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Prof.Dr.

Wilhelm
Connul

Roen.tgen
O descobridor dos Raios·X

o

nomo do Wilhelm Cont:1d Roentgen se tornou 1mortât qunndo expõs
petn primoir~ vez, em 8 de l\o vembro de 18!!5, no Instituto ~)sico do Wucrzburg,
u açilo .d aqueles rulos fnvisl\'ols - os ramosos raios X.
TrOs dios apôs o dlvulgaçüo do invento do Roen1gen. com éle foi estabelecido
contato pelos ontilo ''Orfcinns REI:\ IGER" p>ro o inicio do construç-.io
do n_parelhos do rolos X, que vlriu 11brir o cominho pnrn o programo
do fnbrico çüo d•s ldbricos "S IEME:\S HEl:\IGER WERKE, A. G." · Erlnngen.

.

'
A "Siemcns Reiniger Werke" - S icmens Holske jQ em 1847 e n Relnigcr desde 1871
·.. - constituo hoje. no mundo inteiro, o m11is nntiga orgo.nfznç:io
cspeciohz.!ldo em 1nn1~ ri n d e nporelhos de eletrn·mcchcino o de rnios X. Tem ' um acervo
de mais de sOculo dodicndo

no

progresso da cli!ncia m~dic:t.

'
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HOSJ\l\JJ\ J\ CJ\XIJ\S
Soldado pelo sangue, o ruío dos tambores
Muito cedo o chamou. Ei-lo soberbo e iorte,
Das mã.os do Imperador recebendo a bandeira,
Que era a imagem feliz da Pátria em seus albores,
O eco do grito audaz - "Independência ou morte! "
- O primeiro pendão da Pátria Brasileira !
Soergue, no céu carioca, ao zéfiro envolvente,
- Arnias em continência, os corações vibrando
No peito varonil de oficinis e soldados O auriverde pendão, que, luminosamente,
Abre a todo o Brasil o seio casto e brando,
Da cordilheira abrupta aos campos ondulados.
Atlas de novo mito - a eviterna coroa
Que ao Brasil propiciasse a glória peregrina,
O Império sustentou aos ombros de gigante ...
Invicto na batalha, ao vencido perdoa :
O aço de sua espada é raio que -fulmina,
Mas o peito do herói é brandura flagrante.
Hoje revive como o símbolo da glória
Do soldado patrício, em cujo férreo peito
Ardem a fé em Deus e um destemor leonino.
Eternizam-lhe o nome as páginas da história.
É o nume sacrosanto ! O espírito perfeito
Que conduz o País na senda do destino!

<Salve o Duque de Caxíad!
1Jafrono do Exército 13ra<1iÍeiro
25-<S-1<503
.

f.fomenagem de

<1

25-<5-1954
.
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BRIGADA· GAúCHA

" \lEl\11, \llDI, \llCI "
Finalmente, em circulação, "BRIGADA GAúCHA." Atingido foi o objetivo principal prefL'<ado . .
Não nos achamos, porém, dormitando em berço esplêndi-0.o e nem aguardando que os "louros" nos caiam às mãos.
A tarefa foi e será ingente e o caminho que resta palmilhar é áspero e de longo percurso .
O estado físico da tropa é bom, seu moral elevado e as re.servas estão intatas .
Nosso "Destacamento Precursor", constituído pela boa vontade, compreensão e idealismo dos seus integrantes, bem cumpriu a missão que lhe foi confiada.
Achamo-nos fixados ao terreno e o dispositivo geral da segurança, funciona regularmente .
Não procuraremos demolir para construir, embora "sem:pre que se empreenda uma construção nova, faz-se mister de:molir as existentes", a fim de se resguardar a estrutura da
base .
Bem sabemos, também, que "antes de semear, cumpre
.
.arrotear o terreno" e selecionar o grão .
Tentaremos construir e colher os frutos das sementes já
lançadas à terra, pois esta sempre foi fértil e acolhedora.
Não nos move o. propósito de lançar mão da simples ne.gação e da crítica estéril. Apontando as falhas, visaremos
apenas reclamar o remédio, jamais trazer a censura pelo pra.:zer egoísta e soberbo· de maldizer.
Quais discípulos da velha "Erásmica" traçaremos nossa
__ ·3 __
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linha de ação dentro dos r ígidos princípios de:rpoct..~ticos que
o regime vigente nos outorga, primando pelo respeito mútuo,
pela ética e elevação de propósitos, jamais enveredadb pe1o
caminho da polêmica, pelo at aque a quem quer que . seja e
pela defesa de assuntos que escapam à alçada de u ma fôrça
policial-militar, reserva do Exército Nacional, por imper.a tivo
r
·
constitucional .
Comportar-nos-emos, porém, ofensivamente, por estas mesmas colunas, alicerçados na solidez· de um passadà ~~ntená
rio e digno que nos foi legadq, -éontra todo aquele que,- por
qualquer meio, tentar, por gratuidade, ignorância ou propósitos preconcebidos, fazer desmerecer os nossos méritos e as nossas fradiçpes, -comprometendo a eficiência dos serviços que
prestan+os e a confiança com que tem nos honrado e estimulado o hondoso e acolhedor povo de nossa terra, pois bem sabido é "que o amor-próprio é um balão cheio de vento, de onde
brotarp. ·tempestades quando se lhe dá uma a1finetada".
"BRIGADA GA ú CHA", órgão oficial da Brigada Militar,
é o seu por ta-voz, o seú órgão de classe, o meio de difusão de
suas atividades, .dos serviços que presta à coletividaçle dp R io
Grande de Sul, dos seus feitos e da sua história, a evidenciação do nível cult ural e t écnico-profissional dos seus integrantes.
Será mais um elo poderoso da corrente que nos une às
nossas gloriosas coirmãs, que, estamos certos, honrarão suas
páginas com as suas imprescindíveis colaborações.
Será a mensageira que levará aos nossos camaradas das
Fôrças Armadas as nossas homenagens e o nosso aprêço .
Será a nossa prestação de contas ao povo gaúcho, at ra·vés· dâ sua penetração por todos os recantos dêste rincão
·amado .
Será, enfim, com a graça de Deus e com a colaboração que
não nos foi negada, mais um órgão a vibrar de patriotismo,
dentro da ordem e da lei, pela grandeza e prosperidade dêste
colosso que se chama Brasil .
Salve, "BRIGADA GA ú CHA", o teu nascimento .
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Revista da Brigada' Militar .. '. 4i
Outros nomes . ... '. . .' .. .' .' .... 44
"
Nestes últimos constam os
nomes de Brigadiano, Farroupilha. Brigada Militar, Voz, dos
Pampas, Gaúcha, Milícia Gaúcha·
Sentinela
·Epopéa Farroupilha.
Gaúcha, j.'V!ilic~anos do Sul, Bravura e Tradição. Centauros. Lanceiros de 35. Bombeaãor. Continentino, Sentinela do Sul, Sentinela dos Pampas. A Sentinela.
Brigada Militar em Marcha, Ataláia do Sul. Sentinela do · Rio
Grande e Epopéia da Brigada
Mili~r .
·
BRIGADA GAúCHA foi o
nome escolhido. não só em acatamento à sadia fórmula democrática de se obedecer à soberana
vontade àa maioria. como. porque. re«!mcntc. é um nome o1tamente sugestivo. que bem define
a nossa Fôrça .
É inconfundível.
Fora .de nosso Estado. eis como é geralmente designada a
Brigada Militar.
.
J!:le. ainda. amalgama o · nome
de nossa Fôrça às tradições gloriosas do Rio Grande do Sul, o qu~
vem destacar a simbiose indestrutível entre uma e outró.
. · IÍ1.tere~~ru1t{.é réssaltar-se o
alto sentimento militar e tradicionalista das respostas recebidas. O sentimento militar emana
dos nomes Milicia. Sentinela; Bra._
vura. Brigada. Ataláia e Brigadiano . O da tradição esplende
nos vocábulo~ Farroupilha. Voz
dos Pampas. Gaúcha, Lanceiros
de 35. Bombeador. Pampas e
Centáuros.
·
FORMATO PREFERIDO
O de "Mil~tia" revista do Clube
dos Oficiais da Fôrça Pública de
São Paulo, com· 95 votos. Em segundo logar colocou-se o formato
da revista '. "Seleções". com 31 vo-

.. "I:endo o sr Cmi. Geral da
Brigada Militar encarregado uma
,comissão de organizar o primeiro número de uma revista de difusão dos . fatos da Fôrça . quiz
essa comissão auscultar a opinião
de todos os oficia is e sargentos
da ativa. solicitando sugestões.
para que. de futuro. não se dis . sesse que ela (a comissão). havia
agido dis cricionàriamenté, impondo a sua vontade.
Para isso foram en'viados
1 . 400 formulários, nominais. a todos os oficiais e sargentos da
F ôrça. solicitando sugestões com
referência aos itens abaixo :
No1pe a ser dado à r evis ta;
Qual o formato pr eferido;
. . Se deveria conter anúncios;
Quais as secções que; o consultado gostaria de ler;
Quaisquer outras sugestões julgadas. d~ interesse .
. Pois bem! Das 1.400 consultas feitas, som ente· 180 (Sim senhores. o númer o de respostas
recebidas é êste m esmo - 180!) ,
n os enviaram su as preciosas respostas! .. .
402 oficiais receberam os for mulários; 93· responderam . . . o
que qu er dizer que só 21.6 por
cento respondeu .
· Da mesma forma foram enviados 998 formulários para os ~
sargentos. Recebemos 87 respostas. 8.7 por cento dos sar gentos.
portanto. - contribuiu para o nasçimento da nossa r evista.
Desinteresse? Derrotismo? E stamos certos que não!
Em nosso Conta Cor rente de
bitamos a falta de · res postas como mero comodismo.
J á 0 crédito das respostas recebidas foi lançado como a mais
valiosa contribuição e o resultado aquí está: BRIGADA GAúCHA
Com referência aos quesitos.
eis o resultado obtido:
NOME : Brigada Gaúcha . . . . 95
-

1

~r
-

-

Agôsto
tos. seguindo-se outros com menor número.
Realmente, o formato preferido
é prático. de fácil condução e
manuseio e ótimo para arquivamento.
As respostas a êste quesito
vieram ainda nos demonstrar como é difundida em nosso meio
a. sem favor nenhum. esplêndida
revista editada pela nossa coirmã
bandeirante .
ANúNCIOS - A quase unanimidade dâs ' respostas optou pela aceitação de anúncios. Das 180
respostas r ecebidas. somente 7
foram contrárias . Sem comentários.
SECÇÕES

PR E FERIDA S -

Tôdas as que foram alvitradas
mereceram o apôio quase unânime dos consultados .
Realmente. uma revista para
ser agradável à t otalidade dos
seus leitor es deve conter um
pouco de tudo . Tôdas as secções
são bôas e há gôsto para tudo .
É nosso desejo que ela não t e-
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nha o seu campo de ação restrito aos militares da Brigada Militar e sim que penetre em t odos
os setores de atividades e que.
interesse. indistintamente, a gregos e troianos.
Eis. prezado leitor , porque
BRIGADA GAúCHA.
Tencionamos fazer dela u m pont o de contacto entre a Brigada Mi-·
litar e os seus representant es.
suas familias. seus admiradores,
àqueles que com ela tenham afinidade, como a administração do
E stado. de quem a Fôrça é subor dinada e ao povo em geral.
de quem é ela. em parte. fiador a da garantia da ordem e da lei.
l!:ste é o carater que desejamos lhe dar. manifestado através
da vontade dos 180 consultados
que impuzeram o seu desejo.
com a simples resposta enviada.
Outro poderia ser o resultado
obtido se tôdas as 1.400 consultas tivessem sido respondidas .
A Comissão

................................ ~················!
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Louça sanitária, Azu- :
lejos, Ladrilhos,
:
Fogões, Metaisi
.:
e Persianas colúmbia •
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Um completo estoq.ue de peças
para qualquer .marca de bicicleta!
~

'

. ·i.
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- Seja qual fõr o t ipo, a morca,
a proced ência, ou o tamanho
de suo b icicleta, nós estamos
capaci tados poro atendê- los,
podendo tombêm oferecer quaisquer acessórios de que esteja
prec is-on do.

ro, v i sitando-nos na

.,

Peçam listas atualiiadas com
descontos para revendedores
e oficinas de reparação.
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~ Uma Fôn;a Esladoal · i Bri~ada M~ilar do Rio G. do Sol
•~

Maj Saul Guterres Dias
~~
Transcrito, data vênia. do n.0 478
de "A DEFESA NACIONAL"

Já faz parte da tradição elo grandense. quer em outros pontos
povo gaúcho o respeito e a ad- do pais (1893. 1924. 1926. 1930
miração por sua dedicada fôrça e 1932).
estadual .
Para dar uma idéia do que
Sua existência remonta à últi- foi a ação dessa Fôrça naquêles
ma década do século passado anos de violência e sacrifícios
quando estávamos _às vésperas basta-nos atentar para a brilhandos conflitos internos de 93 .
te "fé de oficio" dê a lgumas de
Foi seu criador 0 Presidente s uas Unidades de Cavalaria e Indo E stado Dr. Fernando Abott. fantaria. pois não existem n a
que tomando como núcleo da fu- Fôrça Unidades de outr as Armas.
tura fôrça os elementos da extinO 1.0 Regimento de Cavalaria
ta Guarda Cívica e designando da Brigada Militar (Regimento
para os primeiros· comandos ofi- Cel Pillar) foi fundado em 10 de
ciais do Exército postos à sua novembro de 1892 e teve como
disposição. criou a "Brigada Mi- seu primeiro comandante o Telitar do Estado" por ato gover- nente Coronel Fabricio Batista
n amental de 15 de outubro de de Oliveira Pillar, Capitão do
1. 892 .
Exército comissionado naquêle
Dessa data para cá a · ação pôsto .
dessa Fôrça fêz-se sentir de uma
J!::ste oficial recebeu o comanmaneira brilhante e heróica. ca- do dessa novel Unidade nos camracterizada por uma lealdade a pos de Cacequi, 16 dias depois,
tôda prova ao govêrno. Partici- e nunca mais retornou ao quartel
pou de tôdas as lutas intestinas pois quase dois anos após. a 6
verificadas desde sua criação até de setembro de 1894, morria -coos nossos dias onde os "históri- mo um Cavalariano a frente de
cos" de suas Unidades têm-se seu regimento. em plena carga.
enchido de páginas das mais bri- no combate de Capão das Lalhantes . Teve a seu cargo a rangeiras.
construção ele estradas de grande A vida dêsse Regimento foi
significação econômica para a co- cheia de lutas e glórias destaletividade. E hoje, além de pre- canelo-se nos combates de Palparar-se com entusiasmo para o meira. 'Carovi. São João Velho.
seu eventual emprêgo como re- Santa Maria Chica. Vau Felo e
serva do Exército. suporta o pe- outros .
sacio encargo de arcar com a
Sem dúvida. uma das situ responsabiliclacle ele manter a or- ações _ mais duras viveu o pesdem em todo 0 território do soal desta Unidade de Cavalaria
RGS. de cujo policiamento civil quando. perdendo todos os seus
é encarregada como também de cavalos. foi obrigado a queimar o
equipar com seu denodado pes- seu arreiamento para que não
soal os 'Corpos de Bombeiros fôsse apreen dido pelo adversário
existentes.
e prosseguir a pé. como infantes.
No passado as Unidades fo- Resistiu galhardamente a essa
ram empenhadas em operações prova difícil para o "gaúcho" e
militares quer no território Rio- não perdeu seu "elan''. acrescen-
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BRIGADA
tando à sua canção êstes versos
que bem dizem do seu alto valor moral:
Que importa a nós que 0 cavalo
·
na p eleja
fique exangue e n os faça a pé
m ar ch ar
Somos do Primeiro Regimento
Que n ão sabe recuar
Não menos glorioso foi 0 caminho percorrido pelo 2.0 BC/ BM.
Criado a 15 de fevereiro de
1893. teve o seu batismo de fogo
cinco dias depois .
Como o 1.0 RC. participou
também e com o mesmo brilho
de tôdas as ações militares em
-qu e foi empregada a Brigada
Militar.
No combate das Trairas. em
·6 de novembro de 1894. entr e
Caçapava e Bagé. formando qua-drado com um efetivo ele 230
h omens resistiu às repetidas cargas de uma fôrça de cavalaria
.adversária. sob o comando de
Zeca Tavares. três vezes maior,
.sagr ando-se vencedor e registran·do aí 0 m ais brilhante feito do
Batalhão.
Também combateu em 1923
1924 e 1 . 925 quando era integrante da famosa Divisão do
Norte.
Em 1930 e 1932 foi n ovamente chamada a luta e percorreu
numa senda gloriosa. as regiões
do Morro Pelado. Córrego Fundo.
Entre Montes e t antos outros.
Em 1934 tomou a seu cargo
0 preparo do leito da atual estrada de ferro de Alegrete a Qu araí, tendo sido destacada em Severido Ribeiro e Quaraí-'Chico.
cooperan do dessa forma no melhor amento da rêde ferr oviária
gaúch a .
Hoje. as Unidades da "Brigada Militar do E stado" vivem
desmembradas em destacamentos
p oliciais" que se entregam n louvável e digna t arefa de garantir
a ordem pública com t udo que
1:?la apresente de digno. de sacrifício e ele utilidade.

GAúCHA
Não há um povoado no Estado, por pequeno que seja, que
n ão conte com alguns "brigadianos" que pela apurada instrução
recebida e pela conduta que mantem, granjear am o respeito e a
estima geral sendo ao mes mo
t empo que representantes da· lei.
enfermeiros. conselheiros dos patrícios m enos preparados de elementos destacados nas sociedades lÓcais. qu er sociais quer esportivas.
As sédes das Unidades dispõem dos oficiais dispensáveis aos
destacamentos e necessários à
administração . Êstes oficiais preparam-se com entusiasm o par a
sua provável missão da reser va
do Exército. através de uma r acional e ativa instrução de quadros. nos moldes da qu e é m inistrada no Exército e proporcionam ao soldado a instru ção
comum da arma acrescida da instrução própria a função de policial.
A in strução equestre é bastante cultivada. Seus oficiais classificam-se muito bem nas provas hípicas em que tomam parte
competindo com cavaleiros do
Exército e Civís.
Em Pôrto Alegre. existe um
Centr o de ·Instrução destinado a
formação de seus oficiais e graduados dirigidos por oficiais da
Brigada. em geral com o Curso
da EAO do E xército. coadjuvados por oficiais do E xército, alguns com o curso ele EstadoMaior .
Possui essa F ôr ça bem aparelhados Serviços de Saúde e Intendência. dispondo de Estabelecimentos, m uitos bem m ontados.
como o são o m odelar liospital
de Santa Maria e a Fazen da Filipson. que permite invernar toda a cavalhada de um · Regimento. r ealizar exercícios no escalão
de RC e maiores. sendo ainda
apr eciável fonte ele renda pelo
cultivo do trigo, criação ele
gado vacum e ovino. bem como
de aves. constitu indo um exemplo a ser imitado .

-9-
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A assistência social a - seus
elementos· e respectivas famílias
é dada ·por meio de Armazens
Reembolsáveis, assistência médica
e dentária fornecida em seus
'próprios hospitais ou nos hospitais civis cobertas as despesas
pela bem organizada "Instituição
- Beneficente Coronel Massot" e
pela possibilidade de veraneio em
fàzenda do E stado.
Sem perder a sua caracter ística de reser va do E xército. est a Fôrça. que também é encarr egada do combate ao fogo nas

1954

cidades onde existem Corpo de
Bombeiros. tende para uma organizaçã0 semelhante a da famosa "Policia Montada do Canadá".
dependendo de recursos que seus
dirigentes estão se esforçando por
conseguir .
Prestando assinalados serviços
n 0 passado. impondo-se ao con ceito públicd no presente, tudo
indica que muito podemos esper ar no futuro da ação eficiente
da Brigada Militar do E stado do
Rio Grande do Sul. em pról do
nosso País.
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BRIGADA

GAúCHA

DOIS CONSELHOS PAIRA SOLUÇÃO DE TÊMAS
TATICOS
(Para a revista "Brigada Gaúcha")
Cap José Carlos de Souza Franco
Instrutor do CAO

"Quem muito faz. muito erra; quem pouco faz. pouco erra;
quem não faz nacja, não erra nunca!" era o que dizia um enorme
quadro mural. escrito com letras
de grande porte, que nos foi
apresentado quando iniciávamos.
em 1949. a parte tática da Escola
de Aperfeiçoamento de Oficiais.
no Rio de Janeiro .
Sabfamos que os conceitos
âcima pertenciam à filosofia popular chinesa.
Em seguida da apresentação
do referido quadro mural. de
grandiosa confecção. tivemos a
explicaçã0 verbal, por sinal brilhante, do insigne mestre de Métodos de Instrução, Cel. Pires
Condeixa que, entre muitas outras cousas. nos disse: "Senhores
oficiais! dentro de poucos instantes os senhores terão inicio o
Curso de Tática ." Virando-se para o . quadro mural. sentenciou:
"advirto-vos que. de certo modo.
os senhores vão viver · aquelas
sentenças da filosofia chinesa.
Aqui . os senhores serão solicitados na soluçã0 de muitos problemas de tática. Muitas soluções
err adas irão cometer de permeio
com algumas certas. Não se
preocupem muito com os êrros;
todos erram. O essencial é fazer

e fazer muito. para que. mesmo
errando muito, haja um saldo de
soluções certas".
No decorrer do Curso tivemos
oportunidade de itentir e compreender quanto o professor Condeixa tinha razão!
Os principiantes sempre
erram e a razão principal dos
êrros reside no grande número
de fatores que entram na contextura do problema tático. O·
que é preciso é que o êrro não
crfe no solucionador do problema
um falso conceito de incapacidade .
.
Não fazer nada com mêdo de
errar alguma cousa será muito
mais prejudicial do que fazer
bastante, embora errando muito.
No último caso sempre· haverá
uma margem de cousas concebidas e resolvidas com acêrto, ao
passo que no outro. não se fazendo nada, conseqüentemente
não aparecerá o êrro, mas também. nã0 haverá crédito algum
de cousa certa. A inação .é contrária ao espírito militar.
Resolvamos. pois, com determinação. os problemas táticos 110licitados nos têmas! De início aparecerão muitos êrros ao lado de
medidas tomadas com acêrto. A
medida, porém. que formos sendo
obrigados a solucionar outros pro-
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blemas táticos, 0 hábito e a prática criarão . em nós maior desenvoltw-a. Como consequência os êrros
diminuirão na proporção que as
soluções certas vão. cada vez
mais. aumentando.
J á se disse que a Tática é o
emprêgo do bom senso; mas já
se disse. t ambém, que nada é
tã0 flexível e tão variável nas
suas soluções como um problema tático .
Convém, desde o início, que
o solucionador de um têma tático não pretenda dar u ma solução tida como única, uma solução brilhante . P ara que a solução seja razoável e certa. basta
que ela seja coerente. lógica.
exeqüível e esteja em concordância com as linhas básicas da
doutrina .
É preciso. portan to, que
o
solucionador de um problema tát ico enfrente êste problema sem
se preocupar muito com o que
possa errar . Não participar de
nenhum problema tático com mêdo de errar. será criar n 0 espírito do solucionador uma inibição
que o irá prejudicar sempre. Os
êrros vão sendo aos poucos escoimaclos pela prática do raciocínio
tático, assim como pela oportunidade que tiveram os solucionadores de errarem alguma vez na
aplicação de determinados ensinamentos doutrinários.

"Não BRIGAR nunca com o
têma", outro ensinamento precioso que nos ministraram.
É comum, também. em aluno
iniciante em problemas táticos.
procurar e encontrar, aqui ou
ali, no corpo do têma, alguns
dados ou pontos de vista diferentes do seu . A nã0 ser que o

-
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êrro suposto encontrado pelo solucionador na . contextw·a do têma: seja de tal envergadura, que
venha alterar . profundamente a
estrutura da operaçã0 tática, não
tem. na maioria das vezes maior
significação .
Mu itos solucionadores entram
logo em "luta" contra o ~spfrito
do têma ou por julgá-lo mverosfmel. ou por pretender encontrar
nele dados técnicos que não coincidem com a doutrina. É uma
reação até certo ponto justa em
indivíduos pouco afeitos a aceitarem como lógicas as idéias
alheias. Na maior parte das vezes porém, o êrro julgado encon trado pelo solucionador é apenas um pormenor sem grande
significação n 0 conjunto .
Embora exista um pequeno
êrro dentro do corpo de um tema tático, é preciso que 0 solucionador veja que há, também.
muita cousa certa e útil para
que êle tenha oportunidade de
aplicar, pràticamente. os preceitos doutrinários.
Si o oficial está em "briga"
com o têma êle não vê mais nada. nem mesmo aquilo que está
absolutamente cer to, sinão supostos êrros. Isso. evidentemente,
criará no oficial um estado de
motivaçã 0 espiritual pouco favor ável a aceitar os ensinamentos,
mesmo certos que o têma encerre. Para êle todo o têma estará errado e isto ínibe- 0 de assimilar os ensinamentos propostos.
Em reswno: dois ensinamentos serão m uito úteis ao oficial
para solução de têmas táticos.
Primeiro: resolver muitos têmas,
mesmo cometendo muitos êrros;
há de fica1· sempre uma soma
de trabalho certo . Segundo: não
"brigar" com 0 têma, par a não
criar um estado de espírito inibitório, que dificulte e ás vezes
até impossibilite. aceitar o que
de certo êle contém.

