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Flagrantes dos atos de assinatura de posse do Exmo. Snr. Governador 
do Estado, dos Exmos. Snrs. Secretários do Interior e Justiça, Educação e 
Cultura e Obras Públicas e do Ilmo. Sr. Cmt. Geral da Fárça. 



Novo Gorèrno do Estado 
Governador do Estado 

' 	S. Excia Dr. lido Meneghetti 

Secretário do Interior e Justiça 
S. Excia. Cel. Walter Peracchi de Barcelos 

Secretário da Fazenda 
S. Excia. Dr. Alcides Flôres Soares Junior 

Secretário da Agricultura, Indústria e Comércio 
S. Excia. Dr. Orlando da Cunha Carlos 

Secretário das Obras Públicas 
S. Excia. Major Euc lides Triches 

Secretário de Educação e Cultura 
S. Excia. Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha 

Procurador Geral do Estado 
Dr. Henrique Fonseca de Araújo 

Chefe de Polícia 
Cel. Raimundo Lins de Vasconcellos Chaves 

Brigada Militar — Comandante Geral 
Cel. Ildefonso Pereira de Albuquerque 

Departamento Estadual de Saúde 
Diretor — Dr. Alfredo Hoffmeister 

Departamento Estadual de Estatística 
Diretor — Sr. Flávio Mena Barreto Mattos 

Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 
Diretor — Dr. Luiz Parga Torres 

Departamento de Prefeituras Municipais 
Diretor — Dr. José Maria da Silveira 

Departamento de Pôrtos, Rios e Canais 
Diretor — Dr. Luiz Grassi 

Viação Férrea do Rio Grande do Sul 
Diretor — Dr. Homero Dias 

Comissão Estadual de Compras 
Presidente — Cap. Pio Midler da Fontoura 

Instituto de Previdência do Estado 
Presidente — Dr. Nestor Azambuja Guimarães 

Departamento dos Institutos Penais 
Diretor — Dr. Eurico Lopes Barreto Viana 
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S. Excia. 

ILDO 

MENEGHETT I 

        

        

Governador do 

Estado 

do 

Rio Grande do Sul 

        

        

        

Nasceu em Pôrto Alegre, Rio Grande do Sul, em 20 de Junho 

de 1895. Foi aluno da Escola Brasileira e do Ginásio Anchieta, até o 

ano de 1910. Posteriormente. diplomou-se Engenheiro Civil no ano 

de 1916. Contraiu matrimônio em 18 de Outubro de 1918 com D. Ju-

dith Melo, resultando desta união, o nascimento de seus filhos, João 
Eurico Meneghetti, engenheiro quimico industrial, casado com D. Li-
zete Scalzili; Enio Melo Meneghetti, engenheiro agrônomo, solteiro; 
D. Maria, casada com o engenheiro Leo Mazzini e D. Hilda, casada 
com o capitão Alney Regadas. Começou sua vida profissional na ER 
Carlos Barbosa-Alfredo Chaves, em 1917. No ano de 1923, foi trans-

ferido para a Viação Ferrea, em Pôrto Alegre. Participou da Firma 
Dahne, Mazzini Cia. quando deixou a Viação Ferrea em 1927. Come-

çou sua vida política em 1947, quando foi eleito vereador da Câmara 
Municipal de Pôrto Alegre. Em 1948, foi nomeado Prefeito Municipal 
de Pôrto Alegre, pelo Exmo Sr. Governador do Estado, Dr. Walter 
Jobim, cargo que deixou em 31 de Janeiro de 1951. Em 1.0  de No-
vembro de 1951 foi eleito Prefeito da Capital do Estado. Em 1.0  de 
Putubro foi eleito Governador cio Estado para o quatriênio de 1955-

1959, deixando, em consequência, a Prefeitura Municipal. 
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S. Excia Cel. 

