 
tardou a saída do acampamento. O tiroteio entre os pi· 
quetes ainda continuava, cada vez mais próximo, já bri 
gavam na ponte, posição insu stentáv el por ser facil de 
contornar, pois existem vários pa ssos falsos. Quando mon
tamos a cava lo, já nossos piquetes , sempre brigando , sob 
o comando do bravo sargento Esteliano, estavam a uns 3 
quilometro s do acampame nto , pois algumas bala s já cor
tavam os galhos das arvores na orla do mato, onde nos 
achavamos. No acampamento, como já referi, só existiam 
5 homen s armados de carabina e estavam também mais 2 
civis com armas de guerra, o sub-delegado Otávio Mota e 
José Vicente, e o ex-tenente Ranulfo Brum, ao todo 7 ar
mas . José Vicente saíu na frente, cortando os aramados, 
para nos dar passagem. Reuni os nossos homens para fa· 
zer um pouco de resistência para proteger os retirantes, 
que já vinham alguns com cavalos quase cansados. 

Dirigia-me para tomar posição numa sanga, quando 
o capitão chamoti·me e determinou que salva sse os ho 
mens desarmados, em número de 11, e a cavalhada de 
"qualquer modo", enquanto êle, que estava bem montado, 
proc~raria proteger a retirada, resistindo, para dar tempo 
de tirarmos alguma distância (isto na presença do sub-de· 
legado do 4° distrito, sr . Pedro .Jaime , e do sargento Fio-

ti 
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risbélo dos Santos ) . A cava lhada ainda se acha va num 
canto do aramad o de uma inv~rnada, que foi cortado por 
Jo sé Silv eir a, que como disse, seguira na frente , abrindo 
caminho nas cêrc~s, que são ali 5 ou 6, quando principiei 
a cumprir a ordem rec ebida e o in imigo a menos de 3 qua
dras. Quando enfrentei uma casa, que fica mais ou menos 
a uma légua do acampamento (durante todo êste percur
so as balas silvavam sôbre nossas cabeças), o sargento 
Flo risbé lo alcançou-me, com ordem do capitão para ace
lerar a marcha, até aí feita a trote e galope, o que fiz con
servando galope largo; antes disso, fiz alguns homen s mu
dar de cavalos , sinão também seriam prêsos, visto que 
suas montadas vinham cansadas. O inimigo marchava, tam
bém, a galope , procurando nos sitiar. Quando estavamos 
qua se em sítio, só tínhamos uma frente de 2 a 3 quadra s 
para sair, o sub-del egado Mota, segu ndo declara , mostrou 
o perigo ao capitão e convidou-o para escaparem do cêrco 
inimigo e não sendo atendido , diz mais que o capitão nem 
siquer lhe deu respo sta, voltando seu cavalo para o lado do 
inimigo e parando. O mesmo aconteceu com o destemido 
sargento Florisbélo, que voltou, prev en indo-o do perigo . 

O sub-delegado Mota , a todo gal ope, alcançou-me e 
mostrou -me o inimi go nos flancos e na retaguarda, o que 
eu já percebera, visto que vinha recebe ndo fogo vivo dês
tes três lugares. Um piquete inimigo, do flanco esq uerdo, 
ficou contra um banhado, que, naturalmen te, teve que 
contornar, que nos deu tempo de sair de um cêrco 
prestes a fechar-se e de ser mos feitos prisioneiros ou mor
tos , como acontece u ao desventurado capitão Gomes , que 
confiado em Firmin o Silva, que se dizia conhecedor do 
terren o, se deixou, ao que suponho, leva-lo para um cami
nho errado , apertando-o cont ra um canto de arame , onde 
foram prêsos , pe lo piquete do com ando de Jo ão Caste lhano , 
em número supe rior a 50 homens, que nos perseguira. 

O tenente Ranulfo Brum , que ficou com o capitão Go
mes e escapou por um caminho opo sto ao indicado por 
Firmino Silva, declara que , quando pr ocurava escapar-se, 
convidou o capitão Gomes para acompanha- lo, não tendo 
atendido, pois capitão acompanhava Firmin o. 

Durante a retirada, conservei-me sempr e na retaguar
da do pessoal , que me fôra confiado e da cavalhada , fa
zendo com que os hom ens ma l montado s avançassem para 
nã o se:-em prêsos , pro curando cumprir a ordem que recebi. 

Nossas baixas foram as seguintes : prisioneiro e pos
teriormente assassi nado, capitão Manoe l Cri stovão Gomes · 
estraviados, soldado s J oão Bati sta Alves e Heitor Gonça lves'. 

Foram extraviada s 2 carabinas Mauser e gastos 1.200 
cart uchos. 

Acanto name nto na Sub-intend ência de Restinga Sêca 
27 de dezembro de 1926. Aristi des Can abar ro Falceta'. 
2° tenente." 

~sta par te não foi , na época devida , publicada oficial ment e. Con
s~gmmo s tra ze-la Pª1:.ª aqu i, como um documento precioso ao esclare
cimen to do que , então, se passou, med iante cópia que nos foi forne-
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cida e que fôra extraída com auxilio de papel carbono, quando se 
datilografou o original. 

Ao dar-se aquele doloroso acontecimento, o então tenente Fal 
ceta foi rudemente acusado de ter abandonado seu superior. Nunca 
acreditamos que isso tivesse feito , de maneira desleal ,pois conhe· 
cerno-lo perfeitamente e sabíamo-lo amigo do capitão Gome s. 

Sua parte foi fundamentada, citando testemunhas que ouviram a 
ordem que lhe déra o infortunado capitão, para tentar salvar o pes· 
ssoal desarmado, ordem esta reiterada por intermédio de um sargento 
do contingente, cujo nome também foi citado. 

Acusou-se a um oficial , mas o qu e o mais eleme ntar dever acon 
selhava, antes de qualquer pronunciamento , não se fez, nem se pro 
curou fazer: um inquérito militar. Verificar-se·ia, então , a quem ca
bia a responsabilidade do desastre e punir-se·ia convenientemente o 
culpado, se hou vesse. 

Acusou-se a um oficial, mas esqueceram·se os dirig entes das ope· 
rações militares, os que tinham respon sabilidade de comando superior, 
que o continge nte auxiliar de São Sepé , sediado em locali dade de di
fícil acesso , longe de qualquer comunicação ferro-viária ou fluvial, 
portanto quase isolado na imensa campanha do Rio Grande, sem con
tar com qualquer auxilio imediato, dispunha apenas de 20 homens, 
ma l armados e piór municiados, e estava em zona infestada pelos re· 
beldes. 

Porque , então , não se reforçou o seu efetivo ou não se providen
ciou em tempo para a remessa de mais armamento e munição? Po
deria ter sido posto em condições de armar un s 20 ou 30 civis , em caso 
de emergência. Nada disso se fez e as consequências foram as que 
i e viu . 

Sôbre o inomin avel ato de vandalismo e selvajeria, o frio assas· 
sinio do inditoso capitão Manoel Cristivão Gomes , depoi s de feito 
pri sioneiro e desarmado, o que aberra profundamente todos 
os sent imentos de humanidade e amor ao proximo, disse o coman
dante geral, em seu boletim de 18 de janeiro: 

"Crime nefando. - Quando procurava retirar-se da 
vila de São Sepé, o pequeno contingente auxiliar que ali 
comandava , foi feito prisioneiro dos rebeldes de Zeca Né
to, que se aproximavam, o capitão reformado desta Bri
gada, Manoel Cristóvão Gome s, que também exercia na 
quel a localidade o cargo de delegado de polícia . 

Embora dispondo sómente de 16 homens armados a 
carabina '. aquele valo roso e malogrado camarada, que ho
ras depois era barbaramente sacrificado , resistiu tenazmen· 
te aos repetidos ataques do inimigo , muito mais nume
ro so e dividido em diversos piquete s que açuladamente 
procuravam sitiar a pequena fôrça retiran te . 

Na iminência do perigo, numa situação já aflitiva, 
o bravo capitão Gomes, deu ordem ao 2º tenente comis
sionado desta Brigada, Aristides Canabarro Falceta , que 
procurasse retirar rapidamente com as praças que esta
v~~ desarma.das_ e sal'?.ar a cavalhada, ordem que êsse 
oficial cumpriu Já acossado de perto pelo inimigo, conse· 
guindo retirar. e pôr ~ _sa~vo seu pessoal e cavalo s, por
que um dos piquetes m1m1gos, que vinha cortar-lhe a re
tirada , esbarrou num banhado, que teve de contornar, 
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perdendo tem~o. . ~ . 
Enquanto isso se dava , o bravo cap1tao Gome s conti

nuava tambem na sua retirada , lu tando , heroicam ente , 
contra o inimigo qu e cada vez mais inten sif icava o cêrco, 
até que , apertado den tro de uma s cercas de arame farpa
do, já com a munição de seu revólver exp 0tada e ferido 
num pul so, foi aprisionado por um piqu ete dirigido pelo 
celebr izado Jo ão Castel hano, con segu indo as pra ças que 
o acompanhavam escapar-se ilesas pouco antes desta si
tuação. 

Logo qu e na vila de São Sepé chegou a noticia da 
pr isão do capitão Gome s, pelos rebeldes , houve verda
deiro interesse em seu favor , por parte dos mai s gradua· 
dos pr oceres da oposição daquele município , inclusive do 
prop rio inte ndente muni cipal, sr. Percival Brener , eleito 
pela oposição, não falt and o também o apelo de exmas. fa
mílias daquela vila, para que conservassem a vida do 
prisioneiro. 

Os chefetes rebeldes assim prometeram. Entr etanto , lo· 
go que marcharam mais ou menos a uma légua da vila, 
faltando aos mais comesinho s pr incípios de humanidade 
e ao comp romi sso assumido , praticaram o ato caniba· 
lesco e degradante de degolarem fria e barbaram en te aq ue
le velho e leal servidor do Esta do, após vexames a que 
o submeteram . 

Tão execrando crime ecôou dolorosamente no Esta
do e p rincipalmente em São Sepé , que foi o te atro de tão 
revoltante cena e onde er a a vitima apreciada por todos 
os elementos , sem distinç ão de crédos político s, cam:ando 
entre os próprios adversários a mais formal condenação. 
qu e se traduz num esti gma à ação malefica e negregada 
dos elementos que Zeca Néto aliciou para espesinhar os 
mai s belos sentimentos de honra, de nobreza e de huma
nidade, cultivados tradicionalmente na terra que lhe ser
viu de berço , a qual foi deva sta ndo e ens anguentando , por 
onde passou, deixando atraz de si o luto, a dôr e a mi seria. 

Era o inditorn capitão Mano el Cristó vã o Gomes , um velho e abne· 
gado servidor do Estado. 

Tendo ingr essado na Gu arda Cívic a, em 1892, passou depois, 
quando da sua ext inção e consequente criaçã o da Brigada Militar , a 
pertencer ao 1 ° regimento de cavalaria. 

Com êsse corpo , fez to da a revolução de 1893-95, ao findar da 
qu al j á era 1° sargento, tendo sido, em 1897, promovido a alferes. 

Tene nte , em março, e capit ão, em novembro de 1913, pre stou 
relev ant es serviços até março de 1923, em que, obrigado por seu pr e
cário estado de saúde , r eformou -se . 

Republic ano ardoroso e convicto , não tr epi dou em acudir ao cha
mamento de seus chefes , que lhe confiaram o comando do pequ eno 
contingente auxiliar de São Sepé, pôsto em qu e o veiu colher a morte 
fria e miser àve lmente praticada. ' 

A Ju stiça Divina, porém, não se fez esperar muito , para os auto
res de tão miseravel ato: no dia imediato , 25 de dezembro , o desta
camento sob o comanâo inteligente do tenente coronel Emílio Lucio 
Esteves e constituído de tropa da Brigada Militar, batia , ruidosamen-
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te, os rebeldes nas cercanias da serra de Santa Barbara e na região 
do passo do S~lsinho, e JOÃO DIAS, o famigerad? _J oão. C~stelhano, 
o mandante e, quiçá, o executor do covarde assassm10, atmg1do pelos 
projetis das armas legais, ia pres tar contas ao Altissimo de sua mons· 
truosa ação. 

CAPI T ULO X X VI 

- Destacamento tenente coronel Es
ves. - Descrição das nascentes do arroio 
Santa Barbara. - Combate, nessa região, 
do Destacamento Esteves contra a coluna 
de Zeca Néto. - Parte de combate do te 
nente coronel Esteves. - Os grupos de 
Alonso Tôrres e Sérgio Ventura são bati
dos e destroçados. - Combate no Passo 
da Mariasinha. - O contingente de Ca
choeira desbarata um grupo rebelde no 
arroio Barriga. - Destacamento tenente 
coronel Hipolito Ribeiro Junior . - Os re
beldes internam-se no Uruguai, pela Ser
rilhada . - Operações do 2° regimento de 
cavalaria, na região de D. Pedrito. - Ti· 
roteio no Passo do Vacaíquá e persegui
ção dos rebeldes até a linha divisoria. -
Os rebeldes passam para o Urugai, pelas 
Três Vendas, e são prêsos por autorida
des dêsse país . - Operações nos municí
pios de Rosário e Alegrete. - Nota ofi
cial da 3ª Região Militar. - Notícias sô
bre atrocidades praticadas pelos rebel
des. -

Em pnnc 1p1os de dezembro, dado o incremen to que ameaçava 
tomar_ o moviment o sedicioso , se lhe não fossem opostas medid as 
enérgicas, o comando da 3ª Região Militar decidiu organizar um 

. .. 

.. 
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destacament o na zona central do Estado, e constituido de unidades 
da Brigada Militar, confiando o seu comando ao experimenta<;Io, in· 
teligente e bravo tenente coronel Emílio Lucio Esteve s, devotado ins· 
trutor, desde muitos anos, da fôrça estad ual. 

Êsse de staca mento, composto dos 1° regimento de cavalaria, me · 
nos um esquadrão, do 15º corpo auxiliar e de um pelotão de metra
lhadoras do Grupo de Metralhadoras, teve por missão, segundo ins
truçõe s telegráficas do general Andrade Neves , as "providências que 
o vosso sens o tatico vos aconselhar no sentido de prevenir a apro 
ximação dos rebeldes de Cachoeira , cobrindo assim concentração vosso 
destacamen to, o qual, logo esteja reunido e aparelhado, deverá to
mar parte perseguição reb el des , em cooperação como o Destacamento 
major Morais, com quem tereis entendimento ."' 

Constituía isso uma prova da alta confiança qu e depositava o ve
lho e dedicado comandante da Região, general Eurico de Andrade Ne
ves, nos conhecimentos profissionais e na competência do comandante 
do Destacamento. 

A 6 dé dezembro, com o seu destacam ento convenientemente 
organizado, deixou o tenente coronel Esteves a cidade de Cachoeira , 
tendo , antes, lançado para a frente um esquadrão de descoberta , do 
1 ° r egimento de cavalaria, sob o comando do capitão João Scherer. 

Operav am na região do centro , em perseguição aos rebelde s que 
orçariam por um total de 1. 000 homens, além do destacamento Es
teves, mais os do major Morais , do tenente coronel Hipolito Ribeiro 
Junior, do major Otacilio Fernandes e mais algun s corpos isolados. 

Destas forças, as unica s que agiam em cooperação eram os desta-
camentos Esteves e Morais. . 

Quanto às dem ais, conforme declarou aquele oficial em seu re 
latório ao comando da Região , operavam completamente desarticula
da s entr e si, limitando-se a seguir o rastro do inimigo. 

Com a energia e tenacidade que sempre caracteriza ram a sua 
ação , a frente dos diversos destacamentos que comandára anteriorm en
te, formados por tropas da Brigada Militar, conscientes da sua res
pon sabilidade e da confiança que nelas depositavam os govêrno s es· 
tadual e federal, o tenente corone l Esteves, ainda desta vez, empe 
nh ou-se a fundo, bu scando contato com os rebeldes , semp re esquivos 
a encontros decisivo s ou aceitando-os unicamente quando as circuns
tâncias locais os favoreciam grandemente. 

Assim , após percorrer os municípios de Cachoeira, Caçapava , Bagé, 
São Sepé e outros limítrofes , ao cair da noite de 24, o Destacamento 
biva cou sobre o pas so da Juliana , ocupando uma e outra mar gem do 
arroio São Sepé . 

Ao clarear do dia 25, pôs-se novamente em marcha . 
25 de dezembro ! Natal de Jesús ! Nesse dia , de recordações su

blimes, do na scim ento do meigo Nazareno, redentor da human idade, 
pas sou-o o Destaca mento Esteves combatendo contra irmãos de san 
gue e de pátr ia, os quai s, desvairados pelas paixões políticas , pelas 
ambiçõeg, pelo ódio, atiraram o Estado, mais uma vez , a uma con
turbação sangrenta, de luto e dôr , gerando o sobressalto e a incer
teza nos lare s pacatos e desguarnecidos, de cidadãos inermes e traba
lhadores, obreiros da grandeza material do Pa is. 

Neste dia, em que se comemóra o nascimento de Jesus, que sem
pre pregou a fraternidad e, a concordia, o amor ao próximo , a bon
dade , foi ju sta mente que o destino prep arou o encontro das duas fôr
ças adversá rias , em um combate encarniçado e rude. 
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Na manhã de 25, em telegrama ao comando da Região , o tenente 
coronel Esteves informou que os rebeldes haviam entrado em São 
Sepé, em dois grupos, sendo um de 450 homens, na noite de 23 para 
24, o qual marchou pela estrada do Trancoso , e o outro grupo, for
te de 200 home ns, na manhã de 24, pelas estradas que conduzem ao 
Verde; que p. ocurando, durante a noite de 24 para 25, estabe:ecer 
contato, os referido s grupos fugiram na direção léste, com exceçã o 
do grupo que permanecia naquela vila, o qual fôra tiroteado por 
patrulhas do esquadrão Scherer . 

Na previsão de um choque, que não tardaria a concretizar -se, 
ativou a marcha da coluna para reduzir a distância entre o destaca· 
mento e os elementos de reconhecimento. 

Descrevendo a topografia do local que palmilhava e que serviu 
de teatro de ação do encontro ent re legalistas e revolucionários , di s~e 
o tenente coronel Esteves : 

"Vamos interromper , por um instante , o relato das 
operações para descrevermos em largos traço s os aciden· 
tes topográficos da região entre os cursos superiores dos 
arroios São Sepé e Santa Barbara, em cujo permeio corre 
o São Rafael, afluente dêste último. Os trê s arroios de· 
senvolvem·se, paralélamente, nes sa reg ião, na direção ge· 
ral sudoéste·nordéste. O Jeito do São Sepé é barranco so. 
Recebe numerosos afluente s que formam verdadeiras gro· 
tas. Um~ e outra vertente é coberta de espessa mata 
que atinge a largura de 8 quilometros em alguns ponto s. 

O São Rafae l apresenta os mesmos carac ter isticos, 
~endo a vert ente esquerda mais acidentada que a direita. 
O seu leito dista do São Sepé de 10 quilometro s, em média. 

Êsses dois arroios têm as suas nascente s na serra 
de Santa Barbara. O terreno entre eles é caracterizado 
por uma série de cêrros e coxilhas que se sucedem, de· 
crescendo , de sul para o norte, como derivação daquela 
serra. Pe !o seu divisor dágua s comum, serpenteia a es· 
trada que , da região do cêrro do Ouro , conduz para a 
vila de São Sepé, a norte; ao cêr ro dos Guedes , pelo 
Passo da Juliana , a noroéste; à Cêrca de Pedras, pelo 
Pa sso da Bossoróca, a oéste; à Ramada, pelos Pas sos Do· 
mingo s e Barrondão, a sué ste; à ve rtente direita do São 
Rafael, pelo Pa sso do Salsinho, a lés te, vertente na qual 
a estrada se ramifica , conduzindo à vila de São Sepé, 
pelo Pa sso São Rafael; ao Irapuá , pelo Pa sso do Sou za; 
e a Caçapava, pelo Pa sso da Colônia, sôbre o arroio San· 
ta Barbara . 

O terreno entre êste arroio e o São Rafael é mais 
ou menos ond ulado e não apresenta acidentes de grande 
relevo, excéto na zona da serra de Santa Barbara. 

O curso superior do arroio Santa Barbara desenvolve 
se entre a serra deste nome e a de Caçapava, tendo o seu 
leito barrancoso no sopé daquela serra, cuja encosta sul 
é sulcada de grotas profundas , que assinalam os seus 
afluentes da margem esquerda. A margem direita fórma 
uma grande varzea, com um ligeiro aclive para a serra 
de Caçapava , e estende para a barra do arroio Seiva !, 
com a qual parece confundir-se. Numerosas sangas, cujas 
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nascentes estão na encosta norte desta serra, cortam 
transversalmente a varzea, em valos profundo s, bordados 
de matos de pequena largura, tal como em toda a margem 
direita do arroio para o qual afluem. 

A ser ra de Santa Barbara estende-se abrupta e alte
rósa, na direção nordéste·sudoéste. Seu extremo norte fica 
nas im ediações do Passo da Colônia. Cerca de 10 qui
lometras a sudoéste, a partir dêste extremo , a ser ra apre
senta pronunciada garganta, a do Umbú , através da qual 
se desenvolve o caminho qu e permite a pas sagem do 
vale do São Rafael ao Santa Barbara. Entre esta gar
ganta e aquele extremo e mai s próximo a êste, apresenta 
a serra outra garganta, porém pouco pronunciada, conhe
cida pelo nome de Bugio s, denominação dada ao dois picos 
que a caracterizam. Nesse trecho da serra , a encosta 
setentr ional. sulcada de numerosas grotas, é muito ingre · 
me , porém, não tanto quanto à meridional , cuja inclina · 
ção é mais pronunciada. Na primeira encosta, notam-se 
alguns matos na s gargantas do Umbú e dos Bugio s e na s 
grotas que formam as nascentes do São Rafael; na se· 
gunda , os matos estendem-se densos por quase toda ela. 
A largura da serra ne sse trecho é de 3 a 4 quilometra s. 
A sudoéste da garganta do Umbú, a serra diminui de 
altura, as gargantas são mai s numerosas, os cêrros se des
tacam , para mai s além se confundirem, nas coxilhas da 
Árvore , da Ram ada e Cêrca de Pedra s." 

Ei s a região na qual se desenrolaram as operações dos 
dias 25 e 26." 

Exc elen te lição de corografia do Rio Grande nos dá nessa sucinta 
exposição o seu autor. Para os estu diosos, poderá servir em muito 
para aumentar conhecimentos sôbre a região. 

Pouc o depois da s 9 hor as, os elementos de reconhecimento do 
Destacamento informaram que estavam com tropa s à vista , parecen · 
do ser revolucionárias. 

Para descreve r o que daí em diante ocorreu , vamos valer-nos 
das próprias palavras do tenente coronel Esteves , como já o fize
mos em outra s ocasiões: 

"De fato, instantes depois , ouvíamo s distantemente os 
disparos dos pr imeiros tiros , cuja inten sidade crescia gra· 
dativamente e já toma va o aspecto de verdadeira fuzila· 
ria, quando galgando um extenso aclive da estrada atin
giamos o dor so de uma coxilha, da qual divisamos o que 
se passava na frente : os nossos elementos do reconheci · 
mento esta vam tiroteando os rebeldes que ocupavam o 
Pa sso do Salsinho , sôbre o arroio São Raf ael, tendo fortes 
grupos sôbre a estrada que vai dêsse pa sso à encruz ilhad a 
sôbre o divisor de águas deste arroio e o Santa Ba rbara, 
onde estava a tésta do grosso "camouflada" por grande 
tropa de gado. Pelo di spositivo da coluna , par ecia qu e 
os r ebel des pret endia m fugir ao contato do escalão Sche· 
rer, pela estrada P asso do Sal sinho- Cerrito do Ouro ·Pa s· 
so Bossoróca ou Barrondão . 

Diante desta situação , engajamos a vanguarda, com 
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todo vigor, contra os rebeldes, lançando um esquadrão do 
15º corpo auxiliar, na direção do Pa Eso do Salsinho·en
cruzilhada de estradas, apoiado por uma seção de m e· 
tralhadoras do 1º regimento de cavalar ia, em posições 
sucessivas ao norte da estrada, com o objetivo de se 
apossar da s estradas q11e, dessa encruzilhada, conduzem 
para São Sep é e Passo do Souza, sôbre o Santa Barbara. 
Escalonamos o outro esquadrão do 15° corpo auxiliar ao 
sul da estrada, com a missão de acompanhar os movimen· 
tos do 1º esquadrão e in tervir oportunamente, à nossa 
ordem. Deixamos o res to do Destacamento, um esqua· 
drão do 1º regimento de cavalaria e um pelotão de me- • 
tralhadoras, a cêrca de 700 metros a sudoéste do Pa sso 
do Salsinho. O outro esquad r ão do 1° regimento que, na 
véspera, deixaramos em mi ssão de ligação ao no rte do 
Passo da Juliana, marchava a nosso encontro, achando-se, 
porém , mui to distanciado aquela hora. 

A entrada em ação da vanguarda foi ráp ida e de sen 
volveu-se impetuosa, a ponto do inimigo não lhe resistir 
senão por momentos, no Passo do Salsinho, o qual aban
donou em desordem, arra:stando na retirada os grupos 
que se encontravam na estrada que vai até a encruzilhada, 
onde o grosso dos rebe ldes Qispunha·se para o combate . 

O avanço do 1 ° escalão e do 2° pros seguia com vigor 
e ga lhard ia, a despeito da inten sa fuzilaria dos rebelde s, 
já estendidos em posição na crista do divisor de águas 
dos arroios São Rafae l e Santa Barbara , um pouco ao 
norte e sul da encruzilhada. 

Reduzimo s a distância entre o 1° e 2° escalão e es
tendemos a ação daquele mais para o norte, onde ficaria 
a cavaleiro sôbre a pos ição inimiga. Não tardou que o 
1 ° escalão dominasse com seus fogos as estradas de São 
Sepé e Passo do Souza, aó me smo tempo que o 2° escalão 
abrisse certeiro fogo contra a posição ao sul da encruzi
lhada, cuja linha era sucessivamente reforçada por êsse 
lado. 

O esquadrão do 1° regimento poucos instantes perma· 
neceu em posição de ataq ue, pois fomos obrigados a lança
lo contra o extremo sul da posição inimiga, agora mais forte. 

A nossa linha ocupava, então, uma frente de 5 qui
lome tras , aproximadamente. O único elemento di sponíve l 
era o esquadrão do 1° regimento de cava laria, que ainda 
se encontrava em marc ha do Pa sso da Ju liana ao nosso 
enco ntro . 

Os rebeldes estavam apertados contra a serra de 
Santa Barbara, porquan to estavam barra dos o Passo da 
Colônia e a garganta do Umbú. A única saída que tinham 
era pela garganta dos Bugios, embo r a de acess o peno so. 

Reduzimos a frente de ata que , lançando viole ntament e 
o 15° corpo auxilia r pa ra o sui, na direção da garganta 
dos Bugias e fize mos o esquadrão do 1 ° regime nto de 
cavalar ia e o pelotão de me tra lhador as avançarem na 
mes ma direçã o, ocupa ndo novas posições em lan ces curtos. 
· O combate tor nou-se mais r enhi do nessa fase. Decorri

da meia hora de ava nços cont ínu os, desal ojamos o inimigo 
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da crista do divisor de águas que ocupava . A êsse 
tempo , sua numero sa ca\ ·alhad .. era tocada serra acima, 
na direção da garganta dos Bugios. Sem um elem ento de 
re ser va que nos permitis se manobra r, pois que o esqua· 
drão do lº regimento, com o qua l contavamos , ainda 
marchava ao nosso encontro pela estra da Passo da Juliana
Cerrito do Ouro ,não nos detivemos na posição conquista· 
da, levando além os elementos engajados para desalojar 
novamen te os rebeldes da extensa posição que ocupavam 
em uma crista de coxilhão ao sopé da serra. 

Per seguidos de perto, tenta ram tenaz resistência, ocu· 
pando posições sobr epostas na encosta da serra, posições 
que eram sucess ivamente aba ndonadas diant e do avanç o 
impetuoso dos no ssos grupo s de combate, ap oiad os pelo 
cert eiro fogo das nossas metralhadoras. 