•
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!ANTI t.AtIENTE EDA ASSitl ....
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'

Ten Helio Moro MARIANTE

"BRIGADA GA úCHA", sob o título acima, destina esta
página à divulgação dos fatos antigos e origina.is da nossa
Fôrça.
É sua intenção, "se para tanto tiver engenho e arte".
perqitirir até aqitêle 18 de novembro de 1837, quando foi
criado o Corpo Policial da então Província de São Pedro do
Rio Grande do Sul.
Quantos fat9s do antigo Corpo Policial, da v etusta Guarda Cívica e dos primórdios da Brigada Militar que então
eram plena e natitralmente aceitáveis, porque obedeciam aos
preceitos, cânones e moral da época, se nos apresentam hoje com
as côres v ariegadas de 'Um mural pintitresco, para deleite e encanto do n osso espírito!
No m eu tempo . . .
Qitan ta poesia encerram estas três pequenas palavras!
E como é agradável ouvirmos os mais idosos relembrarem
com, scmdades, qite às vezes chega a ser enternecedora, fatos e
coisas do "seit tempo"!
. E com qite comovente convicção fazem essa assertiva: É,
nioço! Se f ôsse no m eit tempo!
Começam então a desfiar o rosário de siws recordações,
relembrando fatos jocosos, acontecimentos trágicos e passagens
interessantes, numa narrativa entrecortada de suaves recordações, eivadas de um sentimentalismo milito natural de quem
realmente os viveu.
L eitor amigo!
Esta página é n ossa. Traze para ela o colorido da tua
contribuição valiosa. Bitsca no baú das tuas recordações um fato antigo, uma piada interessante, urri caso gracioso. Procura
em teu arquivo algum documento pitoresco, itma · citação regitlamentar original, itm fato diferente e curioso que possa
deliciar o espírito, para encantamento dos nossos jovens e enlêvo dos mais antigos, avivando nestes itma saudade dolente
e propiciando àqueles conheciménto de ·que ANTIGAMENTE
E RA ASSIM.. .
E para começar:
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A or dem. a disciplina e o
respeito, sempre foram a razão de
ser das Fôrças Armadas.
Por jsso, seus regulamentos
disciplinar es procuram punir com
severidade os faltosos .
As sanções, como não podia
deixar de se~ acompanh am sem pre o espirito da época.
Desde as célebres "ordenações
filipinas." até nossos dias. as faltas mais comuns praticadas pelos
m ilitares, encontraram s empr e
uma perfeita difinição, com a consequente sanção, uma e outra registrada e aplicada com 0 tempêro então em uso, e que, passaclos os anos, tornam alguns dos
seus tópicos saborosos. a 0 serem
lidos ou ouvidos .
Assim, vejamos alguns registros do regulamento do Corpo Policial, em vigôr lá pelos idos de
1873.
Em seu capitulo "DOS CRIMES E PENAS", êle previa que
um mesmo individu o podia prat i car 4 até deserções, as quais
podiam ser simples ou agravadas.
' Estas, tinham as suas penas aplicadas em dôbro.
A praça, que dentro do mesmo ano cometia 3 faltas - ao
quartel. ao serviço, ou que excedia a licença obtida -, mas sempre em menos tempo que o previsto para o crime de deserção,
era considerada como tendo cometido o crime de deserção, simples ou agravada, segundo as circunstâncias.
O crime de quarta deserção
simples ou terceira agravada era
punido com a expulsão da Fôrça
e consequente recrutamento para
o Exército ou Armada.
Quer dizer que, no tempo do
Império servir no Exército ' ou
Armada era castigo...

1954
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O militar qu e desam parasse
guarda, ronda óu patrulha, ou
que concorresse p ara a perda de
qualquer diligência, era punido
até com 4 m eses de pr isão e, se
oficial. er a dem itido.
A embrfaguês era severamente punida. Se em ato de serviço
a pena era triplicada; o inferior
ou cabo era rebaixado e o oficial demitido.
O jôgo já era mal visto n aépoca, muito embor a não exist isse lei proibindo-o .
O art. 111, por exemplo,
proibia que a praça jogasse peças de seu fardamento, equiparnento, armamento, seu cavalo, ou
qualquer objeto n ecessário ao
serviço. A pena aplicada ao con-

traventor variava de 1 a 3 meses
de prisão.
Como o artigo se referia sõmente às praças, é de se presumir q li e os oficiais podiam
jogar.. .
O uso de palavras ou gest os
grosseiros ou obscenos, no quar_
tel ou em ato de serviço, era punido com sentinelas dobradas.
Na rua. ou de folga, nada dizia o regulamento ...
Já 0 regulamento de 1892,
adotado assim que nossa F ôrça
tomou sua atual denominação,
muito embora não falasse mais
em terceiras ou quart as deserções,nem em desamparo de guardas ou rondas, n em proibindo jogar o armamento ou o cavalo,
apresenta
algumas
inovações,
mandando que "a prisão ou detenção do soldado e mais praças
de pret, exceptuando-se os oficiais inferiores, poderá ser, conforme a gravidade. da transgressão. acompanhada · das seguintes
penas acessórias:
1.0 - correr em acelerado

~
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2.
3.0

carga de armas
carga de equipamento em
ordem de marcha
4.0 - fachina
5.0 - repetição d e instrução
praticada na escola de
recrutas
6.0 - diminuição do número
de comidas diárias
7.0 - privação de vícios tolerados
8.0 - isolamento d o culpado
em célula especial
9.0 - multa em metade dos
. vencimentos."
Seus artigos entram em
preciosos detalhes a respeito de
como deviam ser aplicadas as
penas acessórias.
Assim, o dôbro do serviço de
guarda podia ir até 15 vezes,
nunca, porém, seguidas, devendo
o paciente ter sempre, pelo menos, meio dia de folga.
A carga de armas nunca podia exceder o pêso de sete espingardas de adarme 17, postas sôbre os ombros. E ste castigo, e o
acelerado, não podiam durar mais
de duas horas. sempre que h ouvesse de ser inflingido mais de
- uma vez pela mesma transgressão e só era aplicado no interior
do quartel e sempre de dia.
Quer dizer que se fôsse inflingido por transgressões diferentes. coitado do paciente: sa-rilho nas costas e toca a correr ...
A carga de equipamento em
ordem de marcha era sempre
aplicada no interior do quartel e
sempre de dia.
-

-

-

Casa~

Roa Vol. da Plitrl:l, 465 -

GAúCHA
A repetição da instrução praticada na escola de recrutas não
podia exceder de 4 horas diárias,
sendo duas pela manhã e duas à
tarde. Desta maneira é de se
presumir que os soldados mais
aptos para a instrução deveriam
ser os mais faltosos .. .
Os comilões indisciplinados
deveriam passar mal quando lhes
fôsse aplicada a sanção de n .º 6,
isto é, diminuição de comidas diárias. muito embora sua regulamentação mandasse atender ao
estado físico do paciente.
E havia também a sanção
da privação dos vícios tolerados .
É de lastimar que o regulamento não especificasse quais os vícios tolerados ...
O regulamento previa que
poderiam ser aplicadas até 3 dest as p enas acessórias, conjuntamente. desde uma vez que não
fossem incompatíveis nem gravemente prejuàiciais ao esi.aclo fisico do paciente.
Quer dizer que levemente
prejudicial podia ser . . .
O regulamento não fala nas
varas de marmelo, mas a tradição oral nos conta. com abundância de detalhes, como era u sada e de que modo! Chegou até
nossos dias a célebre quadrinha.

cantada com as notas do toque
da Parada:
Soldado que entra de guarda
Vai lustrar teus amarelos;
Que aí vem o seu sargento
Com uma vara de marmelo .. .

Princesa

Tel. 7603 (Pró:dmo no Clnc-Tc.'ltro CoUsen).

AnUgo e ldílnco Estabelcclmento especlnllzado no ramo .
Fluísslmo sortimento de CAJ,('ADOS pal'a homens, ~l'nhora> <' criantn!i.
Elegante e vnl'lndo sortime nto ele
CHAP.li:US das melhores fóbrlcns do
país. Granel<- sortimento de t•ERFUMAR JA - Artigos para E~porto - TECIDOS EM GERAL - Artigos d iversos para home ns.
N . n. - Para as vendas à crédito os nossos preços não sofrl'm acréscl·
mo, n e m exigimos entrada.
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Émelhor

As Virtudes do hFOGÃO GERAr
são proclamadas pelas donas de casa.

·'

- 16 -

•

BRIGADA

GAúCHA

Algumas considerações s;õbre a
arma.
1.º Ten Afonso W PORTO
INSTRUTOR DO CAO

Grande. nobre e tradicional
a rma . ..
Ela conduz no dorso de seus
cavalos e no b ôjo de seus veículos, uma grande responsabilidade.
Uma responsabilidade. todavia.
tão sublime ao feitio e formação
do cavalariano. que éle jamais
-transferirá à outra arma.
As grandes e importantes
missões atribuídas à Cavalaria.
sã 0 penhores seguros de sua eficiência .
E xigem. por conseguinte, de
s eus elementos e em particular
de seus quadros. uma profunda
noção do cumprimento do dever
aliada a uma flexibilidade que os
leve a dec!idir com acêrtoP r a pidamente .
E porque tão rapidamente?
-Simplesmente por que rápidos são
os movimentos executados p ela
Cavalar ia e sua ação se faz, mais
pela ação da surprêsa do que
mesmo pela potência do armamento de que é dotada .
Ela é lançada no v azio do
Teatro de Operações para buscar
-0 contato com o inimigo e dizer
ao Chefe, pela busca do informe.
onde êle está; qual o seu valor
-e sua natureza.
Interpõe-se, assim. entre as
tropas am igas e o adversário,
f ornecendo as informações de
que o Chefe necessita para montar a sua manobra . Não fica porém. r estrita aí, a sua grande

--

atuação. Trocando o espaço pelo tempo, dá liberdade de ação
ao Chefe, permitindo-lhe que desdobre as suas fôrças para oferecer a batalha nas melhores
condições possíveis .
O Comandante que lança a
Cavalaria nessa importante missão estará desgastando a arma
em proveito de outra? Não .. .
E stá fazendo em proveito dele
mesmo e dando mostras, por outro lado. de que sabe empregar
convenientemente a Cavalaria.
numa de suas missões especificas.
As características da arma
dão-lhe. também, a grande propriedade de oferecer 0 combate e
r ompê-lo no momento oportuno,
forçando o adversário a montar
o ataque no vazio . Oferecendo
dêsse modo. resistência em posições sucessivas. troca a arma
o espaço. pelo tempo necessário .
A batalha ainda não foi travada. entretanto, a cavalaria já
lutou antes dela.
Parece justo que deva a Cavalaria. após o cumprimento dessa missão. passar à retaguarda,
para se refazer da refrega. Parece, apenas. . . O papel da arma
não termina com o desencadeamento da batalha . Ela têm missões específicas a desempenhar.
ainda. durante e depois da batalha: ·que serão tratadas noutra
oportunidade.
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A impren sa ·d·a ·capita l , cm' sun edição d o ta d e j ulho ' último, 'p J!.b llcou umo

noticia~ ifo "q u e tiiu- clom11dÔ1~ -

110

féras,'

iio .cxc1•cfélo

de s uas

atl'ibul~ões, a o ali·

m on tar u m leão, seu pup ilo, foi p o1• <!ste atnc:Hlo, con seguindo ( o leão) "comer''
um detlo do dom a do1•, a lém de p rocluzlr·lh c vários ferime ntos n a m ão.
E o domador é

11111

solcfo clo reformado d a Brigada l\lllltar ...

Comentaristas <los fatos do clla , deram v:rzão à
abaixo t 1·nnscr cvemos:

vcr ve, que, data vênJa,

UM DIA
DEPOIS DO OUTRO

DE ONTEM
PARA HOJE
E m Põ1·to 1U egre, u m lcíio de ck ·
co perdeu comp letamente n Unha e
atacou o seu própr io domador, com en do-lh e a ponta do dedo, com o se fosse
salsich a <lo cachorro quen te.. Por esse
rato, vim a sabei· que o tlomatlo1· é solcln·
<lo reform ado dn B r lgncla Mlllta1-, o
q ue ,justifi ca n su a bravm·a, ma s, por
out l'O Ind o, tl estl·ól m ais 1111111 daquelas
manhosam ente
Ilusões .que nos ficam
da lnf!ln cln, JlOls tocl os os clomndores
de leões q ue conheci tinha m sido, no
mlnlmo, cnpltíio <los cossacos <lo Twl'
o u coro nel elos hussardos do Rei, e
.tllsso os sens vistosos fa r damentos, os·
t ofodo~ com g lo1•losus m edalhas de mil
comba tes, <'1'11111 um nt est.ndo snflclente.

J ôTABflJ

~ua

D.

Camilo

Um s oldado da Brlgada . l\Illltar
reformado, _foi vítima, ontem, da agres'.
são lnsóllta de um leão . Mu itos perguntarão: "mas onde andava o soldado?" . É muito simples: a fim de abrantlar os lazeres da reforma o velho cabo ele esquadra adotou por profissão
a sedentária atlvldade de domador de
um circo. E tantas vezes foi o soldado na jaula que quase terminou n
s ua reforma no estômago de um outro reformado, o l eão. Dentro de mais
alguns dias a propaganda do circo
at1·apalhará a dos candidatos, destacando a frnse "o leão feroz que quase
comeu o seu domador" . Pelo q ue parece, o leão apenas começou a comer
o pobre doma dor.

(Da Fôlh a da 'l.-<lrdc de 16-7·50
1
-Ah! os doces lazeres de uma reforma merecida e ju sta ...
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TESTEMUND~L

Segundo Borges da Rosa, a presunção · de que os homens, em geral,
percebem e narram a verdade, . presunção que serve de base a tôda a
vida social, é também a base lógica
<le credibilidade genérica de tôda a
prova pessoal e do testemunho em
particular. Esta credlbllldade genérica que se funda na presunção da veracidade humana, é, em concreto, aumentada, reduzida, ou destrulda pelas
condições particulares, Inerentes ao sujeito Individual do testemunho ou ao
seu conteúdo Individual, ou à sua
forma Individual.
De um modo geral as nossas
ações são impulsionadas pelos interesses de cada um de nós, Interesses que
podem ser de ordem material ou de
ordem moral, cujas espécies variam a
cada momento em razão de circunstâncias impostas, multas vezes pelas
próprias condições biológicas Individuais. Não é pois, sem razão que, a
respeito do valo1· do testemunho,
assiin se expressou o Insigne jurista
Nelson Hungria "Nunca o testemunho
é a reprodução fiel de um fato objetivo,
pois não é condicionado apenas pelos
-elementos dêstes, senão por vários
outros fatores, quer físicos ou externos, quer fisiológicos, psíquicos ou
sensoriais".
Com base nessas possíveis deíl-éiênclas, foi que, naturalmente, afirmou Borges da Rosa " . . • . . . . . . . ela!
vem ser a prova testemunhal considerada a meretriz das provas".
A expressão testemunho na am-plitude de sua acepção slgn1fica qual.quer tipo de prova que afirme a
existência de um evento. Testemuubn
·em . seu sentido próprio, significa o
Individuo ch amado a prestar declarações em tôrrio de um determinado
fato.
A prova testemunhal é colhida,
,geralmente, por· escrito através de depoimentos e de declarações feitas perante a autoridade e reduzidas a termo pelo respectivo escrivão, têrmo que
deve ser assinado pela testemunha ou por
.outra pessôa a seu rogo, quando não
puder ou não souber escrever. E.xcepclonalmente, podem os depoimentos
-0u declarações s e r
remetidos às
autoridades, por escrito, sem que a
testemunha compareça perante a au-
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Compilação do Maj. Barros
MARTINS
Prof. do CAO
torldade.
Isso acontece quando tais
depoimentos dev11m ser prestados por
pessoas qué, a vista de suas altas
funções, não podem ser obrigadas a
comparecer perante a autoridade. · Não
é permitido que a testemunha leve,
previamente, escrito o seu depoimento, entretanto, poderá ela consultar a
notas e apontamentos· sôbre determinadas circunstâncias.
Duas espécies de testemunhas se
destacam desde logo. A testemunha
de vista, isto é, aquela que viu o
fato e assistiu o seu desenrolar e a
testemunha que ouviu dizer, isto é,
aquela que teve conhecimento do fato
através de informações ou comunicações da vítima ou do acusado.
Em "A inYestigação Criminal e os
Métodos Cientmcos", E. Locard ensina que a eYolução psicológica que
constitue o depoimento de uma testemunha de\•e ser analisado numa série de tempos, por . êle decompostos
da seguinte forma: Sensações Percepções Fixação - , através dos
quals, quem ouye a testemunha, deve
avaliar o ·seu valor.
Analisando cada uma daquelas séries, o mesmo autor, assim as especifica: S.<L.~ÇõES visuais e audltl·
vas; PERCEPÇõES tãteis, algoestéslcas, olfativas, auditivas; visuais, clnemátlcas, plãstlcas, cromáticas;
FIXAÇ.3.0 emotivas, · fleugmãtlcas,
Jnstãvels, psicopatas.
Corno corolário dessas séries, temos e ntão a EXPRESS.'iO, isto é, a
narração do fato testemunhado que
vai ser feita dentro de um destes
três grupos: as Imprecisões, as exagerações e as deformações yerbais,
nos quais a testemunha pode Incidir
involuntàrlamente.
·
As exagerações, resultante da tendência constante ele suprir determinados pontos !memoriados com pontos
Imaginados ·e Incorporados na narrativa; as . Imprecisões pela perda de detalhes que se !nadaptaram a testemunha, detalhes que não lhe ficaram na
memória, por qualquer circunstância
(desatenção, incompreensão, etc); deformações verbais pela transformação
da lmágem mental ou dos conceitos
em llnguagem falada, multas vezes resultante de conhecimento Imperfeito e
deleitoso do Idioma.
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Não se d eve esquecer também que,
t est emun ha não pode
n a prática, a
ser cons ider ada como u m ser Isolado,
quand o assist e o desenrolar de determinado fato . No
primeiro momento
pode ela n ão e star soslnha, pode mesmo es ta r
cercada
de várias outras
p essôas e , fa t almente, essa fração de
coletividade obedece as leis impostas
p ela p sicologia das m u ltidões, Isto é,
tende
par a uma
con cepção comum
do fat o .
Nestas condições não p ode constit uir s urpresa o !ato de u m h om em
culto, incluld o em uma· multidão, adot ar, muitas vezes, o p onto de v is ta
da multidão,
t endo as m esma
percep ções e
descreven do-o d o mes mo
m odo . Aliás, a respeito desse fenômeno, escr eveu Dup r é, citado p or E .
Locar d, "A t estemunha-mu ltidão obs erva, inter preta e reage por forma diferente da tes temunha-indivíduo". Dessa forma s ão cr iados os ch amados
êrros coletivos que levam a m u ltidão
as vezes a m altratar a vítima e outras vezes a i nculpar um inocen te .
Com relação aos depoimentos f als os, não é demais t ran s cr ever aqui o
que, a r espeit o, cita E . Locard: " Não
se deve p ensar que, depôr propos itaü e1u.1t:ult:,
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cebldo como cr im in oso. " A m entira, disse
Gr oss, tem multo m ais vezes por causa uma pequena fraqueza human a do
qu e uma real per ver s idade" .
Vários são os m otivos q ue lev am
uma t estemunh a a fa lsear a ver dade .
Alguns são lgn ób e ls, a m aior p arte
repr esen tam compromissos d iversam ente confessáve is. É n ecessário conhecêlos bem p ar a que se poss a compr eender como tantos h omen s, mult as vezes absolutamente honestos procuram
iludir a jus tiça a t ravés de depoimentos que n ão exprimem a verdade.
Os d epoimentos falsos podem ser
originados n o receio, afeição, lnterêsse, vingança,
corrupção e
paixão,
havendo ainda os d e origem patológica, ou sejam os prestados pelas h ist éricas, p elos m itómanos e os In fantis .
Segundo o eminen te mestre Nelson
Hungria, as t estemunhas são classlfl-

cá vels por tipos, ass im por êle defin idos: "O tipo observador é o que
vê e ouve con ate nçã o e sabe coordeO
n a r lbglcam ente a s ua expos ição .
d lscrltlvo é o que se compraz em
n a rrar os detalhes, mas sem cuidar do
seu
sentido ou sem relacioná-los a
uma idéia de conjunto . O superficial
é o que não r ecolhe nem d escr e ve sen ão os caracteres mais apare ntes e ,
" p er suma
capita". O
a inda assim
lmagln ntlvo é o que se distingue p ela n egligen cia da obser vação e predom ln io da Imaginação . O interpre tador
é o q u e se preocu pa em
explicar a
seu mod o os fatos, fazendo tudo conver g ir, e mbor a d ef ormadam ent e, à s u a
•• t eoria" ou
pont o d e vista . O erudito é o que timbra e m
m ostrar o
seu saber e expor sua op inião es peelallzada . O emocio na l é o q u e p or
s ua excitabilidade r ecolhe d os fatos
Imp ressão frag m ent ária, e s ua
ex pos ição é
q uase sem p r e
reticente p or
amnés ia . H á ain da os obs tinados, que
n ão admitem ja m ais o próprio êrro;
os tlmldos q ue são máus observadores, sempre pert u rbados "coram juclice"; os Yaldosos que gostam de faze r
sensação n ã o vacilando em n a rrar epis ódios que não
v iram,
notad amente
quau~V .,ê:: tl ata ~-:- crimes quê ã.Uâ.·
Iam a onlnlão
pública: os leYlanos
que não cu idam da ser iedade do q u e
dizem; os Ig norantes q u e não se fazem
compr eender e dão u ma falsa
Idéia dos acontecimentos; os prlmitlyos
sempre disp ostos a responder a firmativamente a tudo qua n t o se lhes per gunta ; os s ugestlon á Yels que s ão
os
coringas n o
p ôquer da
prova testemunhal . "
I sto posto, conclulmos que, examinada p or seu vários asp ect os, a p r ova t es temunhal apresent a u m
índ ice
de falibilidade altlsslmo, são percepções incompletas, Imagens Intr oduzidas
ou subs tltuldas, pala,Tas que atra içoam
as Idéias, r e cordações que se a pagam,
etc . Entr etan to n ão se pode r enunciar d efin itivament e a essa p r ova a
vis ta de es tar ela enraizada de form a
a bsoluta n os nossos cost u mes e n as
nossas leis, Impõe-se, e n tão, q u e seja
ela
rigorosamente
con t r olada
p elos
lndfclos .

Fernandes Costa
====:---
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Endcrêço TclcgráClco (' Fon ográfico: "F E RCOST A"
ALF iUATARfA Civil, .Militar, Colegial, Escot eiros e Serviços Públicos .
·F ABRICANTE: da afamnda cama d e made ira articulada (p ortátil) "F . e. ~;
Bon6s em geral ; Cinturões e Cintos para Militares, P o liciais,
Colegiais e u s o Civil; Bandeiras para inch adas e
desfile·
E s tandart<>s; Insígnias de· Comandos
de Unldndes Militares:
Material d e Equipamen to, Acampam ento, Alojam ento e Sapa '
El\[PóRIO DE Tecldos d e a lgodão e lã em geral, Casemlras, Linh os, Caml:
s ns, Cuécas, P ija mas, Mela~ . Len ços, Bot ões e Dis tintivos
borda dos e de m <!tal para Corpo1:acões Civis e Milltares.
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Ser POiícia

1

1

•.