WALTER 

PERACCHI 

DE BARCELLOS 

      

      

Secretário 

de Estado 

dos Negócios 

do Interior 

e Justiça 

      

      

      

Nasceu em 14 de Mcio c:e 1907, na cidade de Pôrto Alegre, Rio 

Grande do Sul. Filho de Fe!isberto Corrêa Barcelos e de D. Diumi-

ra Perachi de Barcelos. Trcbalhou no comércio e na indústria, dos 

7 aos 14 anos, quando ingressou na Brigada Militar. Percorreu tôdos 

os postos da hierarquia militar, tendo sido promovido a Coronel em 

25 de Dezembro de 1947. Durante sua vida militar ocupou posições 

importantes, tendo sido Professor no Curso de Formação de Oficiais 

Chefe da Casa Militar do Governador do Estado, Chefe do Estado Maior 

da Brigada Militar, e, fi',..affilente,  Comandante Ge3'al da Fôrça, cargo 

que exerceu de 26 de Marco de 1947 a 7 de Dezembro de 1950. Foi eleito 

Deputado Estadual para 	período de 1951 à 1955, e, reeleito para o 

período c::e 1955 à 1959. Atualmente desempenha o cargo de Secre-

tário dos Negócios cio Interior e Justiça, para o qual foi nomeado em 

31 de Jeneiro de 1955, pelo Exmo Sr.  . Governador do Estado. 





Cel. 

ILDEFONSO 

PEREIRA DE 

ALBUQUERQUE 

Commadante Geral 

da 

Brigada Militar 

Nasceu em Santiago, Rio Grande do Sul, em 14 de Outubro de 
190S. Filho de Afonso Pereira de Albuquerque (falecido) e de D. 
Luciana Abreu Albuquerque. TrabalhoU, inicialmente, no comércio, na 
cidade de Santiago, tendo ingressado na Brigada Militar, bem jovem, 
como soldado recruta, no 1.0  Regimento de Cavalaria, na. cidade de 
Santa Maria, em o ano de 1926. Participou da Revolução de 1926, 

fazendo parte cia defeza de Santa Maria. Em 1930 foi comissionado 
2.0  Tenente, pela sua atuação no combate de Itararé, ainda com o 
1.0  R. C. Tomou parte, também, na campanha de 1932, quan-
do foi efetivado no pósto de 2.0  Tenente. Concluiu o C•F.O. em 
193S, tendo sido promovido a 1.0  Tenente e nomeado Instrutor de 
Cavalaria no C-I.M., durante vários anos, para as diversas turmas 
do C.F.O., C.F.S. e C.F•C.. No , pôsto de Capitão exerceu a Chefia 
da 3.0  Secção do Estado Maior da Fórça. Promovido a Major, che-
fiou o Serviço de Material Bélico. Como Ten. Cel. comandou o 1.0  
Batalhão de Caçadores, quando em 31 de Janeiro do corrente ano, 
foi nomeado para o cargo de Comandante Geral da Brigada Militar, 
pelo EXin0  Sr. Governador do Estado, tendo tomado posse em 3 de 
Fevereiro. 





Fevereiro de 1955 

De acórdo com o sistema democrático COL vigor no Brasil, mani-

festa-se o povo, periódica mente, pelas urnas, na escolha de seus go-

vernantes, na seleção dos homens que irão orientar a nau governa-

mental. 

Em recente pleito, o povo gaúcho elegeu, livremente seus novos 

dirigentes, dentro de um clima de ordem e de respeito. 

Nesta conjuntura, como nas anteriores, portou-se a Brigada Mi-

litar, caiu aquela já tradicional isenção política que a vem consa-

grando junto aos mais eminentes homens públicos e junto ao povo 

riograndense. 

Orgulhosos estamos do procedimento da Brigada Militar, por ve-

rificarmos que, passada a refrega eleitoral, não sofreu nossa querida 

Fôrça, nenhuma crítica. nenhum ataque, por procedimento menos jus-

to, menos equilibrado. 

Como consequência natural, ocorreu na Brigada Militar, a mu-

dança no seu Comando Geral, cargo de confiança do Exm,0  Sr. Go-

vernador do Estado. 

E é para os dois Chefes, o substituido e o substituto, que publi-

camos êste Editorial. 
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Fevereiro de 1955 

Ao Chefe que saiu, fundador e organizador desta Revista, fim.° 

Sr. Cel. VenCincio Baptista,  deixamos aqui patenteada nossa admi-

ração e profundo respeito, pelo seu operoso, digno e equilibrado Co- 

mando. 
Agora, quando S.S., depois de mais de 40 anos de serviços inestimá-

veis prestados ao Estado, recolhe-se à vida privada, o faz, pode ter 

a certeza., cercado da amizade e da estima dos que aqui ficam.. 