Às 15 hora s, caia em nossas mãos a última linha de 
resistência do inimigo, no topo da garganta dos Bugios, 
justamente quando chegava junto aos elementos avanç a
dos o esqu adr ão do l º re gime nto , que march ava ao nosso 
encontro, o qual , incontinenti, lançamos em perseg uição 
tenaz aos rebelde s através da serra, reforçando-o sucess i· 
vamente por grupos do 1° r egimento e do 15° corpo au
xiliar , que vinham send o recon stituído s, e apoiando·o por 
vivo fogo de metralhad ora s, na descida da encosta me· 
ridional. 

Em nossa partE. de combate, dissemos que a pers e
guição desenvolvera ·se tenaz, obrigando os rebeldes a se 
pr ecipitarem serra abaixo , em grande confusão, verdadei· 
ro "salve -se quem puder" , sob tiros de rev ólver , fuzil e 
rajada s de metralhadoras. Não tiveram tempo de procurar 
ver edas. A perseguição pro sseguiu tenaz até às 23 horas, 
através da baixada da s na scente s do Santa Ba.,bara, re· 
vesando·se os elemento s do 1º r egime nto e do 15º corpo 
auxiliar, à medida que se recon stituíam. Apesar da escu
ridão da noit e e das sangas profundas de difícil pas sagem, 
que cortam tran sversalmente a extensa varzea do Santa 
Ba rbara , mantfvemo s o contato com os reb eldes. , 

O inimigo pernoitou alerta , cavalos à mão , na margem 
direita do Santa Barbara, abrigado nos m atos de uma 
sanga afluente, proximidad es da fazenda de Alfredo Rosa. 
Abateu algumas rezes durante a noite, mas não poude 
sel'vir-se da carne, poi s não lhe foi possível carnea· las. 
Ao clarear do dia 26, reiniciamos com vigor a per seguição, 
não tendo os rebe ldes tido tempo de reunir toda sua 
cavalhada , materiais e utensílios que foram abandonados 
no lugar do bivaque . 

Levamos a perseguição até as pontas do Seiva] , quando , 
às 13 horas , o inimigo orientava sua marcha rápida para 
oéste , através de campos da família Macedo. Não nos foi 
possível levar além a perseguição em virtude da grande 
fadiga do pessoal e animais e da nece ssidade que havia 
de reconstituirmos o Destacamento , disperso em uma 
extensão de mais de 6 léguas." 

Não obstante a descrição acima , do combate da baixada do arroio 
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Santa Barbara , vamos trazer para aqui , também , o telegrama -par te 
de combate que o tenente coronel Esteves dirigiu ao comandante da 
3ª Região Mlitar , a 27, estando, então, em Caçapava: 

"Levamos vosso conhecimento que , desd e o dia 18, 
vinha Destacamen to marchando rastro rebeldes , desen· 
volvendo vivo empenho para alcança-lo. Foi , então, escalo· 
nado, no tempo e no espaço, permitindo a manob ra e mo· 
vimentos mais rápidos , pelo qu e resultou não se perder 
o rastro do inimigo , do qual o Destacamento se aproxi· 
mava cada vez mais com o passar dos dias. Conseguiu-se , 
também , descobrir os sinais convencionais, indicativos 
da s manobras de Zéca Néto. Fácil tornou-se, então, con
trariar a vontade dos rebeldes, como aconteceu a partir 
de 23, quando o afastamento entre o Destacamento e o 
inimigo era de um dia de marcha. 

Feita a junção de Julião Barcélos e Zéca Néto, em José 
Fabr ício, onde a gente de Zéca Néto foi remuniciada por 
Julião , com munição fornecida por Ada lberto Corr êa, di· 
vidiram-se em dois grupos, marchando o mais numeroso, 
de Zéca , pela vertente esquerda do Cambaí , e o outro , 
de Julião, Higino e Castelhano, pela vertente direita. 

Ao escalão Scherer foi ordenado avançar rapid amen 
te, pelo rastro da coluna mai s forte e atingir o Passo do 
Cambaí , enquanto que o Destacamento marchava pelo ras
tro do mai s fraco, para São João Velho, de onde tomaria 
nova direção. A 24, colheu·se informações positiva s de 
que os rebeldes haviam tomado o rumo de São Sepé. O 
escalão Scherer , ao atingir Juca Pereira, marchou sôbre 
São Sepé, por São João Velho e Tranco so, estabelecendo 
contato com os reb elde s na vila de São Sepé, durante a 
noite de 24 para 25. O Destacamento, antes de atingir São 
João Velho, mudou o eixo de marcha sôbre São Sepé , 
deslocando ~e pelo caminho trilhado na véspera pela gen
te de Julião , Higino e Castelhano. A tarde, o Destaca· 
mento marchava pela estrada geral de São Sepé, quando, 
às 18 horas, mais ou menos, já havia passado o caminho 
que conduz ao Passo da Juliana , apareceu no tôpo de 
cêrro próximo a êsse pas so densa fumaça , sinal ind icativ o 
do objetivo da marcha da coluna Zéca Néto. O Destaca 
mento retroc edeu e foi bivacar , já à noite, no Passo da 
Juliana , tendo instalado um esquadrão do 1° regimento, 
sob o comando do capitão Honorio José Téles, sôbre a 
estrada geral de São Sepé, a meia distância do escalão 
Scher er, como elemento de ligação tática, e um pelotão 
do 15° corpo auxiliar, sob o comando do 1° tenente Ota· 
cílio Brilhant e Pacheco de Campos , de observação sôbre 
a estrada São Sepé ·Cerrito, no entroncamento do caminho 
do Passo da Juliana. Na noite de 24 para 25, tinha- se 
inform ação posit iva de que o Destacamento Otacilio apro· 
ximava· se de São Sepé. Diant e dessa situação, o Destaca 
mento tomou para objetivo o Pa srn do Souza , sôbre o San· 
ta Barb ara. pela estrada Cerr ito -Pa sso do Salsinho. Isso 
tudo conforme os comunicados nºs. 98 e 99'. Os rebel· 
des que, durante a tarde de 24, movime ntaram -se para 
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Formigu eiro, onde for am r eceber munição , vinda de Umbú, 
retrocederam à noite para léste de São Sepé. Tudo 
ind icava que tomar iam o rumo do Pa sso da Ponte ou do 
Sou za, sôbre o Santa Barb ara , dado o di spositivo tomado 
pelas tropas legais à oéste de São Sepé. Ao clarear do 
dia 25, saíu do biv aque do Destacamento um reconheci
men to de oficial, sob o comando do 2° tenente do 15° 
corpo auxiliar ,, João Mano el Maciel, com missão de ocu· 
par , rap idam ente , o Pa sso do Souza . O Destacamento re· 
encetou a marcha às 6 hora s, às 8 hora s r ecebeu infor
mação de que o refer ido reconhecimento havia feito li · 
gação, nas proximidades do Passo do Salsinho , com um 
pelotão de descoberta da guarnição de Caçapava, sob o 
comando do 1º tenente Blumenau Rodrigues. Logo de· 
J.JOis, êsse reconhecimento informava que estav a à vista 
grande coluna em marcha para o Sal sinho , parecendo 
tratar-se de rebeldes . Não tardou a confirmação e, às 9 
horas, desencadeou-se o engajamento da vanguarda , consfr 
tuida do 15º corpo auxiliar , sob o comando do major 
P edro Franco , que levou de roldão numero so grupo que 
ocupava o passo e estrada que dele se desenvolve até a 
encruzilhada , 5 quilometro s a léste. Ao mesmo tempo 
que se produzia êsse recúo, sob a ação do 3° esquadrão 
do 15º corpo auxiliar , ao comando do capitão Otacílio 
Pacheco de Campo s, e a seção de metralhadoras do 1 ° 
regimento, wb o comando do 2º tenente Juvenal Pereira, 
os reb eldes movimentaram-se, rapidamente , para o sul, 
com o objetivo de tomarem uma garganta de fácil traves· 
sia na serra de Santa Barbara. Nesse momento , começou 
a inter vir na lut a o grosso do Destacamento, sob o co· 
mando do te nente coro nel Aníbal Barão . As 9,35 horas , 
foi expedido um estafeta ao encontro do Destacamento 
Otacil io, com as segu in tes informações , de nº 89 : -
"I - O inimigo à vista sôbre a estrada do Passo do Souza
Pa sso do Salsinho, procur ando marchar para o sul por 
oéste de Caçapava. II - Engajei combate com a vaguar
da. III - Aos primeiro s tiro s retroc ederam rumo de lés· 
te, em marcha acelerada. IV - Sigo-lh es com toda a 
energia, afim de obri ga-los ao combat e . V - Orientai 
a vossa marcha para o Pa sso do Salsinho , afim de im· 
pedir -lh es a fuga." - Dois esquadrõe s, um do 15° corpo 
auxiliar , sob o comando do 1° tenente Jo sé Alípio da 
Sil va, e outro , o 1° do 1° regimento de cavalaria , coman· 
dado pelo capitão Felipe Jo sé da Silva, l ançado s na dire· 
ção sul , apoiado s pelo pelotão de metralhadora s do Grupo 
de Metr alhadora s, comandado pelo 1° tenente Pedro Jo sé 
de A lmeida, opuz eram -se tenazm ente ao intuito dos re· 
beldes que , pouco tempo depoi s, se viram ap ertados con· 
tr a a serra de Santa Barbara . Dese sperado s pela ação 
violenta das linhas de fogo que não detinham o avanço, 
sen tindo cada vez mais apertado o cêrco , jogaram -se con· 
t ra as encostas da garganta dos cêrros dos Bugios, onde 
se instalaram em linhas sobrepostas, as quais , apesar do 
vivo e intenso fogo, foram repelidas por manobras desbor
dantes , habilmente conduzidas pelo 1º esquadrão do 15º 
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corpo auxiliar, sob o comando do 1° tenente Jo sé Alípio 
da Silva, e 3º do mesmo corpo, sob o comando do capitão 
Ota cílio Pacheco de Campos, e 1° do 1° regimento , sob o 
comando do capitão Felipe Jo sé da Silva, apoiados inteli
gentemente pela seção de metralhadoras do 1 ° regimento , 
às ordens do 2º tenente Juven al Pe reira, e o pelotão do 
Grupo de Metralhadoras, dirigido pelo 1° tenente Pedro Jo sé 
de Almeida. Às 15 horas, quando caía a última linha 
de resi stênc ia dos rebeldes , estabelecida no alto da serra, 
chegaram ao escalão da frente o 2° esquadrão do 1° re· 
gimento , comandado pelo capitão Honorio Jo sé Téle s, que 
vinha com a marcha reta rdada, em consequência da mis· 
são de apoio e ligação que recebera na véspera, e os ele
mentos do 15º corpo auxiliar e 1 ° regimento de cavalaria, 
rap idamente reconstituidos , iniciando ·se a perseguição que 
se desenvolveu tenaz, obrigando os rebeldes e se pre cipi· 
tarem serra abaixo, em grande confusão, verdadeiro "sal
ve·se qu em puder "', sob tiros de revóver, fuzil e rajadas 
de metralhadoras. Não tiveram tempo de procurar vere das. 
A perseguição prosseguiu tenáz até às 23 horas , através 
das baixadas da nascente do arroio Sant a Barbara, 
revezando·se os elementos do 1° regimento e do 15° corpo 
auxiliar, à medida que se reconstituíam . O contato con
tinuou permanente na noite de 25 para 26 e ao clarear 
do dia reiniciou· se a persegui ção até às pontas do Seiva !, 
por não ser mais possív el leva ·la além, em razão da 
grande fadiga do pessoal e animais e da necessidade que 
ha via em que reconstituir o Destacamento disperso em 
uma extensão de mais de 6 léguas. Dêsse modo , batidos 
e perseguido s, foram os rebeldes jogados, em completo 
estado de desânimo e desmoralizados , para a região da 
fazenda dos Macedos. Durante a ação não foi possíve l 
prender os fugitivos, porque o Destacamento só dipunha 
de 200 homens do 1° regimento de cavalaria (2 esqua
drões e uma seção de me tra lhadora s), 109 do 15º corpo 
aux iliar (2 esquad rões) e 48 homens do pelotão do Grupo 
de Metralhadoras. Os rebe ld es consumiram grande cópia 
de mun ição, não detonando regular quantidade de cartu
chos. Deixa r am no campo da ação muito s mortos e con· 
<luziram muitos feridos. Entre os mortos foi identifica
do o chefe João Dias (Castelhano). Deixaram em poder 
do Destacamento bom número de animais, entre êles al
gun s en silhados. Elevado número de cavalos cansados fr 
caram ao longo do extenso campo da luta . O Destaca
mento apoderou·se de 3 fuzi s-metralhadoras (tipo Ber
gmann) . elevado número de carregadores respectivos , re· 
vólvere s, pistolas automáticas, fuzis , munição e binoculos . 
Produto s dos saques que os rebeld es vêm praticando por 
onde pa ssaram foram deixado s no campo , a sabe r : peças 
de .fazenda, capas, roupas feitas, calçados, mi udezas, etc . 
Um a metralhadora pesada Ho tckhiss ficou quebrada, ten· 
do " encontr ado alguns pedaço s e carregador es respecti
vm Apresentou-se ao Destacamento Firmino Antonio da 
Silva. que havia sido preso em São Sepé , jun tame nte 
com o capitão Cristóvão Gomes , qu e foi degolado pelos 
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rebe ldes. O Destacamento lamenta a morte do bravo ca
pitão Olavo Mota, vitimado no momento em que, à frente 
de alguns homens do 15º corpo auxiliar, de~encadeou-se 
a perseguição. Durante a ação foram feridos os 2°s te 
nentes José Barreto e Cantalicio Pacheco de Campos, 
ambos secretários , do 1º regimento e 15° corpo auxiliar; 
sargento Abelardo Cavalcanti, soldados Abelardo Antonio 
de Carvalho , Darci Ribeiro, Felipe Machado, Alcides dos 
Santos, João Batista Macedo, todos do 1º regimento de 
cavalaria; cabo Joaquim Maria Fernandes, soldados Eduar
do de Quadros e Laureano Pereira da Silva. do 15º corpo 
auxiliar; soldados Raimundo da Costa Vargas, do pelotão 
do Grupo de Metralhadoras; e cabo Domingos Nunes 
Vieira, do 4º corpo auxiliar, de Caçapava. Foram destaca
da s ontem , 26, duas patrulhas , uma com a missão de dar 
sepultura aos mortos , e a outra de levantar os animais 
e material abandonados pelos rebeldes no campo de com
bate. O Destacamento recolheu-se ontem , 26, a esta 
cidade, onde aguard a vossas ordens." 

Como vimos do telegrama acima, o Destacamento Esteve s teve, 
ap ena s, um morto, o capitão do 15° corpo auxiliar Olavo Móta , ci
dadão distin to e dedicado , que gozava de grande conceito na vila do 
Rosário , ond e residia; e 2 oficiais e 13 praças ferido s . 

Relata, ainda , que os rebelde s fizeram grande consumo de muni
ção, da qual grande parte não chegou a explodir . 

Tal fato aconteceu-lhe, também , no combate do Pequerí, onde, 
após sua retirada , foram encontrados montes de cartucho s com as 
espoleta s detonada s, sem ter explodido a carga. 

Tratava -se da munição que Zéca Néto trouxera para os rebeldes 
de Sant a Mari a, ao juntar -se a eles, cuja maior parte estava inutiliza
da , por ter permanecido ent errada muito tempo. 

Depois do memorável encontro das nascentes do Santa Barbara, 
o qual , pode -se dizer, traçou a sorte do surto revolucionário de fins 
de 1926, o Destacamento Esteves continuou na perseguição aos rema
nescente s da fôrça de Zéca Néto , que se subdividira em vários grupos , 
todos , porém. orientado s para a fronteira uruguaia, com o objetivo 
de pro curarem guarida em território do país amigo. 

Alguns elem entos, entretanto , descrentes e completamente deses
perançado s de conseguirem quai squer vantagens, retiraram-se para 
suas residência s, sob garantias que lhes oferecia a fôrça legal. 

A 28, um reconhecimento de oficial, do escalão capitão Scherer, 
em serviço de exp loração na zona dos banhados à margem direita 
do Santa Barbara , próximo ao Pas so da Porteira, estabeleceu contato 
com um grupo chefiado por Alon so Torres , de cerca de 100 homens, 
com o qual continuou tiroteando no dia imediato. 

Recalcados pelo esquadrão Scherer, os rebeldes fugiram, atra
vessando o arroio Santa Barbara, no Passo do Florisbélo , de onde 
subiram o mesmo arroio para sua margem esquerda , indo acampar, 
na mad rugada de 30, no rincão do Jacú, sôbre o arroio Siio Rafael. 

Pel as 9 hor as des se dia , um esquadrão do 15º corpo a d liar, sob 
o comando do 1 ° tenente Gabriel Ribeiro de Almeida , sur preendeu 
aqu ele grupo e o de Sergio Ventura da Rocha , no momento em 
que carneavam, t ravando combate que durou cerca de hora e meia. 
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Não resistindo ao ímpeto da fôrça legaL os dois grupos fugiram 
dispersos, emb renhando-se nos matos. A fôrça legal teve um praça 
morto e 4 feridos: dos rebeldes, foram encontrados 6 mortos, no 
rincão do Jacú, havendo indícios de feridos ao longo dos caminhos 
que percorrera m na fuga. , 

Os telegramas a seguir relatam, com maiores detalhes, êsse en
contro e as operações correspondentes : 

"De região J. Cintra, 29·12-1926, às 21 horas. Urgen· 
tíssimo. General Andrade Neves. Pôrto Alegre. Desde 
ontem, 28, mantenho Destacam ento articulado região J. 
Cintra a oéste P asso do Souza , com esquadrão descoberta 
mesmo passo e outro na Granja da Penha e reconh ecimen · 
tos oficial no vale Irapuá , ao norte da linha ocupada 
pelo Destacameent o. Reconhecimento oficial do esquadrão 
descoberta da Granja da P enha estabeleceu contato com 
grupo chefiado Alonso Torres , forte 100 hom ens, encon
trado zona banhados margem direita arroio Santa Bar
bara, próximo Passo da Port eira. Hoje , por dua s vezes , 
reconhecimento tiroteou piqu etes referido gru po. Fiz avan· · 
çar pela margem esquerda Santa Barbara de scoberta do 
Pas so Souza , afim de ocupar Passo Florisbélo, e agir de 
concerto descoberta margem direita. Não tenho mais in
formações sôbre rebeldes. Atenciosas saudações. Tenente 
coronel Esteves. " 

"De Pa sso São Rafael, 31-12-1926. Urgentissimo. Exmo. 
Sr. General Andrade Neves. Pôrto Alegre . Parte de com
bate. Consequência situações tropas legais e rebeldes e 
notícia existência grupos revolucionários região compre· 
endida entre arroios Irapuá e Santa Barbara, ao norte 
Caçapava, concordastes articular Destacamento região lés
te Passo Souza, conforme despacho 114, vos foi transmi· 
tido. Dia 28, Destaca mento deixou região Caçapava e 
marchou para o norte, articulando dia 29 região J . Cintra, 
a léste Pa sso Souza, estabelecendo contato com grupos 
rebeldes o esquadrão descoberta capitão Scherer, que ope· 
rava margem direita Santa Barbara e tomando o Destaca
mento outros dispositivos, entre êles o de fazer marchar 
pela margem esque rda mesmo arroio o esquadrão des· 
coberta 1° tenente Gabriel Ribeiro de Almeida, do 15º 
corpo auxiliar , que se encontrava no Passo Sou za, em mis· 
são observação e reconhecimento, tudo conforme despacho 
n° 126, vos foi dirigido. Rec alca dos grupos rebeldes pelo 
esquadrão descoberta capitão Scherer, contra banhados si· 
tuados margem direita Santa Barbara , procurou referido 
esquadrão cerca- los ao caír da noite de 29 para 30. Vendo- se 
iminência dum cerco, os rebeldes , aproveitando -se escuri· 
dão da noite, conseguiram fugir, atravessando arroio Santa 
Barbara, no Pa sso Florisbélo, de onde subiram mesmo 
arroio pela margem esquerda. Ao clarear dia 30, atingi
ram os rebeldes margem direita arroio São Rafael, afluen
te daquele , vindo acampar no rincão do Jacú, na fazenda 
mesmo nome. Não tardou muito , cêrca das 9 hora s, que 
esquadrão descoberta 1º tenente Gabriel, atravessando 
arroio São Gabriel, no respectivo passo e pouco depois 
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surpreendesse os grupos rebeldes chefiados por Alonso 
Torres e Sergio Ventura da Rocha, no momento em que 
carneavam travando com êles forte fuzilaria , que se pro
longou po; espaço hora e meia. Os grupos rebeldes ~ão 
resistindo ao ímpeto do esquadrão do 1º tenente Gabriel, 
fugiram dispersos e perseguidos pela tropa atacante a 
regular distância, através espessos e cerrados matos dos 
arroios São Rafael e Santa Barbara. Ao meio dia , infor· 
mado dessa ocorrência, e que um grupo rebelde , vindo Can· 
delária, pretendia atravessar o vale do arroio Santa Bar· 
bara , o Destacamento movimentou-se incontinenti , marchan· 
do o 15º corpo auxiliar e uma seção de metralhadoras pe
sadas para o Passo do Souza, para dali marcharem rumo 
ao Passo da Ponte , pela margem esquerda do Santa 
Barbara, em mi ssão de apoio ao esquadrão de descoberta 
1° tenente Gabriel , e o 1º regimento de cavalaria, pela 
margem direita , em apoio ao esquadrão descob erta capitão 
Scherer. Esses movimentos foram prosseguidos no dia 
31, tendo o 1º regimento atravessado o Santa Barbara um 
pouco a juzante do Passo Florisbélo, sem nada mais en· 
contrar senão vestígios de rebeldes isolados , os quais 
naturalmente iam a procura de suas residências. Reunidos 
os elementos do Destacamento , na noite de hoje, 31, 
orientar·se·ão amanhã para as na scen tes dos arroios São 
Rafael e São Sepé , em cujos vales consta estarem refu
giados pequenos grupos revolucionários. Do encontro 
havido na manhã de 30, resultou ficarem destroçados os 
gr upos rebeldes de A1onso Torres e Sergio Ventura da 
Rocha, que vinham depredando e cometendo outros crimes 
na região compreendida entre os arroios Irapuá e Santa 
Barbara , ao norte de Caçapava. Os rebeldes deixaram nó 
rincão do Jacú 6 mortos , que foram constatados. Nas di· 
reções de fuga, deixaram vestígios de feridos. O valoroso 
esquadrão 1° tenent e Gabriel apoderou-se de mais de 100 
cavalos em bom estado, 24 pares de arreios completos , 
entre êles o que pertencia ao chefe Alonso , 4 fuzis modê· 
lo argentino, regular quantidade de munição , todo material 
de acampamento, mala s de rou pa s de uso, capas, ponchos, 
produtos de saques que vinham praticando. Caíu pri· 
sioneiro o civil Vicente Frederico Cohembergue , agricultor 
e re sidente no Agudo. Segundo informações, saíu grave· 
mente ferido Alonso Torres. Durante o combate o esqua· 
drão 1° tenente Gabriel teve as seguintes baixas: morto , 
o soldado Laur entino Santana Severo ; ferido s levemente , 
o 1° sarg ento João Teixeira, cabo Gregorio Antonio Alv es 
e o soldado Hipolito Cezar . Os mortos foram sepultados 
no próprio local do combate e os ferido s reoolhidos a 
São Sepé . Atenciosas sauda ções. Tenente coronel Est eve s ." 

Cessada s as causas determinantes da organização do Destaca mentó 
Esteves, pois os rebeldes , batidos, de smoralizados e desagrega dos, 
toma ram o rumo do 'n unicípio de Bag é, região onde já operavam 
outras fôrça s legais , o comando da 3ª Região Militar determinou a 
sua dissolução. Em consequê ncia , r ecolheram-se às res pectivas sédes 
as unid ades que o constituíam. 
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Ante s, por ém, de encerrarmos a at uação dêsse Destacamento , de
.e ma s re ssalta r a bril hante cond ut a do 3° esquadrão do 1° regimento 
de cavalar ia, sob o comand o do infat igável e br avo capitão J oão Scherer. 

Lança do para a frente, como escalã o de descoberta, desde que o 
Destaca ment o desl ocou-se da cida de de Cachoeira, o esqua drão Sche 
rer, in teligente men te orientado pel o seu valoram comandante , pres
tou rel evantes ser viço s . 

Foi êle que assinalou a pre sença dos rebelde s na reg ião da s nas
cent es do arroio Santa Barbara e foi êle que decob r iu os grupos de 
Alonso Torre s e Serg io Ventu r a da Rocha, per m it indo que o Destaca
mento os atacasse e vencesse, desferind o-lh es o golpe de miserico rdia . 

Após a dispersão das fôr ças r evolu cionárias de Zéca Néto , em 
diver sos grupos, o que se deu, como já vimos, em consequência da 
derrota que sofr eu no combate do dia 25, vár ias un idades empenha
ram -se na perseg uição de seus r emanescen tes , além das que já men · 
cionamo s, as qu ais tivera m enco n tro s com o adversár io . 

Assim, em te legr ama de 29, o tenente coronel Fr ancelisio Meiré
les, comanda n te do 4º corpo auxiliar . de En cruzil hada, comuni cou 
ao comanda nte gera l que um piqu ete de sua unidade at acá ra, no . 
Passo Mariasinh a, de inopi no, um gru po de rebe ld es, em ma ssa, 
te ndo saíd o gra ve mente ferid o o chefe dêstes , Pedro Medina , que, 
em conse quê ncia , veiu a fa lecer no P asso da Gua rd a, te ndo morrido 
ainda ma is 2 soldados rebe ldes, bem como um cavalo de propriedade 
de Zéca N éto. 

De Cacho eir a, em telegr am as de 30 e 31, o dr. Jo ão Neves da 
Fon toura, int enden te municipal, tamb ém tra nsmit iu ao comandante 
gera l infor ma ções que lhe enviár a o capitão Carlo s Gama, coman dante 
do cont inge nte auxilia r da mes ma locali dad e, dizen do que par tira 
de Três Vend as, pel a ma dr ugada , tendo , à t ar de, a sua va nguarda 
ent rado em con tato com um grupo r ebelde , em núm ero de 70 a 80 
home ns, chefi ado por Martin s Lemo s ou Matia s Lemos; qu e a van · 
guar da era constitu ída de 15 homen s, sen do em seguida reforçada 
com mais 10, tendo desbarat ado o ref erido grupo , obri gand o-o a in 
terna r-se nos campo s de Vivaldino Carv alho , do outro lado da pon te 
do arr oio Bar riga , em complet a desordem , deixando r ezes car nea das, 
cav alos ensilhado s, peças de fazenda e outro s ut ensíliós . 

No te legrama de 31, o dr . João Neves dizia, mais, que o capitão 
Gama , conforme lhe informára, estava batendo os referidós mat os, 
em p rocura do armamento que os rebeld es dev iam ter ali escon did o, 
poi s ha viam se esgueirado do interior do mesmo, em grupo s de 2 
a 3, declar ando , aos que os en contravam , que iam em bus ca de suas 
r esidência s, por . lh es ser impo ssível continuar a luta . 

Sob o comando do tenente coronel Hipolito Ribeiro Junior , co
mandant e do 13° corpo auxiliar , foi organi zado , em 13 de dezembro , 
um destacamento, constituído dessa unidade e dos go e 10º corpos 
auxiliare s, comandado s, re spectivamente, pelo s tenent es coron eis Ota- • 
cíli o Tup anciretã de Azevedo e Delfina Silveira . 

Em marchas e contra -marcha s incessantes e penosas , em per
seguição do inimigo , veloz e fugitivo , lutando com a falta de cava los 
e com os rigores da canícula, em terreno montanhóso , o Desta camento 
Hipolito , depois de alguns encontros de patrulhas, alcançou, a 31, 
os rebeldes , acampados sôbre a linha divisória com o Uruguai , na 
fazenda da Serrilhada . 

ll:stes, ao pressentirem a aproximação da vanguarda da fôrça legal , 
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lançaram-se em fuga preci pitada pa _ a o terr itório uruguaio, já sob 
a pressão enérgica dos atacante s, deixando cavalos ensilhados e soltos, 
jogando nas rnngas armas, munições e outros materiais, inclusive 3 
metralhadora s pesada s. cujo int ento, parece, era transportarem para 
aquele paí s. não o conseguindo por tere m cansado os animais que 
as conduziam. 