Cel MEDEIROS DE AZEVEDO
(Trecho de conferência, transcrito, data vênia,
dos Anais da Fôrça Policial da . Baía.)
Com isso nenhum desdoiro .
Ser polícia é. ~epresentar a lei, manter a ordem e assegur ar a tranqüilidade . Ser polícia é esclarecer e fazer respeitar
as decisões da justiça. Ser polícia é velar pelas instituições e
garantir o poder público . Ser polícia é reprimir. gS decisões,
os motins, os tumultos . Ser polícia é exercer a autoridade.
Ser polícia é passar noites de vigília para que outros repousem . Ser polícia é trocar a vida pelo prazer de assegurar a
existência alheia . Ser polícia é trilhar ínvias estradas, vadear
rios, atravessar matas, galgar escarpas, transpor vales e quebradas conduzindo a segurança. Ser polícia é zelar pela inteireza moral d<!- sociedade, é assegurar a liberdade . Ser polícia é enfrentar o cangaceiro nas tocaias sinistras para lhe
mostrar o caminho da regeneração . Ser polícia é estar em lut a constante contra os malfeitores, assassinos, ladrões, trapaceiros, usurpadores, velhacos, libertinos e tôda a casta de contraventores e criminosos. Ser polícia é trazer consigo as chaves das prisões . Ser polícia é amparar a infância e proteger a
velhice . Ser polícia é contribuir para a educação. Ser polícia
é prevenir e reprimir o crime, é reformar os criminosos. Ser
polícia é constituir um dos índices de civilização . Ser polícia
é abstrair-se de si em prol do direito dos outros. Ser Polícia
é também servir a Pátria.
Por fim, ser polícia é ser tudo isso e se:qtir-se anônimo.
Bendito anonimato, o que oculta a renúncia, o desprendimento e a consciência do dever .

rsõ·ê"ri·o·ii·õ·i··Miii·rz-·rro·i:-1i
IMPORTAÇÃO

Secos e Molhados e Ferragens por atacado

Vol. da Pátria, 994
Telegramas e Fonogr. «GERTIG»
Cx. Postal, 671 - Tels. 5158 - 9-1234
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Importância da Educação Física, na elevação moral de um povo.
Major. Octacllio Moura ESCOBAR.
Prof. de Ed: Física
A guerra através de todos os tempos tem sido uma determinante na prãtka da Educação Física, vi8ando a pre. paração do povo, para a sua própria
defesa; em consequência, os métodos
sofrem as mais variadas modificações,
acompanhando a sua evolução.
Portanto, na eficiência de um métódo, reside a base da - elevação moral
de uma Nação, que zela pelo aprimoramento fís ico de seus filhos, a história, manancial Jnesgotlivcl de ensinamentos, tem mostrado a influência da
Educação Física nos destinos dos povos, e, quanto mais eficiente os seus
métodos, tanto mais se elevam entre
os demais.
A Grécia, padrão de cultura, de assombrosa civ'lllzação, que o progresso
humano jámals conseguiu Igualá-la e
multo menos sobrepujâ-la, fez da educação fís ica, a base fundamental da
grandeza de seu povo, que era o mais
forte, o mais belo e o mais valente daquela época.
Ela forneceu a o m u n d o, o
herói lendário Felplpedes, que ferido correu Ininterruptamente quarenta e dois quilómetros, de Maratona à
Atenas, para anunciar aos Arcontes, a
vitória de Melcfades; Pintão, príncipe
da filosofia, atlétn perfeito, que na arena disputava com seus patr!cios a "Coroa de Louros", mais alto simbolo que
um atleta podia conquistar; e, Sócrates, atleta e
soldado heróico,
tanto
lutou no Estádio, pela conquista daquele símbolo, como no campo de batalha, em defesa da Pátria, conquistando o prêmio de "Bravura".
O Império romano conquistou a
Grécia, assimilou a sua cultura, aprendeu a dar, como eln, o máximo cul-

dado ao preparo físico de seu povo,
criando o tipo clássico do gladiador,
pa.ra<líi:rua da fôrça e resistência; for·
mou suas legiões invencíveis de guerreiros destemorosos.
Em 1814, os prussianos, comanda·
dos por :S!Ucher, foram vencidos na
batalha de léna, pelo aguerrido exército de Napoleão. Foi na Educação Fí·
slca, através do "Turn", de Jahn, que
a Alemanha procurou se revigorar para a desforra de Sandowa, Leipzig · e
·waterloo.
Em 1924, o govêrno alemão, tornou obrigatório os exercíclos físicos,
- nos estabelecimentos de ensino, desde o
jardim da Infância às Escolas Superiores; Instituiu, também, nessa ocasião, a
ficha escolar, pela qual se veriflcou
que as· crianças ao entrarem para a
escola primária, entre seis e sete anos,
tinham, em médla, um metro e oito centímetros de estatura; atualmente
. a média é de um metro e quatorze.
A diferença verificada; aos
quatorze
anos, ao terminarem o curso, era a seguinte: 1924, altura média, 1,46m; peso
38 kgs. Em 1936, 1,52m, com 42 kgs.
Além disso, os casos de moléstias tiveram uma reduçi!o de 30%.
Hindemburgo, quando no govêrno
da Alemanha, sendo um apóstolo convencido da Educação Física, achou
que o desporto efetuaria a unidade da
Pátria. Os nazistas, por sua vez, cuidaram especialmente da Educação Física, traçando um prog1·ama de execução para a sua juventude Hitler Youth - , que tinha por obj etivo
a construção da Novn Alemanha
Outro exemplo edificante da influência da Educação Física, na ·elevaçã_o de um povo, é dada pelos "So-
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kosls", da Bohêmla; "Sejamos fortes,
para sermos livres", era o seu lema.
Durante o tempo em que estiveram
sob o jugo austrfnco,
praticaram a
Educação Ffsica, preparando-se ~ra a
vitória, e ela chegou com a indepen·
dência da Tchecoeslováqula.
A Suécia, depois do método d e
Ling, progrediu de um modo notável,
conseguindo aumentar o talhe médio
de sua raça de 0,03 cm, e o mais im·
portante de tudo, é que evitou a de·
generescência alcoólica que ameaçava
o seu povo .
Os Estados Unidos, um dos pafses
que fez da Educação Física, a base
da educação de seus jovens.
Desde
1866, preocupou-se com o
p r oblema,
tornando, desde então,
obrigat ória a
sua prática, cm todos os estabeleci·
mentos de ensino .
orientou os proE , ainda mais,
fessores, no sentido de ser combatido
o uso do fumo e do álcool, monstran·
do seus malefícios para a saúde.
A guerra de 1914. deu um lm·
pulso notável à pratica dos exercfclos
físicos, sendo maior, na última, quan·
do o povo não estava preparado para
a guerra, e o Exército, além de redu·
zldo, não tinha preparo ffsico; era
preciso, portanto, aumentá-lo. A situação se tornou a larmante, quando con·
vocado o primeiro contingente de dois
milhões de homens, sõmente foram
aproveitados, um milhão, . porque o
r esto era lnaproveitável por diversas
doenças.
Então, em todos os setores, houve -u ma verdadeira corrida para a
educação flslca, fato jámals registrado
na história e, o preparo Cfslco foi su·
perado, devido ao espfrito colaborador
dos particulares, que tudo fizeram, para que em breve os corpos expedicionários estivessem, preparados para a
luta .
Pearl Harbour foi o ponto de
transição de um estado passivo a um
estado ativo . E, gràças ao preparo Cf.
slco dos exércitos aliados,
pouderam
desde o inicio das operações, assegurar a Democracia no mundo, contra
os reglmens Ideológicos Nipo-Nazi-Fasclstas.
A segunda guerra demonstrou ela·
ramente, que a prútlca da Educação
Flslca e dos Desportos é
lndlspensá·
vel, para que um povo possa subsistir e defender a sua soberania; e, pa·
ra res istir aos seus efeitos, os Exércitos adquiriram resistên cia, buscando,
nela, o seu inorul, para vencer cortinas e muralhas de aço, sem o que
seria lmpos!vel. Atualmente, bas eandose, nessa eXJ)erlêncla, tôdas as nações
procuram, cada vez mais, melhorar as
condições Hslcas de seu povo.
No Brasil, a Educação Física foi
hti pouco menos de um quarto de sc!culo lnclulda no sistema educativo,
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PORTO ALEGRE
tornando-se a sua p rática obrigatór ia,
em todos os Estabelecimentos de Ensino, representando, já, um fator preponderante de progresso e de grandeza.
Seus efeitos têm sido os mais promissores, enchendo de coragem e or·
gulho aquêles que batalham pela in·
clusão total no ensino do Pafs. É como se costuma dizer "melo caminho
andado", para concorrer diretamente
no desaparecimento da e-lebre frase de
Miguel Pereira, que proclamou, certa
vez, ao voltar de uma excursão ao
nosso hiterlan: "0 Brasil é um vasto
hospital"; sim, porque a! só encontrou
malária, opllação, tuberculose, lepra e
muitas outras doenças que ceifam,
anualmente, milhares de vida .
da Educação
Física,
A prática
consciênte, temos a certeza, transfor·
mnrá o lúgubre hospital, de que nos
fala o saudoso médico patrício,
em
fonte de alegria e de saúde, para o
corpo e para o espfrlto, através de
hábitos higiênicos e regeneradores.
Finalmente, podemos concluir que,
um povo que pratique Educação Física
consciente e tenha hábitos saudáveis,
6 um povo de heróis; é um povo que
jamais se acovardará, porque, tem,
antes de tudo, confiança em sL "A
fôrça f!slca é um dos elementos prl·
mordlals d:> vitória", disse Basnard.
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1° ten Thomaz José LOMANDO

caro Leitor.
Pretendemos manter nestas colunas, sob o título acima, um consultório à disposição de V. S.
Qualquer
apresentado
poderá V. S.
uma simples

assunto ligado à 11,ossa vida profissional e que lhe tenha
dificuldades de interp1•etação, preparação ou execução
obter nesta secção o esclarecimento desejado, mediante
consu lta a êste CONSULTôRIO BUROCRA.TICO.

Estaremos, além disso, em condições de fornecer-lhe i nformações
a respeito dos seguintes assuntos :
-

Textos de requerimen tos diversos;

-

Condições para m atrículas nos diversos cursos;

-

Programas para e:rame de admissão dos diversos cursos da Fôrça;

-

Textos legais de assuntos ligados à

nos~a

Corporação• etc ..

D este modo pretendemos p1·oporcionar aos nossos prezados l eitores
alguma cousa que lhes possa ser ú til, tanto para si pr óprios como para '·
um melhor desempenho de suas funçõ es. Só assim estaremos mais fra..
t ernalmente ligados, com essa amistosa troca de correspondência, por
intermédio da qual V . S. explicará suas dúvidas e dificuldades, formulancl o seu questionário, que será estudado eni face de nossa legislação
atual, recorrendo-se, quando necessário, aos órgãos oompetentes, a fim
de que nossas respostas sejam consignadas com absoluta exati dão. Assim, um fato individtwl, que m otivou uma consulta qualquer, terá
uma resposta quasi sempre de interesse geral, de vez que a dificuldade encontrada por uma praça, um gradtwdo ou um oficial poderá ser
com;um aos camaradas de um mesmo círculo, em vista da semelhança
de função ou de situação exist entes nos mesmos postos da hierarquia.
A ssim, caro l eitor, aquí está éste CONSULTôRIO BUROCR.4..TICO

à sua disposição. Envie sua consulta, que te1·emos o maior prazer em
r.espondê-la.
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Encarregado : 1.º ,ten TALTíBIO FERREIRA
Problema n.0 1 (PIRA DA PÁTRIA) . --· ...
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Na parte' interior
Discípulos
Nota ·musical - Diretoria de
Des temperar
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Natm;ezas
(L atim)
Que se r éfere a mantiméntos (ant.)
Pronome ~ oütra cousa _:_ Rõbert ·Taylor
Ofereço (inv) - tritura
Pedra de altar - escarnecer
Ali - Rio da Itália - duas iguais
Idealizem
Estúpido, idiota (Eras . )
Verme que se desenv olve no nariz (inv . )
Concedes - Serviço Regional de Turismo
Sufixo - nome de h omem
Minguante
Seguido - curso d'água - patriarca (inv . )
Beira de mar - açucena (inv.)
Possuirás - do verbo atesar
comedor voraz - um dos aspectos da Lua (inv.)
Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - socorro
Gracejo (inv . ) - Ca nal. rua (ant.)
Partidário da sÕberania da razão em política
Abominai - povoado do distrito de Santarém (Portugal) (inv.)
Batráquio (inv . ) - pedra de moinho (PI.) - sal de fruta (inv.)
Cuide - du as pessoas de sexos opostos
Conjunção latina - tôrre - pronome oblíquo

VERTICAIS:
1 - Troiano - hurnôres dos olhos
2 - E scolhido - espaço de tempo - máu uso
3 - Despido - satélite (Latim) - 4 consoantes
4 - Tesouro Nacional - gr ande rio da Rússia- brinquedo (inv . )
5 - Resplandecer - Maior - nessa cousa
6 - Pássaro - furar com trado (inv.)
10 - Afeito ao clima
22 - Peixe acantopterígio do Cabo
23 - Rei dos anglos-saxões, filho de Eduardo, o velho -- verrumões (inv.)
24 - E spécie de ave cotingides do Brasil
25 - Retardar (inv.) - pronome
26 - Épocas - fiz versos
27......: Nota musical - nota musical
28 - Sonolência letárgica - vem ao mundo
29 - Máu hábito corporal (inv.) - outra cousa
30 - Indispensáveis
31 - Medida antiga - Pêia (inv.)
32 - Hérnia do cérebro
33 - Enterramento
(Dicionário: Simões da Fonseca)
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CHARADAS
NOVíSSIMAS :
Não é velha a lenda de que: quem não fala a verdade não será

ouvido oittra vez. 2 -2.
No começo de uma felicidade, no meio de ·u ma prece, renasce a
confiança em Deus N. Senhor . 1 - 1 .
P adece a tua desdita calado, porque Deus só ajuda a quem é
martirizado . 2 -1 .

SINCOPADAS :
2 -

Jogo o jôgo da argola.

2 -

A fruta que apanho.

2 -

Uma classe social é 11..ma classe.
. T en . T ALTíBIO

CASAIS:
2 -

Naquela rua estreita e curta não entra o m agistrado.

2 -

Aquele dent e canino está seguro por corda .

2 -

O guerreiro entrou em com.bate com uma tristeza profunda.
P or que números devem ser substituídas as letras para que

a soma esteja certa?
O SORIO

-+- CAXIAS
BRASI L
Ten FILETO

\,.

PARA._ ô

L.EiTOR.
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·DÍPIUOS
Maj. Dorival Muniz REIS
É esta uma
modalidade de
provas eqüestres que diz respeito, principal e diretamente, aos
jovens cavaleiros militares, pois,
a êstes, um r aide h ípico deve entus iasmar, empolgar e fazer vibrar. Para os homens de cavalaria,
é treinando, regulando, andando
em distâncias determinadas, empregando suas montadas com habilidade e golpes de vista nos
percursos livres que levam ao
êxito e à vitória. Lembro que é
bom vencer, mas o interessante
é competir sempr e e cooperar
em quaisquer condições.
Preparar um cavalo de raide
não é fácil, requer tempo, muito
trabalho, vontade e abnegação.
Andaduras
r eguladas, pulmões,
músculos, dôrso e estômago, não
se faz em meses e sim em dois
ou três anos. ou mais.
_ Na República Oriental do
Uruguay e na República Argentina, o raide hfpico é sempre valorisado pelo grande número de
cavaleiros concorrentes ê . cavalos
.

n ormalmente bem preparados. Lá,
estas provas são consideradas de
uma importância primordial para
os jovens oficiais de cavalaria .
Aqui n 0 Rio Grande do Sul e no
Brasil. lamentàvelmente. não temos dedicado nossos esforços em
preparar cavaleiros e cavalos para longos percursos; é uma pena,
pois, contamos com meios: homens, cavalos e espaços para
distâncias mortas.
· Aquí no Es tado, uma prova
de raíde hípico deveria contar
sempre, no mínimo com 30 ou
60 concorrentes, pois é treinando,
competindo, perdendo ou vencendo, estudando e observando nossas montadas em estradas e através campos, que nos preparamos
para marchas futuras da cavalaria hipo-móvel.
·
O CAVALO - ALIMENTAÇÃO - TRABALHOS E 'CUIDADOS
O cavalo.com mais de 6 anos,
acima de 1,60, bastante sangue
inglês. tipo forte para conduzir

-

-
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85 kgs. , con stituição e a prumos
sem defeitos, calmo, saúde férrea,
andaduras rá'p idas, · trote elevado,
ma is de 333 metros por minuto
e resistindo fàcilmente esta velocidade por muitas horas . Todo
0 animal com menos de 20 .Kms .
por h ora, no trote elevado rápido,
andadura normal de raide hípico,
deve ser abandonado, porque dificilmente será vitorioso em competições entre bons cavalos e
experientes cavaleiros, em distâncias acima de 100 Kms ., com
percursos livres.
Alimentação - Selecionado o
cavalo que satisfaz as condições
essenciais inicia-se o forrageamento seguinte: às 6, 12 e 18 horas; em cada ração, 2 Kgs de
milho, 1 Kg de aveia, 1 Kg de
alfafa e 2 de pasto verde; isto é,
diàriamente, 6 Kgs de milho bem
quebrado na máquina, 3 Kgs de
aveia m olhada de dias, 3 Kgs de
alfa fa e 6 Kgs de pasto verde,
tudo bem cortado e misturado.
Trabalhos - E stando o cavalo já
selecionado e com estômago feito , conforme foi dito, todos os
dias, das 4 às 5,30 horas, trabalho ao passo e trote no cabresto; das 9 às 11 horas, trote largo na guia, das 15 às 16,30 horas. montado, 20 Kms. de passo
e trote elevado.
Cuidados - Após o trabalho todo o cuidado é pouco. Fazer o
animal voltar a calma normal,
exames, limpezas, báia, água e
cama para repouso é conforto do
"atleta" . Qualquer sinal de abalo na saúde, ch amar o veterinário sem perda de tempo .
Nada de corridas em velocidade, esta é que mata, vamos
reservá-la para a chegada livre
no dia da prova. Só iniciar os
trabalhos 2 horas após 0 animal
ter parado de comer. Trabalhar
um animal com estômago cheio
é uma estupidez que nem a
ignorância justifica .
O CAVALEIRO DE RAIDE
O cavaleiro de raide,

indis-
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cutivelmente. deve ser, não só
um verdadeiro "atleta no cavalo", como moral e físicamente
sadio, porque todo êxito depen.de exclusiva e diretamente destas condições.
Um homem moralmente viciado e abatido ou físicamente
fraco. não deve e não pode praticar essa modalidade de prova
que, muitas vêzes exige para
o vencedor um grande esforço e
quiÇá perda de muitos quilos, esgotamento êste, que abala até
cavaleiros reconhecidamente fortes e bem preparados . Eis a
razão pela qual o praticante de
tão belo e violento esporte deve
sobretudo ser morigerado e metódico, isto é, não abusar do alcool. das noites em claro, abstendo-se da prátic l dos demais
excessos, que tantc. prejudicam o
v igor físico e anulam a forma
adquirida em treinamentos árduos.
Qualquer bom cavaleiro, sem
estar em forma física e em perfeito t r einamento especializado.
longo e metódico, ao participar
de um raide hípico, pode ter
sua saúde abalada, quando não
v ier sofrer conseqüências mais
graves ainda.
Só os fortes e sadios devem
competir nestas "mar atonas hípicas", que duram várias horas,
do trote elevado rápido ao galope nos longos percursos, na
parte livre da prova, a mais importante, porque esta constitui o
coroamento de todo 0 esforço e
trabalho de longo tempo.
Se para o cavalo são necessários os indispensáveis exames e
o permanente contrôle feito sob
a r esponsabilidade do médico veterinár io, lõgicamente, a estas
mesmas exigências terão que se
submeter os cavaleiros, verificando-se at1·avés de exames médicos
constantes, sua perfeita e complet~ higidez, pois é somente ao
médico que cabe decidir e afirmar s e determinado cavaleiro
está ou não em condições de
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saúde para resistir sem prejuizo ·
tão grande esfôrç0 físico.
Dia da Prova

Dar valor real aos demais
concorrentes. estudando. observando, vigiando os melhores cavaleiros e cavalos, evitando seus
erros e precipitações, guardando
reserva elas conclusões e exames
feitos, próximo da chegada, seguir · sempre os elementos da
vanguarda, nos últimos metros.
QUEM TIVER CAVALO NÃO
DA UM PALMO DE PARTIDA,
a fim de, em condições favoráveis, surpreender, audaciosamente, tendo confiança e certeza absoluta n 0 êxito do rápido golpe
final, e. com total fé "no dôrso
dêste amigo", conduzí-lo como
mestre à vitória tão esperada.
mas, em condições exemplares,
dignificantes de um leal adversário, amante eterno da Nobre
Arte Eqüestre .
Jovem oficial ele nossa cavalaria, cuida e treina sempre teu
cavalo e êle te premiará no mo-

GAúCHA.
mento crftico, preciso · e útil_

União ~e Ferros S. A.
COMERCIAL E TÉCNICA
T E L E F O N E-S :
Escritório: 6598 - 5198
VENDAS: 4019 - 5369
CAIXA POSTAL, 9
End. Telegr.: UNJÃOFERRO
Ferro, Aço, Metais, Tubos,
Vigas e Maieriais p:i.ra Construoões, Cimento, Tintas, Artigos Sanitários, Ferramentas, Máquinas e
Acessórios para a Indústria lUetalúrgica.