Ao Sr. Cel. Venâncio Baptista,  apresentamos o nosso cordial e 

respeitoso "ADEUS" e o "MUITO OBRIGADO". 

Ao novo e digno Chefe, Ilm.° Sr. Cel. Ildefonso Pereira de Al-

buquerque, "BRIGADA GAÚCHA" apresenta suas boas vindas e abre 

suas páginas,  afim de registrar fiel e judiciosamente, suas realizações, 

seus empreendimentos, os quais temos certeza, irão ao encontro dós 

anseios da laboriosa família brigadiana. 

A S.S. que,  'após profícuos anos de serviços prestados à Brigada 

Militar, ascende agora ao mais alto pà.sto — o Comando • Geral da 

Fôrça — registramos, nesta oportunidade, o nosso apôio e a nossa 

convicção de que tudo envidará para maior eficiência e prestigio da 

classe militar do Estado, sempre dentro da independência de atitu-

des que vimos mantendo desde nossa organização e funcionamento. 

DIREÇÃO E SECRETARIA DA REVISTA 

Afastaram-se, respectivamente, da Direção e da Secretaria de nos-
sa Revista, os Cap. RICARDO THOIIIPSON FLÔRES e 1.0  Ten. 
HÉLIO MORO MARIANTE, o primeiro por haver se demitido e, o 
segundo, por ter passado a desempenhar o cargo de Assistente Mi-
litar do Ex»i° Sr. Secretário dos Negócios do Interior e Justiça. 

Companheiros abnegados, que dedicaram suas horas de ,descanso 
no trabalho diuturno e estafante da orientação e circulação de "BRI-
GADA GAÚCHA",  souberam, pelas suas qualidades e capacidade de 
trabalho,  cumprir eficientemente a árdua missão de tornar realidade 
o seu aparecimento. em todo o Brasil e em todos os rincões do Rio 
Grande do Sul. 

Ao Cap. Thompson, primeiro Diretor e ao Ten. Mariante, pri-
íneiro Secretário da Revista, apresentamos as nossas despedidas. ao  
mesmo tempo que, em nome dos nossos assinantes, agradecemos o 
muito que fizeram. por "BRIGADA GAÚCHA". 
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Fevereiro de 1955 

Passagem do ,Comando Geral 
,da Brigada Militar 

O Cel. ~ouso _Pereira de Albuquerque ao dar entrada no Quar- 
tel General 

Em três de Fevereiro do corrente 
ano, presentes altas autoridades civis 
e militares e Exulas. Famílias, foi pro-
cedida a passagem do Comando Geral 
da Brigada Militar, do Ilmo Sr. Co!. 
Venàncio Baptista ao fim° Sr. Cel. 
I 'derruis() Pereira de Albuquerque, no-
meado pelo Exmo Sr. Governador do 
Estado Eng. lido Meneghetti . 

O Sr. Cel. Ildefonso. acompanhado 
do Ten . Col. Florêncio José de 011 
veira  e  de uni dós Ajudantes de Or-
dens do Sr. Cel. Venânelo, foi rece-
bido às 15 horas no portão central do 
Quartel General, pelos Tens. Ceis. mais 
antigos, Tislano Felipe de Leoni e Er-
nani Ferrai Machado ,e imediatamente 
int iicsi u zido no Salão de Honra, onde 
foi .icep-lorrailo pelo Comando Geral 
enulorildes presentes. 

Ci instou a solenidade da leitura dos 
bolei i ;is especiais dos coronéis Venfin-
clo Bapl ista e Ildefonso Pereira de Al-
buquerque, semi° apôs proferidas as pa-
lavras regelo man tares e tão significati-
vas para o FOri(ja: 'Passo o Comando 
ria Brigada Militar para o Sr. Cel ii 
defonso Pereira de Albuquerque" e 
"Assumo o Comando da Brigada 

Findo êste ato, o novo Cmt . Geral 
pronunciou a seguinte oração: 

Distinguidos que fomos pela honro-
sa confiança de 5. Excia . o Snr Go-
vernador do Estado, aqui nos encom 
tramos para receber das mãos do ilus-
tre e honrado Coronel V011alICIO Bap-
tista o Comando Geral da Brigada Mi-
litar . 