Findas estas operações, o Destaca mento Hipolito foi dissolvido. 
Em te legrama, ainda de 31, o comanda nte do 10° corp o auxiliar, 

esclareceu que o número de rebeldes que emigrou para o Urugua i 
era de 603 e que foram detidos pelas auto ridades daquele país, não 
tendo acompanhado os emigrantes Julião Barcélos, com 30 homens , 
os quai s rumaram para Lavras , sendo porém , batidos pelo 21 ° corpo 
auxiliar, com já vimos , no Pa sso Fundo , sôbre o arroio Santa Maria . 

Da fôrça efetiva da Brigada Militar , além do 1° regime nto de 
cavalaria e do pelotão do Grupo de Metralhadoras, que operaram 
junto ao Destacamento Esteves e dêle fa zendo parte, também interviu 
na perseguição aos rebeldes que incursi onavam pela fronteira do 
Estado, o 2° regimento daqu ela arma. 

Após o regre~so de Bagé para Livram ento, sua séde, em maio 
de 1926, essa unidade aí permaneceu- em mi ssão de vigilância . 

Na tard e de 25 de dezembro, recebeu ordem de em barque urgen 
te para coadjuvar nas operações militares, na região do centro do 
Estado. 

Ao atingir o entroncame nto ferro-viário de Cacequi, porém, novas 
instruçõ es determinaram que se orientasse para São Gabrie l, ind o 
desembarcar na estação Ibaré , de onde marchou para D. Pedrito. 

Dessa cidade e ainda em cumprimen to das mesmas inst ruç ões, o 
2º r egimento, ao qual se agregou um esq uadrão da Guarda Repu 
blicana dêste município, sob o comando do capitão Alberto de Matos 
Bandarra, marchou. na tarde de 1º de janeiro de 1927, no itin erário 
D. P edrito·Upamaroti- Livrament o. Na manhã do dia seg uinte , ao 
chegar às caídas do Vacaquá , em campos de Januario Silva , os re 
conhecimentos obtiveram inform ações de que a coluna rebelde de 
Julio Barrio s, durante a noite, se ha via escoado , em diver sos grupos, 
por aquel a zona, em direção ao Pasrn do Vacaíquá; nes se ínterim, 
o regimento estabelecia ligaçã o com fôrças civis de Livramento, que 
vinham em perse gu ição dos rebe ldes, sabendo-se então, que a direita 
das referidas fôrças marchava o dr. Flores da Cunha , com um des
tacamento de seu comando. 

Orientando a uni dade para o Vacaíquá, o seu comandante, tenen
te coronel Daví Jo sé do Amaral, lançou para a frente o 1° esquadrão, 
sob o comando do capitão Aníbal Quites , flanqueado por dois pe 
lotões da Guarda Republicana. 

Ao at ingirem àquele passo, essas sub-u nidades estabelecera m 
con tato com o inimigo , que ofereceu pequena resistência , sendo logo 
desalojado. 

Iniciou-se, desde aí, forte perseguiçã o, int ercala da de ligeir os 
tiro teios, a qual se pr olon gou até as 12 horas, em direção às Três 
Vendas, por onde o adversário inte rnou-se na República do Ur ugua i, 
deixando em poder do regiment o a sua caval hada, mais ou menos 
100 animais, 3 prisioneiros , tendo tido 6 mortos qu e fora m identifica dos . 

O 1° esquadrão , que in iciou a perseguiçã o, foi, às 11 horas 
substitu ído pelo 4°, do capitão An gelo de Mélo, por ter cansado o~ 
animai s, em que mont ava seu pessoal . 
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O restante do regimento acompanhou de perto a per segu ição, 
pron to a int ervir na luta, se assim se torna sse mistér . 

Na República do Uruguai , internaram- se além de Julio Barrio s e 
3 companheiros , mais 63 homens , sendo êstes último s prêsos pela 
fôrça do exérc ito daqu ele pa ís, que guarnecia a linha divisória , hei
vend o entre eles 4 feridos. 

Quanto àquele chefe e seus 3 companheiros, apesar de denunc iados 
ao comandan te da fôrça uruguaia, um major, de estare m homiziados 
na casa dos filhos de J uca Bernarde s, não foram mol estados. 

Finda s estas oper ações, o 2° regimento veiu novamente para 
D. Pedri to e, em meados de jane iro, retornou para Livr amento. 

A propósito desta ação, o comandante geral receb eu, do coman · 
dante do regimento, o seguinte telegrama : 

"D. Pedrito , 3-1·1927 . Depois de 5 horas de tenaz 
pers eg uição, obri gam os Julio Barrios , com seus 63 hom ens, 
a in ternar-se na Repúbli ca do Uruguai , por Três Vendas. 
Fizemos -lhe prisioneiros e apreendemo s 100 cava los , tendo 
deixado êle 6 mortos no campo e 4 feridos que passaram 
a linh a divisória. Julio Ba rrios está em casa dos filhos de 
Ju ca Bernardes, cujo esconderijo denunciamos às autori 
dades uruguaias. Como os homens acin1a referido s foram 
detido s ocasião pas sagem da linha pelo exército uruguaio , 
apreendemos armamen to. Acompanhou-nos nesta missão 
um esquadrão de pat riotas, sob o comando capit ão Ban · 
darra." 

Aimla na reg1ao da fronteira do Estado , no f municípios de Ro
sário e Alegrete, uma fôrça legal , ao mando do major Lui z Aranha , 
ba teu grupos sediciosos , segund o se infere dos telegramas seguintes , 
re cebidos pelo comandan te geral : 

"Rosár io, 1 ° - Acaba chegar próprio, vindo da serra 
pelo qual major Lu iz mandou pedir autos , fim trazer 7 
ferido s sua gente, combate de ontem. Major Lui z informa 
te r tido um mor to, tendo, só em sua linha de fogo , encon· 
trado 12 mortos. Rebeldes foram atacados por majo r 
Lui z, on tem, pela manhã, em ação conjunta com fôrças 
mand adas desta vila. Rebe ldes saír am em debandada, 
atra vessando o Ibicuí apressadamente e tir oteados na re · 
tagu ar da, por fôrças desta vila , até o escurec er . Rebeldes 
que já estão desmoralizados, sem munição e cavalhada, 
le vam rumo Campo Sêco. Saudaçõe s res peito sas. Gari · 
baldi Tom azi." 

"Alegrete, 3. - Acabo receber comunicação major 
Luiz Aranha , diz endo ter batido ontem Fidelis Prat es 
r ebel des Julio Barrio s e Chino Silv eira, fez 4 morto s re· 
volto sos, tomou 80 cavalos, alguma munição Remigton e 
argen~ina, ficou quase sem munição, pretende consegui r 
Rosário. Ped e v. ex. providên cias urgentes sentido sen· 
do-lhe remetido dito material bélico Alegre te. Há 4 dias 
j á V?s_ dizia gente maj_or Luiz Aranha saíu com pouc~ 
mumç ao. Rebelde s fugiram desordenadamente , deix ando 
80 cavalos, sen do alguns ensilhados , 10 armas e 1. 000 tiros 



do Estado do R io Grande do Siil 493 

Maus er e Reming ton e fuzil e munição argentina oito 
milimetros. Ju lio Barrio s, depo is batido , fez junção Chino 
Silveira, no Pa sso da Maria. Grupo rebelde 200 homens, 
prat ica toda sorte depredações, saques, espancament os em 
mulheres indefesas e degolas. Saudações. Antonio Fr eitas 
Vale. Intendente." 

E, ante s de encerrarmos este capitu lo e com o qual encer ra remos 
o ano de 1926, vamos tran screver a nota oficial, fornecida à imprensa 
pelo Quart el Gene ral da 3ª Região Militar , publicada nos jornais de 
29 de dezembro , na qual vêm relatada s, em linhas gerais, as operações 
1eva das a efei~o : 

3ª. Região Militar. Quartel General , em Pôrto Alegre, 
28 de dezembro de 1926. Nota fornecida à imprensa, de 
ord em do sr. general comandante : 

Os rebeldes de Santa Maria e São Gabriel, que haviam 
abandonado essas cid ades diante da enérgica reação das 
fôrças legais, rumaram para a região do Seiva! , onde já 
acrescidos com elementos incorporados em caminh o, tive 
ra m um encontro com a vang uarda do Destacamento ma· 
jo r Morais , retirando- se, em seguida , r umo Guarita s·San
tana da Bôa Vista , região em que a êles se juntou Zéca 
Néto , com o bando que penetrára pelos potreiros de Ana 
Cor r êa seguiu para o norte pelo vale do arroio Velhaco. 
Pers eguidos pelo destacamento major Morais , rumaram 
para o norte de Encruzi lhada e dalí para oeste sendo al
cançado s nas proximidades do arroio Pequerí e, após um 
combate de 4 horas. continuaram em sua célere retirada. 
rumando para o sul , per seguid os tenazmente pelo Desta
camento. Deixando Caçapava a direita , atingiram o rio 
Camaquã, que atr av essaram no Passo da Restinga, seguidos 
de perto pela vanguarda do major Morais, composta, en
tão , do 21° corpo auxiliar e de 100 homens das forças ci
vis de Alegrete. Encontrando ao sul de Camaquã os pi
quetes avançados do Destacamento tenente coronel Hipo
lito Ribeiro , lá postados para barrai-lhes a fuga, ruma
ram Camaquã abaixo , seguidos de perto pela vanguarda 
do major Morais e foram até a coxil ha do Fogo, onde 
encontraram- ~e inesperadamente com um piquete das 
fôrças de Canguçú e, assim descobertos, retroced eram para 
o rio Camaquã, que tentaram atrave ssar no Passo Bom 
Será. Nesse passo, havia uma guarda das fôrças de Ca
maquã, que repeliu a tentativa de pa ssarem, subindo então 
os rebeldes até o Passo da Guarda , que transpuzeram às 
pressas , morrendo na passagem o tenente desertor Sal
vaterra e mais 11 rebeldes. 

A vang uarda já referida, sob o comando do major Ota
cilio Fernandes, si bem que esta ndo isolada, muito distan 
te do seu grosso, após um dia de tentati vas, atravessou o 
Camaquã e continuou sua te naz perseguição , fugindo os 
rebelde s para oeste, para depois rumar sul . Estando com 
os cavalos exaustos , a va nguarda abandonou a persegui · 
ção por um dia, afim de remontar o pes soal e r etomou em 
seguida a pers eguição. Em sua marcha para o sul, o:. 



494 Esboço Histórico da Brigada Militar 

rebeldes foram tirotea dos por 180 homens do 4° corpo 
auxiliar nas imediações de Taurino Alves, e continuaram 
sua marcha rápida, rumando para oeste, rumo de Caça· 
pava, que, estando guarnecid a com cent o e vinte e poucos 
home ns, ficou livre da aproximaçã o uos rebeldes. Com 
a pas sagem dos rebeldes para o nort e do Cam aqu ã, o 
Destacame nto tenente coronel Esteves, que estava ao sul 
dêsse rio , teve ordem de marchar para o nor te, rumo 
Pa sso das Carretas, qu e atra vessou, marc hando em direção 
à Euc r uzilhad a, onde seus elementos avançados já haviam 
de scoberto o rastro dos rebeldes , quando foi avisado da 
pre sença dêst es nas imedia ções de Caçapava. O Desta· 
camen to marchou imed iatamente ru mo dos rebeldes e 
chegado em Caçapava seguiu-lhes o rastro na direção dos 
Macedo s-Pas so do Cambaí ·São Sepé e ao sul desta locali· 
dade alcançou-os no dia 25 do corrente , às 9 hor as, dando· 
combate que durou até às 16 horas do mesmo dia , quando 
os rebeldes fugiram San ta Barbara acima, em deso r dem 
e desmoralizados. com grande número de morto s, inclu· 
sive o celebre João Castelhano. Deixaram também armas 
e munições e diversos artigos provenientes dos contínuos 
saques. É de notar entre as armas apree ndid as uma me· 
tra lha dora peEada in util izada e 3 leves. No Seiv a), cabe
ceiras do Santa Barbara , pre ssentiram os rebeldes em fuga 
uma patru lha do Destacamen to major Morais que, junta· 
mente com fôrças do tenente corone l Hipolito Ribeiro, os 
estava aguardando, f ugiram aceleradamente rumo dos Ma
cedo, saíndo-lhe nas pegada s as fôrças legais e, na noite 
de 27 para 28, o major Morais os alcançou perto de Sus· 
piro, pondo-os em completa fuga para oeste , não lhes 
dando tempo de danificar siquer a via férrea. Continuará 
ten az e ininterrupta a perseguição dê stes rebeld es . 

Quanto aos pequenos bandos surgiram na região da 
ponte do Jacuí e nas imediaç ões de Bexig a, parece tratar - -
se no primeiro caso de elementos dos reb eldes no com· 
bat e de 25 e, no seg undo caso, de um diminuto grupo 
chefiado por um Fulano Pôrto , que teve em vista prin · 
cipalmente soltar um outro Pôrto da cade ia de Candelária. 
Já foram tom ada s provid ências par a bate-los e o tráfego 
está sendo garanti do por trop as do 7° regimento de inf an· 
tari a, reforçada s com metralhadora s do 3º bat alhão de 
engenharia e do 3° grupo de artilharia pesada. As trop as 
do 3° batalhão de engenharia já tirot earam e di spersara m 
dois grupos reb elde s, sendo que um estava tentando da· 
nificar a ponte do Jacuí , qu e está agora guarnecida. 

Ape sar das fôrças legai s terem, como é de seu dever , 
re speitado sem pre a vida dos rebeldes que lhe s têm caído 
na s mãos , inc lusive a dos ferido s no combate do Seiva l, 
que foram levados para Caçapava , a gente de Zéca Néto 
tem praticado d iversos degolamento s, entre os quais o 
do bravo capitão reformado Manoel Cri stóvão Gome s 
em São Sepé , de três pobre s chauffeurs perto de Caçapav~ 
e de um paralítico , em Pinheiro Machado. 

A Região está informada que as metralhadoras leves 
dos rebeldes eram manejadas por uruguaios e que as de-
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golas têm sido feitas por um fulano Negrito , trazido por 
Zéca Néto do Uruguai." 

Entre as vítimas da sanha sanguinaria dos revolto sos, contou-se 
também o via jante comerci al, Dorval Bordini, não mencionado no 
comunicado acima. 

Sôbre o seu assassínio e o do infeliz paralítico de Pinhe iro Ma
chado, encontramos, em uma publicação da época, os seguintes fó· 
pico s, que bem revelam o caráter dos pseudos regeneradores da Pátria : 

" .. . Sóbem a mais de dua s dezenas as vítimas que 
sucumbiram às mão s dos bandido s, entre as quais um in· 
feliz paralítico , arrancado violentamente do leito de dôr, 
para sofrer a degola horrível , na presença do próprio 
Zéca Néto , sem que as lágrima s e os gritos lancinantes 
da sua esposa e dos seus quatros filhinhos despertassem 
compaixão em seus algozes . 

. . . Dorval Bordini., pertencente à distinta família 
dêste Estado, era um verdadeiro representante da galhar
da mocidade republicana. Dos seus bélos dótes morais , 
deu êle sempre sobejas prova s, abandonando os seus labo
re s pacüicos e o seu lar , onde deixou carinhos e conforto , 
para incorporar-se às tropas legai s, na defesa da socieda· 
de , de que era membro diléto. 

Sucumbiu como um valente, suportando crueis sofri
mento s, durante 4 dia s, em que foi transportado ama rrado 
no dorso de um cavalo, em pêlo, juntament e com seu in· 
fortunado companheiro. Os rebeldes roubaram-lhes todos 
os objétos de seu uso e a própria roupa, deixando-os des· 
pidos e insepultos , como procederam com todas as outras 
vítimas, e incendiaram o caminhão em que viajavam." 

Quantos horrores e quanta miséria entre homens que se diziam 
defen sores de uma causa justa e que lutavam apenas por um ideal 
político ! .. . 

J 
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CAPITULO XXVII 

- Operações do sub-setor de Ere
chim. - Terminam os movimentos sedi 
ciosos no Estado. - Nota ofic i al do go
vêrn o federal. - Graduação de ofi ciais . 
- Comissão de Promoções. - Constr ução 
do novo Quartel General. - Altera ção 
de efetiv os. - Criação de litgare s de 2° 
tenente dentista. - Aulas de rádio-t el e~ 
grafia. - Aquisição de invernada, em. 
L iv ramen to. - Aumento do Hosp ital da 
Br igada. - Pre cedência entre as praças 
de pré . - Vantagens a praças prêsas. 
- Ocorrem anormalidades no sertão de 
Erechim . - Primeiras operações contra 
o bando de João Ina cio. - Atu ação do 
2° batalhão de in fanta ri a. - Construçã o 
de um pr édio para aula pública. - Extin
ção do cargo de ins petor das bandas de 
música. - Tempo dobrado. - Altera 
ções no plano de uniformes. - Fa leci
mento do major Migu el Per eira. - Abas 
tecimen to de água à Chacára das Ba
naneira s. -

Debela dos os l evantes da zona do centro do Esta do e que se 
estenderam, também, à :fronteira, em fins de janeiro de 1927, sur· 
giram grupos revolucionários nas regiões norte e missioneira , o que 
determinou a criação , pelo comando da 3ª Região Militar , do sub· 
setor de Erechim, cuja direção foi entregue ao tenente coronel João 
de Deus Canabarro Cunha, que já tiv éra oportunidade de comprovar 
seu valor, calma, capacidade e energi a, nos duros embates que se 
travaram na capital do Estado d e São Paulo, em 1924. 

Ficaram enquadra dos nessa organização os corpos auxiliare s, 3°, 
60, 18° 26° e ala do 300, coman dados , respectivamente, pelos t enentes 
coronei s Vazulmiro Dut ra, Edmundo de Oliveira, Vitor Dumo ncel 

• 



do Estado do Rio Grande do Sul 497 

Filho, Joaquim Antonio Rodri gues e major Marcos de Oliveira Fortes . 
Ao chegar à séde do sub-s etor, em Bôa Vista do Erechim, veri· 

ficou o tenente coronel Canabarro que os rebeldes , em grupos nume· 
rosas de 600 homens, mais ou menos, estavam localizados na região do 
lageado Tapír , rio Douradínho, Votouro, com avançadas em diver sas 
direções. 

De posse dessas e de outras informações importante s, aquele co· 
mando , depois de fixar as atribuições correspondentes à cada unid ade, 
determinou uma ofensiva geral contra os rebeldes, marcando seu 
início para as 5 horas de 21 de janeiro, com a int enção de ''bater os 
rebeldes de Tapír, atirando-o sôbre a região do Votouro , cerca-los 
nes sa região e reduzi-los à impotência". 

Das operações que, então, se desenvolveram, faremos um resumo, 
por unidad e, valendo-nos, para isso, do único documento oficial que 
conseguimos, aliás o mais importante : o relatório do próprio tenente 
coronel Canabarro : 

Ala .do 30° corpo au~Jiar - Esta unidade, com o efetivo de 200 
homens , sendo 62 do 26° corpo, a ela adidos, iniciou seu deslocamento 
à hora prevista e, a 22, depois de 3 quilome tra s de marcha , do ponto 
onde pernoitára, a sua vanguarda encontrou uma sentinéla rebelde 
e, alguns quilometras além, outra, sendo ambas atacadas e morta s. 

Alcançando o primeiro pôsto avançado dos rebeldes, foi o mesmo 
batido pela vanguarda . 

Transpondo o lageado Tapír , o major Forte s obteve informaçõe s 
certas de estru:em os rebeldes divididos em dois grupos, chefiados 
por Pedro Cóta e Agripino Fontoura , os quais se achavam próximo , 
guardando uma e outra margem do lageado, entrincheirados nas 
anfractuosidades do terreno, que é aí mu ito acidentado . 

Em face de tal informação, o comandante da fôrç a dividiu -a em 
3 escalõe s, afim de atacar simultâneamente as posições inimigas. 

Pela s 12 horas , dois escalões entraram em contato com o adver
sário. 

Ao escalão comandad o pelo 1º tenente Alberto de Campos , pou
ca resistência ofereceram os rebeldes, sendo desalojados de suas po· 
sições, em poucos minutos de fogo. O mesmo, porém, não sucedeu 
ao escalão, sob o comando direto do major Marcos Fortes; êste en
controu tenaz resistência, sendo obrigado a reunir toda a sua fôrça, 
na margem esquerda do Tapír , para ataca r as posições inimigas. 

Depois de 2 horas de renhido fogo, foram tomadas aquelas posi· 
ções, fugindo os seus defensores , em desordem, embrenhando-se nas 
matas e deixando no campo da luta 6 mortos , regular número de ca· 
valos e objétos de uso. 

A fôrça atacante teve morto , o soldado João Manoel de Oliveira 
filho adotivo de seu coma ndant e, major Marcos Fortes, e feridos, ~ 
cabo~ de esq~adra ~bel Oliv eira, solda dos Alcid es Rodrigues, José 
Garces e Joao Aqumo,todos gravemente, e o próprio major Fortes, 
levem ente. 

Após a tomada das posições inimigas , a fôrça acampou, 
sendo, à no ite, atacados impetuo samente os seus postos de segurança. 
Houve cerrada fuzilaria, tendo sido gravemente ferido o soldado 
Valfrido Pereira. 

Ao romp er do dia 23, ces& ram os ataques e o inimigo ocultou-se 
nos cêrro s que circundam o local . 

Na falta do apoio das demai s unidades, que de veriam ter coorde · 
nado suas ações com a do major Fortes, e já escasseando a munição, 
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foi resolvido , em conselho de oficiais, a retir ada da ala, para a re
gião do V o touro. 

Pouco depois de iniciada a marc ha, a fôrça legal topou o inimigo, 
entrin cheirado , havendo, de novo, for te tiroteio e, devi do ao pe ssimo 
caminho que t rilhava - um pique em mata virgem - , a luta feriu

. se a muito curta distância. Repelido, o adversá rio fugiu , deixando 
4 morto s no local e alguns cavalos. 

No dia 24, 2 pelotões , no lugar chamado Paiól do Higino , bateram 
um grupo rebe lde, fa zendo-lhe 3 mortos e apreendendo-lhe arma
mento , munição, animais e materia l de acampa mento. 

Fina lmente, a 25 a aia acampou nas proximidades de Nonoai. 
6º corpo auxiliar - Êste corpo, com três esquadrões, deveria ter 

ocupado , até 20, os pon tos que lhe haviam sido previamen te deter
nados, o que não poude fazer devido ao pessimo tempo r einante . 
Dessa forma, não cooperou no ataque aos rebeldes , no Tapír. 

Desde que, no dia 21, em marcha, entrou na picada que vai de 
Flor esta ao Herval Grande , cruzando o Tapír e o Douradinho , no 
ponto ond e fazem barra , tomou contato com piquetes avançados do 
inim igo e, na barra do Tapír com o Quataporá, o adver sário achava-se 
fort emen te en trincheirado , em posição apropriada do terreno, que é 
cheio de penha scos, vales e colinas. 

Comb ateu o corpo desde às 14 horas até o escurecer, quando 
r ecuou para lugar mai s favoráve l para pernoitar. 

No dia seguinte , deu-se novo encontro, na barra do Tapír, onde 
o inim igo estava fort emente entrincheirado , em diversas posiçõe s e 
com linha s de fl anqu eador es, que tentaram envolver a fôrça lega l , 
pr ocurando ainda ataca-la pela retaguarda. O combate durou encar
niçado desde às 7,30 hor as até o meio dia, recomeçando pouco depois 
e indo at é às 16 horas. 

Não obst ante as excelentes posições que ocupavam , os sediciosos 
tiv er am muita s baixa s, sendo constatados 20 mortos. O 6° corpo teve, 
mortos , os soldado s Joaquim Gularte Maidana, Ep aminondas Pereira 
dos Santo s, Afon so Machado da Silva, Luciano Sampaio, Guilh erme 
Mano el de Mato s e Abílio Antonio da Silva, e feridos levemente 
3 soldado s . 

26º corpo auxilill'r - O seu 1 ° esquadrão , sob o comando do 
capitão Severino Fernandes de Lima, na impossibilidade de fazer liga
ção com o esquadrão do capitão Julio Albrecht , como lh e fôra deter 
min ado, reuniu -se à ala do 30° corpo auxiliar, com a qual tomou 
parte nos encontros já descritos. 

O 4º esquadrão, a 22, fez junção com o 2°, na estra da de Bôa 
Vista a Nonoai, tendo batido e desbaratado uma guarda rebeld e, na 
encruzilhada do Tapír. 

A 23, pressentindo forte tirote io na direção dêsse local. os dois 
esquadrões marcharam pela estra da que margeia o lagea do Caroli
na , alcançando, às primeiras horas da tar de, a regiã o ocupad a pelos 
rebeldes. 

Aí, deu-se renhido encontro, pr olongando-se o tir oteio até a 
manhã de 24, quando a fôrça, já com pouca mu nição reti r ou em or
dem, indo acampar junto àquela estr ada. 

Perdeu o 2° esquadrão, nesse comb ate, o sar gento Delfino Flores 
Cabra l e teve feridos, gravemente, um sar gento , e leveme n te, um 
sargen to e um soldado. 

3° corpo auxili ar - Desta unidade , sómente o 1° esquadr ão, . sob 
o comando do capitão J osé J oaquim de Moura , tomou par te nas 
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operações. 
Não chegou, entretanto, a travar combate com os rebeldes, 

cooperando, porém, eficázmente, para o seu de sbarato. 
18º corpo auxiliar - Também êste corpo limitou suas operações 

a serviço s de vigilância, permanecendo em constante atividade. 

Apó~ a descrição dos acontecimentos acima, o tenente corone l 
Canab a1 ro disse : 

"Não foi possível o desbarato dos rebeldes neste pri· 
meiro ataque, devido mais à falta de simultâneidade da 
ação das di\·ersas unidades empenhadas do que ao valo. · 
militar do inimigo, apesar do seu número. de ter com
batido com ardor, ~er perfeito conhecedor do terreno e 
da zona ocupada po:- muito se prestar à defesa, pois 
que é completamente cobe rta de matas- em terreno mui· 
tíssimo acidentado e sem estradas. Entretanto , ê;;te pri· 
meiro ataque teve resultados bastante compensadores: obri· 
gando o inimigo a mostrar-se , não só em seu número, 
como em seu armamento, causando-lhe numerosas baixas 
e deu·lhe a conhecer que a nossa ação contra êle seria 
decisiva, por novos ataques." 

Pouco depois , expediu o tenen te coronel Canabarro nova ordem 
de operações, determinando o reinicio imediato da ofensiva. 

Marchando no dia e hora marcados para o ataque. as tropas 
empenhadas encontraram fraca resistência por parte dos rebeldes 
que, desde 30, estavam fugindo e dispersando-se na mata, em vá
rias direções. 

Dessa forma, ,s operações, nesta segunda fase. limitaram·se a 
pequena s escaramuças e tiroteios, mais ou menos rápidos, contra gru· 
pos, em geral apanhados de surprêsa, sem tempo de fugirem. 

Em consequência de ordem superior, recolheram-se, então, às res· 
pectivas sédes. os corpos auxiliares 1So, 26º e o esquadrão do 3°, 
~endo, pouco depois, também retirado o 6° corpo. 

Daí em diante, as operações limitaram-se apen as a serviços de vi· 
gilância, extinguindo-se paulatinamente os pequenos grupos de refu· 
giados que , desenganados e abatidos, iam recolhendo-se às suas 
residências. 

Com estas operações, encerrou ·se completamente o impatriótico 
movimento revolucionário que, em julho de 1924, explodira na ca· 
pi tal do grande Estado bandeirante . 

Daquela até esta data, houve alguns períodos de relativa paz, 
cbrigando, entretanto, as fôrças legais a severa vigilância, pois não 
cessava m os boatos e as tentativas de novos levan tes . 

Cumpriu a Brigada Militar, nesse largo período de dúvidas e 
inc ertezas, o seu dever, portando -se com dedicação e leald ade à causa 
públi ca e conduzindo -se com grande va lor , no táve l abnegação e raro 
espírito de sacrifício . 

Relatamo s, fielmente, à luz de documentos oficiais e de informa· 
ções fidedignas, todos os acont ecimentos e vemos que a fôrça públi ca 
do Estado não desment iu as tradições gloriosas de que é depo sitária , 
como tropa disciplinada e brava . 