o+
Rua V ol. da Pátria, 294 - 304
PORTO ALEGRE
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OSerwi~o Especial
Cap_ João Francisco SOFIA
O Serviço Especial surgiu nas Fôrças Armadas do Brasil, Inspirado no
próprio esp!rlto ele nossa regulamenta:
ção, Com efeito, outra nüo é a prco:
cµpação ele · todos os comandos, senão
a de prepararem seus bo.mep's, moral
e ílslcamente fortes, para ns agrur a11
elas mais complexos tarefas que lhes
slío Impostas, sej a na pa~. seja na g uer'
ra·, E nesse p::irtlc~lnr i\· \'l'rlgacl<1 Mfl!tar, com sua dupla flnallqade . pollcla!~
militar, quotlcllnnnmente sollcltacln pnr:i
rnlsteres var laclos, partlcularinente :na
luta Incessante ela . preser vação ela : ot·clem pública, mnls elo ' que a qualque1•
fôrça armado, excluslvnmentc dedlcaoa
a Ins trução mll!tar. cnbc promover' por
t odos os meios a formaé;üo do :unblen,
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te Indispensável de forma a atingir
aqueles objeth-os.
•
Coerente, · portanto, com · os· prlnctplos que têm orientado o desenvolvimento e o progresso das lnstltulções
n acionais, a n ossa Fôrça não poderia
olvidar os mais modernos meios· de
que se têm valido todos os grandes
"conclotleres" para umn experiência lo-,
cal cujos 'resultnclos só nos promete· n
certeza e' a segurança de a\.Inglrmos
uma .,i'nétn positl\'u.
, .Esta con\'Ici:ilo, Já arraigada, · rorma.nclo. como que uma místico, lmpôsse .de ., tal formn no espírito de nossos
chefes ((tce boje, decorridos pouco _mRls
dl! dois ,meses elo Inicio dns ntlvld;ides
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do S. E. tem-se a Impressão de se trator de uma velha organização, tais são
a receptlvldode e o entusiasmo Invulgares, revelados através das primeiras
manifestações dos comandantes de unidade, chefes de serviço, oficiais e pra·
ças da Fôrça, em geral, como o demonstraram à saciedade nas comemorações do "Dia das Polícias .Mllltares."
Hoje seria talvez supérfluo tecer
con siderações em tôrno dos objetivos
pretendidos pelo S. E. em sua orientação à nossa m!Hcla, pois que esta jã
foi realmente compreencllda pela totalidade de n ossos camaradas.
Queremos, porém, apenas a titulo
Informativo, dar-lhe conhecimento da
organização, objetlvos e orientação do
novel serviço, em conformidade com as
diversas m issões que lhe são atrlbultlas pelas últimas disposições legais que
reorganlsaram os orgãos de direção
da Brigada .
O S . E . da Brigada Mllltar , subortllnado à Ajudâncla Geral, da qual é
uma dependência com obrigações especificas, estã assim organizado: Chefia,
Secção de Esportes, Secção de Recreação e Educação Social e Secção de Publicidade e Divulgação.
Cabe ao S.E.: Colabor ar com o comando na preservação da capacidade
fls lca e do n ivel moral da tropa; prestar Informações à tro pa por melo de
publlcar;ôes, Irradiações, comunicações
verbais, sôbre assuntos de seu lnterêss e; promover a tllstração dos homens
por melo do cinema, rádio, representações, música, leitura, jogos, competições desportivas, danr;as.
excursões,
etc. ; ligar-se com os oficiais do S. E.
tlo escalão subordinado para orientá-los
no cumprimento de seus afazeres; e
orientar os ofícios religiosos na F ôrça.
Como se vê é ampla e variada a
atribuição regulamentar do S. E . . Dai
a sua distribuição por secções especiais, dlrlgltlas por elementos t écn icos
nos divers os assuntos com o fim de
atingir nas melhores condições o objetivo proposto.
Pode-se por outro lado, verificar
que as unidades e s erviços devem organizar seu próprio S.E., :illás com as
mesmas obrigações do seu homônimo da
Ajudâncla Geral, ressalvados tão s()m ente as restrições Impostas pelo seu
âmbito de ar;ão.
Não resta dúvida, porém, que, no
que diz respeito à execução o S.E. dos
Corpos é mols dinâmico do que o S.
E. da A . G. cuja função é mais de
organização e ori entação de atlvltlades.
I sto não Importa contudo em negar
dinamismo ao S . E . da A . G . por Isto
que, consideradas as condições especlollsslmas de utilização de nossos efetivos, esta ação dinâmica terã de ser
tomada muitas vezes por l!ste serviço
a fim de conciliar os interl!sses gerais.
Assim, por exemplo, vários e impor-
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tantes empreendimentos de extraordinário alcance para a
collmação dos
objetivos pretendidos estão em franco
desenvolvimento. Entre êles avulta· pelo alto significado o plano de colonlas
de férias destinado a proporcionar um
perfodo de férias nas melhores condições às praças da Fôrça, desde já estudado convenientemente a fim de atender, em futuro
próximo, também,
às s uas famílias. Como primeiras realizações, nesse setor, já dis pomos de local e m praia de mar (Tramanda!) e
na região serrana (Canela) com as rc;spectlvas plantas de construção a terem
Início, possive lmente no a no em ç:urso.
No setor de esportes, além da organização de um vasto programa, já
em pleno desenvph·lmento com os campeonatos regionais de voleiból para oficiais e sargentos, estão sendo ultimados os estutlos e providências para a
recuperação do "Estádio Gen. Cipriano" na Chãcara das Bananeiras, a organização do ginásio junto ao referido
estádio,
assim como dois centros de
recreação para os filhos de oficiais e
praças, um para a guarnição das Bananeiras e outro para a da Prãla de
Belas. O serviço não tem olvidado o
valor do cinema como
elemento recreatl\•o e, por Isso, já fez os necessários entendimentos com o S.E. da 3ª
Região Militar para a exibição de peIlculas de longa metragem em nossos
quartéis, tendo sido beneficiado recentemente com essa medida o 1º B.C.
O tea tro e a música s;io, por excelência, os elementos de grande s lgnifl<~ação e vêm merecendo o nosso maior cuidado, t endo o nosso serviço colaborado na organização de espetáculos
teatrais e musicais, realizados no 30
B.C. e . no Clube dos Subtenentes e
sargentos.
Outra não é a preocupação de vár ios comandantes de unidades que já
beneficiaram seu s homens com espetáculos os mais variados, proporcionando-lhes momentos de alegria, como se
pôde con statar últimamente .
Atente-se para êsse ambiente reinante em nosso melo, atualmente, e ter-se-á
verificado a Importância da Iniciativa do
a lto comando, criando e organizando
o Serviço Especial.
Cabe-nos, doravante, dar-lhe a forma definitiva que será grande ou pequena conforme a Intensidade de vibrar;ão entuslãstlca que até éste momento t em sido de exaltação. Dos res u ltados que alcançarmos nestes próximos meses ficam dependendo os resultados futuros.
Lembrem-se os nossos camaradas dos
grandes dias vividos no passado e do
que Isto custou em esfôrço e sacrlflclo
aos nossos antecessores.
Sejamos dignos déles nos dias que
correm.
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TÉCNICA
permanente e
,no prdpnõ local
dos interessados.
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O teatro e a diiusão da cultura
Ten GILBERTO Bueno de Carvalh o
A Brigada :Militar possui agora um novo Serviço, o SERVIÇO ESPECIAL. Êste, matém várias secções, entre elas a de "RECREAÇÃO", que tem a seu cargo: TEATRO, CINEMA, PINTURA, DESENHO e TRABALHOS MANUAIS DIVERSOS .
Cogitemos do primeiro (teatro), como um elos grandes meios de
difusão da cultura geral.
Em quase tôdas as cidades do Brasil se encontra~ disseminados grupos ou conjuntos dramáticos, que sob a direção de técnicos le\·am à cena:
dramas, comédias, cortinas variadas, operetas e até óperas.
Estas duas últimas, de custosa montagem (cenários e guarda-roupas) e mesmo a aquisição de cantoras e cantores líricos, tornam-se clif.íceis de serem apresentadas.
No entanto, as primeiras (dramas, comédias e cortinas ,·ariadas),
são apresentadas constantemente e muitas com yerdadeiro sucesso.
Como meio cultural, tem o teatro a responsabilidade. não só no
tocante à encenação da peça (quanto ao fundo moral. instrutiYo ou
crítico) , como ainda a apresentação dos atores que exige deles o máximo ele desempenho, tanto na parte técnica. como na pronúncia de
vocábulos e mímicas necessárias.
A dicção deve ser clara e correta e adaptada a um diapasão m édio, isto é, que não sobressáia em tom e nem se torne grave demais
(hoje esta parte já nos é um pouco facilitada pela colocação no palc~, de microfones ligados a alto-falantes).
Os- gestos devem ser naturais, excluindo-se, o mais possh·el a afetação, que além de tornar-se deselegante, ainda é passível de vãia ou
riso ele mofa por parte da assistência (platéia) .
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Tendo o ator que cuidar de tantos requisitos, mistér se faz seja
<lesembaraçado, calmo e talentoso, para que possa representar, com
;Segurança, o personagem que êle está encarnando.
Dentro dessas condições. tem o ator que forçar o intelecto, já no
·estudo da peça, já nos outros requisitos, de modo a facilitar em tudo
<> seu desenvolvimento, afim de conseguir sucesso ou pelo menos, o
.agrado da assistência. 1
Tiradente a parte técnica, resta-nos ainda a dlfusão da boa literatura, por intermédio das peças de grandes escritores; de livros, cujo
-conteúdo se adapte ao teatro; das poesias; dos melodramas, enfim de
uma série de meios que v.ê m despertar o interesse da platéia que lhes
assiste, pondo em destaque a beleza da obra, o fundo que ela encerra
.e o gênero a que pertence.
Há trabalhos belíssimos de vários autores brasileiros, que são fon·tes inesgÕtáveis de sabedoria, de conceitos sociais, de história e filosofia.
Citamos como exemplo: DEUS LHE PAGUE, de Juracy Camargo; O BRASIL, de Conde Afonsino, DEUS, de Renato Viana, etc. e
vários outros que honram a literatura nacional .
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Assistência social é como uma cessitados e às sociedades jâ ordama que através dos tempos ganizadas para o mesmo fim.
vem mudando de nome e efeito
Foi, então, quando as entidade apresentação.
des públicas começaram a tomar
Ela nasceu, propriamente, com a sí os encargos de auxiliar os
o cristianismo, com o nome de necessitados, que surgiu o nome
caridade com o qual veio até os com que conhecemos a tal dama
tempos mais próximos de nós .
- Assistência Social.
É uma espécie de ação de presCom o tempo, as instituições
tar auxílio aos necessitados, ten- particulares ou de direito públido como súnbolo impressionante co, que congregam determinados
a figura do Samaritano do E van- grupos de indivíduos, formando
gelho que descia de Jericó para classes profissionais, foram orgaa Samaria, encontrando no cami- nizando suas obras de assistência
nho um viajante que fôra assalta- social. para evitar que os seus nedo (jâ naquêle tempo havia os as- cessitados fôssem onerar com
saltantes, em número menor que suas necessidades às outras orgahoje, cremos) e estava muito fe- nizações de assistência.
rido. O Samaritano toma-o, leÉ assim que vemos hoje, uma
va-o a uma estalagem, manda que série de organizações de assistêno tratem e continua sua viagem, eia social: L .B.A.; S.E.S.C.;
dando, antes, o pagamento do SESI; SESME; etc. tôdas destipreço que êle julgou razoâvel tinadas a prestar auxílio social a
(dois dinheiros).
determinadas classes.
Isto era CARIDADE na alta
Nós, da Brigada Militar, t amacepção do têrmo. Serviço pres- bém temos a nossa organização
tado em benefício do próximo, essencialmente assistencial - A
sem nenhum outro interêsse s1;- I . B. C. M., afora outras formas
não o de fazer o bem e por amor de prestar assistência indireta,
a Deus, é o que se chama CARI- como o E . S . B . M., procurando
DADE, essa virtude cardial.
vender mais barato; 0 Montepio,
Com o decorrer do tempo ao garantindo nossas famílias quanlado da multiplicação dos recur- do chegar a nossa vez de ir pasos da humanidade foi aumentan- ra não mais voltar, e concedendo., como hoje, o número dos n e- do empréstimos, etc .
Tudo isso estaria muito bem
cessitados e então o povo foi se
organizando em sociedade com o se os homens, em grande númefim de prestar auxilio aos que ne- ro, ao menos. não fôssem maus
cessitavam, sem procurarem sa- em certos pontos. Mas assim não
ber de quem se trataya. de onde vi- é. tanto que muitas vêzes. bate à
~ou para onde 1a1~ . Os temporta de uma instituição de aspos . c~r-t~ as sociedades se sistência social, um indivfduo a
~~t1pllcam ~--Os--.n~itados qu~. pela maneira de falar e a
de bém, .surgmd~ ~ necessldade- .apresentação, serfamos capazes de
. a~ entidades pubhcas - o mu- dar a nossa própria camisa do
~!;.~~º· o Esta~o - também_ pas- corpo; mas se formos examinar
a organizar estabelec1men- bem de quem se trata chegaret~ir p~ra p:es?r carid~de, distri- mos a conclusão de qu~ o tal neens mdispensáve1s aos ne- cessitado de nada necessita. ou
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por ser um indivíduo preguiçoso
ou por não desejar trabalhar, procurando viver à custa dos benefícios da assistência social.
Daí, então a necessidade que
tiveram as entidades assistenciais, de procurar saber se os necessitados eram mesmo necessitados e se, quando realmente necessitados, utilizavam bem o que
recebiam como auxilio, complicando, então, a história, pois além
de prestar o auxilio ainda deviam as instituições saber a
quem prestavam e corno era utilizado o que ofereciam corno auxilio. Mas isso já era urna tarefa

mais delicada, pois os agentes de
tais indagações nem sempre sabiam fazer tal serviço e não raras vêzes, a 0 envés de auxiliar a
instituição, defendendo-a da exploração, fomentavam-na, por imperícia funcional ou desprestigiavam o seu nome e valor.
Foi assim que surgiu a necessidade de criarem-se os Corpos de assistentes sociais, para
exercerem misteres de assistência social e com êstes, a racionalização da assistência, acabando
com o empirismo do passado:
Surge, então, o que chamamos
hoje: Serviço Social.
·

• 8 pés cúbicos
·• S anos de garantia
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"Direção do DR. GEVALDINO FERREIRA
Virdor do SEl'\AI

BRIGADIANO
Sou da Brigada altiva, o impávido soldado! . ..
Alicerce sadio que disciplina expande!
- Pioneiro inconfundível do dever sagrado!
- Sentinela que cuida as plagas do Rio Grande! . ..
.
Nas lides da caserna ou em cima das coxilhas,
No rutilar da paz, nas bordas do "entrevera",
Nas horas de descanso, ou noites de vigílias,
Invo co sempre o bem do povo brasileiro!
-

-

Foi pobre o meu. nascer, sem pompas e sem luxo,
Porém, mantendo a fibra dos centauros guapos . ..
Cresci sôbre o borralho do fogão gaúcho,
Mantendo as tradições dos manes dos Farrapos!
Sou filho dêsses pauos, onde o minuano
O corpo retempera com frígidas lufadas . ..
E onde se conserva altiv o e soberano
O orgulho, ao relembrar as tradições passadas!

'

Sou filho dessa terra - berço dos 1],eróis
Que os numes acenderam para a liberdade!
Deixando em nossa história, os rutilantes sóis
De exemplos, imitados na posteridaác!
Se o fogo do canhão ott a carga da ?'ne~rai:'tc.
As hostes vão varrendo em m orticínio in~ :-!i< C ...
Mett corpo se transforma em sólida mttralha . . .
- Exemplo que se encontra em cada brigadiano!
E sinto-me feliz, einbora que desande
A roca do destino e torne-se-me hostil . ..
Eu fitarei os céus, pensando no Rio Grande,
Baluarte da defesa ativa do Brasil!
Filho dos Pampas

ó

1
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~umando
Gevaldino Ferreira
Um, certo dia, por curiosidade
bem sem malícia o que inda em mim persiste,
Num gesto cheio de simplicidade,
Falei a um poeta que fumava, triste:
- Dize-me, 6 poeta, que mistério ex-iste
no cigarro que tragas com vontade.
Sempre que o pões à bôca ficas triste
e triste fazes v ersos de saitdade . ..
O poeta olhou, sorriu, foi respondendo:
- Ah! se tu visses o que estoit vendo,
talvez fimwsses mais do que eii fumei.
N essa fumaça que se vai espalhando
eii v ejo a pouco e pouco se farmando
a imagem, da mitlher que mais amei.

Orígem

Nilo Aparecida Pinto

No velho Portugal, ao sol do Minho, '
- Be1:ço onde vinhas e trigais plantou Veio à luz desta vida o bom velhinho
Que foi meu pobre, meu paterno avô.
Foi-lhe o Brasil o seu segundo ninho . ..
E , quando a Morte os olhos lhe cerrou,
Seguir o seu exemplo, em meu caminho,
Foi o único bem que me debmu!
Velho bom! Quando em ti medito a fundo,
E sinto em mim as penas que sentist e,
Percebo que, no exílio dêste mundo,
Te deve os cantos da minh'alma inquieta,
Que, se teu sangue é que me fez triste,
Foi a tristeza que me ,fez poeta!
-39-
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A' memória veneranda do Cel. Afonso
Emílio Massot, pioneiro do aprimoramento técnico-p rofissional dos quadros da
Brigada Militar, dedica, mui respeitosamente, o autor.
E SCREV EU: "Orecíc-al-Said"
Luzida esti rpe de i mortais cruzados,
Que a galhardi a do gaúcho estampas,
Guardiã dos m anes do !Jrasi l, sagrados,
Por sôbre a imensa vasti dão dos pampas.
Qtle imp orta a morte teus f iéis soldados,
Imobili ze na inação das campas,
Aos atros pár amos de Marte alçados,
Se a vil i njúria ao pátrio solo, encampas?
Jamais troar de i ndômita metralha,
Ronbou, à f úria i nsana da batalha,
O ar dor das tuas host es ag1lerridas;

1t 1

•
1

Jamais das conmllsões na adversidade,
Olv idaste a per.f eita i ntegridade,
D a altiva Pindorama, por que lidas!

r

~
1

1
-
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BRIGA QA ,

* SEGUROS DE VIDA
*

VIDA EM GRUPO
U\"'CJ!JNDIO
~
* LUCROS CESSANTES
* TRANSPORTES
* ACIDENTES PESSOAIS
*ROUBO
* RESPONSABILIDADE CIVIL
* AUTOMôVEIS
*VIDROS
"-'ACIDENTES
DO TRABALHO

*

,G~úCHA

Em mais de trinta anos de existência a COMPA.~H
INTERNACIONAL DE SEGUROS vem mantendo,
mo um símbolo. êste lema que justifica o renome de q
goza. A companhia também está operando nas cart
ras Vida e Vida eni Grupo e ramo de Lucros Cessante
Desde sua fundação liquidou os sinistros com a
xima correção e solicitude, na importância de cento
noventa e seis milhões de cruzeiros tendo constitui
reservas de mais de cem milhões de cruzeiros, para
s empre · proclamada sua Competência, Idoneidade e
gur:mça.

INTERNACIONAloE _SEGu~o

càMPANHl.A

Sede: RIO DE JANEIRO
Inspetoria Regional do Rio Grande do Sul.
. RAMO VIDA
Av. Borges de Medeiros, 261 - 9° Andar
PôRTO ~ ALEGRE
-41 -
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Dlre~ão lle SAIY SCAUNTE
Arllcnllsta 11• Dljrle lle 1Vellcl1s

LUA CHEIA
CAUSO
O causo que vamos r ela tar
Recortada n a folhagem, a lua, que
rola preguiçosa pelo céu, parece a ro- é o daquele baiano que velo ao
seta rendilhada de uma ch ilena de ou - Rio Grande do Sul, louco por
conh ecer bem de perto a vida
ro, muito velh a.
Uma brisa oculta dobra os pasti- dos gaúch os. Na estância onde
çais e o múrmúr io de águas onde o se hospedou, indagou tudo o que
luar se derrama e brilha mistura-se ao podia, quer endo ficar "entendicanto r epetido e estridulo de sapos e do" o quanto antes. O que mais
de grilos.
ligeiro apr endeu foi o n ome das
Há uma ser enata de cantos e sus- peças da indumentária regional:
piros brotando do silêncio pesado des- a bombach a, a gualaca, o barta noite de lua.
blcacho, etc. E lá um belo dia
Longe, um quero-qu ero grita. Os resolveu experimen tar a grande
sapos, em sobressalto, cortam o canto emoção: montar a ca valo! Resole pesa ainda mais o silêncio sôbre o veram pr egar-lhe uma peça e
rangido· dos grilos.
lhe deram um cavalo a parenteUma luz quase morta brilha no gal- mente manso, m as que, tocado
pão e some. As dobr adiças enferruja- p elas esporas, "bab:ava a cabedas de uma velha cancela gritam de ça em aegulda". Encurtando a
.súbito e 0 vulto negro de um tropeiro h istória, o baiano n a quele dia
se recorta no luar .
plantou uma "figueira" daqueA água da sanga br ilha e desliza, las. Mas nã o se deu por vencinum cochicho de segrêdo .
do. Quando foram socorrê-lo,
Súbito, irrompe o · canto forte dos apontou um dos loros, que tisapos enamor ados da lua, dessa mes- nha rebentado, e o r abicho, tamma lua inacessível, preguiçosa, e r en - bém rebentado, e disse: "Eu não
dada como a roseta de uma velha chi- caí, não. A sela 6 que n ão preil
lena de ouro, que um cavaleiro au daz tnva n ão. Quando rebentou a
perdeu, um dia, em façanhas remotas "gula da trepadeira" e o " bare gloriosas .
blcacho do r abo", cu tive de
Ther eza de ALMEI DA me apear" ...
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TRADICIONALISlllO

Deus fez o mundo bem feito,
Fez tudo, tudo perfeito;
Fez tudo como se quer.

"Tradicionalismo é o movimento popular que v isa auxiliar
o Estado na consecução do bem
r coletivo, através
de ações que
· o povo pratica - mesmo que não
se aperceba de tal finalidade no sentido de reforçar o núcleo de sua cultura; graças ao
quê a sociedade adquire maior
solldez e o indlvfduo
adquire
maior tranqüllldade na vida cm

comum . º

L.

C.

Fez o pago e a coxilha,
Prá um coração Farroupilha
Deus fez a China-mulher.
Fez o cavalo crioulo,
Prá faca fez o rebolo
Fez tudo que é diversão.

Barbosa Lessa

Qnadl"inha ganchesca

Bochincho, tava, carreira,
Fez o poncho a boleadeira,
Fez rodeio e marcação .

•
amõ.-

O
qnc to me tinhas,
Não era prá eu te teJ:;
E o amor que tu me tinhas
Não era pra tu me ter.

Também fez com que o Gaúcho
Aguentasse o repucho
Numa parada qualquer.

Fllosofla crioula

Tivesse fé no cavalo
Pois é seu melhor regalo,
Arma, 'Cavalo e Mulher .

"Casamento é como fumo em
r a m a: a primeira v olta é boa e
o resto s e fuma p ara não botá fora."
'
"Sogra e
ponta-de-arado só
presta embaL"Co da t erra ."

1

Deus pensou, fez direitinho,
Fez também os passarinhos
Prá enfeitar a natureza,
Prá enfeitar o céu azul.

Compar ação gaúcha
"Incomodando como pulga em
fundllho.''
·
" Mal agradecido como viúvo
que casa de no,·o.''

Mas de tudo que é bom no mundo,
Deus fez no Brasil, no fundo,
O ~eu RIO GRANDE DO SUL!
,_ _ _ _ _ _ LAURI DOS SANTOS

Prá tica campelra
" Quando um ga úch o passa n a
estra da, a galope, em • ponto de
m elo clla, com o s ol quente, é
caso de m orte o u o cavalo não
é dele . "
"Sab ugo no p escoço de r e z
pes te ada é o m esm o que nada . "
Gl'os sura
"A

mulher é

asshn

mesmo:

si se percurn, ela matrereln. O
melhor ó deixá-ln que se che-

gue de por si. Pois não vil a(
na coxllha? De uma ponta de
touros, a vncn vnl lamber n ore·
lbn do que gosta . . . "
Vieira Pires, ln "Querêncla.''

'

GAúCHA

His tória
"Ca n nbarro, num entrcvêro, ia
desfe rir o golpe fatal num solda do Inimigo, mas notou-o para·
llzado de medo . Seu braço herc úleo não era p ara fracos. E
Cana b a rro gritou ao s oldado:
"Fuja por aquela canhada, ami·
go!"
Alfredo Varella, ln "Pátria"
R ecorto
"Os larrnpos fornm os pl'imelros criadores do nossa llberda·
de 11olltlca.''
Olnvo Bllac
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Inaugurado n1oder110 e co11ior1ável ediiído de
=: a11ar1s. conslruitlo 11ela Brigada Militar -

-

T
i

1

Edi fício de Apartmnentos. Fachadas p,rincipais·
Entre ns Inúmeras fcstl,·iclndes leYadas a efeit o pela Brlgada ?llllitm-,
por ocasião ela passagem elo " Dia d a,;

mero de vinte famílias.
ºBrigada Gaúch n," pnra conheci·
mento elos nossos leitores e
comp!e
ment:mdo a rápida notícia acima lnscrlcla, t t·anscrc,·e, na íntegra, o que a
respeito publicou o boletim elo Comanclo Geral da Fôrça:

P ollc in" :\lllitnrc"'", trnnscorrlclo a 2 1
de Abril último, data cm que se r e,·e·
renciou a memoria ele Tlrnclentcs, Patrono <las P .?\1., clestacou~sc n inaugura.
çüo do Edifício de Apartamentos que a
atual admlnlstr açüo da
Fôrça
fez
construir para habltaçiío de seus oficiais, representando o evento uma bela conquis ta e uma grande rcallzação
no terreno social, po is velo proporclon ar nos seus ser vidores residências
confortá\•els, higiênicas e
ele aluguer cs accssf\•cls e proporcionais aos vencimentos ·elos seus inquilinos, cm ml-

"lNAUGURAÇ,\.O
APARTAllrEXTOS

DO
ÇõES

.

....::... 44

EDIF1CIO DE
COi'\GRA TULA-

Com a presença dos Exmos Snrs.
Gen Ernesto Dornelcs, Go,·er nadot· do
Estado, Dr· Thcobaldo Neumnnn
Secretário do Interior e J ttstl""•
' i\'I~j
.
>"
u
Brlgaclelro Altair E . Rossan yl, Cmt da
5 ·" Zona Aérea, Cmts. ele Unidade e
CJfürêS de Servlço, grande número de
~

BR IGADA

GAúCHA

1
O Governador do Estado cortando a fita simbólica.

..

_

oficiais da Fôrça e fam!llas, foi inaugurado no dia 21 de Abril p. findo,
o Edifício de Apartamentos, construido pela Brigada Militar, com recursos
proporcionados pelo Serviço de Intendência. Falaram na ocasião, dizendo
da óportunldade e vantagens que trazia para a Fôrça e s eus oficiais essa
construção, o Cel. Jttlio Danton Canabarro Trols, Chefe do S . 1. e êste
Comando . Tiveram , t ambém, pala\-ras
de elogios à admlnlstrac;üo da Fôrça,
pela realização da obra com s eus p róprios recurs os, o Go\·crnador do Estado e o Secretário do Interior.
O edifício que foi construido cm
terreno do Estado, sito i\ es quina ela
rua Gen . Canabnrro com n rua Siqueira de Campos, tem as seguintes características:
- Nl'.tmcro de pa,·lmentos
4
- Superffcle de cada pa,·lmento - -Jj4m2
- Nl'.tmero ele apartamentos por piso - 5
- Nl'.tmcro total de apartamentos - 20
- Superfície total
l . S16m2
O seu custo foi tlc np1·ox lmnda mentc dois

milhões e quatrocentos mil cr uzeiros.
não estando inclulda nessa lmp ort:1ncla parte da mão de obra (instalações
elétrica e h idráulica, colocação de aberturas, etc.), serviços êsses que foram
executados pelos operârlos da Fôrça,
bem como o for necimento de 420. 000
tijolos feito pelo S. I.
A planta do Edifício é de autoria
do Ten . Cel. Dr. Ernesto Krleger, que
foi também o iniciador da obra, cabendo a fiscalização de quase tõda a
cons trução ao 2.0 Ten Solon P elanda
Franco. A obra foi supen•lslonada e
tôda ela custeada pelo Serviço de Intendência.
Tôdas a s despesas com o edifício
foram pagas, nada devendo a Br igada
Militar ou o Serviço de Inten dência ao
Comércio, ou aos empr eiteiros.
Em conseqüência,
congrat ulo-me
com a Brigada, por mais esta r eal!znc;ão que, além de contribuir para a
solução do problema de m or adia do
pessoal ela Fôrça, constitue um maior
aumento cio patrimônio cio Estado . ".

rr.;;biüá;i;..itiãiill·~~·Iid~~l

i
i
i «DJ\l r\!EJ\RIOflTLf\.l\lTICO»
Ed, Sulacap -

62 andar -

PROPRIETÃRIA DO
•

Sala 608 -

Fone 4240

i

Situado a 18 lims. no sul de Torres :

...