Vindo de uma função de comando 
de unia das unidades sediados nesta 
Capital e observador e cumpridor das 
normas regulamentares da Fôrça, esta-
mos, parecemos, credenciados para faiar 
de seus problemas, que, aliás, ~me-
nos reconhecer — sempre mereceram 
de nossos antecessores o melhor de 
seus esforços para solucioná-los 

Sentimos que a Brigada, conto q mil-
UCi' 01111.0 organizacão, está sujeita às 

leis comuns da evolução e, até aqui, 
isto tem se prOCCS.110 sem p,llIços 
e sem acidentes, o que demonstra o 
cuidado de comandantes e coma ri da dos 
em aeom pa oba r o ritmo de progresso 
do Estado, ,ruma nítida noção de res. 
pousa bilida de. pois que na -Ordem Pú-
blica preservada — seu principal s.thje-
t iro — assenta tóda idéia de progresso 
público e particular.  . 
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BRIGADA GAÚCHA 

Assim, não é de se estranhar, que 
nossa Brigada que, por muitos anos, 
viveu animada, tão ~tente, de um es-
pirito nitidamente militar, contingências 
especiais e muna demonstração de efi-
ciência positiva, dedique-se agora a ou-
tras nobres tarefas, próprias de uni 
regime de paz. 

Somos, ~tanto, orgulhosos do nos. 
5(1 passado e do nosso presente. — Na-
quele — melhor que as palavra,: — 
atestam nosso sacrifício à causa públi-
ca as sepulturas dos bravos companhei-
ros que tombaram em iôdas as regiões 
do Brasil, vitimas do cumprimento do 
dever; e neste — ai está nossa Fõrça 
empenhada na preservação do clima de 
tranquilidade tão necessário às ativida-
des p ii blier tt,t e pa ri iculares . 

Nossa Fôrça, dada sua missão es• 
necifica, não poderia deixar de sentir 
os reflexos da tremenda crise econômi-
co financeira que agita o Fás, crise esta 
cujas cansas os entendidos já procla-
maram ,mas que, entretanto não é mo-
tivo para alarmes exagerados. 

Bem compreendendo o esfórço dos 
nossos governantes para resolver a si-
tuação das finanças públicas  e  da eco-
nomia geral, achamos que, também, a 
Brigada deve e pode concorrei,  para 
êsse desideratum, sem 	que isto seja 
entendido tomo "sacrifício" ou que xá 
Influir, pela falta de alguma cousa, na 
sua peculiar eficiência. 

Coneluimos, assim, que não podemos 
ter a veleidade, na leira presente, de 
fazer inovações no sisleina administra-
tivo da nina, a não ser que estas se• 
juin imprescindíveis. 

Entenchtmos, também, que um. in-
teligente regime de economia e emprê-
go justo das verbas orçamentárias pos-
sibilitará à Fôrça de continuar no seu 
Moio normal de trabalho, sem maio-
res precauções. 

Ninguém ignora que a eficiência . 
de qualquer organização como a nossa, 
reside no equilíbrio de sua situação lito-
ral e material — aspectos que nossa 
Brigada sempre se orgulhou de apre-
sentar e que, aliás, lodos os seus com-
ponentes desejam conservar, pois que 
é unia das suas nobres características. 

A Brigada Militar animada pelas 
suas tradições de. bravura — que a 
história já esmaltou na consciência rio-
grandense e nacional — e dispondo de 
ma corpo de oficiais, ilustre e honra-
do e de uma tropa consciente, ambos 
depositários aluais do fogo sagrado que 
aqueceu os guerreiros riograndenses de 
tódas as épocas, tornam a função de 
comando empresa mais ou menos .  fácil. 

Nfiii temos, 110E isto, receio das res-
ponsabilidades que contraímos neste 
instante, quando assumimos o Contan-
do Geral da Fôrça, escolha para a qual 
não concorremos, mesmo porque isto 
fugiria aos nobres moldes honestos e 
honrados da nossa modesta formação. 

Assim, prometer desde já e enu-
merar os objetivos a atingir mi nossa 
gestão seria, quase um ato demagógico 
ou diletantismo pessoal — práticas que 
não têm lugar na nossa organização 
e para as quais, também, não temos 
pendores. Entretanto, isto não quer di- 
zei que vamos exercer nossa função 
empiricamente mm sabor dos aconteci- 

o snr. Cel. Ildefonso, quando lia o discurso de posse. 
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Fevereiro de 11)35 

O Cap. José Guimarães Tavares, lendo o boletim do Cel. venân-
cio Baptista. 
mentos futuros, quando tudo seria en-
tão improvisado. 