Aos nossos inesquecíveis camarada s, oficiais e praças , que no· 
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br emen te tombaram no campo da luta, dando suas vidas em pról de 
um Brasil melhor , e a todos os patricio s, sem distinção de crédos 
políticos , que morreram por um ideal, ql!e se lhes afigura".ª a]evan· 
tado e digno, a homenagem do nosso respeito e da nossa admiraçao. 

E finalmente , antes de passarmos a outros assuntos e como tropas 
da B;igada Militar operaram, por mais de uma vez, fora do território 
riograndense , em perseguição aos rebelde s de Prestes, não é demais 
dizer-se alguma coisa sôbre o fim de sua famigerada coluna. 

Para isso, porém , tr anscreve mos, apenas, as notas oficiais que 
a Secretaria do Palácio do Catete forneceu à imprensa carioca, em 
8 e 9 de fevereiro, respectivamente : 

"Em 8. - O grosso dos rebeldes que, sob o comando 
de Prestes, opéra na região de São Luiz de Caceres e 
que após a tomada da Colônia Sagrado Coração e de Pre· 
sidente Murtinho, em 22 de dezembro próximo passado, 
havia seguido em direção ao rio Manso, para Cuiabá, 
quando ao atravessar aquele rio, no lugar Porto de Cima, 
teve a sua retaguarda atacada pelo grupo do tenente 
coronel Franklin, lançado com outros elementos ao seu 
encalço pelo general Mariante. 

Travado combate, em que rnfreram os rebeldes fortes 
perdas, conseguiram êles, porém, romper o contato du· 
rante a noite. 

Retomada a perseguição, pelo grupo do tenente coro· 
nel Franklin, novo combate foi engajado, em 9 de janeiro, 
na passagem do rio Cuiabá, logrando os rebeldes escapar 
ainda uma vez, com a destruição de embarcações ali 
existentes. 

O grupo do tenente coronel Franklin continuou, no 
entretanto, a perseguição, alcançando os revoltosos. a 26 
de janeiro, na fazenda do Couro de Cervo e aí inflingindo· 
lhes mais um sério revés, seguido de outro dia 27, na 
f azenda Bom Jardim, próximo ao rio Jaurú, sendo as per· 
das dos rebeldes estimadas em 30 homens, e, ainda outro, 
no dia 29, ao atravessar o rio Jaurú, onde os rebeldes 
perderam 8 homens. 

Em seguida a êste encontro, os rebeldes de Pre stes se 
cindiram em duas colunas, marchando uma delas prova· 
velmente em direção a São Matias, fronteira boliviana. 

Em data de 29. continuava a perseguição, com a coope· 
ração da flotilha fluvial de Mato Grosso, org anizada pelo 
comandante Belfort Sou za, do Arsenal de Ladario." 

"Em 9. - O grosso dos rebeldes em operações no Mato 
Gro sso· que após o combate de 29 de janeiro se havia 
cindido em dois grupos, atravessando o rio Jaurú, em 
demanda da fronteira boliviana, segundo informaç ões re
cebidas de autoridades federais e estaduais, já confirma· 
das , transpô s, no dia 7 do corrente, aquela fronteira, em 
São Matias. 

Os rebeldes, em número de 600 homens, apresentaram· 
se às autoridades locais, fazendo entrega de todo o arma
mento, inclusive 4 met ralh adoras pesadas. 

.. 



do Estado do Rio Grande do Sul 501 

Há notícias de que outros pequenos grupos revolu· 
cionã rios, sem chefes, se aproximam da mesma fronteira, 
sob a pressão das fôrças legais." 

Telegr ama posterior info rmou que o govêrno boliviano ha via re· 
solvido o internamento de todos os revoltosos emigrantes, distribuin 
do·os por várias guarniçõ es militare s do País. 

Por decreto de 30 de dezembro de 1926, que tomou o n° 3. 743, 
dispôs o govêrno do Estado que os tenentes coroneis, majores, capi
tães, lºs e 2°s tenentes que, por antiguidade, atingissem o número 
um da classe de seus postos e não incidissem nas restrições regu la· 
mentares para a promoção, seriam graduados no posto imediato. 

Estabelecia, ainda, o decreto, as vantagens e direitos atribuídos 
aos oficiais nessas condições. 

Vigoraram tais di sposições até 5 de dezembro de 1931, quando 
foram revogadas. 

Em boletim de 3 de janeiro de 1927, considerando que o Regula
mento Geral não estabelecia o processo de orientação para as promo · 
ções de oficiais. especialmente nas que obedeciam ao princípio de 
merecimento e tendo em atenção o desenvolvimento dos quadros, o 
comandante geral, coronel Claudino Nunes Pereira, criou, em ca
rater provisório, até que o govêrno a organizasse definitivamente, a 
Comissão de Promoções. 

Na mesma ocasião, foi·lhe dado um regulamento, também pro
visório, o qual consignava a sua cons tituição e definia-lhe as at ribuições. 

De há muito, ressentia-se a corporação de um edüício em condi· 
ções, quer quanto à estética, quer quanto à condições higiênicas, para 
Quartel General. 

Desde a sua criação, esta repartição tinha funcionado em prédio 
da rua Jeronimo Coelho n° 17, local hoje ocupado pelo Edifí cio 
Monroe, mudou·se daí, algum tempo depois, para a rua dos Andr adas, 
esquina da Gen eral Canabarro. 

f:ste último era uma construção ve lh a, sem nenhum conforto e 
pouca higiêne, e já havia servido, anteriormente, para diversos fins, 
inclusive uma fábrica de chitas. 

Os comandos esforçavam·se por manterem-no nas melhores con· 
dições possíveis, gastando, para isso a Caixa da Brigada , regular es 
importâncias, sem que , não obstante, a ação do tempo deixasse de 
se fazer notar. 

Por outro lado, o desenvolvimento que vinham tendo os serviços 
da corporação, com a criação de novos orgãos pelo progresso da 
fôrça ou com o aumento de pesoal para atender os encargos dos já 
existentes, tornavam o prédio acanhado. 

Desde que assumiu o comando da Brigada, como sucesso r do co· 
ronel Massot, o coronel Claudino começou a empenhar -se pela cons· 
trução de um novo edifício, à altura das necessidades da corporação 
e do progresso da cidade. 

Elaborado o respectivo projéto , pela Secretaria da s Obras Públicas , 
e submetido à aprovação do pre sidente do Estado, viu aquele infatigã· 
vel chefe coroados de êxito os seus esfôrços . 

Devendo o novo prédio ser construido no mesmo local ocupado 
pelo velho, o Comando da Brigada, com sua s repartições, em janeiro 
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de 1027, mudou· se para a parte com fr en te à rua 7 de setembro, an
terio rmente ocupad a pelo 1 ° batalh ão de infant aria , afim de ser 
demolido o velho casarão , o que foi iniciado imediatamente. 

A 15 de fevereiro , a Secretaria d~" Obra s Públicas contratou, 
com o engenheiro dr. Carlos Sila, a ,'vt1strução do edifício. pela im· 
portância de CrS 269. 800:00, devendo da~· começo aos trab al ~O~· 1og? 
ap ós a conclusão dos alicerce s, que seriam executado s adrmmstrati· 
vame nte , e te rmina·los dent ro do prazo de 7 meses. 

A demolição do velho prédio foi feita por pr aças da própria cor
poração e a construção dos alicerces do novo custeada pela s eco· 
nomias da fôrça. tendo as despesas ultrapassado, em muito, ao que 
fôra prev isto inici almente, vi sto haverem sido encontrados veios de 
água , durante as escavações, o que exigiu trabalho s especiais. 

Finalmente, vencidos os óbices, concluiu-se a construção dos ali· 
cerce s e, a 14 de julho, reali zou-se solenemen te, a colocação da pe· 
dra fundamental , qu e ficou localiza da quase no ângulo formado pelas 
ru as dos Andrada s e General Canab arro, na face que dá para a primeira . 

Necessidades deconentes das operações de guerra, em que a 
Brigada Militar estivéra desde 1924, determinaram certas modifica
ções de urgéncia nos efeth·os de algumas unidades- ordenadas admi· 
nistrativamente pelo comandante ge:·a', mediante autorizações ver· 
bais do presidente do Estado. 

Estando quase jugulado o movimento revolucionário, cujas últimas 
colunas já estertoravam ante a pressão ené rgica e decisiva das tropa s 
legais, cuidou-se de dar caráter definitivo a tai s modificações e in
troduzir·se outras, para o que foi consignada a necessár ia verba, no 
o:çamento para o ano de 1927. 

Sem alterar-se o número de unidades e serviços componentes da 
força. previu-se o efetivo de 3. 238 homens, sendo 181 oficiais- 3 . 030 
praças e 27 civis contratadof, êstes no Serviço de Saúde e Veterinária. 

Dos batalhões de infantaria os 1° e 2° teriam, organizadas, 3 
companhias e o ptlotão extranumerário, ficando sem efetivo a 4ª. 
companhia e o pe1otão de metralhadoras, o que lhes atribuía o efetivo 
de 17 oficiais e 358 praças. O batalhão, com todos os seus elem ent os 
organizados. teria 24 oficiais e 527 praças. 

O 4° batalhão de infantaria mont ada tinha o efetivo de 19 oficiais 
e 402 praças, distribuídos por 3 companhias de fu zileiro s, uma de me· 
tralhadoras pesadas (com um pelot ão sem efe tivo) e um pelotão 
extranumerário. 

O Grupo de Metralhadoras, constituído de 2 pelotões e uma seção 
de coma ndo , tinh a 9 oficiais e 169 praç as . 

Na cavala ria , os regimentos 1° e 2º tinham, cada um , 25 oficiais 
e 443 praças- distribuídos em 4 esq uad rõef, um pelot ão de metralha
doras e um pelotão extran umerário . 

A Escolt a Pre sidencial tinha o efetivo de 5 oficiai s e 132 praças, 
em 3 9elotões. 

Finalmente. o Estado Maior da Brig ada compunha ·se de 10 oficiai s· 
os Serviços Au xiliares, de 13 oficiais, 10 aspirant es a oficiais e 159 
praça s, compreendendo amanuen ses, instrutores, condutores , artífice s, 
ordenança s e chauffeurs; e o Serviço de Saúde e Veterinária de 17 
oficiais (11 médico s, 3 denti stas , 2 farmacêutico s e 1 veterin~io) , 22 
p:aç'.3s. de ~aúde, 7 de fileira e 27 civis contratados, para serviço s 
admm 1strat1vos. 

.. 
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A 26 de ja neir o, foi criado mais um lugar de 2° tenen ~e dent ist~, 

para servir no 1º regime nto de cavalaria , em Santa Mana- e, mais 
tarde em 13 de agôs to, mais dois lugares dessa especialidade , com o 
mes~o pôsto de 2º tenente, para atenderem o pessoal dos 2° regi· 
mento de cavalaria e 4º batalhão de infantaria montada, sediados, 
r espectivamente , em L ivramento e Pelotas. 

A 4 de fevereiro, foi criada uma au la de rádio-telegrafia, dest ina da 
a preparar operadores par a os aparelhos que seria m, em br eve, insta · 
lados nas diversas unidades da coraporção. 

Foi seu dire tor o 1° te nente Aldo Ladeir a Ribeiro, estan do o en· 
sino técnico a carg o do sr. Mar timiano Abranches, funci onário do 
telegráfo federal. 

A 24 de março, o Estado adquiriu, pela importância de CrS 
172. 500,00 um camp o, com a área superficial de 794 Ha. 27 A. 49 ca. 
e 83 cm2- situado no lugar denominado Cêrros Verdes , no município 
de Livramento. 

Posteriormente, em 27 de novembro , foi adquirida mais uma 
fração de campo, contigua àquela, medindo 1. 836. 982 m2 628 mm2, 
pela importância de CrS 37. 944,00 

Destinaram-se esses imóveis a serv ir de invernada para os ani
mais do 2º regi mento de cavalar ia, que teve , assim, solucionado um 
dos seus prementes problemas. 

Para a realização dessas transaçõe s, o regimento contribuiu, de 
suas economias- com a importância de CrS 60. 000,00. 

Dado o aumento de efetivo da fôrça, a antiga enfermaria do 
Cristal, mais tarde denominada Hospital da Brigada, tornava-se insu· 
fici ente para abrigar o pessoal que necessitava de tratamento médico. 

Pequenos aumentos parciais , feitos de tempos em tempos, re
mediando momentâneamente situações que se apresentavam e que 
urgia resolver, não satisfaziam. 

Procurando uma solução para êsse problema, que se agravava 
de dia para dia , conseguiu o comandante geral que o govêrno mandass e 
construir , ao lado dos já exis tentes, um amplo pavilhão para aumento 
das instalações nosocomiais. 

Terminado s os trabalhos , a Secretaria das Obras Públicas fez 
entrega do novo pavilhão à Brigada , cuja inauguração, a 3 de fe· 
vereiro, foi presidida pelo presidente Borges de Medeiros . 

Nessa solenida de, s. ex., ao descerrar a bandeira riograndense 
que cobria a placa comemorativa, fez um ligeiro histórico da criação 
da enfermaria da Brigada, terminou felicitando a fôrça por ta l me· 
lh oramento e referin do-se elogiosamente ao seu serviço de saúde. 

Havendo necess idade de regular convenientemen te a pr ecedência 
entre as praças de pré , dadas certas dúvidas que surgiam constan
t emente e dando clara interpretação ao ar tigo 36º do Regulamento 
Geral. o comandante geral propôs ao govêrno várias providências, 
as quais , aprovadas, foram consubstancia das no decreto nº 3. 483, de 
12 de maio. 

Firmava-se, assim, definitivamente a precedência entre as diversas 
cat q~orias de praças de pré, entre as da mernia graduação, etc. 

Dispunham os art igos 83° e 89° do Regu lam ento Geral, que as 
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pr~ças sujeitas a processo comum ou militar e as condenadas ou 
presas disciplinarmente, sem fazer serviço, perceberiam apenas a 
etapa, como arranchadas. 

Importava isso em ficarem as praças, em tal situação, intcirn· 
mente privadas de quaisquer recursos para atender pequenas des· 
pesas indispensáveis. 

Por outro lado, permitindo o Estado o casamento das praças de 
sua fôrça pública, tal situação mais se agravava quando o prêso 
tinha espôsa e filhos. Era, então, inevitável a miséria em pobres 
lares e até fome algumas vezes se fazia senti r. 

Casos dolorosos frequentemente se apresentavam, <' que só a 
grande camaradagem, jamais desmentida na Brigada Militar, conse
guia amenizar. 

Espírito humanitário, procurou o comandante geral um meio de 
remediar tão deplorável estado de coisas, encontrando-o com o esten· 
der-~e às praças o direito a percepção do sôldo, como concedia o Re· 
gulamento, aos oficiais, quando nas mesmas circunstâncias. 

E, nesse sentido, apresento u uma proposta do govêrno que, 
acolhendo·a, estabeleceu, por decreto de 26 de maio, que as praças 
da fôrça, quando sujei ta s a processo comum ou militar, quando 
condenadas e recolhidas às prisões da mesma fôrça e quando prêsas 
disciplinarmente, sem fazer serviço, teriam direito a dois terços do 
sôldo, além da etapa como arranchadas, permitindo que as casadas 
ou com encargos de família, quando cm tal situação, podiam ser 
desarranchadas, à juizo dos respectivos comandantes. 

Nos primeiros dias de junho, foram as autoridades superiores do 
Estado informadas e~ anormalidades, que estariam ocorrendo no 
sertão do município de Bôa Vista do Erechim. 

O coronel Claudino, em telegrama de 3, ao major Marcos de Oli
veira Fortes, comandante da ala do 30º corpo auxiliar, estacionada 
naquela localidade, solicitou informações, sendo-lhe respondido: 

"Bôa Vista do Erechim, 5. Resposta vosso 1581, de 
hoje, informo : dia 25 mês passado, fui informado pas· 
saram direção rio Erechim dois cargueiros munição e um 
de armamento, informes que comandante setor mandou 
averiguar, batendo se fossem rebeldes e tomando arma
mento e se fossem ladrões prender e entregar autoridades. 
Determinei seguisse de Quatro Irmãos uma escolta que 
encontrou um grupo chefiado Serafim Genero so e mais 
dois que não pude saber, mas que parece serem João de 
Paula e um caste lhano; êsse grupo , seguramente 30 
homens, obrigou nossa escolta retirar-se para lugar chamado 
Tr ês Bodegas, ond e pediu reforço. Fiz seguir mais 20 
homens, comandados pelo 2º tenente Manoel Patrício, 
que reunido outra escolta organizou coluna combate, com· 
posta 30 homens, seguido direção lugar denominado Vau 
Feio e ao passar pelo rio Erechim, zona compreendida 
nosso campo de ação, foi atacada por um grupo mais 
ou menos 70 homens, entrando em renhido combate, que 
durou mais de 5 hora s, quando foi obrigado a retirar, 
deixando mortos um cabo e um soldado e trazendo ferido 
um sargento, que morreu horas depois; ficaram em poder 
dos rebeldes 2 !uzi s. Ontem , !ui informado chefe Zéca 
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Ferreira acha·se lugar denominado Palomas , reunindo, e 
que tem 50 homens; man~ei veriµcar_ exatidã?, ~otí~ia. 
Tenho mais dizer-vos continuam mtenor mun1c1p10 reu· 
niões secretas chefes oposicionistas." 

Diante dessa e de outras informações, deliberou o govêrno fazer 
seguir para aquela região uma unidade efetiva da ~rigada ~~litar, 
com a missão de manter a ordem e procurar, por me10s suasonos, a 
dispersão dos últimos grupos rebeldes, que ainda ali existiam. 

Foi, então, designado o 2º batalhão de infantaria, sob o comando 
do tenente corone l Cândido Pinheiro de Barcélos, o qual seguiu a 
24, por via férrea, atingindo seu destino .ª 27. , . . _ 

Naquele dia, recebeu o comando da Br1gada a seguinte 1nformaçao 
telegráfica : 

"Bôa Vista do Erechim, 24. - Acaba chegar 1° tenente 
Davi Braga , que comandou expedição fiz seguir Vau sinho, 
onde brigaram dia 22. Deixamo s mortos soldado Miguel 
Oliveira; rebeldes tiveram 3 mortos, alguns feridos. Po· 
sição do inimigo poderá ser batida por meio de sítio, 
devido o terreno protege-lo. Foram encontrados queima· 
dos os 2 soldados desta ala, mortos dia 3 corrente. 
foram sepultados mais 2 civis, assassinados e mutilados 
pelos rebeldes. Fui hoje informado que nas imediações 
de Dourado e Palomas, costa rio Uruguai, tem um grupo 
mais Õu menos 70 homens, todos bem armados. Devido 
ordem ser esta ala dissolvida até 30, fiz pessoal retirar-se 
para Quatro Irm ãos, onde aguardo ordens. Saud ações. 
Marcos Fortes. Major comandante." 

Chegando a Bôa Vista do Erechim, o 2º batalhão colocou destaca
mento s em vários pontos do município, afim de garantir a ordem e 
a tranquilidade locai s. 

Agindo com calma e prudência, sem emprêgo de fôrça, procurando 
entendimentos com os remane scentes dos rebeldes, o comandante da 
unid ade os foi convencendo das garantias que lhes eram assegurada!', 
induzindo -os a retornarem ao trabalho honrado e produtivo. 

Conseguido êsse intento e pacificada completamente a região, 
retornou o 2° batalhão à sua sede, em Pôrto Alegre, onde chegou 
em os últimos dias do mês de dezembro, tendo prestado, com a sua 
brilhante atuação, inestimáveis serviços ao Estado. 

A 26 de julho, foi contratado, entre a Secretari a das Obras 
Pú blicas e o cidadão João Batista Campagnola, a construção de um 
prédio, em terreno da Chácara das Bananeiras, destinado ao funcio
namen to de uma aula pública estadual, correndo a despesa por conta 
das economias da Caixa da Brigada. 

Não existia, então, nas redondezas dos quarteis ali situados 
qualquer estabelecimento de ensino gratuito, o que obrigava os filhos 
dos militares e, também, de muitos civis, a fazerem regular trajéto, 
para poderem obter fl instrução primária. 

Tal prédio, entr q; ue à Secretaria de Educação e mais tarde 
ba stante ampliado pelo Estado, é o em que funciona atualmente o 
Grupo Escolar Aparício Borges. 
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Por ato de 13 de agôs to, foi extin to o lugar de 2° tene·1te, inspeto r 
das bandas de mw 1ca. 

A 15 do mesmo mês, por decre to nº 3 . 879, o govêrn o m and ou 
contar em dôbro. para a inatividade dos ofic iais e praças o tempo 
durante o qual prestara m ser viços na defesa da ordem e das leis, 
compreendido de 13 de j ulho de 1924 a 28 de fe vereiro de 1927, 
em que a fôrça estadual cooperou para a repressão dos movimentos 
revolucionários que explod ir am neste e em outros Estados da União. 

Consoante autorização do presidente do Estado, o plano de 
uniformes dos oficiais sofreu algumas modifica ções, publicadas em 
bolehm de 19. 

Fora m elas : autorização para o uso de um uniforme - deno
minado t.nt bis ~ constituído pel o primeiro uni form e, substituídas as 
dragonas por pla'mas de metal amarelo. o fiador da espada de couro 
preto envernizado e as luvas de côr marron: o seu uso. afóra atos 
oficiais, especialmente determi nados, ficou restr in gido a atos parti· 
culares de certa solenidade, tornando-se proibido usá-lo cm fe~tas e 
atos comuns e em passeio; e a supressão da polaina branca, no uni
forme de flanéla caqui, em ser viço comum , atos partic lit!arcs e 
p::isse o. ficando obrigatória sómente em atos oficiais, civis e m11itares. 

Em 31 de agôsto. faleceu, na cidade de Taquarí, seu berço n<'tal 
e onde pas,ára a residir desde que se inativára, o major reformado 
Miguel José Pereira. 

Espírito inteligente e culto, estudioso incansáve l da nossa história , 
prmcipalmcnte da do Rio Grande, professor dedicado e eficiente, 
foi ê:e o autor dos dois primeiros volumes dêste Esboço Histórico, 
abrangendo o período desde a criação da Brigada Militar até meados 
do ano de 1918. 

Prestando a nossa homenagem ao dis t into camara da, cuja obr a 
estamos continuando, longe, porém, do br ilho que a ela deu na par te 
que lhe coube, vamos traze r para aqu i o que, a seu res peito, publico u 
o boleti m da Brigada, de 2 de sete mb ro, no qua l o coman dante gera l 
historiou, a largos traços, a sua pa triótica atuação, quando em ser 
viço ativo: 

"Falecim ento de ofi cial reformado . - Em fonograma 
de hoje, o coronel Manoel Ri beiro Pontes Filho, mtendente 
mu nicipal de Taqu arí , comuni cou que fa leceu , a 31 do 
mês fin do, naque la cidad e, ond e r esidia , o major reformado 
desta Brigada, Miguel J osé P er eira . 

O maj or Miguel Pereir a ali stou-se em 5 de janeir o 
de 1890, na exti nta Gu arda Cívica, send o inclu ído como 
sub-oficia l . 

Em 21 de outubro de 1892, ao ser organ izado o 1° 
bata lhão de infanta ria desta Br iga da, o major Miguel, já 
capit ão, foi inclu ído nessa un idade, como aj ud ant e. 

Por decre to de 20 de outubro de 1894, o govêrno fe
deral concedeu-lhe as hon ras do pôsto de capit ão do 
Ex érci to, por at os de br avura praticado s em defesa da 
República . 

Em 12 de dezembro do mesmo ano , !oi êle promo vido 
ao pôsto de major e nomeado assistente da Br iga da, 
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cargo que exerceu até 9 de out ubro de 1911, qua ndo foi 
refo rmado. 

Dura nte o período em que ser viu , pres tou o ma jor 
Miguel Pere ir a os mais relevantes serv iços ao Rio Gr an de, 
tomando parte saliente na p re par ação e exe cução do golpe 
de 17 de j unho de 1892, par a repo sição do govêrno legal ; 
na defesa da cidade do Rio Gr and e, a 11 de junho de 
1893, quando bomb ard eada pela esquadr ilha do almira nte 
Wan denkolk ; tom ando, ta mb ém, part e at iva nas oper ações 
de guer ra desenvolvidas na reg ião do Alto Taqu arí. na 
revolução de 93-95, comandando tropas legais, nas quais 
portou-se com mu ~ o denodo e bºravura. 

Depois de r eform ad o, o maj or Miguel Pereira presto u 
ainda inest imáve l ser viço à Brigada Milita r , esc revend o 
o seu Esboço Histórico, obra de tomo, no qual se cont ém 
magnífico repositório de dados segur os sôbre a história 
riograndense no at ual regime . 

Ao dar conhecimento à tro pa do falecimento do ma jor 
Migue l P ereira , o faç o com basta nte pesar por ver desa
parece r um dos nossos dedicados compa nheiros que tin ha, 
em cada um, um amigo sincero e um verdadeiro apre
ciador dos belos dotes que ornavam o seu carácter de escol." 

Um dos prob lemas, de que sempre se ressent iu a Chácara das 
Bananeiras, foi o do aba stecimento de água aos quarteis e estabelec i
mentos nela sediados. 

Não se pr olongando até ali o encana mento hidr áu lico da munici
palidade, que ia apen as at é a altura do Hospi tal São Pedro, o supri 
mento do indispensáve l líquido era obtido por mei o de cap taçã o 
no arroio Ferradura , que corta aquele próprio estadual. 

Tinha, porém, êsse sistema gran des in convenient es : no verão, 
reduzido o volume das água s do ar roio, esta se torn av a escassa ou 
desaparecia, causando sér ias dificuld ades; no inver no , as enx urra
das, ocasionadas pelas chuv as, danificava m as instalações, prejudic an do 
os condutos. 

Uma destas enxurradas, em outubro de 1926, des truíra completa
mente as obras de ma deir a existentes na r epr êsa feita no arroio e 
des tina das ao coame n to dos det ritos trazidos pelas águas. Com a apro
ximaçã o da estação calmosa, a si tuaçã o te ndi a a ag rava r -se e estava 
a exig ir pro vidênc ias ina diáve is . 

Foi, então, que o comandante ger al dir igiu- se à .Secret ar ia do 
Inte r ior, solicitan do a const rução de um aq ueduto , em cime n to armado, 
fazen do-se assim obra mais r esistente e dur adou ra. 

Encamin ha do o assun to a est udos na Secretari a das Obra s Pública s, 
a sua Comissã o de San eam en to elaborou o r espectivo proj ét o e 
orça men to, calcu ladas as despes as em Cr$ 44 . 909,00. 

No seu pare cer, dizia a Comissão que os estud os de re forço e 
p rolongamento a té a Chácara da s Ba naneiras, do enca namento hi
dráuli co do Hospita l São Pedro , já est avam fe itos e em elabo raç ão o 
respect ivo orçamento. Nã o obsta nte essa info rmação, dita obra só 
foi executada em 1943, ou sejam dezesseis anos depoi s . .. 

Ter mina va o pa r ecer com as seguinte s pa lavr as : 

"Sem levar em conta os encanamentos que ser ão 
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levantado s e aproveita dos , da canalizaçã o existente de 
2 polegadas, que vai da reprê sa atual ao reservatório 
ex istente, que não pode ser aproveitado em vista de sua 
má colocação. 

Não obstante, êle será conservado para receber a 
descarga de uma pequena vertente , reforçando assim o 
abastecimento. 

O novo ponto de captação ficará 30 metro s acima da 
atua l barr agem e não perderemos a vertente esquerda do 
arroio , pois iremos toma -la, t ambém por gravidade , e leva -la 
à reprê sa nova. 

Estas obras novas são de necessidade imp erio sa e fi
caremos com um bom serviço de abastecimento por gra v i
dade, como já possuimos em Santa Maria. " 

Subm et ido êsse parecer à decisão do presidente do Estado , foi, 
por de spacho de 9 de fevereiro de 1927, autorizado a execução das 
obras, que , terminada s, foram entregues à Brigada , em princípio s 
de sete mbro . 

Daí em diante, me lhorou muito o aba ste cimento aos próprios 
da Chá cara das Banan eiras, mas a solução do importante problema 
não ficou de todo resolvida. 