Lotes a partir de CrS 6 mil
Financiamento de censtraçães

~+.+.M. .~~.+H~~. .~. .~•++++•• ••• •
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Despediu..se da Brigada Militar o Gen. de Ex. ODYLIO DENYS,
ex..comandante da Zona Militar do Sul
Por ter de seguir par a a Capital F ederal, onde iria desempenhar n ova e importante comissão
no seio do E xército Nacional,
compareceu ao Quartel General
desta F ôrça, a 15 de m ar ço último, o Exmo . Snr . Gen . de E x .
ODYLIO DENYS, ex-coman dante
da Zona Militar do Sul.
Su a Excelência, após ter sid o recebido pelo Comandante Geral da Brigada, foi conduzido ao
Salão de Honra, on de já 0 aguard avam os 'Com andantes de Unidade, Chefes de Serviço e oficialidade do Q. G., estabelecendo-se,
ao m esm o t empo qu e er a oferecida uma t aça de Champagne
ao ilust re v isitante, uma amável
e cordial palestra .

O Cel. Venâncio Baptista, usan do da palavra, 'fez m erecida
exaltação dos excepcion ais serviços prestados ao Exército e à Nação pelo Gen. Denys, manifest an do, con comitantement e o p esar da Brigada Militar pelo seu
afastam ento do Comando da Zona Militar do Sul.
Em resposta à sau dação que
lhe foi feita, Sua E xcelência , em
t ermos encomiosos à n ossa Corpor ação, r essaltou o papel relevante desempenhado p elas POLÍCIAS MILITARES, encerrando a
sua oração com a s seguintes palavr as: "Instituições eternas pela

necessidade cada vez maior de
suas existên cias e de modo especial a BRIGADA MILITAR, pelo

Foto colhida p or ocasião da visita de despedi da do E xmo. Sr.
Gen. de Ex. Ody lio D enys, ao deixar o Coman do da Z .M.S.. Com
a p alavra S. E x cía.
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BRIGADA
seu espírito, por sua história e
tradições imorredouras."
ko retirar-se foi Sua Excelência acompanhado até à saida
por todos os presentes.
A tão ilustre e nobre camarada. cuja presença entre nós foi
sempre motivo de orgulho e satisfação, "Brigada Gaúcha" envia,
na oportunidade, as suas saudações .

REFERÊNCIAS À
,..,.. BRIGADA MILITAR,..,..

GAúCHA

Livraria SCHAPKEPAPELARIA, completo
sortimento de material de
escritório e estudantil.
LIVROS DIDATICOS
ROMANCES, ETC.

ARTES GRAFICAS E SECÇÃO
DE LITOGRAFIA
Oficinas e Escritórios:
RUA CRISTOVÃO COLOMBO, 190Z
Escri16rios 2-1632

O General de Exército
ODl'.LIO
DENYS, ao deb:ar o Comando da Zona l\lHltar do Sul, en\·lou mensagem
ao Gove rnador do E s tado elogiando a
Brigada i\filitar,
Dada a import!lncia do s eu conteúdo e honrosa proced ência,
"BRIGA·
DA GAúCHA" t e m a grata s atisfação
de transcreve r, na fntegrn, a m " n sagem que o Exmo Snr. Gen. de Ex .
Odyllo D enys , no de b:ar o Comando da
Zona i\llllta1· do Sul , e nviou no Exmo.
Snr. Gove rnador do E s tado, consignando um e 1oglo à FOrça Pública do Rio
Gra nde do Sul:
Zona i\11" i\finlsté rlo da Guerra lltar do Sul Quartel Gene ral
Oficio n .• 50 - CP Põrto Alegre,
RGS 18 l\lar 54 Do Comand ante
da Zona i\Olitar do Sul Ao Exmo
Snr Geu Ernesto Dornelcs, DD Gove rnador do E s{tado do RG Sul - As·
sunto: Louvor (comunica) - 1 Ao
partir para a Capital Fede ral , a fim
de exercer o Comando da Zona l\1111·
tar do Leste, honrosa coml.s são para
a qual fui designado p elo Exmo Sr
Presidente da República,
quero cnm·
prlr o grato dever de comunicar a V
E:i.:cla a boa imprcss:io que guardo da
Brigada Militar do Rio Grande d o Sul.
2 Considero o
Coronel
Vcniln clo Baptlsta, digno Comnndnnte da
, ·nlorosa e tradicional FOrçn Pública
tlo Rio Grande, um oficial do estirpe,
na altura de estar li frente de uma
organização militar, cuja história 6 um
ac(\r\'O de serviços n u pnz e na guerra, com sncrl!fclos de sangue peln
ordc m, l>Clns Instituições e pela tranqullidatle, n iio só do Estado, como da
Plitrla .
D4

Telefones: { Olicilm

Vendas a varejo e por atacado
Rua Vol. da Pátria, 604 (Ed. Ely)
Telefone 5303
P ossuJ o Corou el Venâncio Baptlsta a centuado espírito militar, ao par
d e alfa capacidade de comando e de
trabalho . Dedicado li s u a FOrça, mau·
tem uma s ubordinação e
dlsclpllna
consciente e a necessária coesão p ara
que a tropa sob s ua direção possa
cumprir, como o faz com exito com·
ploto, s uas altas finalida des na paz e
esteja cm condições de a t ender a ou·
tros ch amamentos necessários.
Ao Coronel Ven!lnclo Batista, e
seus dlgnos comandos apresento meus
louvores pela situação destacada em
que se encontra a Brigada Militar do
Rio Grande do Sul.
3 Queira V Excla Exmo Sr GoTel'n ador, receber meus cumprimentos
pela tranquilidade e segurança com
que o Rio Grande do Sul ponde con·
tar, graças no forte orgão armado qne
possui, de prevenção e repr essão à
vlolnção da Lei.
4 - Solicito n V Excia queira t er
a bondade de mandar transmitir no
Comandante da fôrça estadual, asshn
como a todos os escalões sob o seu
com a ndo, ns referôncias que aqui rcg lstrel. (AB) General de Exército
ODYLIO DENYS - Comandante dn ZoMilitar do Sul".
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Presente grande assistência·

Conforme já tivemos oportunidade de nos referir, grandes
festividades assinalaram na Brigada Militar a passagem do "Dia
das Policias Militares", tendo as
unidades e serviços cumprido extenso programa cívico-des portivo
e social.
No 3.o B. C., a tradicional
unidade da Práia de Belas, constituiu parte alta da programação
levada a efeito um interessante
"Show ," cuidadosamente elaborado pelo 2.0 Ten Fernando Fa-

-

rias da Rosa. encarregado do
S.E . daquela unidade .
Por falta absoluta de espaço.
o que lamentamos, não nos é
possível enumerar o variado repertório apresentado e que agradou em cheio à numerosa assistência que foi aplaudir os nossos camaradas do 3.º B. C. . Inserimos. porém, dois clichês que
nos dão conta de uma cena de
um dos aplaudidos números e da
assistência.
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MAIS UMA VÍTJMA DO DEVER
I nf elizment e, " B rigada Gaúcha", logo em seu primeiro número, ao inici ar
o noticiário da F ôrça, apresenta 1tma
página tarjada de negr o. É que 0 seu
dest ino, int imament e l igado ao da B r igada M i li t ar, vive
s1las t rist ezas.
R egistramos

as suas alegri as e
aq1tí,

com

pr of1mdo

pezar, o desapareci11ient o t rágico de
nosso convívio, do asp. a oficial JENNER SALDI D E

OLIVEIRA L E ITE.

O trist e acontecimento da manhã
de 24 do corrente, que cobri1t de litt o
a n ação bra.sileira,

e.~giu

o se1t trib1t-

to rle sangue também da B rigada M ilitar e nesta, escolheu um j ovem esp erançoso, que recém iniciava

sita

car-

reira no oficialato da Fôrça.
Vitimado p or um ·ti ro mortal na cidade de Passo Fundo, qitando,
juntament e com fôrças do 3.º RC e do Exército N acional, procurav a
manter a ordem, alterada com a tentativa de empast elamento do jornal " D iário da M anhã", o aspiran te J enner entrou para a eternidade
como entram os her6is: aureolado pelo r esplendor dos eleitos do T odo Onipotent e.
Na juventude dos se1ls 24 anos, n o início de uma carreira que se
an t evia brilhante, ei-Zo sú bi t a e tràgicament e arrancado do conv ív io
dos seus camaradas, elos seus amigos e da sua família, para os
quais s6 a sua par t e material se despediu, por que seu nome e sua lembrança jamai s se apagarão, visto que serão r ecordados como exempZo
a seguir .
" Brigada Gaúcha" genuflexa-se compungi da, ante seu jazigo eterno, no qual deposita, carinhosamente, as flôres da saudade e sussurra,
contrita, o caior de sua prece.

t.

BRIGADA
ENTREdA DE 'MEDALHAS
DE G.U ERRA

GAúCHA

tle policiamentô, principalmente
da zona .rural, foi feito, pelo
A cerimônia teve lugar a 21 E ~ M. d., por determinação do
<le Abril último n 0 Quartel do Cmt. da Brigada, um projeto de
reestruturação e reaparelhamento
.3.º B .'C.
dos destacamentos policiais.
J!:sse projeto que foi enviado,
em Junho do corrente ano, ao
Govêrn 0 do Estado, prevê o aumento de 4 Caps., . 96 Sgts., 97
cabos e 1185 soldados no efetivo
da Brigada Militar. No caso de
ser o mesmo aprovado, ficará a
, nossa Fôrça com 48 oficiais, 229
sargentos. 468 cabos e 3587 soldados, ou seja um total de 4332
• homens em efetivo serviço de
policiamento.
Além de um sensível aumento em todos os destacamentos policiais, o projeto prevê a adoção
de patrulhas volantes, transportadas em jeeps, com a finalidade de
percorrer periàdicamente, as zonas rurais e com atribuições de
· policiamento preventivo e represConcedidas pelo Govêrno da sivo; a inclusão de enfermeiros
'República, foram agraciados úl- nos destacamentos, destinados a
timamente c o m Medalhas d e prestar socorros urgentes à popu·Guerra os Cel. da Res. Alencas- ção rural; e, a fb;:ação de, n 0 mítro Braga de Menezes, l.º Ten nimo, dois homens em cada
·Taltibio Ferreira, 2.ºs Tens nas- pôsto policial ou sub-destacatro de Moraes nutra e Oscar Si- mento .
.queira Barbosa e l.º Sgt Jandir
Podemos afirmar que com a
Lopes. O clichê acima fixa um reestruturação proposta, ficará o
flagrante da cerimônia de entre- povo do Rio Grande e, princi_ga das mencionadas condeco- palmente a população rural, com
rações.
um policiamento à altw·a das
suas necessic:lades e que cessarão
os pedidos de praças que diàriaR eestruturação e reaparelha- mente são dirigidos ao Comando
-menta dos Destacamentos po- da Brigada. de todos os recantos
Jiciais da Brigada Militar
do Rio Grande, para refôrço do
Em face da nossa deficiência serviço policial.

l
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Sole11e1ne111e inaugurado e111 Santa Maria o Hospital da Brigada ·:Militar
O a to contou com n p rescnçn d o
G0Yernado1· do Estado o de a ltas a utoridndes clYls, mllltnres e eclcslástlcns, tem1o S. Excln . D. Antón io R eis,
Bispo Diocesan o, dado n b ên ção no
l l:stabclechuento . ··

Sala de operações
Acontecimento de transcedental im·
portâncla para a vida da Corporação
constituiu, sem dúvida, a inauguração'
a 19 de Maio último, do Hospital dé
Santa Maria, obra que ldentl!ica os
propósitos de uma administração coadjuvada que foi p ela granoe capaclda·
de de realização e de dinamismo do
Diretor do novel estabelecimento h ospitalar, Maj . Méd· Dr . Alberto Schons.
O a to Inaugural constou do corte
da fita s imbólica pelo Exmo sr. Gen.
Ernesto Dorneles, Governador do Estado, que fol após saudado pelo Dr
Alberto Schons, que discorreu sôbre ~
mérito da r eallzação e a honrosa presença de S. Exela., a quem externou
a sua gratidão, pelo apôlo que o seu
Govêrno deu à eoncluslio das
obras
bem assim ao Comando da Fôrça pe'.
la assistência moral e material ' dls·
pensadas.
Logo a seguir teve lugar a bênção
do ' Estabelecimento por S . Excla .
Rvdma. D . Antônio R eis, Bispo Diocesano, e o descerramento da placa com emorativa, pelo Exrno Prof. Dr:-. EU
seu Paglloll, Reitor da U.R.G.S .
Em continuação, os presentes entre os quais anotamos ainda os Exmo
Snr. Gen . OS\vlno Alves de Andrade,

-

Cmt. da 3.'' D . I., Cel Venâncio Baptlsta, Cmt. Geral da Brigada, Ten. Cel.
l\Icd . ., Dr. Francisco de Castilho 1\Iar·
ques Pereira. Chefe do S.S.V., Ten.
Ccl. l\lax -Herbert Hanke, Chefe da
Casa i\Illltar do Governador, Dr . P ery
Pinto D lnlz, Vice-Reitor da Unlverda·
de, Cmts de Unidade e Chefes de Serviço, oficiais. e grande número de au·
torldadcs cl\'íS militares e eclesiásticas, visitaram, demoradamente, tôdas
Ins talações e aparelhamento de que está dotado o novo Hospital, inclusive
uma maternidade, tendo o Governador
do Estado se mostrado sumamente im·
pressionado com o que lhe foi dado
observar.
Ao ch ampngne, usou da palavra o
Cel. Venâncio Baptlsta, que teceu comentários sõbre os trabalhos executa·
dos e a norma de compressão de des·
pesas, traçadas por aquela Direção, q ue
conseguiu com verbas reduzidas, um
empreendimento de tão grande e nver·
gadura e a mplitude social. Con cluiu
por colocar aquele .Nosocômlo à dispo·
s lção da novel Faculdade de Medicina
de Santa Maria e do povo daquela cl·
dade, sempr e que as necessidades locais não possam ser atendidas pelos
h ospitais civis, p úbllcos ou partlcula·
res, gesto êste q ue teve a maior r e-

Sala de Raios
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H . S. M. -Fachac;la principal

_percussão e acolhimento no selo da coletividade snntamarlense. Encerrando
·as festividades, falou o Gen. Ernesto
norn~les, que teve
palavras de estímulo e carinho para com a nossa Fôrça, acentuando que, naquele momento,
inaugurava uma grandiosa obra com
um mínimo de despesas, aproveitado
-que foi, para a sua concretização, o
trabalho de operários da própria Fôr·Ça. Oxalá, outros setores da Admi~!s
tração do Estado, seguissem na mesma senda de trabalho, com amor e
desprendimento, para que novos emJ>reendimentos fôssem executados, sem

pesados onus, neste vasto território riogrnndense.
Em rápidos traços, daremos sintético registro da obra que vem de ser
Inaugurada. Consistiu na ampliação e
reforma da antiga Enfermaria Regimental do 1.0 R.C., que, por decreto
nº 1.217,. de 18 de Outubro de 1.946,
foi transformada em Hospital de Santã Maria, e na construção de um prédio novo, de 1. 792m2 de área, ocupan·
do a parte reformada uma área de
595m2, tudo num total de 2. 3887m2
área e custo aproximado de Cr$ ..•...
1. 650. 000,00.

O maj. med. dr.
Alberto S e h on s
proferindo a sua
-oração.

-
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O dr. Eliseu Paglioli, Reitor da U . R. G. S., descerra a
placa comemorativa.

Fala o Governador do Estado.

As obras que tiveram Início em
1.047, em razüo da exiguidade das ver·
bas concedidas, pois que não ultrapassaram da casa dos duzentos mil cruzeiros, desenvolveram-se lentamente durante cinco longos anos, isto é, até
1951. Felizmente, ho decorrer dos anos
de lü52 e 1953; com dotação de CrS
1.4 50 . 000,00, concedida pelo atual Govêrno, conseguiu-se a aceleração dos
trabalhos e-a sua-conclusão com rapidez.
Hoje, o m oderno Hospital lnaugu-

-

rado, para gáudio da familia brlgadlana, estli em condições de cumprir as
suas altas flnalldades, a que foi destinado, isto é, a t ender os io, 20 e 30 R .
C., 20 B . C., destacamentos além de
Cachoeira do Sul, fam!llas e inativos
da Brigada l\1illtar, inclusive serviço
.c ompleto de maternidade, inaugurada
que foi, objetivamente, a 9 do mês p.
findo, com o nascimento, nlf, de um
íllho do 10 Sgt. inativo Milton da Sll·
va Rosa.
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O que pode a· sollda·f.ted~de
humana

Entregue, em Santa Maria, uma casa à viúva e filhos do soldado

-
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JÇ>SÉ SILVA, tômbado no cumprimento do dever, em dias

do ano.

Passado.
Os flagrantes representam o coroamento da campanha
LHA DA
por

que "Fô-·

TARDE", conceituado órgão de nossa imprensa, realizou,

iniciativa

do

Sr.

Arno

da

Fontoura

Pupe,

em

prol

da

aquisição de uma casa para a viúva e filhos do malogrado soldado José Silva, morto

heroicamente

em defesa

da

sociedade, e

de nossa gente. Em segundo plano vê-se o Cel. Venâncio Baptista,
Cmt Geral da Brigada,

quando, em nome do povo

riograndensê"'ê

como preito de gratidão aos que por êle se sacrificaram., fazia a entrega solene da chave do prédio à inditosa viúva José Silva, que na
ocasião se fazia acompanhar por seus quatros inocentes órfãos.

Banco do Rio Grande do Sul S. ll.
Matriz em PôRTO ALEGRE - Rio Grande do Sul
Rua Sete de Setembro n.0 1109
Caixa Postal n.0 505
Enderêço telegráfico : Banrisul
Agência Metropolitana
Agência Metropolitana
de São João
do Passo d'Areia
Rua São Pedro n.O 574
Av. Brasiliano de Morais n.0 28
Enderêço telegráfico : J oanrisul Enderêço telegráfico : Areiasul

Agência do Rio de Janeiro - D. F.
Rua da Alfândega n.º 21
Caixa Postal n.0 1340
Enderêço telegráfico : Banrisul
Agência em São Paulo - S.P .
(a instalar)
UMA REDE DE 85 CASAS PRóPRIAS NO INTERIOR
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
-54-
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t\niversariou o Cml Geral da Brigada Mililar
,,

Transcorreu. a 21 de junho
último, o aniversário natalício do
Cel. Venâncio Baptista, Comandante Geral da Brigada Militar.
Ao ensêjo, foram tributadas
ao ilustre aniversariante mumerase significativas provas de aprêço e admiração por parte de
seus comandados.
Pela manhã, no Salão de
Honra do Quartel General desta
Fôrça, presentes o Exmo Snr.
Dr. Cesar Alves, Auditor de
Guerra. os 'Comandantes de Unidade e Chefes de Serviço e a
quase totalidade dos oficiais da
Guarnição de Pôrto Alegre, foi
Sua Senhoria saudado pelo Ten.
Cel. Florêncio José de Oliveira,
Chefe do Estado Maior Geral. que
enalteceu as qualidades e as virtudes do aniversariante, bem as'sim a obra administrativa que o
mesmo vem realizando à frente
da Brigada Militar.
Recebia, após, o Cel. Venâncio. por intermédio da Diretoria
do Clube de Sub-Tenentes e Sargentos, tendo à frente o seu
Presidente, Sub-Ten. José Cavali,
as saudações dos inferiores da

Corporação, que alí compareciam
levando a sua manifestação de
aprêço e solidariedade ao seu Comandante Geral.
Ao meio dia, com a presença
do Exmo Snr. Dr. Theobaldo
Neumann, Secretário do Interior
e Justiça, oficialidade e Exmas
famHias, era o 'Cel. Venâncio homenageado com um Galeto, que
transcorreu num ambiente de
grande animação e cordialidade,
ocasião em que foi oferecido um
mimo a Sua Senhoria e um
Bouquet de rosas a sua Exma.
espôsa.
Em todos os atos. o Cel. Venâncio
Baptista,
vislvelmente
emocionado, agradeceu as manifestações de aprêço e carinho de
que foi alvo, evidenciando, na
oportunidade, a colaboração que
tem recebido de seus comandados no desempenho da árdua
função de que se acha investido.
O clichê acima fixa dois fiagrantes colhidos no Salão de Honra do Q. G, vendo-se o homenageado, que se acha ladeado pelo
Dr . Cesar Alves, e a oficialidade presente .
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Brigada Militar recebe a visita do Coman.
d·ante da Zona Militar do Sul
-----------------"'
FESTIVAMENTE R ECEPCIONADO O GEN . DE
EX. ANOR TEIXEIRA DOS
SANTOS .

Acompanhado de seu Ajudante de Ordens, Cap. João Carlos
Toledo, esteve no Q. G . desta
Fôrça, a 16 de junho p. findo, em
visita ao seu Comandante Ger al,
o Exmo Snr General de Exército
ANOR TEIXEI RA DOS SANTOS,
que vinha de tomar posse das ·al-

tas funções de Comandan te da
Zona Militar do Sul, car go que
vinha sendo exercido, interinamente, pelo Exmo Snr. Gen. de
Divisão João Valdetaro de Amorim e Melo, muito digno Comandante da 5.ª Região Militar.
Recebido pelo Gel. Venâncio

O gal. de Ex. Anor Teixeira dos Santos, novo Cmt. da
Z. M . S., quando agradecia a saildação que lhe fôra feita.
Baptista, que se fazia acompanhar
dos Comandantes de Corpo, Chefes de Serviço e oficiais que integram o seu E stado Maior, foi Sua
Excelência conduzido ao Salão de
Honra, onde lhe foi f eita a apresentação dos presentes.

-

Ao "CHAMPAGNE", saudando
Sua Excelência, fez uso da palavra o Comandante Geral, que disse da satisfação que tinha a Brigada Militar em receber tão ilustre visitante, almejando-lhe uma
profícua e feliz gestão.
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Agradecendo, 0 Gen. Anor, em
brev es palavras, poz em r elêvo o
grande espírito de cooperação da
Brigada Militar ao Exérci to Nacional, o qual sempre encontrou
na Fôrça Gaú cha um poderoso au.xiliar, concluindo por dizer que
estav a certo de que- iria ·encon- ·

trar, no exercício de suas funções, essa mesma e valiosa cooperação .
"BRIGADA GAúCHA", tor·
nando suas as palavras do Comandante Geral da Brigada. renova a
Sua Excelência os votos de uma
feliz gestão .

fü3 Monte11io da Brigada Militar ffi3
Toma posse o novo Diretor Adminislrali\lo

O n ov o D ir etor Administrativ o do Montepio prof eiindo
sua oração.
Recentem ente eleito em ses- des e ser viços e a t otalidade dos
são extraordinár ia da Assembléia oficiais e praças que servem no
dos Representantes do Montepio Q. G. da Corporação.
Temos a registrar, ainda, a
da Brigada Militar, tomou posse
·do cargo de Diretor Administra- eleição do Cap. Cirilo Sant'Anna,
t ivo ela nossa entidade beneficen- em razão da vaga aberta p elo
te o Major Brasilino Rodr igues Major Brasilino, par a membro do
-da Silva, Sub-Chefe do Serviço Conselho Fiscal d o Montepio,
que assim ficou constituído:
de F undos.
O ato, que teve caráter sole- Ten . Cel. Jacintho Franne, foi r ealizado n o Salão de
cis co Targa
H onra do Q. G . desta Fôrça, onde
- Ten. Cel . Manoel Monteipudemos anotar a pr esença do
r o de Oliveira
·Cél. Venâ ncio Baptista, 'Cmt . Ge- Cap . Cir ilo Sant'Anna
r al da Brigada, Cel. Carlos Le- Cap . Ricar do Thompson
w is Ferraz, Presidente da Assem Flôres
- Cap. José Barcelos Garcia.
bléia dos Representantes do Mon t epio, repr esentações das unida~
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~om~an~ia

tanifício ~ão Pe~ro

Flll{iAO E TECELf\GEM DE Ll
Fábrica em Galópolis ~éde

Município de Caxias do Sul

Social em Pôrto Alegre, à Avenida Júlio de Castilhos, 299/ 307 - R. G . do Sul
End . Teleg . "LANIFÍCIO" - Caixa Postal, 276

Fabricantes de Casimiras - Sarjas - Diagonais - Panos
:l.e Damas - Flanelas - Baetilhas - Ponchos - Capas Palas - Cobertores - Chales, etc. etc.
únicos fabricantes das afamadas capas impermeáveis "CRU~EIRO DO S UL " feitas de um pano intei.r o, s~m costuras
nas costas, de perfeita impermeabilidade . ,

ESPECIALISTAS EM PANOS MILITARES

LÃS e FIOS para bordados e malharias em geral "BAMBINA" e "ROSA."
---:. 58 --:..
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lnaugora~ão

t~

do Patillhão de Tlslo.Iogia da ·uri.gada Mllliar DJ
<(•

'/1.i_···

'·

'

1· 2·
3

,1.