• 

• 
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CAPITULO XX VIII 

-Co memorações no aniversári o ,de 
org anização da Br igada . - Enfermaria 
do 2° regimento de cavalar ia . - Mauso
léu do corone l Massot. - Policiamento de 
arrabaldes da capital . - Reversão à ati 
vidade de oficiais e praças reformados. 
- Quarte l do 4º bata lh ão de in f antaria 
montada, em Pelotas. - Residências pa
ra oficiais e praças . - Aumento de ven 
cimentos. - Dispensa de unidades do 
serviço do govêrno federal. - H omena
gens da Brigada Militar aos drs . Borges 
de Medeiros e Prot asio A lves. - Novo 
presidente do Estado: dr. Getillio Vargas . 
- Auxílio à repressão do contrabando . 
- Serv iço de pol iciamento nos municí -
pios. - Visitas recebidas. - L inha te
le/ ônica para a invernada do 2° regiment o 
de cavalaria. - Estádio no quarte l do 
3° batalhão de in fantaria. - Graves a
contecimentos em São Gabriel. - In sti
tu ição Beneficien te Coronel Massot. -
Gabinete dentário na Chácara das Bana
neiras . - Hom enagem da Br igada Mili· 
tar aos seus mortos . - Festas de 15 de 
novembro de 1928, no Rio de Janeiro. -

A 15 de outu bro de 1927, em comemoração ao 35º aniversário da 
criação da Brigada Mili tar , realizou-se, na Chácara das Bananeiras, 
uma festa campe stre, à qual compareceram, especialmente convida
das, altas autoridades federai s, estaduais e municipais. 
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Na mesma ocasião, foram en tregues aos oficiais e praças vence
dores de um concurso de tiro, instituido em honra à efemeride que 
se festejava, os prêmios conquistados. 

Êste concurso, realizado simu ltân eamente em Pôrto Alegre e nas 
guarnições do interior , tinha carácter obrigatório, devendo cada 
unidade , assim considerados também o Grupo de Metralhadoras , a 
Escolta Presidencial e os Serviços Auxiliares, concorrer com 4 oficiais, 
5 sargentos e 6 cabos e soldados, não podendo um mesmo oficial 
toma r parte em mais de duas provas. 

Foi estabe lecido, também, que a seleção dos atiradores deveria 
ser realizada 15 dias antes do Concurso e que os classificados em 1° 
lugar, em determinadas provas, disputariam o Campeonato da Brigada, 
entre cada uma das classes concorrentes: oficiais, sargentos, cabos 
e soldados. 

As provas foram: par a oficiai s, duas provas de tiro de revólver 
e duas de fuzil ou mosquetão; par a sargentos, cabos e soldados , 
r espectivame nte· duas provas de tiro de fuzil ou mosquetão , par a 
cada classe. 

Para o Campeonato da Brigada, uma prova de tiro de revólver, 
para oficiais, e uma de tiro de fuzil ou mosquetão para cada clas se : 
oficiais , sargentos, cabos e soldado s. 

Executadas as p rova s nas datas pré-fixadas , às quais, entretanto, 
por motivos especiais , não puderam concorrer o 2° regimento de cava
laria e os batalhõe s de infantaria 1° e 2° e o 4° de infantaria montada, 
apurou·se os seguintes ven cedo res, que satisfizeram todas as condições : 

ia. prova - major Alzimiro Francisco Welausen e capitão Ti
moteo Macie l dos Santo s. 

2ª · prova - não houve vencedor. 
3ª· prova - major Aristides Krau zer do Canto, lºs tenentes 

Saturnino Cavalheiro Ramos , Justino Marques de Oliveira e 2º dito 
Teod olindo Rodrigu es da Silva. 

4ª· prova - 1° tenente J ustino Marques de Oliveira e 2º dito 
Aur eliano de Siqueira Gome s. 

5ª. prova - sargentos Benedito Corr êa da Paixão Antônio 
Rodri gues da Cunha, Pedro Jo sé Rodrigue s e Horacio Gonçalves de 
Oliveira. 

6ª. prova - sargentos Pedro José Rodrigue s e Horacio Gon
çalv es de Oliveira. 

7ª. prova - cabos Jacinto Gabriel Chaves , Dioní sio Pinto e 
Otacilio Lerina Lopes. 

8ª. prova - cabos Marcolino Nunes e Eduardo Trind ade . 
9ª. prova - soldados Antônio Euclides de Alencastro, Aparicio 

Antun es, Ireno dos Santo s Barboza e Feli sberto Aquino. 
10ª . prova - soldados Manoel Cipriano Fidelis, Ireno dos Santos 

Barboza e Mario Borges da Costa. 

E, como campeões da Brigada , classificaram-se : 

Revólver - majo r Alzimiro Francisco Welausen; 
Fuzil - 2° tenen Aureliano de Siqueira Gomes, 2º sargento 

Pedro Jo sé Rodrigue s, cabo Arí Tarragô e soldado Ireno dos Santos 
Barbo za . 

Ao proceder-se a entrega dos prêmios, usaram da palavra : 

• 

• 
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O dr. Manoel Lobato, auditor, que se referiu à data que se come

morav a, tecendo considerações em torno da atuação da fôrça; 
O dr. Flores da Cunha, saudando a corporação , em têrmo s vi· 

brantes , para pôr em relevo a atuação do 2° regimento de cav~laria, 
que operou junto a sua Brigada do Oe:te, em 1923, ao .qual classificou 
de - formidável pela sua eficiência, abnegação e hero1smo; 

O major dr. Jaime da Costa Pereira, lembrando a memória dos 
mortos da Brigada Militar; 

O professor dr. Ja cí Tup í Caldas, representante do Tiro de 
Guerra nº 318, erguendo um brinde à Pátria Brasileira; e 

O coronel Claudino Nun es Pereira, comandante geral, agradecen· 
lo as referências feitas à fôrç a, o comparecimento dos convidados e re· 
lembrando os relevantes serviços prestados à defesa da ordem e das 
in stituiç ões pelas val oro sas fôrças auxiliares. 

Finalmente, encerrando a festa, em que confraternizaram o Exér· 
cito e a Brigada Militar, falou o genera l Gil de Almeida, comandante 
da 3ª. Região Militar, mostrando a necessidade da manutenção das 
fôrças armadas e erguen do o brinde de honra aos presidentes da 
República e do Estado. 

No mesmo dia e também em comemoração ao aniversario da 
Bri gada, inaugurou·se, em Livramento, o prédio construido, pelo 2° 
regimento de cavalaria , para sua enfermaria. 

Com essa obra, executada por pessoal do próprio corpo e 4 operá· 
rios contratados , dispendeu a unidade , de suas economia s, a importância 
de CrS 62.737,00 e, com o mobiliário , a de CrS 2.086,00. 

Ao ato, que foi solene , compareceram autorid ades civis e militare s 
daquela cidade . 

Entre as homenagens que a Brigada Militar prestou ao seu grande 
amigo e inesquecível ex-comandante geral, coronel Afonso Emílio 
Massot , constou a ereção de um mausoléu para encerrar os seus despojos. 

A idéia foi acolhi da com aplausos pelas unidades efetivas e auxi· 
liares, que se prontificaram a auxiliar materialmente, assim, como, 
também, oficiai s e praças, isoladamente, cabendo à Caixa da Brigada 
cobrir o deficit que, por ventura, se verificasse nas de spesas. 

Nomeada uma comissão para dar execução a essa homenagem, 
depois de chamar concorrentes para a apresentação do projéto do 
mau soléu e re spectivo orçamento , foi dada preferência ao escultor 
J osé Gaudenzi, com o qual foi lavrado contrato. 

Adquirido o necessário terreno , no Quadro nº 1 do Cemitério da 
Santa Casa de Misericórdia, pela importância de Cr$ 7. 505,00, foi 
nele constru ido o mau soléu , simples na apresentação, mas eloqüente 
na sua significação , porque traduz a gratidão da Brigada Militar , de 
seus oficiai s e praças , àquele que por ela tanto se desvelou e que , pela 
nobreza do seu caráter e retidão dos seus atos, tanto a dignificou. 

É êle de granito azul. de estrutura uniforme , tendo no cen tro 
da grande lápide , em relevo , o retrato do ilustre morto e, lateralmente 
duas faixa s de louro e carvalho, em galvano·bronze. A um dos la'. 
dos, a estatua da saudade, em tamanho natural , depositando flores 
sôbre as insígnias de coronel. 

Custou o mausoléo a importância de CrS 15. 900,00. 
Entregue à Brigada Militar, pelo construtor , a 13 de outubro , 
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ela , no dia 21, o entregou à família do saudoso morto. 

O ato, que se reve sti u de toda a solenidade, leve a presença do 
dr. Borges de Medeiros, pr esidente do Estado; dos secretários do 
Interior e Exterior , da Fazenda e das Obra s Púb J:cas; do presidente 
do Superior Tribunal; do intendente municipal ; de um a comissão 
de deputados à Assembléia dos Representantes; de representantes do 
comando da 3ª. Região Militar, de diversas autoridades, da imprensa 
local e de toda a oficialidade da corporação e de grande número 
de praças. 

Por delegação do comandante geral, o auditor da fôrça, dr. 
Manoel Lobato , prof eriu eloqüente oração , enaltecendo as virtudes e 
as qualidades morai s do coronel Massot. 

A 4 de janeiro de 1929, com a assistência de altas autoridades, 
inúmeros amigos e de toda a oficialidade da fôrça. os re stos mortais 
do saudoso comandante foram trasladados do jazigo provi sório, em 
que fôra inhumado 0 para o mausoléu. 

Obedecendo determinação do govêrno do Estado, a Brig ada Mi· 
litar, 9 de novembro , começou a fazer o policiamento de alguns arra· 
baldes da capital, empregando contingentes de várias unidade s. que 
tinham a seu cargo as 4 zonas seguinte s : 

1 ª. - morro do Menino Deus, na zona limitada, ao nort e, pela 
rua J osé de Alencar ; a oeste , pela avenida Padre Cacique , desde 
o asilo desse nome até o Cristal; a lé ste, pela estrada do Laboratório; 
e ao sul. até encontrar terrenos daqu êle Asilo; 

2ª. - morro do Cristal; 
3ª. - morros do Partenon e do Cemitério , limitados pela avenida 

Cascata e rua Dois Irmãos (hoje, Aparício Borges); 
4ª. - Caminho do Meio (avenida Protá sio Alves), limitada pelo 

pro longamento da rua Dois Irmãos, chamado Beco da Olaria, até 
a Chácara Municipal e depois pelo Beco do Salso e estrada do Mato 
Grosso , até a Chácara das Bananeiras. 

O serviço era executado por pe sosal a cavalo , durante o dia e a 
noite , tendo sido suspenso em outubro de 1930. 

Até então, não haviam disposiçõe s préviamente estabelecida s, re· 
gulando a reversão ao serviço ativo de oficiais e praças reformados. 

Apenas o artigo 60 do Regulamento Geral, de 13 de junho de 
1925. facultava ao govêrno mandar submeter à nova inspeção de 
saúde o oficial ou a praça reformados, ou o civil , que serv isse como 
funcionário ou como contratado , na Bri gada, e que houve sse sido 
aposentado, desde qu e existisse fundada razão para acreditar -se ter 
cessado a respectiva invalidez. 

Esta hipótese , entretanto , jamais se verificára, ma s, frequente· 
mente, surgia m pedidos de reversão ao serviço ativo , formulado s por 
oficiais. 

Se alguns de tais pedidos eram procedente s e tinham alguma 
razão , a maioria, porém, era absolutamente injustificável , já pela 
própria saú de do impetrante, já pela idade avançada ou por outras 
causas. , 

Delibero u , assim , o govêrno estabelecer nórmas reguladoras do 
assunto, o que fez pelo decreto nº 3. 949, de 13 de dezembro de 1927. 

Ficou, então, firmado que a rev ersão do oficial re form ado ao ser· 
viç? ativo dar·se·ia , ou por iniciat iva do govêrno, nos casos daquêle 
artigo do Regulamento , ou a requerimento do int eressa do, dependendo, 

• 
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em qualqu er das circ unstân cias, das seguint es cond ições : 
a - da idoneidade moral , rev elada pelo oficial , quer durante a 

ati vidade, quer dur ante a inat ividade ; 
b - da capac ida de profi ssiona l , lea ldade , dedi cação e valor r eve la

dos durant e o serviço ativo; 
c - dos ser viços de pa z e de guerra, que tivesse prestado; 
d - do temp o de af astam en to da atividade , que não poderia 

exceder de 4 an os para os oficiais sup eriore s e cap itãe s, e de 3 anos 
para os oficiais rn balterno s; 

e - da idade do oficial, qu e deveria estar compr eendida nos 
seguintes limit es : 

coronel .... . . . ... . ...... . ... . . .... . . 
te nente coronel . ............. .. . .. . 
maj or .... .. . .. .............. . .. .. . . 
cap itã o .. . . . .. ......... . ... .. .. . ... . 
1º tenent e . ... .. . .. . . .. . ...... . .. . . 
2º te nente .. ... . ........ . .... .... . . 

até 60 anos 
at é 56 anos 
até 54 anos 
até 50 anos 
até 46 anos 
at é 43 anos 

f - da conveni ência da rever são para o serviço mili tar , à juízo 
do govêrno; 

g - do r esult ado da inspeção de saúde, procedida por uma junta 
méd ica da Brigada , se pre enchido s os demais requisitos. 

Para as pra ças, foram estipuladas as seguintes condições : 
a - da conduta mantida , quer durante a atividade, quer du-

rante a inati v idade; 
b - dos serviço s de paz e de guerra; 
c - da idade , que não pod eria exceder de 36 anos; 
d - da conveni ência da r ever são para o serviç o militar , à 

juízo do govêrno; 
e - do r esultado da inspeção de saúde , procedida por junta 

médica da Brigada , se preenchido s os dema is requisitos. 
Além de stas di sposições, estabelecia o decreto outras , regu lador as 

da situ açã o do oficial e praça revertidos ao serviço ativo. 
Fina lmente, declarava a aludido decreto qu e os em pr egados civis 

ou contratados , que tivessem sido aposen tad os, poderiam reverter à 
atividade , por iniciativa do govêrno ou a pedido , dependen do a re ver· 
são, em qualquer dos casos, da bôa con duta mant ida , dos serviço s 
pre sta dos e da cessação da invalidez comprovada em ins peção de saúde. 

O 4º batalhão de infantaria montada, criado em princípios de 
1924, com sede na cidade de P elotas, não dispunha de quartel apro· 
p riado e vin ha ocupando lu gares inadequados, com defi ciência de 
acomoda ções. 

É verd ade que tal fato não lh e trou xé ra maior es inco nv enient es, 
porqu e, desde novembro daqu êle ano, logo após a defl agra ção do mo· 
vimento r evolucionári o, o batalhão achava-se afa sta do dali , em ope· 
rações de guerra. 

A Intend ência Municipal de Pelota s prometera ceder ao Estado , 
para aquartelamento da unidad e, o edifício de sua propriedade , à 
avenida Bento Gonçalves , logo que go batalhão de caçadores do Exér · 
cito , que o ocupava, se tran sferisse para a sua nova sede , na cidade 
de Caxias. 

Efetivament e, restituído o prédio à municipalidade , esta , em 12 
de maio de 1927, o entregou ao destacamento do 4º batalhão, que, 
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em fin s do dito mês, nele se aloj ou. 
Have ndo nece ssidade de estab elecer-se as con dições em que seria 

feita a cessão do próprio m unicipa l ao Esta do, foi designa do repre · 
senta n te dêste o tenente corone l inst r u tor J oão de Deus Canabarro 
Cunha, engenh eiro civil , o qual em segu ida viajo u para Pe lota s . 

Depois de detido ex ame do pré dio e de enten dimentos com o 
intendente m unicipal, dr. Augusto Simões Lopes, foi lavr ad o o res · 
pecti vo têr mo de cessão ao Esta do, sem a menor indenização e por 
tempo indeterm inad o, das edificações e ter r enos , sitos à avenida Ben· 
to Gonçalves nº 1, para o fim exclus ivo de aquartelament o de uma 
unidade da Br igada Militar, vigoran do ta l acôrdo enqua nto o Estado 
ali ma nt ivesse dit a unida de. 

O têrmo lavr ado é do teôr seg uinte : 

"Estado do Rio Grande do Sul . Pelotas. Int endênc ia 
do Município. Diretoria Geral. Cópia. Têrmo de cessão 
de edifício e terreno ao govêrn o do Estado. Aos nove dias 
do mês de novembro do ano de mil novecentos e vinte e 
sete, nesta Diretoria, em presença do doutor A ugu sto Si· 
mões Lopes, compareceu o tenente coronel J oão de Deus 
Canabarro Cunha , como representante autorizado do go· 
vêrno do Estado , conforme ofício núm er o dois mil cento 
e setenta e um. do coman do da Brigada Militar , protoco· 
lado na Diretoria Geral , sóg número oitocentos e setenta 
e quatro, em quatro do corrente, e disse que vinha assinar, 
como efetivamente assina, o pr esent e têrmo , pe lo qual, 
ad·referendum do Conselho Municipal, são cedidos ao refe· 
rido govêrno do •Estado , sem a menor indenização e por 
tempo indeterminado, as edificações e terr enos sitos à ave· 
nida Bento Gonça lves núm ero um , para o fim exclu sivo 
de aquartelamento de uma unidade da Brigada Militar 
nesta cidad e. Os próprios municipais assim cedidos são 
ava liados em seiscento s contos de réis (600:000$00) e sob 
esta ba se obriga- se o govêrno do Estado a faz er o seguro 
dos mesmo s, contra qua lqu er risco, bem como obriga -se 
pela conserva ção dos mesmos. O edifício cedido , depen· 
dências e terrenos têm as seguintes delimitaçõe s: pela 
avenida Bento Gonçalves , oitenta e sete met ros e oit ent a 
e cinco centímetros : pela r ua Bar r oso, cento e oito me tr os 
e sesse nta centímetros; e pela Santa Cruz , cen to e oito 
metros e trinta e cinco cent ímetro s, ou seja uma área 
tota l de nove mil quinhento s e sesse nta e nove metros 
qua dr ados e setenta decím etro s quadrados, como se verifica 
da plant a organ izada na segunda Dir etor ia e que faz parte 
int egrante dêste têr mo. Caso o govêrn o do Estado r etire , de· 
finitivam ent e, desta cidad e, a fôrça da Briga da, volt arão edi · 
fíc ios e ter renos mencionado s à posse da Muni cipalidade , 
sem ind eniz ação, por esta , de qualqu er espécie , dos me· 
lhoramen tos qu e aca so tenham sido feitos . E por ter 
fica do tudo bem clar o e ent endido , o ten ente coron el 
João de Deus Cana barro Cunha , pelo govêrno do Esta do, 
e o int endente doutor Augu sto Simõe s Lope s, pelo go· 
vêrno do município , subscrevem este documento , fi cando 
o govêrno do Estado , desde já , empossado naquel es pr ó· 
prio s municipais. Eu, Alexandre J . Mendonça, am anu ense, 
o escre vi. E eu, Artur Hemei ster , direto r, o subscrevo. 

• 
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Augusto Simões Lopes. Intendente. J oão de Deus Cana 
barro Cunha." 

Ao regressar para Pelotas, em 16 de dezembro do mesmo ano, 
após ser dispensado do serviço do govêrno fede r al, o 4º batalhã o 
de infantaria montada aquartelou no referido edifício. 

Preocupou-se muito, o coronel Claudi no, durante seu eficiente 
comando, com a questão relativa a prédios para residência de oficia is 
e praças, localizados nas imediações dos quarteis e estabe lecimentos, 
tendo em vista, principa lmente , as vantagens decorrentes de estar 
o pessoal nas proximidades de seus pontos de serviço, aptos, desta 
forma, a atender mais prontamente às exigências decorrentes de anor 
malidades da ordem pública. 

Dando providências para a execução de um plano para tais 
construções, publicou aquele comandante, em seu boletim de 12 de 
janeiro de 1928, o segui nte : 

"Casas de residências. - Êste comando, consideran
do as dificuldades com que lutam oficiais e praças, com 
encargos de família, na obtenção de casas de residência 
que condigam com a representação e re spon sabilidade de 
cada um, dada a exiguidade de seus vencimentos, em 
face não só da elevação geral dos prêços de tudo quanto 
é necessário à manut enção da família, como diante da 
carestia de habitação e da conseqüênte alta dos aluguéis, 
resolveu encaminhar a construção de prédio s apropriados 
a êsse fim . 

Pro blema complexo, de demorada e dispendiosa exe
cução, não pode ter solução imediata, como é desejável. 

Há que conforma-lo, portanto, com os r ecursos finan
ceiros com que razoavelmente se deve contar de momento. 

Inadiável é, pórem , o ínicio de sua execução, conju
gando, sem esmorecimento, todos os esforços tendentes 
a concorrer para a sua futura e oportuna efet ivação. 

Com dadas condições e para organizar os projétos e 
planos de construção, nomeio o tenente coronel João de 
Deus Cana barro Cunh a, engenheiro civil. Serão utilizados, 
desde logo, para as projetadas construções, terrenos exis
tentes no Cri stal e na Chá cara das Bananeiras. 

O estudo do assunto , compreendendo instalações sani
tárias e de luz, abrangerá o terreno que, se necessário, 
será levantado. 

As casas serão das cinco categorias seguintes : 
a - casas de comandantes de unidades ; 
b - casas para oficiais superiores; 
c - casas para capitães; 
d ~ casas para subalternos; 
e - casas para inferiores. 
Tanto quan to possível, devem ser construídas em gru

pos de duas casas , afim de baratear o respectivo custo. 
Para não retardar o ínicio das construções, serão 

atacados, em primeiro lugar, os projét os propriamente di
tos , ficando para depois o levantamento do ter reno. 

Em todas as construções , serão empregados ope r ári os 
e praças da Br igada . 
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Os projét os ser ão ap roveitados oport un amente na cons
truç ão de casas des tinadas aos oficiais e inferiores das 
unida des sediadas fora da capita l. " 

Foi esta um a das magnifi cas iniciativas do coronel Claudino, 
em sua gestão no comando âa Brigada. 

Graç as a ela, dispõe a fôrça, hoje, de regular nú mero de pré
dios, nas imediações de seus quart eis, para moradias dos oficiais, 
que, da das as funções que exercem, necessitam ~star mais próximos 
das respect ivas casernas. 

O boletim de 13 de janeiro publicou o decreto n° 835, de 13 dezem
bro do ano anterior , pelo qual, sendo posta em execução a lei do or
çamento do Estado, na parte relativa à Brigada Militar , foi cedido 
apreciável aumento de vencimentos a oficialidade e praças, conside
rando-se as condições econômicas da época. 

Foi esta uma notável melhoria para a situação material dos ser· 
vidores militares do Estado, principalmente das praças de pré, saben
do-se que os aumentos, até então , iam quando muito a duzentos ou 
trezentos réis, diários. 

Passaram, então, a perceber os oficiais e praças os vencimentos 
abaixo e, para melhor comparação , colocaremos , também , aqui, os 
que tinham até 1927 : 

Corone l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CrS 
Tenente coronel . . . .. . .... . ... CrS 
Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CrS 
Capitão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CrS 
1º tenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CrS 
2º tenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CrS 

Praças (diári o ) 

Sargento ajudante ........... . 
1º sargento quartel mest r e ... . 
1º sargento .......... . ....... . 
2° sargento .. . ...... . . . ...... . 
3º sargento ................. . . 

Cr$ 
Cr$ 
CrS 
CrS 
CrS 

1.500 ,00 
984,00 
795,00 
711,00 
606,00 
537,00 

4,90 
4,90 
4,70 
3,90 
3,00 

Mestre ~e m~sica , corneteiro e 
clarim-mor . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 3-80 

Contra mestre de música . . . . . CrS 3,00 
Músico de 1 ª· classe . . . . . . . . . . CrS 2,60 
Músico de 2ª. classe . . . . . . . . . . CrS 2,40 
Músico de 3ª. classe . . . . . . . . . . CrS 2,10 
Cabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CrS 2,10 
Soldado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CrS 1,50 
Corneteiro, tamborei ro e clarim CrS 1,80 

As praças vencia m, mais, a etapa diária de CrS 

1.800.00 
1.200 ,00 

984,00 
840,00 
732,00 
648,00 

7,00 
6,20 
5,90 
5,00 
3,90 

5,00 
4,10 
4,00 
3,50 
3,10 
3,10 
1,90 
2,30 

3,00. 

Tendo cesado comp letamente a necessi dade de serv iços especiais 
de vigilâ ncia, na fronteira do Estado, par a prevenir possíveis tenta 
tivas de invasão, por parte de elementos revo lucionários, homiziados 
em países limitrofes, em face de p rovi dências enér gicas dos govêrnos 
dêsses pa íse for am dispens ado s do serviço do govêrno federal. em 
fins de 1927, as unida des da Brig ada Mili tar, que se ach avam à sua 
disposiçã o, desde algum tempo . , 

Essas unidades era m os 1° ba talhão de inf anta ria, 4° de infa nta ri a 
mon ta da, 2º r egimento de cavalaria e 2° batalh ão de infant ari a; os 
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três primeiros estavam ao serviço da Nação desde 1924 e o último des· 
de fins de 1926. 

Nessa época, estavam o 1º batalhão, em São Borja; o 4°, em 
Uruguaiana; o 2º batalhão, em Santa Barbara; e o 2° regime nto, em 
sua sede, em Livrament o . 

Os batalhões 1° e 2° recolheram-se, então , a Pôrto Alegre , e o 4º 
a Pelotas, onde chegaram, respectivamente, a 31, 27 e 16 de de· 
zembro. 

Da maneira por que se conduziram as citadas fôrças, dizem-no 
bem os ofícios e referências a seguir : , 

"Ministério da Guerra. 3ª. Região Militar. Esta do 
Maior. 2ª. Seção. Nº 538. Quartel Gener al em Pôrto Ale· 
gre, 28 de novembro de 1927. Objéto: Dispensa de corpos 
da Brigada Militar. Ao Exmo. Sr . Presidente do Estado 
do Rio Grande do Sul, o Comandante da 3ª . Região Mili· 
tar. Sr. Presidente. Dia a dia se vem firmando a ordem 
publica neste Estado, mercê dos esforços combinados de 
v. ex. e dos diferente s chefes que têm estado à testa 
desta Região Militar. No momento atual, sem mêdo de 
errar, podemos considerar o Estado no gôzo de sua intei· 
ra normalidade. Por isso resolvi, de acôrdo com o exmo. 
sr. general Ministro da Guerra, dispensar os serviços que, 
dili gentemente, nos vêm prestando os corpos da Brigada 
Militar. 

O 2º regimento, que se acha em sua sede, será dispen· 
sado a partir do dia 1º de dezembro próximo; os outros 
o ferão gradat ivamente à medida que tenham reunido os 
seus diferentes elementos e regressem às respectivas sedes, 
o que acontecerá até 31 do mês vindouro. 

Congratulo-me com v. ex. por esta tranquilidade de 
que já goza o povo laborioso e progressista dêste grandioso 
Estado , que tem sido dignamente guiado por v . ex. 

Em nome do govêrno da República e no meu próprio, 
envio a v. ex. os mais sinceros e justos agradecimentos, 
pelos relevantes serviços que prestaram as tropas a serem 
dispensadas, as quais, durante o tempo em que tenho 
comandado, revelaram sempre muita disciplina e devota· 
menta à causa pública. Sua louváve l conduta veiu, mais 
uma vez, confirmar o conceito em que é tida a Brigada 
do Estado, desde os primórdios do nosso atual regime. 

Com os meus agradecimentos, envi o os mais justos 
louvore s aos comandantes , oficiais e praças dêstes corpos 
que, em breve, serão desligados das trop as de me u comando . 

Reitero a v. ex. os protestos de minha alt a estima e 
subida consi deração . Gil Antonio Dia s de Alme ida. Gene· 
ral de Brigada ." 

A pro porção que as un idades acima iam sen do dispensa das, por 
se terem recolhido às r espectivas sedes, o coma ndo da 3ª. Região 
Militar oficiava ao comanda nte geral, pedindo -lhe fosse interprete de 
'õeus agradecimento s e louvores, a oficia i s e praça s, pelos bons ser
viços prestados na manutenção da ordem pública. 

Por sua vez, os comandant es das grandes unidad es a que estive· 
r am subordinados tais corpos, assim se expressaram : 

da ia . Brigad a de Cavalarill' : 
''Desligamento de fôrça . Louvor. - Ao vêr desligar

se desta D . C. o 1 ° batalh ão de infan taria da Brigada 
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Militar do Estado, sinto profundo pesar. 
Brilhante unidade da briosa fôrça estadual , de mim 

perfeit amente conhecida desde 1924, época em qu e a tive 
sob meu comando, em operaçõ es de guerra, tem pres tado, 
sempre, os mais assinalados serviços ao Estado e ao Paí s, 
na defesa da ordem públi ca. 

Fora de sua sede desd e aquêle ano, acab a de cumprir 
a espinhosa mi ssão de qu e se achava incum bida, tendo , 
num larg o per íodo, com sua renomada disciplina e real 
eficiência, auxiliado , ininterruptam ente, a vigilância de 
longo trecho de nossa fronteira . 

Cumpro , pois, um indecliná vel de ver de ju stiça, 1ou· 
vando o sr. tenente coronel dr. Jo sé Gome s Ferreira , co· 
mandant e do 1 ° Btl. I. , da Brig ada Militar do Estado, 
pelo brilho , disciplina e le aldade com que soub e, inalte· 
ráv elmente, dirigir essa unid adê, du ra nt e o tempo em 
que se achou sob êste comando. 

Ap roveito a oportunidade para agradecer, ao refer ido 
oficial, a valio sa cooperaç ão prestada na manutenção da 
ord em pública . 

Autori zo o sr. tenente corone l J osé Gome s Ferreira a 
tor nar extensivo êsse lou vor e êsse agradec imento a todos 
os seus oficiais e pra ças que dos mesmo s j ulgar merece· 
dore s." 

da 2ª. Brigada de Cavalaria : 
Desligamento e .agra1decimento. - É desliga do da zo

na de vigilância de meu com ando e que fica extinta , pela 
normalidade da sit uação, o 4° batalhão de infantari a mon· 
tada da Brigada Militar do Esta do, que, desde princípios 
de 1925, se acha sob meu comando , e que hoje se recolhe 
à sua sede, em Pelota s, por determina ção do sr. general 
comand ante da Região. 

Agradeço os relevantes serviços qu e prestaram os ofr 
ciai s e praç as na manute nção da ordem , neste Esta do, 
sempre com muita lealdade , patriotismo e grande abne· 
gação, tornando·se dignos da nossa admiração e do nosso 
reconhecimen to. É uma tropa de elite e que honra este 
grande e própero Estado , que se orgulha dos seus bra
vos filho s, da sua grande pujança e prosperidade e ri· 
quesa ." 

da 3ª . Brigada de Artilharia : 
''Desligamento .de batalhão e louvor. - Desligo dês· 

te setor, por ordem superior , o 2º batalhão da Brigada 
Militar dêste Estado, à testa de cujo comando se acha o 
sr . tenente coronel Cândido Pinh eiro de Barcélos , oficial 
de renom e, de excele nte moral, a par de aprimorado tra· 
to . Sinto ·me orgulhoso e satisfeito, embora contristado com 
o seu afa stamento, em louva-lo pela maneira brilhante 
com que se houve à frente de sua unidade, onde mais 
uma vez pé,., em revelo os altos predicados de ótimo 
soldado . 

Louvo , pois, o sr. tenente coronel Barcélo s, pela sua 
reconhecida capacidade de trabalho, inteligência , valor mi · 
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litar comprovado , lealdade e pelo auxílio eficaz que me 
pr estou cumprindo com acerto e fidelidade e discerni· 
mento t~das as ordens emanadas dêste comando , dando 
assim provas exuberantes de que encara o cumprimento 
do dever acima de tudo. 

Ao invicto 2º batalhão , composto de valorosos patrícios , 
o meu louvor nominal, pelo , luzimento, garbo e disciplina, 
com que sempre se houve du rante o tempo em que serviu 
às ordens dês te comando. A todos os meus maiores agra
decimentos. 

Finalmente, autorizo o sr. tenente coronel Barcélo s 
a louvar, em meu nom e e a seu juizo, os oficiais de sua 
unidade que julgar dignos dêste louvor." 

Dando publicidade às referência s acima, o comandante geral. em 
seu boletim de 18 de janeiro, disse : 

"É·me grato , pois, transmitir, nominalmente, a cada 
um dos srs. comandantes de unidades referidas , seus ofi
ciai s e praças os louvores e agradecimentos do sr . general 
comandante da 3ª. Região Militar , pelos bons e reais 
serviço s prestados à Região e à República , na manutenção 
da ordem in terna do País . 

Tenho, também, a satisfação de mandar averbar nos 
assentamentos de cada um os louvores e agradecimento s 
contido s nos boletin s dos srs. comadantes das 1ª. e 2ª. 
Divi sões de Cavalaria e 3ª. Brigada de Artilharia. 

Revertendo essas unidad es ao serviço do Estado , a 
partir das datas em que foram desligada s do serviço 
federal , é oportuno congratular-me com as mesmas pela 
sua atuação valoro sa, leal e impecável no longo período , 
em que à diposição do govêrno federaL cooperaram com 
as tropas do Exército e outra s fôrças para a manutenção 
da ordem pública, por vezes gravemente alterada neste 
e em outros Estados da União. 

Que a fôrça estadual sempre procurou e soube cumprir 
os seus deveres dizem, eloqüentemente , o honroso e abali
zado juízo do exmo. sr. general comandante da Região, 
as manifestações também honrosas do seu digno an tecessor, 
e as referências autorizadas dos ilustres comandantes de 
Divi sões e Brigada a que estiveram, as unidades, imediata· 
mente subordinadas . 

E, cumprindo o seu dever, nos momentos graves de 
deflagração da luta e do seu prosseguimento , com o cor· 
tejo de dolorosas conseqüências de todos conhecido, soube, 
também, a fôrça estadual recalcar quaisquer exp losões de 
ódios, como atesta a serenidade e benevo lência com que 
tratava não só os vencidos como aqueles que abandonavam 
a luta , nos quais via acima de tudo, irm ãos fi lhos da 
mesma Pátria - acirrados por inglorias contendas. 

As unidades , agora dispe nsadas, atuaram : 
O 2° regimento de cavalaria, na fronteira sul e na 

região serrana, tendo tomado parte nos violentos combat es 
trava dos no cêrro da Conceição e Ramada, além de outras 
pequenas ações, nas quais portou-se com ver dade iro he· 
r oismo e pôs à prova a sua eficiência, coêsão e disciplina . 
Após a cessação da lu ta conserv ou-se em Livra men to, guar· 
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necendo a fronteira em dete r min ado setor; 
O 1º batalhão de infantaria, após operações de guerra 

em que tomou parte na região missioneira, demonstrando 
o seu valor e a sua eficiência , ficou destacado em São 
Borja, guarnecendo a fronteira; 

O 4º batalhão de infantaria montaida, após expedicio· 
nar pe las fronteir as sul e oéste, estaci onou em Uruguaian a, 
donde forneceu.., continge ntes para colunas que operavam 
naquela região e manteve vigilância em determinados se
tor es, nas costas dos rios Urugu ai e Quarai; 

E, fin alme nte, o 2º batalhão 111e infantaria, que, tendo 
seguido para Bôa Vista do Er echim, em meados do ano 
findo, promoveu, de acôrdo com instruções dos exmos . 
srs. presidente do Estado e genera l comandante da 3ª. 
Região Militar, a pacificação daquela zona, conseguindo , 
sem empr êgo de fôrça, por meios suasórios e entendimen· 
tos, a dispersão dos último s grupos rebe ldes, que ali 
ainda se achavam em armas, garantindo e fazendo respei· 
tar, pelos destacamentos qu e distribuiu , em vário s pontos, 
a orde m e o entendimen to promo vido, de modo qu e fica sse 
assegurada, como r ealmente ficou , a tranquilidade naquela 
rica e labo riosa região. 

Proclam ando a min ha satisfação por ver meus 
valorosos comandados regressarem às suas casernas , 
após ingentes esfôrços e sacrif ícios, em tão pene· 
so período, conc ito -os a que continuem no regime 
de paz, de ordem e de trabalho, que ora nos felicita , a 
servir, com a mesma firmesa, lealdade e patriotismo ao 
Rio Gr ande do Sul , na elevada e nobre função qu e cor· 
respo nde à Brigada Militar." 

Aproximando -se o término do quinquênio presidência! do dr. 
Borges de Mede iro s, a Brigada Militar prestou, a 19 de janeiro , ao emi· 
nente cidadão , significativa homenagem. 

Reunida , no Palácio do Govêrno, toda a oficialidade em serviç o 
na capital e conduz ida à presença do executivo estadual, usou da 
palavra o comandante geral, que se referiu , em têrmos encomiásticos, 
à pessôa do ilu stre homenageado , quer como cidadão, quer como 
homem público, agradecendo-lhe as atenções e ben efícios que sempre 
dispensou à fôrça estad ual e oferecendo -lhe , além de custoso mimo, 
uma moção de solid arieda de e aprê ço, assinada por todos os oficiais. 

Em seguida , dirig ira m- se à Secretaria do Interior , onde presta 
ram idêntica homenagem ao dr. Protasio Alves , que também deixaria 
as ele va da s funçõ es de vice-pre sidente do Esta do e de secretá r io do 
interior. 

Agradecendo essa manife staçã o, além de já te -lo feito verbalmente, 
na ocasião, o dr. P rotasio Alves dirigiu , ao comandante geral, a se
guinte carta: 

"É-me muito grato, deixando amanhã o cargo de se
cretário de Estado dos Negócios do Interior e Exterior , 
reiterar palavras expressivas de cordial aprêço que lhe 
dirigi por ocasião da honrosa visita que me fez v. s., com 
a brilhante oficialidade da corporação que dignamente co· 
manda. A gloriosa Brigada Militar, que te m sob o seu 
laurel o branco símbolo do civismo, da disciplina e da 
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ordem, apresento , como secretár io de Estado, as minha s 
despedidas." 

Apó s 25 anos de exercício, deixou , a 25 de janeiro, a cur ul pr e 
sidencial do Rio Grande do Sul, o eminente cidadão e gran de patriota, 
dr . Antônio Augusto Borges de Medeiros. 

Tão pobre como quando assumiu o pesado encargo dele saíu o 
benemerito pres iden te, cercado da estima , da admiração e do respeito 
de seus concidadãos. 

Dele disseram tudo o que entendiam os seus inimigos políti cos, 
os despeitados; tôrpes e infames acusações foram assacadas contra a 
sua nob re pessôa. Uma única coisa, porém, os seus adversários nunca 
atacaram: a proverbial honestidad e na direção dos negócios públi cos . 
Esta qualidade, até os mais ferrenhos e arraigados oposicionistas, sem· 
pre a reconheceram e proclamaram . 

Substitui ·o outro não menos digno patrício, o dr. Getúlio Dornéles 
Varga s, eleito em memorável pleito, ao qual a oposição absteve-se de 
concorrer. 

Ocupa va êle, então, as elevadas funções de Ministro da Fazenda 
do govêrno Washington Luiz e lá foi busca- lo o Partido Republicano 
Riogrand ense, como o cidadão predestinado para suceder a Borges 
de Medeiros. 

Agindo com notável senso político, qua lidade de que desde a 
juventude dera sobejas provas, conseguiu dissip ar os resquícios de 
desgôstos e inimizades que ainda existiam das lutas fratricidas dos 
últ imos anos e unificar, em torno à sua pessôa, todos os gauchos bem 
intencionados, formando-se a chamada Frente única Rio Grandense. 

A Brigada Milita r , que sempre tivera no presidente Borges de 
Medeiros um grande amigo, contin uou recebendo do pr esiden te Getúlio 
Vargas as mesmas prova s de carinho e aprêço que lhe dispensava 
seu digno antecessor. 

Atendendo solicitação que lhe fôra feita e no intuito de 
colaborar na defesa dos interesses do fisco nacional, o govêrno do 
Estado, a 14 de fevereiro, mandou pôr à disposição do dr. Odilio 
Martins de Araújo, chef e do Serviço da Repres são do Contrabando, 
na fronteira , uma fôrça da Brigada Militar. 

Incumbido dessa missão , o 2<> regimento de cavalaria forneceu 
um pelotão, sob o comando do 2° tenente Olavo Alves, o qual seguiu 
pa ra a linha divisória, montando postos de vigilância . 

No dia 1° de abril, um dêsses postos, ent ão já de outro pelotão 
que substituira aque le e comandado pelo 2º ten ente Ibanez Pires da 
Cunha , localizado no Pa sso da Sepult ura, travou tiroteio com um 
grupo de contrabandistas, que transpunha a linha e qu e, pressentindo 
a fôrça , rompeu fogo contra o aludido pôsto. 

Reagindo êste imediatamente, o grupo retornou par a o Uruguai , 
de onde procedia . 

Em seu boletim de 20 de março, declarou o comandante geral que, 
em face de instruções do govêrno , a Br igada Militar passaria a exe· 
cutar o serviço de poli ciamento nos municípios que o deseja ssem, 
media nte convêni o a ser f irmad o . 

Por tal serviço, contribuiriam as municipalidades com a importâp· 
eia de Cr$ 1.500 ,00 anuais, por homem nele empregado , e obrigar·se
iam , ainda, ao fornecimento de hospitalização , assistência médica e 
medic amentos ao pessoal : aquartelamento e uten sílios indi spensáveis 
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ao estacioname nto da fôrça, bem como iluminação, água e serviço 
sani tário; fornecimento dos animais indispensáveis para o serviço e 
respectivo forrageamento; pagamento das despesas de viagens do 
pes soal, quando em diligência no serviço municipal; e fornecimento 
do material necessário ao expediente e correspondência do destaca· 
mento. 

Inicialmente , :fizeram convênio os municípios de Caxias , Santiago 
do Boqueirão e Rosário , seguindo·se, depois , os de Erechim , Palm eira, 
Santa Maria , São Borja , D . Pedrito, Livramento , Bento Gonça lves, 
Uruguaiana, Cachoeira e São Leopoldo. 

Posteriormente , outros municípios foram solicitando pessoal para 
o respectivo policiamento e, dentro de pouco tempo, a quase tota
lidade das comunas do Estado entregaram aquele serviço à Brigada 
Militar. 

A 28 de abril, os quart eis localizados na Chácara das Banan eiras 
receberam a visita do pres ident e do Estado , dr. Getúlio Varga s . 

A 11 de agôsto, s. ex . visitou o Quartel General e as obras do 
novo edifício em construção, para o mesmo. 

Novamente, estev e na Chácara das Bananeira s, a 25 outubro, 
na ocasião em que os batalhões de infantaria 1° e 2° comemoravam, 
festivamente, os aniversários de suas organizações. 

Em todas essas ocasiões, o ilustre visitante declarou-se agradavel· 
mente impressionado com o que lhe fôra dado observar , fazendo 
elogiósas referê ncia s à corporação . 

Outra visita de alta significação, receb eu a Brigada Milita r, a 
25 de maio: a do Ministr o da Guerra, general de divisão Nesto r 
Sezefredo dos Pa ssos. 

Acompanhado pelos general Gil Antonio Dias de Almeida, coma n
dante da 3ª. Regi ão Militar, dr. Osvaldo Aranha, secretário do inte
rior, e coronel Claudino Nunes Pereira, comandante geral, iniciou a 
visita, às 9 hora s, pelo quart el do 3º batalhão de infant ar ia, à P rai a 
de Bélas, prestando·lhe a unidade as honras devidas. 

Em seg uida , dirigiu -se para a Chácara da s Bananeira s, onde lhe 
prestaram continên cias o 1º batalhão de infantaria, o Grupo de Me
tralhadoras e a Escolta Pre sidêncial. Percorr eu os quarteis das duas 
prüneiras dest as unid ades e a Linha de Tiro , manifestando, como já 
o fizéra no 3º bat alhão , agradável impres são. 

Terminada a visita, a Brigada Militar ofereceu-lh e tun almoç o, 
que foi serv ido no stand da Linha de Tiro. 

Nessa ocasião , sau dou o ilustre visitante o comandante geral, em 
expressiva oração, tendo o hom enageado, ao agradecer , proferido as 
seguintes pa lavra s : 

"Meus senhores. Não posso deixar de exter nar o meu 
reconhecimento pela maneira gentil por que me recebeu, 
em seu quartel, a Brigada Militar do Estado. tsse re· 
conhecimento torna-se mais forte e se avol uma , quando 
me vejo saudado pelo seu ilustre comandante geral, o co
ronel Claudino Nunes Pereira, um velho amig o e um velho 
soldado, em quem me acostumei a reconhecer e apreciar as 
suas bélas qualidades. 

Bem se compreende êsse reconhecimento, quando vejo 
em tôrno desta mesa outros velhos camaradas que comigo 
partilharam duma campanha árdua, rude e cheia de sa
crifícios, no decurso da qual tive oportunidade de apreciar 
o valor , quer de sua tropa permanente, comandada 
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pelo coronel Claudino Nunes Pereira , quer de seus corpos 
auxiliares, confiados a direção eficiente e profícua de meu 
amigo, o genera l Pairo. 

Eu poderia tr aduzir o meu reconhecimento a esta 
homenagem apenas por um muito obrigado, sincero e leal, 
como sóem ser todas as manüestações do velho soldado, 
pouco acostumado a falar. Não posso, porém , deixar de 
exte rnar - repito - o meu agradec imento. 

Mas eu vejo mais nessa home nagem, nessa demonstração 
fidalga, gentil e, sobretudo, disciplinar da Brigada Mili
tar, uma manifestação de solidariedade ao govêrn o de 
que me honro fazer parte como um de seus menores au· 
xiliares, pela confiança do eminente sr. presidente da 
República. 

Eu vej o, também, em tudo isso, uma demonstração da 
educação militar da Brigada estadual, cheia de nobreza, 
tradições e de glórias. 

O meu maior desejo é que a Bri gada Militar, fôrça 
auxiliar e das de primeira ordem; fôrça auxiliar com 
uma fôlha de serviços e de merecimentos dignos de nota, 
continui a !'er o que tem sido até hoje - um element o de 
ordem, um dos melhores e mais fortes instrum entos da 
defesa nacional. :êsse caminho, eu sei que ela trilhará 
sempre, porque é êsse o caminho do dever e da honra. 
Sei perfeitamente que dêsse caminho ela nunca se afas· 
tará. Sei que ela continuará a ser o que foi, o que é e o 
que tem sido até hoje. 

Os meus agradecimentos à Brigada Militar e ao ilustre 
comandante geral, o meu amigo coronel Claudino Nunes 
Pereira." 

Depoi s de alguns dias de permanência em Pôrto Alegre, o Ministro 
da Guerra viajou para o interior do Estado, no desempenho de suas 
elevadas funções, tendo-o acompanhado, como representante do go· 
vêxno do Estado , o corone l Claudino. 

Visitou, então, os regimento s de cavalaria 1º e 2º e o 4º batalhão 
de infantaria montada, respectivamente, em Santa Maria, Livramento 
e Pelotas . 

Percorrendo os quarteis, refe riu·se elogiosamente a essas unidades. 
Na cidade do Rio Grande, onde embarcou de regresso ao Rio de 

Janeiro , ao despedir-se do comandante geral, fez, ainda, calorosas 
referências à Brigada Militar, terminando por afirmar que ela repre· 
sentava segura esperança de que, se um dia a Pátria precissasse do 
seu concurso, te-lo ·ia , à altura de sua s tradições . 

No seu relatório administrativo, referente ao ano de 1927, disse 
o comandante do 2º regimento de cavalaria pro je tar a construção de 
uma linha telefônica, ligando o quartel à invernada , nos Cêrros Verdes, 
para o que já entrara em entendimentos com o intendente municipa l. 
o qual , além de prometer o auxílio da comuna , se prontüicára a 
chamar a si as providênc ias junto à Companhia Telefônica, para a 
efetivação do projéto, aproveitando-se das vantagens de que gozava 
a municipalidade. 

No entretanto, apesar das providências tomadas , aquela emprêsa 
vinha opondo uma séri e de dificuldades à realização do empreendi 
mento, por parte do regimento, não a efetivando, também, como 
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lh e fôra solicit ado. 
Afinal, diante de medidas enérgicas do edil, foram remo vidos 

os obices que a Companhia ap re sen tava. A constr ução foi, então, 
iniciada a 4 e as comunicações principiaram a fazer-se a 20, tudo 
de julho. 

A 1° de agôsto , foi entregue ao 3° batalhão de infantari a um 
pequeno estádio para a prática da educação física , constr uido a expen · 
sas da Caixa da Brigada, no terreno situado aos fun dos do qua rtel. 
com face à rua Baroneza do Gravatai. 

Também , na mesma data , foi inaugurado . no quartel do Cristal , 
um moderno pavilhão sanitário, mandado construir pela Secretaria 
das Obras Pública s. 

Em setembro, realizaram-se , em São Gabriel, eleições municipais. 
Estando , desde muito antes , acir rado s os animos entre os partidários 
das correntes polít icas que disputavam o pleito , o govêrno mandou 
para ali, em principio s de agôsto, afim de assegurar a ordem, um 
contingente do 2º regimento de cavalaria. 

No dia préfixado , feriu ·se o pl eito, com algumas alteraçõ es de 
ordem em mesas eleitorais, em uma da s quais hou ve, at é, mor tos e 
ferido s . 

A votação, então à descoberto , prolongou-se até tard e da noite, 
finda a qual constatou·se a vitória dos republicano s, por diminuta 
diferença. 

Continuando pesado o ambiente , libertadore s e republicanos dissi· 
dentes mandaram uma comissão entender- se com o comandante da 
fôrça , solic itando -lhe que o policiamento passasse a ser feito por 
plementos da Br igada Militar , visto não inspirar confiança , segundo 
, ega va m, a Guarda Municipal. 

Atendidos, foi escalada uma patrulha a cavalo, ficando os elemen · 
tos restantes em quartel, prontos para intervir onde sua ação se 
fizesse sentir. 

Precisamente , à meia noi te, num eroso grupo , bem armado e 
municiado, atacou o quartel , estabelecendo-se cerrado tiroteio. Um 
dos pelotões, sob o coma ndo do 2° tenente Laurindo Corrêa Machado, 
após 15 min utos de fogo, obrigou os assaltantes a fugirem, em deban
dada , tendo perdido um de seus companheiros . 

A patrul ha que percorria a cidade foi també m atacada, na mesma 
ocasião, sendo morto o 3º sarge nt o Otacilio Alve s. 

Preocupado sempre em obter melhoras materiais para a situação 
da s praças e de suas famílias, mino ran do-lhes as difi culd ades com 
que se viam a braços em casos de doença, morte, viage m, etc. , ideali · 
zou o corone l Claudino a criação de uma associaçã o mútua, a que 
denominou Instituição Beneficiente Coronel Massot. e na qu al 
fossem inscrit as obrigatóriamente toda s as praças, mediante pequena 
contribuiçã o men sal. 

Elabor ado o respectivo regulamento e revisado por uma comissão, 
especialmen te nom eada, de acôrdo com os alvitres e sugestões apresen
tadas pelos comandantes de corpo s e chefes de serviço , foi o mesmo 
submetido à apreciação do Secretário do Interior, que, por desp acho 
de 18 de setembro , o apro vou . 

Em boletim de 17 de outubro , foram, então , publicados os estatu· 
tos, considerand0-se fundada , nesta data , a Instituição. 

Desde aquela época até a present e, tem a Instituição Beneficiente 
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Coronel Mas sot pr estado ine stimáveis auxílios às praças , em suas 
situações de dificuldades. 

Admini strada criteriosamente pela diretoria geral e diretorias 
regimentais , apr esenta a Instituição , em cada unidade , saldos apreciá· 
veis, que lhe garantem preencher sati sfatóriamente as suas finalidades . 

Dentre os benefício s trazidos ao pe ssoal da Brigada Militar , pela 
administração do coronel Claudino Nunes Pereira, afigura-se-nos um 
dos mais important es a criação da Instituição Beneficiente Coronel 
Massot, o que , por si só, recomenda o nome do saudoso chefe ao 
acatamento e à gratidão de todos aquêles que passaram pelas fileiras 
da corporaç ão. 

A 25 de outubro , foi ina ugura do, com a presença do pre sidente 
do Estado , um gabinete dentário , na Chácara das Bananeira s, dotado 
de todos os requi sitos neces , ários e dest in ados a atender o pe ssoal 
das unidade s ali estaciona das . 

Custeou as depesas decorr entes da construção do prédio e insta
lação do gabinete a Caixa da Brigada. 

Prestando homenagem aos mortos da Brigada Militar , foi erigido 
no cemitério da Tri steza, no quadro denominado Cemitério da Bri
gada, um monumento de granito , cuja inauguração se deu a 2 de 
novembro. 

Exatam ente um ano antes , em 1927, fôra colocada a respectiva 
pedra fundamental , contendo uma caixa de zinco com a ata da soleni· 
dade , jornais do dia e moedas da República. 

Falaram , em nome da Brigada Militar , nesta ocasião, o 2º tenente 
Jo ão Martin s de Olive ira e, na ina uguração do monumento , o major 
médico dr . Armando Bélo Barb edo, chefe do Serviço Sanitário. 

Comemorando o 3go aniver sário do advento do regime republi· 
cano , efetuou -se, a 15 de novembro, na Capital Federal, uma grande 
parada militar , e na qual se fizeram represen tar , por pelotões, todas 
as fôrças estaduais. 

A Brigada Miiltar comparec eu com um pelotão de cavalaria , da 
Escolta Presidêncial , sob o comando do 1° tenente Venâncio Bati sta. 

Da maneira por que esta fôrça se apresentou na parada e se con
duziu durante sua perman ência no Rio de Jan eiro, dizem-no os docu
mentos seg uint es: 

"Rio, 15. - Podeis imaginar minha emoção ao vêr 
hoje desfila r na parada os lanceiros formidáveis da minha 
terra. Felicito-vos e à valo rosa Brigada Militar pelo brilho 
com que se repre sentou . Cordiai s saudaçõe s. Flore s da 
Cunha. Deputado federal." 

"Rio, 15. - Contingente Brigada Militar atravesso u 
ruas sob aplau sos caloro sos . Colônia gaúcha aqui residen· 
te exultante ao homenagear dito contingente recolhe êsses 
aplausos para envia-los ao ilustre comandante Brig ada 
Militar. Cordiai s saudações. Pela Colônia Riograndense -
a comissão: Genera l João de Deus Men a Barreto . Afonso 
Vizeu . Coronel Francisco de Andra de Neves. Hermano 
Barcélos. Tompson Flores. Daudt Oliveira. Renato Pache
co. Capitão Rocha Moreira . Dionísio Silveira. Albano 
Issler. Tenente Grouch y Sales. Hugo Barr eto . Paulo Has 
slocher . Alvaro Moreira." 
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A êsses telegramas, dirigidos ao comandante geral, juntou-se, 
mais, o ofício dirigido ao presidente do Estado, pelo general Carlos 
A1· indo, comandante da Policia Militar do Dü,trito Federal, em um 
e.~ 1.:ujos quarteis ficou hospedada a repre entação gaúcha : 

"Tenho a satisfação de comunicar a v. ex. haver 
seguido, a 22 do corrente , para êsse Estado, o contingente 
da Brigada Militar, sob o comando do lº tenente Venâncio 
Batista, que veiu a esta capital para tomar parte na parada 
de 15 do corrente, continuando o 2° tenente Olivio de 
Carvalho Marques, 9 praças e os 43 cavalo ~. 

Durante o tempo em que aqui permaneceu, aquele 
contingente se portou com a máxima correção, sendo digno 
dos melhores encômios, mantendo assim o bom nome da 
Brigada Militar dêsse Estado de que v. ex., é digno re· 
presentante. 

Reitero a v. ex. os meu s prote stos de alto aprêço e 
distinta consideração." 

Durante a permanência na Capital Federal, a representação da 
Brigada Militar foi alvo de constantes manifestações de aprêço e de 
carinho notadamente dos riograndenses ah r esident"s . 