1

I nau guração
Histórico ·
Instalações

Ina·uguração

!

Realizou-se a 29 de Junl'\o p. findo, com a presença do Gen. Ernesto Dor .neles, Gover nador do E;sta do, Dr. · Theobaldo Neumann, Secretário do Interior e
:Justiça, Dr . E llse.u Pagll~ll, Magn iílco ReltoiJ.. da U.R.G.S . , Cel. Venâncio Bap~l!~ªi Q.int ,,,Çeral,;. dl}. Brlg;~da, Dr . •. .Pery Pinto Dinlz, Vice-Reitor da
Universidade, Dr. Wilson Pinto ele Moraes, Diretor dos Serviços Médicos do
S.E.S.C.,
Ten . Cel. Med. Dr. Francisco de Castllhos Marques Pereira, Chefe do S. S. V .
da Fô1·ça, Cmts de Unidade e Chefes de Serviço, grande número de oficiais
médicos e outras pessoas gradas, a Inauguração do Pavilhão de TlslÔÍogia do
Hospital da Brlgada lllilltar, situado no Cristal.

O Cap. Med. Dr.
Rui
Paim

da

Cunha

q1iand o

pr-Oteria â s e u
· a p l a u i!i do dis-

curso.

Descoberta pelo Governador do E stado a placa inaugural, fez uso da palavra
Cap. 1\led. Dr . • Rui da Cunha Palm que, em aplaudida oração, disse da im-portància do ato, remontando às suas orlgens.
Após ter em os presentes percorrido tõdas as dependências d o novo pavilhão, foi-lhes servida uma taça ele champa!1ha, ocasião cm que usou ela palavr a
• 0 Dr. Marques Pereira para agradecer ao Gen. Ernesto Dorneles o Interesse
·de S. Excla. na conclusão das óbras, fornecendo os recursos indispensáveis.
Falou, ainda, levantando um brinde de honra ao Governador do Estado e
-reafirmando as expressões de agradecimen to a S . . Excia., o Cmt da Brigada .
O General Dorneles, ao agradecer as referências feitas à sua pessoa, t eve
:valavras de estímulo à aclm!nlstrnção ela nossa Fôrça.
-0
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O Ten. Gel. Med.

Dr.MarqiÍe~ _Pereirá
saúda . o Governa:
dor do Estado.
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Histórico

Em 1946, o Govêrno do Estado, por intermédio do D . E.S . , doou à
Brigada Militar um pavilhão para tuberculosos, igual ao pavilhão "Carmem
Gonçalves" do Hospital Sanatório do Partenon.

o prédio que seria de madeira, obedeceria à planificação da Campanha Nacional contra a Tuberculose e se destinava, p rincipalmente, à cirurgia pulmonar, não atendendo as nossas necessidades de leitos sanatorlals .
Decidiram, então, o Comando da Brigada e a Chefia ' do Serviço de Saúde
que, com os 450 mil cruzeiros da doação e mais recursos que seriam pedldos,
se fizesse um pavilhão mais amplo e de material.
Nos primeiros meses de 1947, o nosso Serviço de Engenharia começou a
construção, supervisionada pelos Engs . Drs. Ernesto Krleger e Paulo Miranda
Melra. Os trabàlhos prosseguiram lentamente, até o esgotamento das verbas
doadas pelo Estado e do auxílio generoso e unll.nlme dos oficiais da Fôrça.
Por falta de recursos a obra esteve parallzada durante o ano de 1949, na altura da laje de cimento a rmado que cobre o 2.º piso, até que se conseguiu um
amclllo da benemérita Campanha Nacional contra a Tuberculose, que se comprometeu a concluir o prédio. Exigia, porém, uma revisão da planta, para adatála as suas normas hospitalares, padronizadas.
A execução dêsse novo plano, que, com as modlflcações introduzidas necessitou de uma série de demolições preliminares, foi entregue a firma cons
trutora desta Capital, Teclesco & Cla., que entregou o Pavilhão, sem conclui-lo,
ao S.N. T., que, cm cerimônia de 21 de Janeiro de 1951, levou a efeito a sua
inauguração simbólica, afixando a placa comemorativa.
Sem verbas ou recursos para conclui-la, a obra esteve novamente parada
!todo o ano de 1951 e 1952. No infclq de 1953, com a doação de camas e colchões pelo S. N. T ., começou-se novamente a lutar para por esse Pavilhão em
funcionamento, fazcnclo·Se os reparos e adaptações necessárias, bem como a
conclusão da.. :i;êde hidrá ulica e a modlfica c;úo cio sistema ele fóssas sanltárfas,
que provou ser ' !~eficiente . Procedeu-se-, também, à instalação da rêcle eletrica,
tendo o Govêrno elo Estado doado um aparelho de R . X ., com todos os requi
sitos modernos .

"
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· O , s.r... Werther ·
Poggetti, técnico da .
Casa Lohner, explicando ao . Governador d o Estado o
funcionamento
da
moderna aparelhagem Siemens, de 500
miliamperes.
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Instalações

Entre o mais moderno aparelhamento de que está dotado o novo pavilhão,
destaca-se o conjunto de Ralos X Slemens ·"Néo-Hellopp.os," com capacidade de
500 miliamperes, recentemente instalado pela CASA LOHNER, desta Capital.
Trata-se de uma aparelhagem inteiramente automática, o que possibilita um
trabalho radiográfico cômodo e eficiente. :t: ela <1:otada de moderna mesa radlológlca e de um serlografo a utomático, dos mais eficientes do momento atual
fazendo parte das modernas instalações uma mesa "Potter-Bucky", com dispositivo tomográfico de admirável precisão .
Damos, a seguir, um sucinto relato de suas principais Instalações: No 1.0
Piso - ALA DIREITA - serviços médicos, Salas de RX., Sala de Broncoscopia,
Bloco Cirúrgico, Gabinete Dentário, Consultórios, Sala de Espera, Sala de
Pneumotorax, Leitos Cirúrgicos e Rouparia.
ALA ESQUERDA Leitos Sanatorials, Isolados, para · oficiais, com Refeitório e Copa de distribuição geral.
Ko 2 .0 Piso - Leitos Sanatorlals, em p equenas Enfermarias, Solário, Re
feltórlo, Jeitos isolados para triagem e Rouparia .
Sub-Solo Banheiros, Sanitários e Copa. Vestiários dos médicos e enfermeiros.
Capacidade: - 60 Jeitos. Área: - l.172m2 .

REFORMA DE REGULAMENTOS

NOVOS REGULAMENTOS

Acham-se em fase de conclusão as alterações a serem inrão submetidos à aprovação 90 troduzidas no R.U . O.P .• em obeExmo. Sr. Governador do Estado diência ao0 que preceitua a Lei
Federal n . 13.163, de 13-11-1951.
Adiantados s e encontram,
dentro em breve, os Regulamentos
também, 0 s trabalhos referentes
cio Departamento de Engenharia.· à reforma do Regulamento Geral,
que. com o advento_ do Estatuto
e do Serviço de Rádio Comunica- da Brigada e com a reestruturação por que passou nossa Fôrça, acha-~e desatualizado.
ções da Brigada Militar.
Estão sendo ultimados e se-
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~ - A SEMANA-· oo BOºM BEIRO
A- Câmara Jfün.icipal de P6rt0 AlegM~· ~~'~signa um v oto de lou:P~r ao Corpo de Boi'ifbeiroS;.,•~a 1!.T!gada ·lJ'fi~itar.

f{·

'fi..: Entr~ : ~s

nt~ áf~'1~s:.:~ncm:~os

i~perativ'.4?'.;._consutuci?n<i,l, !.fJmir~

atribuidos_ à . no~sa. F~rça, por

? de, prevençao de mcend10 e co:m-

b'ate ao ~<?$º• na Cap1;a1 e..;·}h~er1or do E stado .

.

~:· ~; Tal .§~i~·Jfestá afe,~o a<>~ :n9r;so Corpo de Bombeiros, qu~ vem de
·~~~errar,;;-'tro~n P; maiof~-;~i~~ficado .e brilhantismo. as festividades éom~~;not'ativas _d_il,f'Se11J;«"'~· ! ~_g·· Bo?r!-be_iro" do cori~ente ·_ano, que con-

~o'U . co1\1 a . i:\oll~ie,<li)."'d~ ._e, .. ~ooperaçao do comércio e imprensa fala-

,~~ ·e ~~?rit~~~{ê~ta ·"qipi{à'[~~~~ v~m nessa . unidade espec~ali_zª?ii da
~]gad'\-- Mill~~.r

a

se~tmela·~~gilante

-~ · É, pois; ~()om.•-satisfação,

e zelo&a do seu patnmomo.

"qüe BRIGADA - GAúCH A, por suas colunas. dá transcrição ao ofício que o Presidente 4o Legislativo da

Cidade endereç:ou ao Comandante Geral da Brigada. común'iéando a
homenagem que aquela Colenda Câmara, ao ensêjo, tributou aos nossos soldados do fogo:

Cf\Sf\ SI flROSTJ\ ISRAEL STJ\ROSTJ\ &CIJ\. LTDf
DEPÔSITO DE MÔVEIS

Rua Dr. Flôres NQ 219
'.relofone 9-1992·

do s ma i s fi no s

CAMAS PATENTE
Camas d e Ferro e Fogões d e todos
os tipos

DEPÔSITO:
Av. Osvaldo Aranha N Q 868
Telefone 9-1838

PORTO ALEGRE .

ºSORTIMENTO DE TAPETES
Congóleos, Linóleos e Passadeiras

'

Rio Grande do Sul -

Brasil.

"Câmara Municipal de Pôrto -Alegre - N.0 365/54 -=- Pôrtó Alegre, 1.0 de Julho de 1 . 954 ·_ · Ihno Sr. Comandante Geral da Brigada
Militar - Tenho o prazer de participar a V. S _ haver o plenário
desta Câmara aprovado a proposição do vereador Lúcio Marques,
sob a )!;!stificativa de inserção. nos anais . do Legislativo Munjcipal,
de voto de @la.usp e Jouvor ao Corpo de Bombeiros da cidade. pelo
transcurso da Semana do Bombeiro, na qual foi promovida, por
seu atual comandante, louvável campanha tendo por objetivo o esclaEecimez:to público da execuçã0 dos serviços afetos à corporação.
Os serviços de proteção efetivados pelo Corpo de Bombeiros de
há muito a esta data, -a vigilância constante que mantém dos bens
<ln popµlação, assegurando-lhe tranquilidade, produziram o estado
atüal- de confiança dos pôrto-alegrenses, que, por inter médio de
sé_!ls representantes neste Legislativo, tributam-lhe, agora, · justa homenagem, a que me associo pessoalmente . Apr esento a V. S . os
J>rotesto do meu alto aprêço e consideração. (As) - E ng . Ludólfo Boehl - Presidente" .
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REAJUST,AMENIT'O , .DE \'ENC.L-1
. '
· ! MENTOS _ ·
'
ELEVAÇÃO DA ETAPA

'

mento. de ~fiçiais da Brjgada ~,
litar ~ {RCAO) ... criado p'o t decreto N.O. 4.963,--de 18 de _Mafo P~~

. findo. ~

~stes assuntos, em razão da
elevação contínua dÕ cústo da vi~
da e como decorrência dos novos
níveis salariais, têm sido motivo
de comentários desencontrados e
mesmo, segundo consta, de agitações desnecessárias.
"BRIGADA GAúCHA", ainda
que ràpi damente, tem a satisfação de inf01'1na1· aos nossos cdmaradas da Fôrça que nenhum
servidor ativ o ou inativo deix ará de perceber vencimentos
ou proventos i nferiores ao salário
mínimo v igorante no Estado, isto é, Cr$ 1. soo.ao. já tendo sido
tornadas as necessárias providênci as a r espeito, de conformidade
c o m a determinação governa..
m ental.
Quanto ao nov o valor da etapa, cujo amnen to de Cr$ 15.00
para CrS 25,00 fo i proposto pelo
Com an dante Geral da B rigada,
espera-se q1te a Assem bléia Legislativa, onde j á se en con tra a
mensagem gover n amental, o apr ov e dentr o em breve.
Com r elação ao reajustamento de vencimentos da Fôrça podemos inf ormm· aos camaradas
que 0 assunto está sendo estttdad:o pelo DESP, por ordem do Exmo. Sr. Gov ernador do Estado•
juntamente com o do funcionalismo civil do E stado, e que o Snr.
Cmt. Geral acompanha de perto
o referido estu do.
E m nossa pr 6x ima edição esperamos poder publicar as tabelas oficiais e os mais amplos pormenores a respeito.
Até lá, pois.

APROVADO O REGULAMENTO
DO 'C.A. 0.
Por ato N.º 5 .105, de 11 do
corrente, foi baixado decreto governamental aprovando o Regulamento do Curso de Aperfeiçoa-

"f\ F0811'LEZ_\"
COMPJ\NUIA N.UION.U DE SEGUROS
Copllal subscrito_e. resen·as
CrS 30.000.000,00

Séde:' 1110 DE JANEIRO

Agenle Geral:

-Vva. Hu~o Berrmam &tia.
Ar. /\lherlo Bins. 649 ~ Telefone. 4671
Caiu l'oslal• .t37

PORTO ALEGRE -- RIO GRl\'DE DO SUL
E. U. B.

Cob11s: E R ~I A N
INC~NDIO~. TRANSPORTES, AUTO·
MÓVEIS, ACIDENTES DO TRJ\BALDO,
ACIDEi'JTES PESSOAIS

UMA NOTA
Informamos aos nossos prezados leitores e colaboradores
que, dado o acúmulo de colabo-·
rações, fato que registramos com
a maior satisfação e. reco~eci
mento, e a absoluta falta de espaço. . não podemos ver satisfeito o nosso desejo de divulgar, na
presente edição. outras grandes e
fecundas realizações que estão
sendo levadas a efeito pelás nossas unidades do interior do Estado e destacamentos, bem assim
as festividades e empreendimen· 1
tos que assma aram a passagem
0
do 7.
aniversário de criação
do Estabelecimento de Subsistêneia da Fôrça, o que esperamos
fazer no próximo número.
·
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FERRAGEM

Kirc~nr Hillmanú Lt~a.
Caixa Posta], 822
End. Tel. «l{irchmann»
PORTO A LEGRE
Ferragens, Ferramentas,
Tintas, óleos, Cimento, etc.
Praça Ruy Barbosa, 188
Fones 4359 - 5218
Material sanitário, Azulejos,
Cerâmicas, Aquece dores, etc.
.

1

-

1

Rua Vol. da Pá tria, 282
Fone 6556

I n tr odução

I nteiramente coadune com a conéepção magnífica que o tor nou r ealidade es plendorosa há 38 anos passados, p er severa o C . I.M. na sua tar efa de moldar os fut uros responsáveis
p elos destinos da Corporação.
· · Provindo da iniciativa feliz e da
decisão vigor osa de
Afonso
Emlllo
:M"assot, fiel ao le ma que represen ta a
idéia diretriz dos seus objetivos Renún cia, Caráter e Sa ber desdobrou-se sempre mais a · nossa unidadeescola, a través das diversas etapas de
sua evolução h istórica: do modesto
Curso de Ensino ao Curso de Preparação Mllltar , como 'dêste a o at ual Centro de . Instrução Mllltar.
Vem ela, a5sim. acompanhando "par i passu " as m odernas conquls~s do
esp írito human o, seja na ar te da guerra, seja no setor pollclal, posslbll!ta ndo, dêste modo, á tropa, a renovação
e atualização p er manen te dos seus
quadros. ·
· Êm que p ese tôda a sorte de deficiências de Instalações e de meios
com que .de longa data vem se r essentindo em suas atividades, o Cent ro
de Instrução Mllltar, mercê do espírito de honr adez e de fé que tem sido,
em todos os tempos, o apanágio dos
que ai! vêm labutando, vem cum pr ln·
do satisfatõi:lamente as altas flnallda·
des · de · sua .razão de ser.
Quem observar os contor nos hu·
mlld,es do antigo quai·tel e visitar seu
Interior moderno c acanhado, duvida·
rá, por certo, que dêsse a mbiente sim·
pies e sem beleza tenham saldo cen·
tenas de j ovens, perfeitamente capacl·
tados pa ra a defesa da sociedade e da
P át r ia.

2 -

Organização

O Centro de Instrução l\Illltar é
constltuldo pelos diversos órgãos, aba!·
xo esque matizados :

3 -

R ecrutamento

As íontes de recrutamento de can·
dldatos ao Curso de F ormação de Ofl·
cla ls são os graduados de fileira, soldados e civis que t enham concluído a
quarte série ginasia l, condição básica
para os dois últimos citados. Todos
os candidatos são submetidos a .um am·
pio concurso de h abllltnçüo .
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Administração e atividades

de de trabalho e de aproveitamento
Elabora-se, também, na Direção de
Ensino, os novos regulamentos para os
Atualmente, tendo como Comandandiversos Cursos, procurando-se colocáte e Superintendente de Ensino o Ten.
los dentro das mais modernas exigênCel. Olavo João Urqula Castagna, e
cias, bem como trazê-los à altura do
como Diretor de Ensino . o Tel. Cel.
nfvel cultural a que j á atingiu a n osManoel Monteiro de Oliveira, o velho
sa Fôrça. Ser ão todos enfeixados no
Centro se agita e avança, como orgafuturo "Centro de F ormação, Aperfeinismo vivo que é, em busca do proçoamento e Especlall7.ação"
CCFAE),
gresso e da evolução.
conforme proj eto já elaborado e em
vias de ser encaminhado ao Govêno do
J á a 15 de Fevereiro llltlmo tiveram início os trabalhos de lnstruEstado.
ção e do ensino, visando-se com essa
Junto ao Magnfflco Reitor da Uniantecipação prolongar as férias de lnversldade de Pôrto Alegre, Prof. Dr.
verno, segundo o mala moderno crltéEllseu Pnglloll, foram realizadas gesrio de espaçar as duns · grandes fases
tões e um trabalbo de aproximação que
de trabalho do ano, a flm de se posresultaram na obtenção de matrfcuslbllltar uma mais integral . recuperl!las, para os oficiais da Fôrça, no Curçüo física e moral dos homens e, conso ele Pslcotécnlca da Faculdade de Fl<itientemente, uma maior produtlvlda:_ _Ios<!fla. _
.J.· ..

1

de - 195~ ··

Agôsto

O 111'. Paglloll, llfng.
nfflco R c ltot', ngradcccm1o

n homcnn·

gem .

5 -

Visita do M agnífico R eitor

Pela primeira \"CZ cm sua existência, recebeu o C. I. :\l. , no d ia 30 de
l\Iarço (1ltlmo, a honrosa visita do ?.Iagniflco Relto1·, que se fez acompanhar
dos Professores Dr. Peri P into Dlnlz,
Vice-Reitor e Diretor ela Facu lda de de
Cl<!ncias Económicas, Dr. José Salgado
J\Iar tlns, Diretor da Faculdade de Dir eito e Dr. Luiz P ila, Diretor ela F aculdade de F ilosofia.
E x ternou naquela ocasião, o Dr.
Eilseu P aglloll, a magnifica impressão
que lhe causára tudo que lhe fô·
ra dado obser,·ar no educandário
mllitar que visitava. Ainda mais: apro·
velta ndo a oportunidade, pôs a dispo·
slção do C. I.M . os laboratórios ele Ff·
sica, Química e P s icologia da Unlversl·

cla clc, assim co mo os respectivos pro·
fessores <laqueias ca deiras, no que se
fizesse necessár io, n esse trabalho de
extensão c ultural par a n ós.
O Dr. P aglloll. que se fazia acompanhar alndn clo seu Chefe de Ga binet e, Dr. Od ilon Silva, foi recebido pelo
Cel. Yen:lncio B aptlsta, Cmt. Geral da
Brigada, e o ficiais d o seu E stado l\Ialor, T en . Cel. Ola,·o João l."rqu ia Castag na, Cmt. do C. I.l\I. e Superintendente de Ensino, professor es e instrut o res do referido Cent ro .
Sua Excelência f oi h omenageado
no Salão de H onra do Estabelecimento,
ocasião em q ue, fazen do u so da pala·
vra, saudou o ilu stre visitante, e."al·
tando a sua p er sona lidade, o Ten. Cel.
Castagna.

O ccl. Venâncio Bap-

tista, nbraçando S .
Exela.

1
- __:_
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C.ft .O.
F ato m áximo do ·~no, para o C.
I. l\I. e, acreditamos•. para t ôda a Brigada l\Illltar foi o da criação e fU:nclonam1mto do Curso de Aperfeiçoamento
de Oficiais, realização que se efetivou
g raças ao esfô1·ço e Interesse dos que,
realmente, desejam o progresso da nas·
sa Corporação e que será de Ines timável valia no aprimoramento técnico e
profissional da tropa .

r ~ --·-· --

~~i

. ~

GAúCHA
Usando da palav r a, deu Inicio à
solef\ldade o Ten. Cel. Castagna , Cmt.
do Centr o· que convidou o Gen Ernesto Dorneles p ar a a presidên cia dé honra da cerimônia, p assando, depois, .a
se referir ao ato da cr iação do e .A.O.
e sõbre suas vantagens.
A seguir foram apresentados pelo
Cmt Geral :;o Govêrnador do E stado
os professore!;, instrutores e a lunos do
novel Curso, a quem S . Excia·.
sau C:on pessoalmente.

-

~,

rt.h
.•

r-~01)'

l~ti~·
.t.~-""
r'4;·\:

!-~·~ . :~

ti:~- '::- .,

O

gov~rnador

cumprimenta o corpo docente do C.A.O.

O C. A.O ., cujo d ecreto de criação
tomou o n.º 4963, foi solenemente Inaugurado a · 17 de Maio p. findo, contando com a presença do Exmo . Snr.
Cen. Ernesto Dorneles, Governador do
Estado, Brigadeiro do Ar Altair Ros·
:zanyl, Cmt. da SB Zona Aérea, Gen.
Dlv. Manoel de Azambuja Brilhante,
Cmt. da 3B R .!II., Gen . Rafael Danton
Garrastazú Teixeira, Cmt. da 6B D . I.,
-Gen. Mário Perdigão, Cmt. da I.D ./3,
Representante do Comando da Zona Militar: do Sul, Dr. José Mariano de Freitas Beck, Secretárfo de Educação e
Cultura, Cel Vennnclo Baptista, Cmt.
Geral da Brigada
l\Hlltar, Deputado
Federal Gen. José Diogo B1·ochado da
Roch a, Dr. Perl Pinto Dlnlz, Vlce·Rel'tor da Universidade do Rio Grande
do Sul, R e p r s e n t a n t ~ 1s do
Presidente da
Assembléia
Leglslatl'Va e do Prefeito Municipal desta
Capital, outras autoridades, civis e mllitares, Cmts . de Unidade .e .Chefei;
de Serviço e oficiais da Guarnição de
Pôrto Alegre .

Após, fez uso da. palavra, para
proferir a aula Inaugural, o Diretor de
Ensino, que disse da satisfação que
via Inaugurado o e.A.O., velha e legítima aspiração dos oficiais da FôI"c;a, sempre ciosos das suas tradições
de eficiência e valor, tantas vezes confirmados em sua secular exist ência.
Depois de anallsar a s ituação do ensino, teceu comentários sôbre o comodismo e derrotismo e a ociosidade q ue
costumam dominar as coletividades que
se atrasam na marcha do progresso , e
não se Identificam com a 6poca em
que vivem .
·
Ence1·rando sua oraçüo, te\·e palavras ele g1·atidão ao E:1.-mo Snr. Goye r nador Gen. Ernesto Dorneles e ~o
Cel . venllncio Baptlsta, Cmt.
Gerál,
por terem possibilitado o even to . q,ue
abre caminho para novas conquistas · a
Brigada 1\IU!tar.
A s eguir pronunciou um -Imp roviso
o Gen. Dorneles, que, ao se con gratular com o acontecimento, abordou vá-

-67-

Agôsto

de

1954

O of. al. cap. Antônio da Si lva Nunes quando era cumprimentado pel o governador do Estado

Assistência presente d aula inaugural .

-
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''BRIGA!DÃ ·.. ,. GAtl'CHA

O ten. cel. Manoel
Monteiro de OllYd·
ra quando administ ra'l'a n aula ioan·
gorai.