• 
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C A PI TU LO X XI X 

- Novas operações contra o bando de 
João Inácio. - 4° batalhão de infantaria 
montada, sem efetivo. - Suprimento de 
água aos estabelecimentos do Cristal. -
Novamente o policiamento dos arrabal · 
des. - Novo prédio para as Oficinas. -
Inaug11,ração do novo Quartel Genera l . 
- Oficina tipográfica. - Nova tabéla de 
rações. - Cooperativa de consumo . -
Outra vez o bando de João Inácio . - Ma· 
nobras ,do Curso de Preparação Militar. 
- Medalha Genera l Osório . - Concurso 
hípico regiona l . - Picadeiro da Briga 
da. - A Esco lta Presidência l muda 
de quartel. - A lf aiataria da Brig ada . -
Homenagens. - Advogado da B rigada. 
- Aumento de vencimentos dos ofici ais . 
- Curso de Sargentos . - H omenagem 
ao general D . José Arti gas. - Cruzador 
britânico DELHI. - A lt eração na Esco l · 
ta Presidência l. - A ssassinat o de oficia l, 

No muruc1p10 de Bôa Vista do Er echim, possuia um a comp anhia 
judai ca a fazenda Quatr o Irmão s . 

Com o decorr er do tem po, havia m se in stalado em terras da 
mesma , sôbre as marg ens do rio Er echim, gr ande número de familia s . 

Fazendo val er seus direito s, a companhia agiu judicialment e . Não 
obstant e ter tido ganho de cau ~a. não conseguiu ex ecut ar o despejo 
dos int rusos, p rot egidos por pessôas int eressa das em qu e ali perma· 
necessem . 

Influenciado s e acon selhado s por ta is elemen tos, os caboc los con
centr aram -se no Passo do Vau Feio , na qu êle r io, constr uir am r eduto s 
entr incheira dos, re cebera m clan destinam ent e armamen to e muni ção, e 
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aliciaram outros asseclas , colocando-se todos sob a chefia de um tal 
João Iná cio, e com o firme propósito de resistirem a qualqu er ordem 
de expurgo, emanada das autoridades competentes. 

Entretanto, não se mantiveram só com essa finalidade e , em 
pouco, começaram a invadir terras da margem oposta do rio , saq ueando 
colônias , casas, assassinando colonos indefeso s e cometendo outras 
tropelias de toda a espécie. 

Para pôr côbro a tal estado de coisas, que tanto s prejuizos vinha 
causando à comuna, decidiu o govêrno mandar para ali, em fin s de 
1928, um contingente de 32 praças do 1° regimento de cavalaria, sob 
o comando do lº tenente Manoel Otacilio de Freitas Ramos. 

Chegando à sede do município a 10 de dezembro, seguiu, imedia· 
tamente , para o interior, reforçado por doi s grupos de civis consti
tuídos de colonos italianos, alemães e polacos , e dirigidos pelo s srs. 
Antônio de Paris e Artico Fae, ambos comissários municipais. 

No dia 11, tendo feito a viagem em carroças, o contigente acam· 
pou no lugar denominado Raia, meia légua de Vau Feio. 

Na manhã seguinte , o contingente, a pé, marchou em dir eção ao 
pa sso, fazendo a vanguarda o grupo sob o comando do 2° tenente 
Sílvio Madeira Duarte e a retaguarda o do comissário Artico . 

O pessoal do comissário Paris seguiu para o Lageado Liso, em 
busca de ligação com outro contingente, dirigido pelo também co· 
missário Germano Sale s, o qual, entretanto, não apareceu. 

Cêrca de 8 hora s, depois de penosa marcha em picadas que só 
permitiam a coluna por um, a vanguarda atingiu o reduto dos ban · 
doleiros, sen do recebida à bala pelos elementos ali en trinch eirados, 
em ambas as marg ens do rio. 

Do que, daí em diante, ocorreu, vamos valer -nos da parte apre · 
sentada pelo tenente Otacilio : 

" ... Estabelecida, assim, a aproximação , com a linha 
de atiradores do grupo tenente Madeira, junto aos 
barrancos, tomava providências para o ataque ao pasrn, 
porém , verüicado pela sua fuzilaria, que o núm ero de 
bandido s era superior à fôrça de que dispunha, achando -se 
êles bem entrincheirados, sabendo que tinham um piquete 
fora, que viria pela minha retaguarda; achando-se o meu 
pessoal com pouca munição (100 tiros por homem), sem 
espada s, e, por tudo isso, me parecendo düícil, senão im· 
possível, transpor o pas so, e muito menos tomar as 
trincheiras que os bandidos possuem na região , além do 
passo, com vários quilometres di sta nte s umas das outras, 
tomei a resolução de retirar a fôrça, o que fiz, antece· 
dendo , porém, de comunicação do que ocorria ao sr. de· 
legado de polícia , que estava no acampamento da Raia, 
onde eu deixára duas praças, cuidando das carroças , que 
para aí conduziram as minha s praças, arreiamento e ali-

Durante o tiroteio , que durou até às 9 horas, foi morto 
o soldado do 3º esqu adrão, Salatiel Peixoto, e ferido o 
dito do 2°, Pedro Jovino Ribeiro, que faleceu em caminho 
para o acampamento. 11:stes soldados mortos foram con· 
duzidos para o Lageado Grande , sendo enterrados no 
cemitério dêsse povoado. Chegando , sem perseguição, ao 
acampamento da Raia, providen ciava-se para retornarmos 
ao Lageado Grande, quando as sentiné la s avançadas foram 
atacadas por um piquete de bandidos (talvez o que pre· 
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tendia nos atacar no passo, pela retaguarda}, tiroteando·nos 
no acampamento, visto terem aquelas, que era m civis, 
r espondi do ao ata qu e e retirado-se, rápidamente par a o 
acampa mento , tendo sido aí morto s dois dos atacant es. 
A tarde, che guei ao Lag eado Grande e acampei . 

Foram gastos 1 . 450 car tucho s, durante o tiroteio, e 
estraviado s do cargueiro ,por ter o muar que conduz ia dois 
cun hetes de muniç ão, assustado-se e internado-se no mato, 
perdendo-se alguns cartuchos. 

Portaram-se bem durante o tirote io todas as praças 
e oficial sob meu comando , mas tenho pra zer em especiali· 
zar o 2º tenente Silvio Madeira Duart e, o 1 ° sarg ento 
Manoel Izid ro Roque e o cabo Oscar Ch agas , pela calma 
e sangue frio com que agiram. Os soldados Salatiel Pei
xoto e Pedro J ovino Ribeiro foram vítimas da cor agem 
que os levo u junto às trinc heira s, sendo ating idos com 
balaços no pescoço e na cabeça. O 2° tenente Justi no 
Cardoso da Silva tem se portado com dedicação, servindo , 
na vila , como aprovisionador e ligador, comparecendo se· 
guidamente ao acampamento , onde permaneceu enquan to 
a fôrça operava no passo. Tamb ém estiveram no acampa· 
mento , além do delegado de policia, os srs. drs. Fa lcão, 
Aminta s Maciel e outro s cidadãos residentes no P aiól 
Grande. 

Nos dias 13, 14 e 15, fiz saír un s piquetes, em explo
ra ção, nas zonas onde costumavam andar os saquea dores , 
não encontrando vestígios de que tivessem saído do Vau 
Feio. De ordem do sr. delegado de poli cia , os comissários 
locai s conseg uira m 29 animais para montaria da minha 
fôrça , tendo eu lhes fornecido atestados de empréstimo 
dêsses anim ais feito pelos colonos vizinhos . 

O comissário Antônio de Paris, da seção Cravo, tem 
sido de urna dedicação extremada para comigo e minha 
fôrça. Também os comissári os João Lourenço e Atilio 
La zare to, demon straram empenho na aquisição de animais 
para a montaria da fôrça. Nos dia s 14 e 16, chegaram 
os vários contingentes que const ituirão as fôrças que de
vem operar sob vosso coman do, pe lo qu e a êles incorpo · 
rou-se o meu desta camento ." 

Diant e do insucesso dêsse primeiro ataq ue e verüicada a ne cessi· 
dade de uma fôrça de m aior efetivo, para dar combate aos bandol eiros , 
cujo núm ero começava a elevar-se com a adesão de novos elementos, 
determinou o govêrno seguissem, com a maior urgência , para o local 
da s operaçõ es, uma comp anhia do 3° batalhão de infantaria, sob o 
comando do capitão Aníbal Quite s, acrescida de um pelotão do Grupo 
de Metralh adora s, coman dado pelo 2<> tenente Hu go Berenhauser; e 
um contigente de 100 homen s do 1° regimento de cavalaria, ao co· 
mando do major Jorge P elegrino Castiglione. t ssas fôrças e mais 
os grupos de civis, referidos na parte do tenen te Ota cilio, constituiriam 
uma coluna de operações, da qual seri a comandante o major P elegrino . 

No mesmo dia 12, em que se deu o primeiro at aqu e ao reduto, 
movim ento u-se, de Santa Maria. em trem especial , o contingente do 
1° regimento e, no dia imediato , 13, partiu de Pôrto Alegre, também 
em composição especial, a companhia do 3º batalhão . 
l 
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Reunida na cidade de Bôa Vista do Erechim , a fôrça marchou e 
foi acampar nas proximidades do La geado Grande, já, então, refor
çada por um contingente de civis, ao mando de João Pedro de 
Albuqu erque e Souza, e reunido por determinação do govêrno. 

Na manhã de 18, dividida em dois esca lões , atacou, pela frente 
e pela retaguarda, o reduto dos bandoleiros e, após algumas horas 
de fogo, ocupou·o, fugindo os ma lfeitores , dispersando-se em várias 
direções. 

As partes, apresentadas pelo major Pelegrino ao comandante gera l, 
e pelo capitão Quites àquele, descreve m, em todos os seus detalhes, 
a ação desenvolvida e, transcrevendo-as, dispensamo·nos de maior 
explanação : 

• 

"Contingente da Brigada Militar do Estado do Rio 
Grande do Sul. Ao Sr. Comand ante Gera l. Parte. Comu· 
nico-vos que, ontem, às 5,30 hora s, levantei acampamento 
das proximidades do La geado Grande, município de Bôa 
Vista do Erechim, iniciei a marcha de aproximação ao 
lugar denominado Passo do Vau Feio, no rio Er echim, 
reduto do grupo de malfeitore s, chefiados por João Inácio, 
os quais vinham cometendo assassinatos, roubos, toda a 
sorte de depredações e trazendo em constantes sobressal
tos os habit antes dêste município, principalmente o ele 
mento colon ia l. 

Para melhor êxit o da s operações, organizei um ataque 
envolvente ao referido reduto, dividindo a fôrça sob meu 
comando de modo seg uinte, confor me vereis dos croquis 
anéxos: Fiz seguir, pela estiada denominada Linha 8ª., 
2 pelotões da 3ª. companhia do 3º batalhão de infantaria, 
sob o comando dos lº tenente Felisberto Corrêa de Barcé
los e 2° dito João Tacito dos Santos; um pelotã o, a pé, do 
1° regimento de cavalaria, sob o comando do 2ª tenente 
Vicente Alves da Silva; uma seção do Grupo de Metralha
doras, sob o comando do 2º tenente Hugo Berenhauser; e 
30 praça s do contingen te provisório, sob a direção do sr. 
João Pedr o de Albuquerque e Souza, tudo sob o comando 
direto do capitão Anibal Quites; e pela estrada, também 
denominada Linha 11, 3 pelotões do lº regimento de cava
laria, sob o comando dos lº tenente Manoel Otacilio de 
Freitas Ramos, 20s ditos Pompilio Quites e Fau sto Bento 
Viana; uma seção do Grupo de Metralhadoras, sob o co
mando do 20 tenente Aureliano de Siqueira Gomes; e 20 
praças do contingente provisório, sob o comando do sr. 
Antônio de Pari s, sendo que êstes elementos seguira m 
sob meu comando. 

As 9 horas, mais ou menos , e a 3 quilometros aquém 
do Pa sso Vau Feio, foi o pelotão que fazia a vanguarda 
tiroteado por uma pa trulha dos malfeitores. Reagindo o 
pelotão , a patrulha de malfeitores retroced eu em direção 
ao Vau Feio, em cujas margens (direita e esquerda) se 
en trincheiraram, junto aos demais do grupo que ali se 
achavam. Avisado dêst e encontro, forcei a marcha do 
resto da fôrça, afim de auxiliar a vanguarda que já se 
achava empenhada em luta com os malfeitores. As 9,40 
horas, atingi o referido pa sso, fazendo, imediatamente , re· 
forçar a linha da frente com o pelotão tenente Fausto, 

.. 

• 



• 

.. 

,. 

do Estado do Rio Grande do Sul 531 

com a seção de metralhadoras e as pr aças do con tingent e 
provisório, tudo numa distância aproximada de um qui
lometro, na margem direita do passo acima referido, dei· 
xando em rese rva o pelotão tene nt e Otac ilio. Mande i abrir 
fogo sôbre as posições dos malfeitores e êstes, como se 
achassem mu ito bem entrinc heirados e pro tegidos pela 
densa mataria, int ensificaram o fogo, procurando, quase 
sempre, atira r de pontaria con tra a nossa gente, sendo 
êsse enco n tro de frente e ba sta n te r enh ido. 

Como houvesse uma combinação de ataque decis ivo 
ao reduto, com a fôrça que seguir a pela Linha 8ª., a 
qual devia avisar-me de sua apr ox imação , fiz cessar a fu 
zilaria, fazendo, entretanto, tiro tea·los, de quando em vez, 
para entrete -los. 

Às 1,10 horas, ouviu-se os pr ime iros disparos contra 
os redutos dos malfeitores pela fôrça do capitão Aníbal 
Quites. A êste ataque, os malfeitores que se achavam no re 
duto, resisti ram for temente, tendo os que se achavam entrin· 
cheirados nas margen s do passo , abandonado essas posições. 
Fiz , incontine nt i, t ranspôr o passo a f ôr ça que estava sob 
meu comando direto e, pas sando as primeiras trincheiras , 
fiz junção com a fôrça do capitão Aníbal Quites. 

Terminou o combate às 17,30 horas , com o desbarata· 
mento completo dos ma lfeitores. Deixaram no campo da 
luta 1 mulher e 6 homens morto s, além de uma criança 
do sexo feminino , com 2 anos, mais ou menos, de id ade, 
que nada sofreu. Temos a lame nt ar a morte do solda do 
Manoel da Silv a, atingido por ba la explosiva que lhe e!'
facelou o crane o, e o ferimento grave de Laudelino de 
Oliveira, com um balazio , que teve entrada na parte su
perior do braço esquerdo , alojando.se o projetil junto à 
arteria dêsse lado. Ambos pertenc iam ao continge nt e de 
civis. Apreen demos algumas arm as de calibres diversos , 
4 cavalos, sendo 2 ensil hados e uma peque na quantid ade 
de munição explosiva. Fora m gas tos 11. 011 tiros , sendo 
1.100 da compa nh ia do capitão Aníb al Quites, 1. 145 das 
seções de me tra lhadoras. 6.268 do 1° regimento de ca· 
valaria e 2. 500 do continge n te provisório. Após o comba te, 
bivaquei a 500 met r os aq uém do Vau Feio. 

É com a máxima satisfação que deixo aqui consignados 
os meus agra deciment os, fazend o jús aos me us mais fran
cos louvores, pela ação br ilhan te e eficaz que me presta· 
ram, o cap itão An iba l Quites e seus comandado s, pois, 
além de uma marcha peno sa e fa tiga nt e de quase 18 quilo
metros , tivera m de passa r por um piq ue de difícil aces
so e abrin do outr o de 2 qu ilo metro s, mais ou m enos, de 
exte nsão, tra nsport ando metral hadoras a br aços, o que 
vem demonstrar o m ais belo e edif icant e exemplo de es
pirito de sacr ifício, disc iplin a, bra vura , corage m e abn e· 
gação, qu e são os car acterí sticos da Bri gada Milit ar do 
Rio Gr and e do Sul . Tamb ém é com ju sta ufan ia que 
lou vo e agr adeço ao 1° tenente Manoel Otacili o de Fr eitas 
Ramo s, 2º s dito s Pompilio Quite s, Fausto Bento Viana e 
Silvio Madeira Duart e, pelo modo eficiente com qu e con
duzir am os seu s bravo s comand ados, demon str ando sempre 
espir ito de sacrifício , discip lina e abne gaçã o, pois, al ém 
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de serem oficiais de reconhecido valor, tiveram a nítida 
compreensão do que lhes foi confiado, tornando êstes 
meus louvores e agradecimentos exten~ivos as praças com
ponentes dos pelotões dos oficiais acima mencionados, pe
lo valor, espírito de sacrifício e disciplina que demonstra
ram durante o desenrolar de toda a ação. 

Cumpro , finalmente, o grato dever de louvar os 2°s 
ten ·ntes Julio Figueira e Ju st ino Cardoso da Silva, êste 
como aprov isionador e aquêle como oficial de informaçõ es 
e ligação, os quais acompanharam-me durante todo o 
combate, demonstrando serem oficiais compenetrados de 
seus deveres profissionais, além de outros predicados que 
muito os recomendam. Prestaram relevantes serviços de 
in!ormações e profissionais, respectivamentes, os drs. Amin · 
tas Maciel e Mano Vilanova. Junto a esta parte, a que 
me foi apresentada pelo capitão Anibal Quites, com re
ferência à missão que lhe confiei. Acampamento na mar
gem direita do rio Erechim, Passo do Vau Feio, 19 de 
dezembro de 1928. Jorge Pelegrino Castiglione. Major." 

"3ª. companhia do 3º batalhão de infantaria da Bri
gada Mi:itar do Estado. Ao sr. major Jorge Pelegrino 
Castiglione. Parte. Comunico-vo s que, ontem, de confor
midade com a vossa ordem e no desempenho da missão 
que confiastes ao meu comand o, na execução do plano de 
at .. que ao reduto dos bandoleiros chefiados por João 
Inac10, qual a de marchar pela Linha 8, afim de, con
tornando a zona ocupada pelos bandoleiros, bater o reduto 
pelo setor noroeste , atravessando o rio Erechim , no ponto 
chamado Vau E~quisito. 

As 5,30 horas , iniciei a marcha da fôrça sob meu 
comando, composta de 2 pelotões de infantaria, coman
dados, respectivamente, pelos 1° tenente Felisberto Corrêa 
de Barcélos e 20 dito João Tacito dos Santos, um pelotão 
de cavalaria, a pé, comandado pelo 2º tenente Vicente 
Ah'es da Silva, e uma seção do Grupo de Metralhadoras, 
comandada pelo 2° tenente Hugo Berenhauser, fazendo a 
vanguarda um contingente de civi., rnb o comando do 
capitão João de Albuquerque e Souza. Na aproximação, 
estabeleci a seguinte ordem de marcha : após o contin
gente de civis, o pelotão tenente Ta c1to, a seção de metra
lhadoras, o pelotão tenente Vicente e o pelotão tenente 
Barcélos, êste como apôio, encarregado da vigilância da 
retaguarda . A marcha foi feita em coluna por 2 até às 
proximidades do rio Erechlm, observando-se, quanto 
possível, as prescrições regu lamentares. Nesse ponto, dis· 
tante um quilometro, mais ou menos, do Vau Esquisito, 
deixei uma guarda com os muares dos cargueiros das 
metralhadoras; e começou a fôrça a marcha de aproxima
ção, propriamente dita, sendo, então, distribuido entre o 
pesrnal dos pelotões de infantaria, cavalarh e o da pró
pria seção, o material das metralhadora s, qu foi conduzido 
a braços, do referido local em diante. O ponto onde fica
ram os muares foi atingido às 6,30 horas, desde quando 
a fôrça começou a entrada do mato em coluna por um, 
no maior silêncio e observando-se os cuidados e vigilância 
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exigidos pe:o regulamento , em tai s marchas. A transposição 
do rio Erechim, pelo Vau Esquisi to, teve lugar 15 minutos 
depois; com água um palmo acima do joelho, sendo de 
notar , aqui, a düícil escalada da barranca oposta do rio, 
onde foi preciso auxiliar o pessoal por falta de apoi o, 
tendo, aí, prestado relevante auxilio o tenente Vicente. 
Dêsse ponto em diante, donde já se começou a ouvir forte 
tiroteio do lado do Vau Feio, já então atingido pela fôrça 
que acompanhaveis, o qual continuou durant e a nossa 
ma rcha, até a hora em que ãtingi mo s a orla do mato, 
nas proximidades do reduto , o pessoa l marchou sempre 
em coluna por um, mantendo as prescrições regu lamen tares 
já r eferid as, por piques que a vanguarda ia abrindo; 
vencendo, com a sobreca rga do material de metralhadoras, 
obstácu los vário !:, como sejam sangas, atoledos , subidas e 
descidas de cêrros, sempre no mato, do qua l a fôrça só 
saí u depo is das 15 horas, quando atingiu o pr imei !"o grupo 
de casas dos bandoleiros, que fica a 150 metros da orla 
do mato , numa baixada. Descoberto o referido grupo 
de casas, onde havia alguns indivíduo s e uma mulher, de
terminei ao tenente Hugo que tomasse pos ição entre um 
milharal exi stente antes das casa s, sendo as metralhadoras 
apoiadas pelo tenente Tacito e pelos civis, deixando de 
reserva os pe lotões tenente Vicente e tenente Barcélos , 
fazendo em seguida romper o fogo das me tr alh adoras e 
ato continuo, após uma pequena re sistência dos bandoleiros , 
foram as casas tomadas de assalto por todo o pessoal. 
Ent re os destroços produzidos pelas balas fomo s encontrar 
uma criança do sexo feminino, de 2 anos de idade, apro 
ximadamente , sem nenhum ferimento, a qual foi trazida 
pelo soldado Jo sé P ôrto Monteiro, que pretende leva-la 
para a casa de seus progenitores , em Santa Maria, se lhe 
fôr perm itido . Do ponto acima referido. alterando a or 
dem de marcha, apenas com referência ao contingente de 
civis, que passou para a retagua rda, começamos a perse
guição, batendo com os fuzis-metralhadoras o terreno em 
todas as direções até atingir a trincheira referida no cro
qui s, a qual já não estava ocup ada. Daí, sempre batendo 
o terreno e com as precausões que a situação do terreno 
exigi a , tanto a vanguarda, que era então feita pelo pelotão 
te nente Ta cito, como para a retaguarda, a fôrça continuou 
avançando. Em segu ida , foi encontrado um novo grupo 
de casas que , batido, ninguém nela s foi encontrado ; nesse 
ponto havia alguns animais cava lar es. Um pouco além, 
para a direi ta, havia um outro grupo de casas, na margem 
direita do rio Erechim , a frent e das quais estava m vários 
cavalos ensilhados e foram encontradas algumas vacas de 
cria, cabras, algumas aves e vário s objé tos. Daí , obser
vando as indicações do croquis, a fôrça se encaminhou 
para o Vau Feio, já então transposto pe la pa rte do desta
camento, de que vos fizestes acompanhar, e feita a junção 
efetuo u-se a passagem do referido Vau para a margem 
esquerda, onde a uns 500 metros do rio, a fôrça toda biva
cou. A prova de coragem , abnegação e resistência dos 
oficiais e praças , bem como o seu espírito de sacrifício, 
são digno s dos meus melhor es louvores. A fôrça (infanta-



534 Esboço Histórico da Brigada Militar 

ria e metralhadoras) gastou 1.552 tiros, havendo, apenas, 
a perda de um sabre punhal Mauser da 3ª. companhia. Acam
pamento na margem esquerda do rio Erechim, 19 de de
zembro de 1928. Anibal Quites. Capitão." 

Depois dêsse combate o major Pelegrino concentrou a fôrça de 
seu comando e acampou 8 quilometros aquém do Vau Feio , deixando 
um piquete guarnecendo o passo. Outros bateram os matos adjacentes, 
mas não conseguiram descobrir a direção tomada por João Inácio 
e seu bando. 

A 31, um pequeno contingente, de elementos do 1° regimento 
de cavalaria , a pé, vasculhou os matos das margens do rio Erechim 
e descobriu o acampamento do restante do grupo de malfeitores, que 
estavam acompanhados de mulheres e crianças. 

Travou-se luta, na qual morreram alguns dos componentes do 
bando e um vaqueano , do contingente provisório, embrenhando-se os 
re stantes daqueles no mato. 

Julgando completam ente aniquilado e dispersado o bando de 
João Inácio. determinou o govêrno o regresso , à sede das respectivas 
unidades , do pessoal ali em diligência, permanec endo apenas um 
pequeno destacamento na fazenda Quatro Irmãos , para garantia de 
seus morado r es. 

Enganára· se, porém, o govêrno; posteriormente , voltou o bando 
a reunir-se e a praticar novos atentados às vidas e às propriedades, 
o que exigiu a remessa de fôrça mais numerosa para bate-lo. 

É o que veremo s mais adiante. 

Ao findar o movimento sedicioso de 1923 e para garantir a ma
nut enção da ordem na zona sul do Estado , fôra criado, com sede em 
Pelot as . o 4º batalhão de infantaria montada. 

Mais tarde , normalizada completamente a situação e como medida 
de econômia, o govêrno decidiu deixar essa unidade sem efetivo , a 
par tir de janeiro de 1929. 

Nos mese s de novembro e dezembro, o seu pessoal foi transferido 
para outras unidades , de modo que, ao findar o ano de 1928, estavam 
completadas as medidas necessárias à execução de tal providência. 

Consoante a lei do orçamento para o ano de 1929, foi a Escolta 
Presidencial aumentada em seu efetivo , que passou a ser de 192 ho
mens , sendo 8 oficiais e 184 praças , distribuídos por 4 pelotões e um 
dito extranumerário. 

Os estabelecimentos da Brigada Militar , localizados no Cristal, 
- quartel e Hospital~ eram aba stecidos de água captada no Guaíba , 
a menos de 2 quilometros abaixo do ponto terminal do cano de des
pejo dos esgôtos da cidade. 

Era uma situação perigosa e anti-higiênica , agravada, ainda mais, 
com a instalação de um cortume nas imediações , escoando as águas 
servidas para o rio. 

Em janeiro de 1926, já o comandante geral havia solicitado à 
Secretaria das Obras Públicas a abertura de um poço semi-surgente, 
como medida de emergência, não se tendo, entretanto , concretizado 
tal aspiração. 

Não havia verba ... 
Quando o dr. Getúlio Vargas assumiu a presidência do Estado, 

em 1928, o comandante geral insistiu por uma solução para o caso, 
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conseguin do fosse determinado se fizesse uma in stalação hid raulica 
no Cri stal , com depositq filtrante para água e aparelhagem para o 
respectivo trat amento químico. 

Antes, porém , da conclusão dessa obra, a Int endência Municipal 
prolongou o seu ram al hidraulico do Menino Deu s, a té o Asilo de 
Mendicidade, verificando-se , ent ão, a possibilidade de leva- lo até 
aquele arrabalde , com o qu e se resolveria definitiva mente o assunto. 

Dessa forma , em dezembro, com autorização super ior , o comandante 
geral entro u em entendimen to com a municipalidade, que imediata
mente determinou a exec ução do serviço. 

Enquanto era feito o prolongamento do conduto , a Brigada 
mandou construir um re serva tório , junto a casa das máquinas do 
Hospital, ponto onde terminaria o encanamento, para dali ser o 
líquido recalcado para os reservató r ios de distribuição. 

Finalmente, ultimadas as obras , começaram o quartel e o Hospital 
a ser abastecidos pela Hidraulica Municipal. em 6 e 8 de fevereiro 
de 1929, respectivamente. 

Foi, sem dúvida , um notável melhoramento. Não só favoreceu 
àqueles dois estabelecimentos , mas, também , a quase totalidade das 
residências particulare s. ao longo da avenida Padre Caciqu e, às quais 
foi concedida ligação para suprimento de água. 

Novamente, voltou a Brigada Militar, em 19 de março , a fornecer 
elementos para o policiamento dos 5º e parte do 2° distritos (Praia 
de Bélas e Areal da Baronesa) . 

Coube tal incumbência ao Grupo de Metral hadoras e ao 3º 
batalhão de infantaria, respectivamente , sendo empregados, ao todo , 
2 oficiais, 5 sargentos, 8 cabos e 58 soldados. 

As Oficina s da Brigada , desde a sua organização, funcionavam 
junto ao Quartel do Comando, na parte do prédio que fazia face à rua 
7 de sete mbro , em local impróprio e compartimentos de dimensões 
insuficie ntes, o que dificultava os trabalhos. 

Pa ra melhorar a situação, o comandante geral diri giu-se ao go
vêrno , solic itando a construção de um edifício, em terreno adequado, 
adquirido pela fôrça , à Praia de Bélas. próximo ao quartel do 3º 
batalhão. Correriam as despesas, por conta do Estado e parte 
pela Caixa da Brigad a. Esta contribuiria com Cr$ 70. 000,00, em 
dinheiro, e com mão de obra, executada por pesso al da corporação; 
o Estado forneceria a areia , pedra brit ada e tij ólos, encarregando-se a 
Secretaria das Obra s Públicas da fiscalização do serviço. 

A autorização foi concedida , por despacho de 23 de junho de 
1927, iniciando-se, logo em seguida, os trabalhos; entretanto, só em 
fin s do ano seguinte, as Oficina s passaram a funcionar no novo 
prédio e a sua inauguração oficial foi feita em 3 de maio de 1929. 

As obras da construção do novo edifício para o Quartel General 
da Brigada decorreram com alguma moro sidade, só ficando concluídas 
em maio de 1929. , 

Foi , então, designado o dia 13 dêsse mê s, para a sua inau guração 
oficial, que te ria caráter sole ne, com a presença do pr esidente do 
Estado, seus secr etários , altas autoridade s e toda ofie:ialidade da 
fôrça. 

Um doloro so acontecimento - a morte inesperada da dedicada 
espô sa do comandante geral, gran de amiga da corpo ra ção - fez com 
qu e fossem suspensas tod as as festividades projetadas , consideran do-se, 
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entretanto , o prédio inaugurado, passa ndo a nele funcio nar as diversas 
r epartições do coman do. 

Considerando que a Brigada dispendia regular importância com 
a impressão de seu boleti m diário, em oficina particu lar, a lém do que, 
por diversas causas, tal serviço andava semp:-e atrazado, fez-se a insta 
lação, em uma dependência do novo Qurrtel General de uma seção de ti 
pografia e encadernação, subor dina da à Assistência do Mater ial. 

Foi encarregado de organiza-la o tenente coronel J osé Rodrigues 
Sobral , entendi do do assunto, fica ndo a par te tecnica a cargo do 2° 
sargento Ernesto Pereira. 

A oficina in iciou seus traba lhos a 13 de maio, em pequena esca la 
e os foi desenvolvendo gradativamente. Hoje, presta excelente sr-rviço 
à corporação, com apreciável econômia para a sua verba de expediente . 

Constantemente, comandantes de unidades e médicos da fôrça 
ponderavam ao comandante gera l a necessidade de uma nova tabéla 
de rações, dado que a vigorante não satisfazia plenamente às exigências 
de alimentação das praças arranchadas, cujos encargos estavam a 
exigir maior compen sação às energias dispendida s. 

De acôrdo com as sugestões apresentadas e depois de convenien
temente estudadas, foi adotada nova tabéla, a me$ma até hoje cm 
execução, salvo pequenas alterações e que sati,faz cabalmente às 
necessidades do pesrna l arranchado. 

Permite o fornecimento de quatro refeições diárias: café com 
leite, pão e manteiga, pela manhã; almoço, ao meio dia, composto 
de feijão com xarque, carne, arroz e verdura, substituindo -se, ás sextas 
feiras , a carne por bacalhau ou pe ixe, fresco; jantar , à tarde, consti
tuído de feÇ:::o, arroz, carne e café com pão; e, fi nalmen te, à noite, 
chá de mate com mel ou chimier. 

Aos domingos, é distribuída sobremesa e, nos dias feriados e 
de aniversário da organização da Brigada ou de cada un idad e, 
há um quantitativo especial, para extraordinários . 

Recomenda a tabé la que se procure fornecer refeições abundantes 
e variadas, trocando-se, sempre que possível, o feijão por outro 
cereal e faze ndo-se outras mutações, mantida, porém, a média da ração . 

Uma das me didas de grande alca nce do comando do coronel Clau
dino Nunes Pe reira, em benefício dos oficiais e praças e, quiçá, da 
própria corporação, teria sido a criação de uma Cooperativa de 
Consumo - se circunstâncias ocasiona is não lhe tivesse m entravado 
o funcionamento. 

En t rand o em execução a 1° de setembro, sob a direção do coronel 
gradua do refor mado Aristides da Camar a e Sá, cuja proverbia l ho
nestidade esta va acima de qu alquer suspeita, de início, a Cooperativ a 
corres pond eu , mais ou men os, às f inali dades de sua criaçã o .. 

Po rém, a fa lta de prática dos eleme nt os que nela trabalhavam 
e os salário s um tanto eleva dos, que se pagava m a algun s emp r egados 
civis, abso rvend o os pequenos lucr os qu e deixava, foram a caus a 
principa l de p re juí zos que se verif icaram , obriga nd o a sua tra ns
fo rm açã o em cooperativas r egimen ta is, que passara m a funcionar 
sob a r esponsabilid ade dir eta da s unidade s a que serviam . 

:tste sistema, ainda , nã o logrou êxito e, f inalment e, for am todas 
exti ntas , sendo dada concessão a civi s para in stalarem e f azer em 
fun cionar , no interior dos qu ar teis, em compartim ento s a êles cedidos, 
armazens r egim ent ais, media nte contr atos em que se lh es garantia m 
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os de scontos em fôlhas de vencimentos , dos fornecimento s feito s me
diante autorização, e outras vantagens, em troca de diminuta percen
tagem dada à unidade, sôbre o montante da s vendas efetuadas. 

E esta modalidade , em p~·titica durante muitos anos, não favo
recia ao pessoal da corporação, que pagava pelo que adquiria preços 
iguai s e, às veze s, até super iores aos correntes na praça. Para os 
conce ssionário s, sim, era um ótimo negócio, pois tinham assegurados 
lucro s compensadores , apenas com o risco de perdas insignificante s. 

O ideal, em benefício da s praças , principalmente , seria a criação 
de um serv iço de subsistê ncia , moldado no do Exército, com a aqui
sição de tudo que fosse possível na s próprias fontes produtora s, o 
que foi feito mais tard e pelo comandante geral, coronel Walter Pera
chi de Barcé!os, e de que trataremos em ocasião oportuna. 

Retorn aremo s, agora, à s operações contra o bando de J?o~o 
Ináci o- que voltára a pertubar a ordem no interior do muni cípio de 
Bôa Vista do Erechim. , 

Nesta nova fase, foram empregados vários contingent es da Bri
gada f.1ilitar e, também , provisórios que o govêrno mandou organizar, 
naquele município e no da Palmeira, para auxiliarem as operaçõe s. 

Assim, em 4 de fevereiro, seguiu da sede da comuna para o 
Vau Feio, o destacamento do 1º regimento de cavalaria, que ali es
tacionava, sob o comando do 2º tenente Justino Cardoso da Sil va, a 
êle se reunindo, pouco s dias depoh :, 17 praças da mesma unidade, que 
se achavam na fazenda Quatro Irmão s, ao mando do 2° tenente 
Vicente Alves da Silva. 

Esta fôrça manteve- se no local mai s com a finalidade de conter, 
com a sua presença, os elementos do bando, do que, mesmo , de ataca-lo. 

Mas, tal providênci a não surtiu os efeitos desejados. João Inácio 
e seus adeptos continuaram a praticar assaltos, tropelias e assasdna
tos, com desrespeito à fôrça lega l. 

Resolve u, por isso, o govêrno tomar providência s energicas, que 
viessem por côbro a tal estado de coisas, fazendo aumentar o efeti,· o 
do contingente estacionado nas imediaçõe s do Vau Feio. Segiram , então, 
para ali, em fins de março , o capitão Jo ão Schere r, para assumir o 
comando da fôrça, o l º tenente José Gonçalves Cassemiro e mais 22 
praças do mesmo 1° regimento. Ficou o contingente com o efetivo de 
4 oficiais e 50 praças. , 

Tal fôrça, entretanto, não iniciou de imediato operações decisivas 
contra os am otinados , o que se veiu fazer mais tarde. 

Entrementes, aceitando oferecimento feito pelo tenente coronel 
Va zulmiro Dutra , intendente municipal de Palm eira , o govêrno deter
minou a organização , em caráter de emergência, de um contingente 
civil de 50 homen s, para cooperar nas operações , sob o comando do 
cidadão Felisberto Muniz Reis, com a graduação de capitão. Êsse 
contin gente en trou em atividade a 1° de julho, data em que fôra 
organizado. 

Finalmente, em meado s dêsse mê s, decidiu -se a fôrça legal a ata 
car o bando de João Inácio, de cujos result ad os desastro sos, nos 
dá notícia a publicação seguinte, do boletim da Brigada, de 19 do 
me smo mês: 

"Conforme comunicou o capitão João Scherer, coman· 
dante do contingente do 1º regimento de cavalaria , que 
opéra no sertã o do município de Erechim, contra o grupo 
de malfeitores , chefiados por João Inácio, esta fôrça, obe-
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decendo prévia combinaçã o feita com o comandante do 
contingente civil de Palmeira, fez penosissima marcha pelo 
interior do sertão, através terreno acidentado e coberto 
de ma to grosso e entrança do taquara l quase intransponível, 
numa extensão aproximada de 3 leguas e bateu o reduto 
daqueles bandoleiros. 

O efetivo da fôrça era de 36 homens, apenas. O com 
bate durou 2,30 horas. 

Os bandoleiros, fortemente entrincheirado s e favoreci
dos pelos acidentes do terreno , re sis tiram ao ataque, sem 
recuar um passo, obrigando aquela fôrça a fazer peno síssima 
retirada, trazendo a braços 2 mortos e 6 feridos e tiroteada 
a curta di stância pelos bandoleiros que, conhecedores do 
terreno, per seg uiram-na até próximo do Vau Feio , local 
do seu acampamento. 

Comunicou , ainda, o capitão Scherer que morreram 
nesse combate o cabo Júlio Fagundes Teixeira e o sold ado 
Ofir de Freitas Alv es, que tombaram como verdadeiros 
herois, e que em vida der am a melhor e a maior prova de 
abnegação , deixando à fôrça o exemp lo dos que sabem 
cumprir o dever de serem :fortes, e que foram feridos os 
cabos J úlio de Oliveir a Guimarãe s, Belmiro Morai s, sol 
dado s Dioni sio Bonca, Pedro Fonto ura da Slva , Severo 
de Almeida e Dorival Ferreira. 

I nformou , finalmente, o capitão Scherer que, até o 
momento em que telegrafou , não teve notícia s do contin
gente civil de Palmeira que, como devia, não chego u 
a tempo de auxiliar na ação em que se empen hou, con· 
tando com a sua cooperação oportuna." 

Diante dêste insucesso, deliberou o govêrno aumen tar o núm er o 
de homen s em operações. 

Mandou, então, que seguissem para o sertão de Erechim , 2 ofi 
ciais e 51 praças do 2º regimento de cavalaria , sob o comando do ma
jor Mirandolino Machado , a quem foi entr egue a direção das operações. 
O destacamento de Palm eir a, do 1º regim en to e sob o conmando do 
1° ten ente José Barr eto, também foi incorporado a mesma fôrça. 

Ainda o contingente civil dêste município foi elevado para 100 
homen s; e autorizada a organização de idênticas fôrças nos municí
pios de Pass o F und o e Bôa Vis ta do E rechim , respectiva mente, com 
os efetivos de 50 e 100 homens. 

Ao que parece , porém , o conti ngen te de Passo Fundo não chegou 
a ser reuni do, pois ne nh uma referê ncia encontramos a seu re speito. 

Das operações que estas fôrças levaram a efeito, pouco ou nada 
con sta dos bole tins da Briga da. Diri gimo-nos, por isso, ao coronel 
Mirandolino Machado, solicitand o-lh e infor mes. Em respos ta, en viou
nos as segui n tes, antecedida de uma r áp ida exposição dos aconteci
mentos anterio res : 

"Em 29 de julho , seg ui para Bôa Vista do Erechim, 
afi m de exe rcer a máxima perseguição a J oão Inacio e 
seu ban do de mali eitor es, qu e infestavam o sertão do 
municíp io. Su bsti tui ao capitão João Scher er , que numa 
ex cursã o inf eliz ao re duto dos ban dole iro s, perdeu 2 ho
mens m or tos no t iro teio, sendo forç ado a r etir ar-se do 
ser tão , perseg uido pelos bandoleir os até o P asso do Vau 

-.l 
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Feio no rio Er echim, onde tamb ém não poude manter -se, 
compelido a retirar -se para pont o mais afastado, pe lo 
bando de malfeitore s. 

Anteriormente, estiveram na mesma mi ssão o tenente 
coronel Cândido Pinheiro de Bar célos e o major Jorge 
Pelegrino Castiglione. O coronel Cândido Pinheiro de 
Bar célos, comandando o 2° batalhão de infa ntaria , acan· 
tonou na vila de Erechim, nã o chegando a entra r em 
:uta. Conseguiu o comandante que os bandoleir os se re 
concilias!'em com as autoridades, voltan do ao trabalho e 
ao camin ho do dever e da ordem. A convite do coronel 
Barcélos, os bandol eiros posara m com o bata lhão e as 
auto rida des, fotografando-se em p rova da selagem da con· 
ciliaçã o. O coronel Barcélos rec olheu- se a Pôrto Alegr e, 
certo de que tudo estav a pacificado, porém, pouco depois, 
novame nte se apres entaram em cartaz os bandoleiros, ma· 
tando, saq ueando e desrespei tan do as autoridades. 

Foi nomeado o major Jorge Pel egr ino Castiglione que, 
reunindo um grande contingente, cercou, atacou e man
dou queimar o rancherio dos bandol eir os, m as sem 
nenhum resultado; êles já se haviam pôsto a salvo, e 
tiroteando a fôrça se internaram no sertã o. Pers egui-lo s 
era errôneo, porque êles naquele sertã o imenso eram 
como que um punhado de areia atirado no oceano. Reti· 
rou-se o major Pe legr ino, julga ndo terminado o mov i
mento, quando mai s uma vez se apre sentaram , para novos 
atos de banditi smo, os bandol eiros de Jo ão Ina cio, sob 
sua chefia. É quando entrou em ação o capitão Sch erer, 
a quem subs titui, em pleno estado de nervosismo. 

Minha ação . - Acompa nhado de 50 praças da Bri· 
ga da Milita r , reunid as a mais de 100 civi!:, acampei à 
margem dir eita do rio Er echim , no passo denominad o 
Vau Feio , em pleno sertão. Fiz abrir um quilometro de 
picada para entrada de veículos até o passo , constru ir 
rancho s e grandes trincheiras. Dia e noite, patrulhas a 
pé e a cavalo recorri am pela costa do rio, do passo para 
cima, toda a extensão plantada para que os ba ndoleir os 
não viesse m rou bar e estragar as plantações e a criação 
dos colonos. Na m argem esqu erd a do rio , nada f azia, 
porque o rio sempre esteve cheio. Da P almeira, o coronel 
Vazulmiro Dutra mandou-me um conti ngente de 50 ho
mens, sob o coman do de um ofi cial. ~ste cont ingen te 
acampo u na fazenda Quatro Ir mãos e com o fosse monta· 
do e com hom ens conh ece dor es das p icadas no sert ão, 
onde oper avamos, encar r egou-se de zelar pelos int er es
ses da faze nda , evi tando a entr ada e saí da pelas picada s. 
Os eleme ntos patrulh ador es, de qu ando em qua ndo, eram 
t irotead os e desa fiados pelos bandol eiros , que grita va m : 
- "Venham ao nosso re du to, que estam os esper ando vo· 
cês, sem ver gonhas " . Como o rio continua sse cheio, em 
agôsto, pro videnci ei, em combinaç ão com colo nos locais, 
na cons tru ção de uma pont e, pr eparada com marombas 
de arame e pe daços de ta bões grossos . Os band oleiros, 
reanimad os com a min ha bene volência, vinha m t iro teand o 
a fôrça a 19 noite s consec uti vas, sem qu e fossem re spon
didas as pro vocações, pelas minha s fôr ças; pois que, além 
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da distância, nunca v i ninguém, o mato era muito fe
chado e só vinham à noite. 

Pronta que foi aquela ponte, muito cedo passou um 
pelotão e bateu o mato , esco lhendo posição para, na volta 
dos bando leiros, depois do tiroteio, rnrpreende-los. Outro 
pelotão , passando , baixou pela margem esquerda, indo es
conder-se ao anoitecer num ponto tal que apanhass e os 
bandoleiros no flanco esquerdo. A posição dos bandolei r os 
rcmp r c foi escolhid a a me sma e por isso não foi difícil 
escolher a nossa. , 

Quase à meia noite, os bandoleiros iniciaram ó tiro· 
teia, sendo respondido no flanco esquerdo pelos nossos. 
Os bandoleiros que estavam bem a esquerda receberam 
fogo de muito perto, morrendo no posto; os outros retira 
ram, gritando e desafiando pela picada que os conduziria 
ao reduto e ranch er io; engrupados e em grande algazarra, 
ao passarem por uma clareira, receberam diversas des
cargas à queima-roupa , aí deixando mais 4 mortos. No 
dia seguinte, fomos ao ranch erio, não encontrando nin
guém. No acampamento, fui informado que, a três leguas 
do me smo, existia outro reduto e ranchos, tudo em per 
feito estado, e para ali corriam os bandoleiros, quando 
muito per seg uido s no Erechim. Respondi ao informante 
que não iria ataca-los lá , porque era no município de 
Palmeira. 

Assim que se retirou o informante - expedi, pela ma
drugada de 28 de setembro, 100 homens para explorar 
aquele local. As 20 horas, a fôrça procurou cercar um 
rancho , onde dansavam e vivavam João Inacio e outro s, 
mas, sendo percebido o movimento, os bandoleiros saíram 
lutando e internaram-se no mato, deixando 2 mortos, um 
dos quais era o mesmo que me havia prestado, no dia 
anterior , informações à cerca do reduto atacado. Decor
rido s mais alguns dias, pediram, por intermédio de um 
advogado do local, que desejavam render-se, mas ao 
coronel Cândido Pinheiro de Barcélos. Autorizei êste senhor 
a dirigir-se ao intendente do município e às autoridades 
de Pôrto Alegre. 48 horas depois , recebi ordem telegrá
fica para :,uspender as operações, conservando-me nas po
sições que ocupava, até chegar o coronel Cândido Pinheiro 
de Barcé los. 

Chegada esta autoridade , entrou em entendimento pri
meiramente comigo e dêste entendimento resultou eu con
duzi-lo até a fazenda Quatro Irmãos, e segundo com os 
bandoleiros, providenciando na retirada de um grupo de 
mais de 70 figuras, homens, mulheres e crianças, para 
Santa Rosa , normalizando-se, assim, definitivamente, a 
situação do município de Bôa Vista do Erechim, que há 
mais de 18 anos vinha sofrendo a ação dos malfeitores . 
Nunca quiz atacar antes, como era desejo da maioria dos 
meus comandados e partidários, o reduto dos bandoleiros, 
respeitando a vida das mulheres e .rianças aí residentes, 
em companhia de seus maridos, pa_:; e irmãos." , 

Com a solução dêste caso, voltou a reinar calma no sertão do rio 
Erechim , retornando os colonos ao seu trabalho honrado e profícuo . 
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Como vimos, porém, não foi a ação das armas que pôs fim a 
luta. Depois de grandes despes as, por parte do Estado, com trans
porte e manutenção de fôrças, reso lveu-se tudo da melhor maneira, 
com a intervenção d<" Jm cidadão de bôa vontade. 

Foram, em consequência, dispensados os serviços dos contingen
tes civis de Palmeira e de Bôa Vista do Erechim, aos quais o co
mandante geral. em boletim , agradeceu e louvou os relevante s ser 
viços prestados. 

Serviram como oficiais, no contingente de Palmeira, os cidadãos 
Felisberto Muniz Reis, comandante, P aulo Godoi e Arsenio Soares da 
Silva- auxiliares; e no de Erechim, Osvaldo Sintz , comandante. 

Em outubro, de 4 a 14, realizaram-se, na região de Belém Velho , 
manobras anuais do Curso de Preparação Militar, com a colaboração 
de outro s elementos da tropa. 

Nelas tomaram parte a Escolta Pre sidência !, uma companhia do 
1º batalhão de infantaria e urna seção do Grupo de Metralhadoras. 

Os trabalhos desenvolvidos constaram de exercícios táticos de 
infantaria e cavalaria, organização do terreno, serviço de cam
panha, etc. 

Pelo boletim de 6 de outubro , foi instituído o prêmio denominado 
GENERAL OSóRIO-, constituído de uma medalha de ouro, para 
fer conferido anua lmente ao aluno do Curso de Preparação Militar, 
que. ao conclui-lo, obtenha o 1° lugar na classificação ger al, com 
número de pontos superior a três quintos do máximo exigido. 

A medalha é de ouro macisso, suspensa por uma Iita com as 
côres verde, encarnado e amarelo, tendo gravado, de um ,ado, a 
efígie do General Osório e do outro lado as armas riograndenses, 
contornada s pelos dizeres - CURSO DE PREPARAÇÃO MILITAR 
BRIGADA MILITAR -. 

Nos dias 23 e 24 de novembro, realizou-se. no estádio do 5º re
gimento de artilharia montada , na cidade de Santa Maria, um con
curso hípico, promovido pela 3a. Região Militar. 

Para a prova - ANIMAÇÃO -, inscreveram-se, a convite do 
comando da Região, os capitães Trajano Marinho, 2°s tenentes Jo sé 
Manoel Pujól, Manoel Rodrigues, Síl vio Nunes, do 2° regimento de 
cavalaria; 1° ten ente Venâncio Batista e 2° dito Floriano Peixoto 
":obral , da Escolta Presidência!; 2º ten ente Alfredo Barreto Alves, 
do 1° regimento de cavalaria; e aspirante Valter Perachi de Barcélos, 
do Depósito de Recrut as. 

Não compa receram, entretanto, por motivo ocasional, o capitão 
Trajano Marinho e os 20s tenentes Manoel Rodrigues e Silvio Nunes. 

Da representação da Brigada, conseguiu classificar-se em 6° lu
gar o 2º tenente Floriano Peixoto Sobral. a quem foi conferido o 
pr êmio de um estojo de carteiras. 

O comando da Brigada instituiu , também, para a referida prova, 
doi s prêmios de CrS 150,00, respectivamente aos oficiais do Exército 
e da corporação, melhor classüicados. 

Conquistaram êsses prêmios o 1° tenente veterinário do 5° regi
mento de cavala ria independente, Altamiro Lopes , e o tenente Sobral. 

O Picadeiro da Brigada , localizado nas imediações da Chácara 
da s Bananeiras, todo construido de madeira, achava-se muito estra
gado , pela ação do tempo, a ponto de não poder ser utilizado. 

Para a sua reforma. o govêrno fez consignar verba em orçamento, 
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possibilitando a execução das obras necessárias, fazendo-se a recons· 
trução em alvenária de tijolo, aproveitando-se do antigo apenas a 
armação de cobertura,que ainda estava em regulares condições. 

A 30 de novembro, foi êle novamente entregue ao uso, realizan 
do-se diversos trabalhos de quitação, com a presença de autoridades 
civi s e militares. 

Em fins de dezembro, a Escolta Presidencial passou a aquartelar, 
provisóriamente, no quartel do 3º batalhão de infantaria, dando, 
assim,lugar a demolição de seu antigo quartel, para a construção do 
novo, no mesmo local. 

A 3 de janeiro de 1930, foi restabeiecida a antiga alfaiataria da 
Brigada, cujo funcionamento fôra suspenso havia alguns anos. 

Por decreto de 14 de fevereiro, o govêrno criou o lugar de dire· 
ter-técnico da mesma , nomeando para exercer êsse cargo o cidadão 
F rancisco Carlos Coll. 

A 6, formaram o lº batalhão de infantaria e a Escolta Presi 
dencial, para prestarem continências ao pre sidente do Estado, dr. 
Getúlio Vargas, que regressava de sua viagem ao norte do País, em 
propaganda de sua candidatura à presidência da República. 

Também, no dia seguinte, um pelotão da Escolta Presidência ), em 
uniforme de gala, e um grupo de combate do 3º batalhão de infantaria 
representaram a fôrça nas homenagens prestadas à memória do Ba
rão de Santo Ângelo, quando da passagem de seus restos mortais 
pela capital do Estado , com destino à terra natal do ilust re brasileiro. 

Por dec.cto de 17, foi criado o cargo de advogado da Brigada 
Militar, com os vencimentos anuais de Cr$ 8.400,00, sendo, na mesma 
data, nomeado para ocupa -lo o bacharel Amado da Fonseca Fagundes. 

Como incumbência principal, cabia-lhe a defesa de praças su 
jeitas a processo na Auditoria e das processadas no fôro civil, por 
crime cometido em ato de serviço. 

A 24, por decreto que tomou o n° 4. 474, o govêrno elevou os 
vencimentos dos oficiais, os quais passaram, ent ão, a pe r ceber an ual
mente, em cruzei ros : corone l comand ant e gera l - 30.528,00; te· 
nente coronel - 18. 000,00; major; 15 . 120,00; capi tão - 12. 096,00; 
lº tenente 10.800,00; 2º tenen te - 9.000,00. 

Sôbre essa ta bela, os oficia is que con tasse m mai s de 25 anos 
de serv iço efetiv o, do Estado, percebia m, aind a, a gratificação especia l 
da quarta par te dos vencimentos . 

Para os asp ira n tes a oficia l e pr aças de pré, não houve au mento. 

Te ndo sido aprovado, pel o govêr no, o r egulam ento para o Curs o 
de Sargen tos e aut or izado o r espectivo fun cion amento , a 1º de março 
tiveram iníc io as aulas, com a mat ricul a de 36 alu nos. 

Em abr il, celebr ara m-se, na cidade uru gua ia de Art igas, festas 
solenes em hom enagem à memor ia de seu patr ono, genera l D . J osé 
Artigas, um dos paladin os da ind epend ência do país amigo . 

O Estado do Rio Gr an de do Sul foi rep res entado, ness as soleni
da des, par a uma delegação especial , chefiada pelo dr. J osé Ant ônio 
Flôres da Cunha e da qual fazi am part e o major Alzimiro Fr ancisco 
Wellausen, comand ante do Grupo de Metralhadora s, capitão Aldo 
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Ladeira Ribeiro , secretário da Brigada, e 2° tenente piloto-aviador 
Noêmio Ferraz. 

Em junho, esteve no pôrto do Rio Grande o cruzador britâni co 
DELHI , tendo· o visitado, acompanhado de outros oficiais, o capitão 
Pedro José Martins Tourinho , comandante da companhia do 2° ba
talhão de infantaria , destacada naquela cidade. 

Retr ibuindo a cortesia, esteve no quartel do destacamento o co
mandante da nave, Comodoro W. E. Fait , acompanhado do consul 
inglês e de outras autoridades. 

Nessa ocasião, o comandante Fait convidou o quadro de fut ebo l 
do destacament o para jogar uma partida amistosa com o do cruzador, 
na qual foi êste vitorioso. 

Seguiu- se um lanche, oferecido a todos os jogadores, reinando o 
maior espírito de cordialidade. Em nme do capitão Tow·inho , saudou 
os visitantes, no Eeu próprio idioma, o soldado Leopoldo Wayz ack. 

Ao deixar o porto, o comandante Fait dirigiu ao capitão Tourinho 
a seguinte carta : 

"H .M.S. Delhi. Rio Grande , 16 de junho de 1930. 
Ilmo. Sr. Capitão Pedro Tourinho. M. D . Comandante do 
do Destacamento da Brigada Militar. Rio Grand e . Ilmo . 
Sr . Por meio dêste cumpro o grato dever de vir agradecer 
a V. S. as gentilezas com que eu, meus oficiais e demais 
guarnição do cruzador Delhi fomos distingui dos, duran· 
te a nossa permanência neste pôrto. Levamo s conosco a 
mais forte e melhor das impre ssões da briosa Brigada do 
Rio Grande do Sul , tão bem repre sen tada em V. S. e seus 
dignos comandado s. Queira aceitar as minhas sa udações 
cordiais. W. E. Campbell Fait. Comandante." 

A 15 de se tembro, por decreto nº 4. 571, foi criado o lugar de 
capitão fiscal da Escolta Presidenc ial e suprimindo o de 1° tenente 
fiscal da mesma unidade . 

O boletim de 24 de setembro, mandou excluir do núm er o de 
inativos da Brigada Militar o 2º tenente reformado, Lino José Ricardo. 

Êste oficial, que exercia o cargo de delegado de polícia do muni
cípio de São Lourenço , fôra, no d.ia 21, quando em ato praticado no 
exercício de sua função, barbaramente trucidado por um grupo de 
populares exaltados. 
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