-rios problemas de ordem social que
..:angustiam a humanidade, referindo-se,
ao mesmo tempo, ao papel que são
chamadas a desempenhar no jogo dos
interesses coletivos as Fôrças Armadas
da nação, particularizando, com espe·
clalldade, a missão que cabe à Briga. da Mllltar .
Servido o ch nmpngne, ao flnall·
zar, o Cel. Venilncio Baptlsta disse de
sua satisfação como Comandante Geral
-em poder assinalar' à criação do

/

C. A . O . , como uma das grandes reall·
zações de seu comando e o quanto
êste acontecimento lhe era caro. Suas
palavras finais foram de profunda gra·
tidão ao Governador Dorneles, em cujo govêrno a Brlgada Militar tem visto satisfeitas multas de suas grandes
aspirações.
Concluiu levantando um brinde ao
Go,·crnador do Estado e às Fôrças Ar·
madas e agradecendo a presença das
autoridades naquela solenidade .
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M om.ento em q·ue o Cmt . Geral da Brigada levantava
mn brinde aq Governador do Estado e às Fôrças Armadas,
vendo-se a começar da esquerda, o Cmt. da 3.ª R.M., Cmt.
da 5.ª Z.A., Governador do Estado e Secretário da Educação
e Cultura
7 -

Extensão cultural

teressantisslma "Festa dos Bicho", com
que recebeu os novos alunos do 1.0

Com o objetivo de e::-."tensão cultural, foram realizadas magistrais confex:ênclas, por eminentes- e::-.-pressões Intelectuais da nossa terra, conforme seqilêncla abaixo:
- prof. Walter Spaldlng, "O folklore gaúcho"; Prof. Dr. Gu!lhermino
Cesar, "Formação da Cultura no Rio
Grande do Sul"; Prof. Dr . Nilo Antunes Maciel, "Processos fundamentais da
Psicologia".

8 -

ano e um animado baile nos
do Tcrcsópolls Tenls Clube.
Tem como
' 'ista Ah ·or:uln"

9

oficial a " Re-

realizados

Em melados de Abrll foi realizado
um excrciclo de campo, pelas turmas
do C.F.O. e C.F.S, tendo sido abordado um tema de cavalarla e com a
duração de três jornadas.
Também,
pelos oficiais alunos do e . A . O, foi
realizado um tema no terreno, na região de VJAMÃO, cm dias do mês de
Junho, todos com ótimos
resultados práticos.

A SACFO

A SACFO, entidade cultural e so·
clal que congrega os alunos oflclals,
realizou no Inicio dêste ano uma in-

-

Temas

órgão

Salões
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ll·. S. Jl.-C. F. O.
.'
em re11lst.a
.

Giro tullural a Rio e São Paulo
Direção de Carlos Jonatas Spalding
Al. Of.

I

l

f

AI. ofs. que cx cur-

Com o último da prontidão,
H aviam somente dez vagas.
que veio encerr ar 0 primeiro pe- q ue as preencheram: s eis alunos
ríodo dês te ano. eis o primeiro do 3. 0 ano: Enio T . Coelho. Darcy Mariante. Antonio Azambuja.
dia de fér ias.
ai Barcelos. Nicanor CasLá. num canto do alojamen- sItabor
e Maildes Mello; dois do
to da 1.ª Cia do 'C . I.M .. um 2.ales
0 an o: Cláudio Guterres e José
grupo de dez cadetes vibrava en- Raimundo Batista;. e dois do 1.0
quanto dava o último retoqu e às
ano: Valdir Pontes e Wilson Carsuas malas. E stes rapazes pr epara- pes.
vam-se para o giro cultural que
Foram êsses os 10 cadetes
iriam fazer a RíO de Jan eiro e do nosso
CFO. que, acompanhaSão P aulo .
dos pelo 1.0 Ten . Cliton RupComo f a z anualmente. a
perti. n o dia 9 de julho partiram
S .A. C.F . O. empreendeu para ês- do Aeropôrto Salgado Filho. via
te ano uma excursão à Cidade "Real", com destino a São Paulo.
dos Quatro Séculos. com um pu- onde ficariam alojados no quarlo à Capital Federal, programado tel-escola da heróica Fôrça Púpara as férias de Julho .
blica de São Paulo. Dai. irão
Desde cêdo apareceram n 0 ce- passar três dias na Cidade Malotex da Cia . as condições neces- ravilhosa. a convite da nossa cosárias para tomar parte no pas- irmã Polícia Militar do Distrito
seio .
Federal .
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Tem esta excursão caráter
cultural, e seu aproveitamento
será posto a prova nas "Sessões
Literárias" que a S.A.C. F .O.
vem realizando periodicamente .

1954

Aí o s excursionistas deverão·
apresentar variadas palestras, sôbre os mais diversos temas que·
surgirão neste giro cultural .de·
1.954 .

No momento do em•
biarque

'6'1

11....,.,,1

líl\111~

\l\E

(

Um poitco sôbre o nosso progressivo C'ttrso de Formação
de Oficiais.
I de uma série
Ainda não vi passar um fim
de semana, sem que os colegas
não tivessem n o bolso convites
para aniversários, bailes, reuniões,
etc .: existe sempre um programa elaborado. E m qualquer fes.ta que formos, quase certo é en·contrarmos um cadete envergan do seu ... vistoso fardamento .
Nas horas de folgas. um passeio pela Rua da Praia é quase
·obrigatório; nas dat as civicas,
com a garbosidade máxima. desfilam pelas avenidas "fazendo os
corações das mocinhas atingir
pulsações desenfreadas ." E du r ante as férias: excursões por êsse Brasil a fóra, e às vêzes ao
exterior .

-72

Tal\·es seja por isso que constantemente ouço mais ou menos
o segu inte:
- "Vida boa é a de cadete.
vivem em bailes, excursões .. .
fardas bacanas. lindas garotas .. . "
Mas não. A vida dêstes jovens não consiste unicamente nisto. O aluno oficial é um soldado.
Levanta com o toque da alvorada; e após o café, t êm início
as áulas, num total de 9, que o
esperam para ocupar o dia . Nelas estudam as táticas e as técnicas das gloriosas armas de Cavalaria e Infantaria; a história
militar da humanidade; a arte de
saber exer cer com zêlo e simpa-

BRIGADA - ·GAÚCHA

Educação Física -

Serviço de campanha

·.

Pirâmide humana

Um cadete prepara itma mina.

-
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tia a antipática ação r epressiva
n a missão policial; e além de outros temas indispensáveis àqueles que desejam at ingii: o oficialato, as mais diversas matérias
didáticas .
Como qualquer soldado, t em
também suas privações diversas.
Além ele tirar serviço na E scola, como qualquer praça no
quartel. o cadete é a tôda hora
chamado para por à prova seus
conhecimentos. Depois vem o duro: o gr au intelectual. e o de obsenração, que lhe darão os mestres e superiores, grau êste que
para o resto da vida influirá em
suas promoções.

dEj ' 1954·
No ramo despor tivo, os mais
diversos esportes são praticados.
Promovem. por meio de sua Sociedade Acadêmica, competições
de equitação, volibol. etc . últimamente o CFO participou do
"Torneio de Estrean tes de E sgrima", com três r epresentantes que
souberam defender as côres da
Escola.
Est ampamos esta r eportagem
(a primeira de u ma série, que no
seu cle.>enrolar tratará com minúcias cada setor de atividade do
CFO), com três clichês, que podem mostrar alguns dos exten uantes exercícios que se realizam na Escola que nos dará os
oficiais de amanhã.

D esf i l e dos alim os-oficiais.

-
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1O "Clube

Farfapos'' e a sua Séde 1

Urn sonho que se torna realidade

O"Clube Farrapos", agremiação que congrega os nossos oficiais
da ativa e inativos - e alunos-oficiais, tendo por finalidade ess encial promover o desenvolvimento das atividades desportivas e sodais dos seus numerosos associados, além de procurar o congraçamento da classe militar com o mundo civil, vive hoje uma de suas
-épocas m~is promissoras.
Fundado que foi em 1. 944, vem o "Clube Farmpos" cumprindo
-o seu programa desportivo e promovendo. algumas vêzes com certa
~ intensidade, as suas 'festas sociais .
Entretanto, .Q.9: qecorrer dos anos, equacionou-?e para a sua adminis tração, com característi.cas de um problema insolúvel, a ques!:. tãb · relativa à construção de sÚa séde próp1:ia.
- . Graças à boa ·vontade 'dó · então Comandante Geral, Cel Walter
~'.Per<!_chi B_arcellos, anos ~trás. era cedido ao Clube uma casa de proprietjade da F ôr ça. localizada no Cristal, a fim d~ que o "Farrapo.s"
· 'alí instal~sse' a suk séde provisória . .A sua utilização exigia, porém,
r :Uma-: .an1pliação; ten·d·o: providenciado; em .tal . sentido; o ;seu : então
f, :i::'re~sid~~te,_ _ç~ . Mi.lton- <?.orne~ da. Silva'., q1:1e .. l}áo : logrou.. yer_. a q~ra
-concluída, bem assim os q_ue lhe sucederam, seja pela falta absoluta
.ae recursos, sejá' pelâs · situaÇões adv ersas · que · se apre~entaram: :" ·
Deu-se, agora, ao assumir a sua Pr'esidência 0 Major João Lúcio
Marques, andamento· definitivo ao projeto, graças a uma verba que
foi concedida pela Federação Hípica e ao apôio que vem sendo dado
pelo Comandante da Brigada.
Conseguiu o Major Lúcio, inicialmente, com o ilustre Deputado
E stadual Prof. Lino Braun, fôsse apresentado à nossa Colenda Assemoléia Legislativa um projeto de lei, autorizando o Estado a doar ao
·"Clube Farravos" o terreno sôbre o qual se acha em construção a
.sua séde.
O terreno em aprêço, que apresenta uma área apreciável, é
·cortado ao meio pela Avenida que margeia o futuro hipódromo do
·Cristal.
Providenciada a doação, que já recebeu os mais favoráveis pare·ceres a respeito, foi, -a seguir, aberta concorrência para a execução
·<;la obra, já com . o projeto original grancjemente alterado. Dessa ~or
,· ma• ·foi ª" séde- ampliada;- fi~ndo com . um espaçoso e ·confortavel
salão de baile, com assoalho especial para o .referido fim, tendo ao
lado um lugar destinado à colocação de tri~ta ~mesas, assoalhado
0
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com parquet, ainda uma copa, uma cosinha para o atendimento de
refeições ligeiras, local para o jazz, portaria, etc ..
A séde, como se verifica

no clichê

acima, fica

localizada na

frente do terreno, tendo sido prevista a construção de
volei, basquet e t enis. um play-ground
bosque, logo atrás da mesma, tudo

(recanto

no lado

canchas de

infantil)

direito da

e

um

avenida.

Quanto ao lado esquerdo está sendo construida uma carriére para
as competições

hípicas.

Construido,

igualmente,

está

sendo um

"Galpão Gaúcho" para festas características e churrasco.

O 1Cmt Geral em visita às obras. Ladeiam-no o Presidente
.do Clube e o Ten . Cel. Florêncio Josê de Oliveira,
Chefe do E MG.
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Esta séde, inicialmente julgada muita afastada do centro da cidade, com a transferência do Prado para o Cristal e com a previsão
da linha de bondes "Teresópolis" extender-se ,até o nosso Jóquei
Clube, tornar-se-á um local fàcilmente acessivel, com condução variada, o que proporcionará aos associados horas agradáveis, quer
dedicando-se a esportes, quer partieipando de suas atividades sociais,
tais com 0 bailes, concertos musiçais, etc., ficando as crianças com
um local próprio para brinquedos . (Pl?y-groun4).
Conforme declarações que ·nós foram· prestadas pelo seu Presidente, Major João Lúcio Marques, que mantém, o mandato de vereador municipal de Pôrto Alegre, pode~os informar, salvo contratempos de última hora, qüe -a séde do "Clube FarrapÕs" será inaugurada no dia 25 de agôsto corrente, com um grandioso baile.
A segunda etapa prevista será a inauguração da carriére, talvez
em setembro, juntamente com 0 bosque; a terceira, a inauguração
do " Galpão Gaúcho" e, a quarta _e _ última - etapa, a inauguração das
canchas de volibol, basquete e tenis e o play.ground.
Pretende, ainda, o Major Lúcio, construir uma nova séde ou
adquirir um andar de edifício, no centro ou em arrabalde não muito
distante do mesmo, como Azenha, etc., contando para isso com a
boa vontade e interesse do Exmo. Snr. Gen. Ernesto Dorneles,
Governador do E stado, que determinou ao seu órgão competente a
elaboração de um projeto de lei, concedendo um auxilio de Cr$ • •
700.000,00 ao "Clube Farrapos" paraque possaatingir taldesideratum.
Eis, em rápidos t raços, o que nos foi dado informar aos associados do ·Clube Farrapos, congratulando-se a direção de "BRIGA.DA GA úCHA" com a atual Diretoria do Clube, pelas realizações
que vem de levar a efeito .

Vista interna da séde do Clube Farrapos, vendo-se
os operários em franca atividade·
. -77-
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-d"tt's· Sú·bie.nentes e

Sargent·os·

Uma r ea lidade esplen dorosa .
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PROJETO DA SÉDE.
Entre as entidades qu e existem na Brigada Militar, uma s urgiu modesta, porém, altivamente
vem se pr ojetanto no cenário das
notáveis realizações de nossa Fôrça, elevando assim. ainda mais, a
jã reconhecida capacidade realizadora do sargento br igadiano.
Trata-se do CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA
BRIGADA 1\HLITAR , agremiação relativamente nova, pois. recém está no seu oitavo ano de
existência e já conta com uma
grande bagagem ele benéficas realizações no âmbito do círculo
lhe dá o nome.
Fundado em 5 de janeiro de
l . 946 recebeu a denominação de
"Sociedade dos S1Lbtenent es .e
Sargentos do 10 BC", em r azão
de seus componentes, naquefa: ~
época. pertencerem apenas ao 1º..

--

Batalhão de Caça dores e, nesta
situ ação, permaneceu até o ~o
de 1. 949 qu ando, como decorren·
eia da primeira reforma estatu·
tária. foi enriqu ecido o seu quadro social com a inclusão de sub·
tenentes e sargentos de outras
unidades da Br igada Militar recebendo, então, o nome que ho·
je, garbosa e com justo orgulho
ostenta em seu estandarte. ten·
elo, porém, como preito de reco·
nhecimento aos nossos antepas·
saclos mantido o patrono que,
com justiça, fôra apontado pelos
fundadores, o saudoso Coronel
José Rodrigues Sobral que em
vida. além dos relevantes serviços prestados à Corpor ação, sa·
lientou-se como um ·Hdimo defen·
so1:: -e~·~Jg~ -d!(· ·a1a_s~e ~l0s sargentos.
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O Gel Venâncio Batista, Cmt Geral da Brigada
eni visita às obras do CSSBM. Vê-se ainda os ten
cel Florêncio José de Oliveira, Chefe do EMG, vereador João L úcio Marques, deputado João Lino
Braitm e o sitbtenente José Cavalli, presidente do
Clitbe.
Hoje, o CSSBM - como é
mais conhecido abreviadamente
- se estende por todos os recantos do Rio Grande do Sul: é na
capital e no interior. no litoral e
na fronteira, na região colonial e
na serrana. na séde da unidade e
no destacamento, em tôda parte,
ali es tá, · pelo menos. um sargento sócio do CSSBM .
J!:ste Clube está agora, lutando brava e decididamente com a
construção de sua séde social símbolo elo espírito de coleguismo do sargento da Brigada Milit ar - séde esta que es tá sendo
erguida à. rua :Man oel Victorino,

-

no Partenon. juntamente com a
sua magnífica praça de recreio.
com canchas de basquete. voleibol. "Pla:r-Ground", etc . , tudo devidamente ajardinado, em uma
área de terreno de 2.082m2. doado pelo govêrno do E stado, de
acôrdo com a lei votada pela Assembléia Legislativa, em 1.952, e
ela autoria do seu presidente de
honra. deputado \Valter Peracchi
Bar celos, ex-comandante geral da
F ôrça.
A séde em referência é de
alvenaria. estilo colonial e já se
encontra na altura do respaldo
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Vista parcial da assistência

Vista parcial da mesa qtte dirigi11, os trabalhos por ocasião da posse elos novos diri,gentes do CSSBM, a 5 de janeiro último . De pé, no momento em que prontinciava o seu
disctl?'SO, o depittado João Lino Bra1trn.
-
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do 2. piso. A parte térrea está cios vindo do interior do Estado
praticamente concluida,- pois a[ -eom -seus familiares, em gôzo de
a té festas já foram -realizadas . e . férias ou por outro motivo qualnela serão instalados os ·serviços quer, de _permanência relativade cosinha, baar. bibliotéca, jogos mente curta.
"Brigada Gaúcha" congratu.lade salão, etc. Há. ainda, base para construção ·de mais um piso, se - com · a Diretoria do CSSBM
pela conquista de tão belas realio qual, segundo opinião dominante dos associados, deverá ser di- zações, formulando os melhores
vidido em pequenos apartamentos votos para a rápida conclusão de
destinados à hospedagem de só- sua séde social.
0
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!\lagoas

Mato Grosso

REASSUME O COMANDO DA
PM O CEL ALBINO MANOEL
DA COSTA.

NOMEADO
COMANDANTE
GERAL DA PM O CEL JOSÉ
SILVÉRIO MAGALHÃES.

MA'CEió - Reassumiu, a 20
de abril, o comando da PM o Cel
Albino Manoel da Costa.

Baia
Nova diretoria do Círculo Líterq E sportivo da Escola de Formação de Oficiais.
Presidente - AI. Raulino Franklin de Queiroz
Vice-Pres . - AI. Antônio Naziazeno B . de Amorim
1° Sec. - AI. Gildo Ribeiro
2° Sec . - Al. Epaminondas de
Castro Dourado
Tesour. - AI . Auto Miguel de
Oliveira
Dir . Esp . - AI. José de Oliveira Marques
Dir . Lit. - AI. Domingos de
Oliveir?. Correia
Bibliot. - Al. Nivaldo da Silva
Matos .

Ceará
Nqvo COMANDANTE GERAL
'· .

{ A 17 de julho último assumiu

o Çomando Geral da Polícia Militar Cearense o Cel José Aurelio
Saràivà ·câmara.
........... - .. .. ·-

CUIABÁ - O Cel José Silvério Magalhães assumiu, a 21 de
fevereiro, o Comando da Polícia
Militar, por ato de nomeação exar ado pelo Governador do Estado.
"Nesse cargo - declarou SS
- estarei sempre pronto a colaborar na manutenção da ordem
pública a fim de preservar o
bem geral e o bom f1:111cionamento da administração do Est ado."

Minas Gerais
O CEL EGfDIO BENíCIO DE
ABREU NO COlVIANDO GERAL
DA PM .
BELO HORIZONTE
Porato do Governador do · Estado,
tomou posse, a 12 de abril, do
cargo de Comandante Geral da
Policia Militar o Cel Egídio Benfcio de Abreu.
O comandante Benicio afirmou ser sua intenção manter
bem vivos os laços de amizade
que unem as Polícias Militares
do~. Estados ºdà ·união". ·
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AGRADECE O CEL
CERQUEIRA

NELIO

GONÇALVES

A

COLABORAÇÃO COM QUE CONTOU NO COMANDO DA

PM.

BELO HORIZONTE Deixando o Comando Geral da PM
em face de ter sido convidado
para exercer outras funções, o
'Cel Nelio Cerqueira Gonçalves
agradeceu a 0
comandante geral
<la BM-RGS " as c onsta ntes provas de amizade, consideração e
d esvane cedora colaboração emprestadas ao s eu comando."
Outrossim, colocou-s e em s eu
novo setor de atividade à dispos ição da milíc ia rio-gra ndense, e,
~spera que s eu sucessor, Cel Elp ídio B eníc io de Abreu "conte
c om 0
indispe n s ável e v a lioso
a poio d o comando daquela corp or ação."
PRESIDE NTE DO C. 0 . P . M .
O TEN-CEL OSVALDO HELEODORO DOS SANTOS .

Paraná
GRANDES FESTIVIDADES ASSINALA·
RAO A PASSAGEM DO 10 CENTENA.·
RIO DA GLORIOSA COIRMA.

Motivo de grande satisfação e jllbllo constituirá, por cento, para todos
nós mlllcianos do Brasil, o transcurcurso do lº Centenário de criação da
nossa gloriosa e querida coirmã do
Paraná.
Grandioso, não temos dúvidas em
afirmar, será o slgnlflcado da grande
festa de confraternização que ao ensêjo será proporcionada.
Juntamente com a Delegação da
Brigada Militar, que, tendo à frente o
o seu Comandante Geral, a!I disputará
as provas de esgrima e Uro, estarão
presentes, por suas representações, as
demais Polícias Mllltares dos Estados
e, em especial, para as dlsputas das
provas desportivas, as de Santa Catar ina, Distrito Federal e de São Paulo,
que, segundo estamos informados, levarão os seus mais credenciados Mestres de Armas.
"BRIGADA GAúCHA", que se fará
presente na pessoa do seu Diretor integrando a Delegação da Brigada Militar, terá ensêjo de, no próximo número, proporcionar aos nossos leitores uma
completa e pormenorizada reportagem
do grande e transcedental aconteci
mento.
Pedindo vênia ao seu Ilustre autor, Sr . Joaquim Natividade da Silva,
Técnico de Administração da Chefatur a de polícia do progressista Estado
do Panará, é-nos multo grato e honroso transcrever:

BELO HORIZONTE Eleito pres idente do 1Clube de Ofid a is d a PM, para o biênio 54/56,
" CE.1'\"TENARIO DA POLtCIA MILITAR
1:> ten-cel Osvaldo Heleodor0 dos
DO PARAJ."'\"A
Santos . A nova diretoria, emResnmo mstórico
possada a 25 de abril último,
SALVE A POL!CIA MILITAR DO ESconstitui-se dos seguintes oficiais:
TADO DO PARANA
Presidente: T en -Cel Osvaldo HeCompleta, hoje, cem anos de sua
l eodoro dos Santos; Vice-presifundação a Polfcla Militar do Estado
do Paraná, tradicional corporação mldente: Ten-Cel Adernar Ferreira
Dutra; 2.º Vice-presidente:
Maj
lltar, que tem prestado ao Estado e á
Unlão os mais assinalados serviços.
R odolfo Soares de Souza; 1.0 SeEla foi criada por Jel nº 7, de 10 de
-cretário: 1.0 Ten Adão Télio MiAgôsto de 1854, do então Presidente da
l agres de M a t os; 2.º Secretário:
Província do Paraná, Conselheiro Za2 .º Ten Jos é Gonçalves Moreira ·,
carias de Góes e Vasconcelos. Naquela época, o seu efetivo era composto
1.0 Tes our eiro: Cap Wellington
de um Comandante, dois Oficiais e doMachado; 2.º Tesoureiro: 1.º Ten
ze m(tSlcos e cinqüenta e duas praças,
Lourenço de Souza; Orador: Cap
e uma sessão de Cavalaria, com um
·
d
s·1
D
primeiro Sargento, dois cabos e dez
J osé P ere1ra a. I va;
epartapraças. Foi nomeado por ato do
mento Recreativo: Cap José
Presidente da Província, para exercer
- -- -V-ianar--"IJepartamente--..c11Jtura l:
o cargo de Comandante, o Oficial do
Maj Manoel de Araújo ~xérclto José Joaquim Moreira de
'
1-T I!ml=- e nara oficiais subalternos
Departamento Desportivo:
Cap os s nrs. Manoel Ean:i,,..,.,..,.,.-a...,.,~----i
Paulo Reis .
e Jocelyn de Morocines Borba.
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COM,l#Hlot
OCCl"úas

SINIMBU

Por ocasião da
guerra entre o
locallclacle do Irany, contra os Jagunnosso pais com a repúbllca do Paraços, cob1·indo mais uma vez de glóguai, no ano de 1865, contava nossa
rias as tradições daquela corporação.
Companhia de Policia com um ef~
Da galeria dos
braYos daquela
tlvo de 69 praças, 4 oficiais e 8 muunidade militar, destacamos os nomes
sicas. Grande parte do seu
efetivo,
nunca es quecidos e que deverão ser
seguiu com destino ao campo da lu~a,
recordados com carinho de . Cel. João
para defesa de nossa
sob erania, inGualberto Gomes de Sã F ilho, Cel.
c01·porados ao batalhão de Voluntários
Cândido Dulc[dio Pereira, Major Inácio
do E s tado do Paraná, da qual oficiais
Gomes da Cos ta, Capitão J oaquim ?\ae praças, deram provas sobejas de
tividade da Silva, Co ronel Joaquim
herolsmo e bravura. A partir do ano
António de l\Ioraes Sarmen t o, Capitão
de 1892, o antigo corpo policial da
Clementlno Paraná. e além de muitos
Província do Paraná, passou a denooutros. Foram seus comandantes atraminar-se
Regimento
d e
Segurança,
v és dos t empos, desde a sua fundafôrça essa tratada com carinho pelos
ção, os dignos e honrados militares:
·· pres identes do Estado, desde os primeir os dias da República. Estando a
Cap. J osé J oaquim Moreira de Me ndon ça
nossa Policia no ano de 1893, sob o
Cap. Diogo Pinto H omem
comando do Cel. Cândido Dulcídio PeTen.
Cel. ~fanoel E ufr!isio de Assunção
reira e, atendendo a um apêlo do Govêrno da República, seguiu com desT en. Cel. António ~nes Bandeira
Ten. Cel. Francisco de P a nla Fonseca
tino à cidade da Lapa, fazendo parte
Ca11. Joa quim Nntlyfdade da SllYa
Integrante da coluna comandada pelo
Cap. Manoel L eopoldina Marques
General Ernesto Gomes Carneiro, a
Cel. D elflm de Carmlho
fim de dar combate aos revolucionários comandados pelo Cauclllho Gu·
Cel. António Neto d e 011\'eirn Faro
merclndo Saraiva .
Portou-se ela com
Cel. J oiio Monteiro do Ros!irio
Geu. R aul J\Iunhoz.
rara bravura desde os primeiros dias
que durou o cêrco, na qual perdeu a
Gcn. lllário Alyes Monteiro Tourinho
' ' Ida em combate, o seu Intrépido coGen. J oão Teodureto Barbosa
mandante Cel. Dulcidlo Pereira.
Gen. Sen ·nndo d e Loiola e Silva
Nos
movimentos
revolucionários
ele 1912, 1924, 1926, 1930 e 1932, em
Atual mente, a policia l\Iilita r do
que a nossa brava mllfcla, foi chamaE stado é
comandada pelo brililant e
lia ao cumprimento de dever, sempre
Oficial de nosso Exér cito, Coron el Brese houve com r ara . galhardia, m ereno Pernet a, memb ro de tradicion al !acendo os maiores elogios das altas pamílla paran ãen se ·e cuja a t uação u
tentes do Exército Nacional.
frente daqu ela · corp oração é das mais
No ano de 1912, p or ocasião da
eficazes, . t oman<l,,..sc- findo segur<>; de
r evolução do
Contestado,
estan do '!. -'"'"a - c1·âatções de h er olsmo, de vez
fôrça sob o comando do _y11Ior" 0 ---- ""w
que a Policia Militar do Estado, é um
' = " "'le- ml""''"-Cp1=Tn ll ·--o.:.u1oerto Gomes
o rgulho da comunidade paranáense,
de Sa 'Filh o, êste dando p rovas de
pela s ua fôlha de serviços prestados
seu nunca desmentido herolsmo, p ercm qualquer emergência ao Estado e
deu a viela em combate travado n a
ao- Pais".
'

-
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Santa Catarina
NOVO

COMANDANTE
DA PM

GERAL

FLORIANôPOLIS - Assumiu
o Cel Duarte Pedra Pires. a 14 de
abril, o cargo de Cor onel Comandante Ger al da Polícia , Militar,
par a o qual foi n omeado por ato
do Governador do E stado .
~

Sergipe
CAP
LIZOLA
C. A .
CE NTE

GAUCHA

FELIX CURVELO FENA PRESID~NCIA DO
DA CAIXA BENEFIDA PM .

ARACAJU Realizou -se, a
26 de dezembro passado, a Assembléia Geral dos sócios para a
eleição da diretoria da CAIXA
BENEF rCENTE DA P M. par a o
exer cício do corrente ano .
A n ova diretoria, emp ossada

no dia 2 de janeiro
que tem
o capitão Feliz Curvel o Felizol a
na presidên cia do Con selho Administrativo, ficou assim constituida : Conselho Administrativo
- Presidente, Cap Fel iz Curvel o
F elizola; Secr etár io, 2.º Ten Braulio Teles de Menezes; Tesoureiro, Asp a Of Manoel Maurício
dos Santos. Suplen t es do Conselho Administrativo - Presidente,
Cap R oque Simas; Secretário, l.º
Ten Francisco Alves Rocha; Tesoureiro, Asp a Of Milton dos
Santos. Conselho F iscal - Membr os: Major Luiz de 'Carvalho
Costa, Cap José F austino Silva,
2.0 Ten Teófilo Corrêa Dantas.
Suplent es do Conselho Fiscal -

Meml;>r os: 1.0 Ten Juvênci0 dos
Reis, 2.0 T en João Candeia de
Sou za Irmão, Asp a Of João
Martins Bezerr a. Assem bl éi a Geral - l.º Secr etário: 1.0 T en José
F eliz da Silva, 2.0 Secretário:
Asp a Of F rancisco Xavier de
Argolo .

Alfaiataria SIMAS
de JUSTINO

e.

SIMAS & CIA.

CIVIL E MILITAR
R UA RIACHUELO, 1491 - FONE: 7169 - P . ALEGRE
Importador direto das principais Fábricas do País e do
Estrangeiro .
F ornece para desconto em fôlha sem entrada de 6 a 12
prestações .

Seccão Militar

F ardamentos de todos os tipos. Kepes - Camisas setas - Camisa de fís:ca - Gr~vatas - Len ços - Cintos Protetores - ;Casquetes - Etc.

CamiMeias

Seccão Civil

E stoque completo elas mais· variãdas padronagens Nacionais
e E strangeiras de Casimiras - Linhos - Tussores etc. Para Cavalheiros. P ara Senhoras _..!:: Tailleurs - Casacões etc.
Confeccionados por profi~sional competente .

Seccão - Infantil ·

Completa Secção Colegial pára Meninos e Meninas
·-
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Algumas vantagens oferecidas por "BRIGADA GAúCHA" aos seus anunciantes
1.-. Tabela de p-reços altamente acessível

234-

Impressão em papel de 1.ª qualidade
Esmerada composição gráfica
Elevada tiragem

56-

Ampla circulação n~ mais recôndito recanto do RGS
Circulação nos dem~is Estados da Federação, por
intermédio das nos~s Coirmãs
Circulação no exterior, pela remessa às or_ganizações congêneres.

7-
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BRIGADA

triplos, fantasia, brancos,
e côres para construções

GAúCHA

Cf\Sf\ GEl\JTf\
FUN D A DA

El\I

19 06

mronm.:Io E EXPORTAf.ÃO

artistic11s
Letreiros Ar t 1s t i e o s

FABRICA DE ESPELHOS, OPACAÇAO E CURVAGEM DE VIDROS
VIDROS TElUPLEX E T RIPLEX PARA AUTOMO'VEIS

M. GENTA, SCHM I D T " CIA.
Rua do Parque, 433/ 437 - Calxa Pos ta 538 End. Tcl. "VI TREAUX"

Fones, 2·2816 e 23535

AOS NOSSOS COLABORADORES
No sentido de facilitar as tarefas de impressão e,

consequente-

mente, evitar 0 atraso de suas edições, solicitam os a preciosa COOPERAÇÃO de nossos colaboradores observando as instruções abaL'Co:
I -

Dactilografar, n a íntrega, seus trabalhos, utilizando

UMA

Só FACE DAS FôLHAS DE PAPEL e deixar espaço duplo entre
as linhas.
II - Destacar, com letras maiúsculas, 0 titulo do artigo . O nome do autor (ou o seu pseudônimo) deve vir entre o titulo e o teJ..1:0.
III - rc olocar, preferentemente, em fôlhas separadas do texto,
as figuras, desenhos, fotografias. etc., com as respectivas legendas.
(No texto, no local desejado, basta uma simples

r eferência ao nú-

mero da figura, fotografia ou desenho, correspon dente).
IV -

Sempre que possível, desenhar as figuras a nanquim e em

papel vegetal .
V -

Tratando-se de tr adução, quando a fonte original autorizar

a r eprodução,

citar essa fonte

sem esquecer o n ome do autor do

trabalho; no caso contrário, obter autorização prévia.
VI - REVER SEMPRE OS ORIGINAIS observando, r igorosamente. a ortografia oficial, adotada em 1943.
VII - Assinar a última fôlha e indicar 0 enderêço atual

para

que se possa acusar o recebimento e realizar entendimentos quando
necessários .

Agôsto de 1954
NOSSOS REPRESENTANTES

11

.. .. ..... ...... ........... . .. .... ..... .

a)

NO EXTERIOR :

b)

NOS ESTADOS E T ERRITóRIOS : -

e)

E1\I NOSSO ESTADO :

~

1) E. III . p.
E . M . G.
A.G.
S.F .
S.I.
S.M. B. E . S.
-

... • · · · · . · .....• - . . .. .. .

NA CAPITAL :

1.o Ten.

João Flleto Corrêa
Cap. Samuel Franz \Vagner
Maj. Heitor Castro ele Oliveira
Cap . Renato Moro Ramos
Cap. Francisco Samuel Jofre Tomatis
1.0 Ten João Ephraln Wagner
Maj. Otacllio de 1\Ioura Escobar
s. s. v . - 1\Iaj. Farm. Antonio Xavier Barblerl
1.º B . C . Cap. Salvador Soares ela Silva
3.º B . C. Maj. Aristides Monteiro
R . B .G. Cap. Plínio ele Figueiredo P into
C . B. Cap . Cyrlllo Sant'Anna
C. I.1\I. - 2.0 Ten . Cícero de Sousa Dias
H .B. Ca p . Med. Dr. Lfclo Mala Pavani
L . Q.F. 2.0 Ten . Romolo Moro Ramos
I.B.C. M . 2.0 Ten Das tro de 1\Ioraes Outra
Montepio 2.0 Ten . Alcides Mello
C.O. I. Maj . Lourival Rodrigues Sobral
Casa Militar do Govern ador Cap. Dlomárlo 1\Ioojen
J .1\LE. 2.º Ten . João Lewis Ferraz
Clube Farrapos 2.º T en Clcero de Souza Dias
Clube dos Sub-Ten . e Sgts. Sub-Ten. José Cavall
D . P . C. 1.0 Ten . Mãrlo Musachio Heréd.1a
I.P.E . 1.º Ten . Antonio Luzzi E sperança
PoUcla Rodov iária
2 .0 Ten. Paulo Alcldes Pôrto Costa
2.0 )

..

-

~O

IXTERIOR :

Alegrete 2.0 T en . Pedro Celení Simões Pires Garcia
Antonio Prado 2.0 Sgt. Albercastro Brasil Albernoz
Arrolo Grande 2.0 Sgt . Antenor de 1\Iorais Borges
Arrolo do Melo Sd . Flodoaldo Pad1Jha
Bagé Cap . Severino Inácio ela Silva
Bom Jesus 2.0 Sgt. Aldomeu Lopes ele 1\!lranda
Bom Jesus do Triunfo 2.º Sgt. João de Deus R odrigues
Bento Gonçalves 2 .0 Ten. Noé Guterres Quevedo
Caçapava do Sul 3,0 Sgt. Wllmuth Prelgschadt
Cachoeira do Sul 2.0 Ten . Alberto Rosa Rodrigues
Camaquã 2.0 Sgt. Cezar Sales d a Silva
Canguçu 2.0 Sgt. Emlllo B eher
Cacequl 2.0 Sgt W enceslau Silva
Çandel árla 2.0 Sgt H ermal 1\Iedeiros Leite
Canela 2 .0 Sgt. Edy Saul P iltten
Canoas 2 .0 Ten . Dirceu Fagundes Sampaio
Caras lnho 3.o Sgt. Erblo Nery de Moura
Caxias do Sul 2.0 Ten. Cicero Siqueira de Barcelos
Cai 2.0 Sgt. Alencastro Goulart Flôres
Colonla P . Gen. Daltro F .º. - 2.0 Ten. Jullo 1\Ioreira de Almeida
Cruz Alta 1.0 Ten . Benjamim Bernardes Tôrres
Canclclárla 2.0 Sgt. Ubaldo 1\Iedeiros
.Dom Pedrlto 1.0 Ten . Pericies Conêa Pujo!
Encantado 2.0 Sgt. João R odrigues da Rosa
Encruzilhada do Sul - 3.º Sgt . Nelson Paim de Araujo
Erechlm 1.0 Sgt Nilo Bicca
Estréia 2.0 Sgt. C!cero Cezar de Castro

- -
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Fartou1'i i1;; __ 2.0
Est~nls1~1: ~Hcr~ann Rodzwlchs
Flôres da Cunha 3.º Sgt Flodoaldo Corrêa da Silva
. .. GarlbalcU ~ 2.~ Sgt. . Juvenalhio. do. Amaral H~rnandes.
- ··· ··General ~ cnmara - ·· ·2.o Sgt .. -Erno Dlemer -- ~ .
•·
General Vargas 2.0 Sgt Waldemar Baldlssera
Getúlio Vargas 3.~ Sgt. José Nunes
·
·Grav'i:itai 2.0 Sgt Lauro Campos : de Azeredo
Gualba 2.0 Sgt Coralino . Ayala
Guaporé .2.0 Sgt. Onorlval Gomes
Herval 2.0 Sgt. l\llguel Gavino Brito
0
ljul - 2. · Sgt. Aida Patrocfnlo de Azambuja
lrai 1.0 Terr . Faustino de Vargas Zellman
ltaqui 2.0 Ten. Procópio do Espírito Santo
Jaguar! 2.0 Sgt. Oscar Felix de Campos
Jaguarão t. 0 Ten. l\Iauro Bretas l\!edelros .
Júlio de Çastllho a.o Sgt. Pedro Farias Borges
Lajeado - Cabo Hélio Tomé Francisco
Lngôa Vermelha 1.0 Ten . Ary Pitlnga de Lima
Lavras do Sul 2.º Sgt. João l\Iarla Pinhelro
Livramento: 2.0 RC Cap. Manoel Jesus !IIachado de Barros
Marcelino Ramos - · 3:º Sgt. .Adão de Oliveira
·
l\llnas do Arroio dos Ratos 2.0 Ten . Olmiro Simon
J\!lnas do Butlá Cap. Ary Lampert
l\lontenegro: 5.º BÇ Cap . Jandir Blcca Fernandes
Nova Prata 2.0 Sgt. Máximo Edeltrudes Silva Araujo
Novo Hamburgo 2.0 Ten. José J\!at'lel de Oliveira
Osório a.o Sgt l\Iolsés Borges
Palmeira das l\Ilssões 2.º Ten . João Nunes de Castilhos
Passo Fundo: 3.º RC Cap. Gerard Johansson
Pelotas: 4.º BC Maj. José MUiier
Pinheiro Machado 2.0 Sgt. Pedro da Silva · -·
Piratlni Sei . João José !beiro
Quarai 2.0 Ten . Apariclo da Costa Leite
Rio Grandé Btl. de' Guardas Cap. Edgar )lena Barreto
Rio Pardo 2.0 Sgt. l\fanoel Edmundo ElfJer Filho
Rosário Asp Riograndlno Menezes BonUha
Santiago 2.0 Tim. Angonl Tarragô Beccon
Santo Ângelo 2.º Ten . Temistocles l\!eneies·
Santo Antô nio 2.º Sgt Celestino Alves
Santa l\Iar ia: 1.º RC Cap. José Luiz Silveira
Santa Maria: 2. 0 BC Cap. Apolo Hausen
Santa Maria: HBM 2.0 Ten . João Amado .J?equla
Santa Rosa Asp. H élio Chaves Lope;;
Santa Vitória do Palmar Sub-Ten. Oscar Lucas de Oliveira
Sarandi 3.º Sgt. Antonio Mendes
São Sepé 3.~ Sgt. Julio Palm
· Sobradinho a.o Sgt Ulmerlndo dos Santos Pinheiro
Soledade 2.0 Ten. Luiz Getulio Piegas Goulart
Santa Cruz do Sul 2.0 Ten. Ge1·aldy Pires Athanazio
São Borja 2.0 Sgt. Rosalina Palpides
São Francisco de Assis 2.0 Sgt. Arthldor Goulart Llnbares
São Francisco de Paula - 2.0 Sgt. Elias Paz
São Gabriel 2.0 Ten . Ciro Grleco
São Jerônimo 2.º Sgt. Victoria Antunes de Lima
São José do Norte 3.º Sgt. José Rufino Gonçah-es
São Leopoldo 2.0 T en . Carlos Dorneles de Azambuja
São Lourenço do Sul 2.0 Sgt. Cecília Martins
São Luiz de Gonzaga 2.º Ten. Ciro Queira;, Filho
São P edro do Sul 2.0 Sgt. Paulo Albanus BrUger
Taquara - 2 .0 Sgt. \Valdomlro Tojo Fernandes
Taquarl 2.0 Sgt. Harry Brito Dias
Tapes - 3.º Sgt. Vitor Kotula
Tôrres - 2.0 Sgt João Manoel Cancdo
Três Passos 2.0 ·Ten . . Irlneu Queiroz Neto
Tupanciretã 3.0 Sgt. Tertuliano José Flôres
Urugualana 2.0 Ten. Johny Rlograndense Llnhares
Vacaria 2.0 Sgt. Luiz Carlos Ribeiro
Ven:lnclo Aires 2.0 Sgt. Epitáclo Cunhn Campos
Veranópolls a.o Sgt. Nicolau Rocha ele l\Iello
Vlam!io a.o Sgt. Eurlblndes de Ollveka Jaques
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AOS NOSSOS ANUNCIANTES
É nosso Agente de Publicidade, na Capital, o 2° tenente DANILO
MACHADO DE BARROS.
No interior do E stado, estão credenciados, os nossos Representantes, cujos nomes constam da página 88.
Tôda e qualquer importância. para a indenização de anúncios, só
deverá ser paga à vista do recibo firmado pelo Tesoureiro da Revista
e competente visto de seu Diretor, que será extraido após a respectiva publicação.
Para qualquer outro informe a respeito de anúncios na " Revista
Brigada Gaúcha", queira dirigir-se ao seguinte enderêço :
Direção de "BRIGADA GA úCHA'', Q.G. da Brigada Militar - Rua
dos Andradas 522 - Pôrto Alegre - Rio Grande do Sul - Brasil.

ANÚNC IOS
TABELA DE PREÇOS
A) -

Por publicação :
Contra-capa .. . . ...... . ........... .
Verso ela capa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verso da contra-capa . . . . . . . . . . . . . .
Página indeterminada . . . . . . . . . . . . .
1/2 pg. indeterminada . . . . . . . . . . . .
1/4 pg . indeterminada . . . . . . . . . . . .
Rodapé (3 cms .) em pg. incleterm.

B) -

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
'Cr$

2 .000.00

1.500,00
1.300.00
1.000.00
600,00
400.00
200,00

Assinatitra an·ual:

Os anunciantes que derem tuna publicação anual (6 números) terão um desconto de 10% .
C) -

Assinotitra Alternada:

Gozará elo desconto de 5%.
D) - Relatórios, contratos, extratos, reportagens, entrevistas, etc.:
Acresce 40% ao preço da tabela A .
E) Pref erencial:
Acresce 50% ao preço da tabela A .
F ) - Clichê por conta do anunciante.

TIRAGEM deste número 10 . 000 exemplares
ASSINATURA
Anual (6 números) . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 30,00
Semestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 20,00
Número avulso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 7,00

-
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BRIGADA GAúCHA

LEITOR

AMIGO !

Aquí está o primeiro número de nossa revista.
Gostaste ? Tens reparos a fazer ?
Envia-nos a tua opinião a respeito de sua apresentação e do seu conteúdo.
Gostaríamos de conhecer o juizo que formulaste
a seu respeito.
A direção da revista, ·no· desejo bem intencionado de apresentar ·u m órgão que exprima, ·realmente,
o nível cultural da classe de quem é porta-voz, necessita do teu auxílio.
Envia a tua opinião sincera e isenta de paixões
e manda também a tua colaboração valiosa. Artigos
sôbre assuntos policiais militares, assuntos gerais, contos, poesias, reportagens diversas, anedotas, passatempos, etc., tudo nos será muito útil. Dentro do sadio
espírito com que foi criada a nossa Revista tôda a colaboração nos será de grande valia.
A nossa missão está sendo cumprida. Faze o
mesmo e, estamos certos, todos nós nos sentiremos
orgulhosos de sermos brigadianos -!

.
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Hosanas a Caxias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saudação à Imprensa Falada e Escrita . . . . . . . . . . . . . .
Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Porque "Brigada Gaúcha" ................... ....... ·. .
Uma Fôrça Estadual - Maj. Saul Guterres Dias .·.. ...
I nf. - Dois conselhos ·para solução de temas táticos Cap. José Carlos de Sottza Franco . .......... . ... ..
Antigamente era assim ... -- l. 0 ten. Helio Moro Mariante
Cav. - Algumas considerações sôbre a arma - l. 0 ten
Afonso W ellausen Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
Reforma, doce reforma ............... . . ..... '. . . . . . .. .
Criminologia - A prova testemunh al - Mq,j- Barros Martins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ser Polícia - Cel. Medeiros de Azevedo ....... ...... .
Ed . Fís. - Importância da Educação Física na elevação
moral de um povo - Maj. Octacílio Moura Escobar
Consultório burocrático - 1.0 ten. Tomaz José Lomando
Passatempos - Direção do 1.0 ten. Taltíbio Ferreira . ..
Equitação - Raides Hípicos - Maj. Dorival Muniz Reis
Serviço Especial - Cap. João Francisco Sofia .... .. ..
O teatro e a difusão da cultura - 2.0 ten. Gilberto de Carvalho Bueno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assistência Social - 2. 0 ten . Osório Timoteo Jaques . ..
Páginas Poéticas - Direção do Dr . Gevaldino Ferreira . .
Regionalismo - Direção de Sady Scalante . . . . . . . . . . . .
Noticiário da Brigada Militar ................ ...... ..
A S.A . C.F.O em revista - Direção do al . of . Carlos Jonatas Spalding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Clube Farrapos e a sua séde .... .. .. . . .... .. .·. . . . . . .
Clube dos Subtenentes e sargentos .. . . .. . .. . . ... . . ...
Noticiário das coirmãs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aos nossos colaboradores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nossos representantes ... .... . . .. . . .... . .. . .. . .. .. .. ..
Aos nossos anunciantes . .. .... .' ....... . . . . . . . . . . ... . .
Palavras finais . .. .. : .... . . ... ....... . .... .... . .. . ...
•

•

,.

.•

.r

• •

•

•

•

.,.

r

•

1
2
3
5
8
11
13
17
18

19
21
23
25
26
29
31
34

36
38
42
44
71
75
78
82
87
88
90
91

•

.•

•

REVISTA "BRIGADA GA"O'CHA"
•
•••
••
••
••
•

.•
.••
.•
.• ••••
..••••
.••
..
••
..
.••
.••••
••
•

..

..•
.••
.••
..•
..
..•
..•
..,•
.••

REDAÇÃO: Q.G. DA BRIGADA MILITAR. RUA
DOS ANDRADAS, 522 - PORTO ALEGRE, RGS.
AU'PORIZAÇÃO DE ASSINATURA

Nome . .... . ..... . . . . . ....... .. .•............ ..
Estado civil ............. ............. . ,. ...... .
Profissão .. .. . . ............ . .. ... ... ......... .
Nacionalidade ..... .. .. . . .. ...... . .' . .. ........ .
Natural de .. . ...... . ...... . . ... . ............. .
Data do nascimento .... . . . . . . .. ... ... ... . . . .. .
Residência . ............... . .. ... ...... . .. .... .
Unidade em que serve ..... . ................ . . .
Endereço para onde deve ser remetida a REVISTA ············ · · ··· ·· ··················· · · ···
Espécie ele assinatura . .. . . ...... . ........ . ... .
Anual ou Semestral.
Local e Data .. . ............ .. .... . ...... .. · ..
Assinatura .... . ..... . ...... ...... . ........ .....
OBSERVAÇÃO: As assinaturas dos elementos da
Fôrça serão cobradas por intermédio do S. F. . As
demais, poderão ser pagas diretamente aos nossos
representantes ou à Gerência, por vale postal ou
cheque bancário .
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e Redação:
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da Brigada Militar
-Rua dos
Andradas n.0 522 - Pôrto
Alegre - RGS - Brasil.

ó RGÃO OFICIAL DA BRIGADA MILITAR
F UNDADA EM 22-7-54 - R egistr ada nó C:R .E . sob n.º.283

ANO

Agôsto de 1954

I

N.º

DIRETOR - Cap R icar do Thompson Flôres
GERENTE - Cap José Bar>cellos Garci a
SECRETÁRIO - 1.º T en H élio Moro Mariante
TESOUREIRO - 2.0 T en E milio João Pedro Neme
-xxx !.AGENTE DE PUBLICIDADE - 2.0 T en . Danilo Machado de Barros
DESENHISTA - Sgt Artur de Tomazi Rosa
FOTÓGRAFO - Sr. D i onísio Horácio da Silva
-xxx-

1

t

A revista não assume r esponsabilidade das idéi as e JUizos. emitidos nos artigos assinados, bem como a sua publicação não represent a solidariedade de parte da r evista aos conceitos quB n eles se
contém .
A revista não restitue a colaboração rejeitada, bem como não
mantém correspondência a respeit o da mesma.
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ASSINATURAS
Anual . . . . . . . . . . . . . Cr$ 30,00
Semestre . . . . . . . . . . Cr$ 20,00
Número avulso . . . . Cr$ 7,00

1

Desejamos estabelecer permuta
Deseamos establecer el cambio
Desideriamo stabilire cambio
On désire établir éch ange
We wish to establish exchange
Austausch er wi.\nscht
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Toldos para frentes de Casa

ft
M A L V A S I O cS C I A .

,-: :

RUA JOÃO ALFREDO, 813
FONE, 3-11-22 - PôRTO ALEGRE

...........~~~~s.

~

. .~~~~~~.......~.......~~....M4~~.......~~....~~~