É que nos habituamos, desde cedo, 
a planejar tudo sempre levando em 
conta a disponibilidade de meios e se-
gundo o princípio de conservar melho-
rando o que outros abnegados servido-
res da Brigada já fizeram e aproveitan-
do, ao máximo, a fôrça de projeção 
dos entpreendiutentos — ártica maneira 
de administrar com proveito geral, ao 
nosso entender, pois que isto evita dis-
persão de esforços. 

Se as inovações por vezes, trazem 
benefícios, o comum, porém, é de one-
rarem os cofres públicos, sem retribui. 
cão equivalente. 

Nossa Brigada está coêsa, discipli-
nada e preparada para corresponder à 
confiança que o Govêrno nela deposita 
e julgamos, assim, que se faz mister 
conservar esta situação, não descuran-
do de COiSa alguma, a principiar pela 
parte administrativa; que deve sempre 
estar em concordância com os novos 
métodos que vão surgindo, com o fito 
de melhor aproveitar as disponibilida-
des financeiras. 

Vamos trabalhar com a noção real 
da responsabilidade que nos pesa só. 
bre os ombros a partir dêste instante 
e. se um dia os que vierem encontrar 
algum mérito nos atos emanados da 
nossa função de comando, agradecemos, 
desde já, os aplausos, pois bem servir 
à Brigada é dever de todos nós, é 
obrigação daqueles que têm o Rio Gram 
de e o Brasil guardado no pensamen-
to e no coração. 

Sm: Coronel Venánclo Baptista: 
.. De propósito, reservamos nossas Úl-
timas palavras para V.S., apesar de 
sabermos que vamos atentar contra a 
sua natural modéstia. 

Éste momento — que é o mais 
emocionante de nossa vida de soldado 
— maior ainda se torna, quando nos 
lembramos que estamos substituindo no 
comando máximo da Brigada, através 
dêste ato cerimonial — o particular 
amigo, o nosso professor emérito, o et, 
dadão virtuoso, e sobre tudo, o Briga• 
diano da Velha Guarda, nobre e hon. 
indo, que dedicou o melhor de suas 
energias e de sua capacidade profissio-
nal à nosSa Fôrça — que é hoje, sem 
dúvida, o maior patrimônio histórico 
do Rio Grande, 

V.S. que ajudou a construir esta 
situação moral da nossa Brigada, vi-
brando com ela nos dias incertos e de 
glórias, é justo que, amanhã, quando 
estiver dinamizando a impressão dêste 
instante e passando em revista a lon-
ga e brilhante Rilha de serviço, venha 
a povoar-lhe a incide um misto de or-
gulho e saudade por tudo aquilo que 
fez. 

A Brigada agradece os brilhantes 
serviços que V.S. já lhe prestou, po. 
rént, não sie despede, porque, é elas-
sico entre nós — que o brigadiano sé 
é dispensado de prestar serviços à Fôr-
ça e ãs institnições — depois de morto. 

Felizes os que, como V.S. cum-
priram com seus deveres e regressa-
ram ao lar para retemperarem ou rea-
justarem energias. 

Felizes os que, como V.S., deram 



BRIGADA 
exemplo de capacidade de trabalho de 
honradez, de dignidade pessoal, de amor 

cansa pública. 
Felizes os que como V.S. pauta-

ram sua vida pelo catecismo dos maio-
res, abjurando tinia e qualquer idéia 
de interêsse individualista. 

Sor. Coronel — uma coisa, por 
fim, desejamos que fique esmaltada no 
seu 	pensaltle0t0 — V .5 . pertence à 
Brigada, mas a Brigada, também, lhe 
pertence. 

Receba, pois, Sur. Coronel Vená ri-
cio, os agradecimentos da Brigada 311-
luar' e os voto, que fazemos de pere-
ne felicidade extensivos à sua Exma. 
Família. 

Queremos agora agradecer às 
digníssimas autoridade,  e a todos 

GAÚCHA 
aqueles que nos honraram com a sua 
presença a êste ato. 

A todos o tiosso muito obrigado. 

S.S. aplaudido no fim da oração, 
[r,,,ou a receber os cumprimentos das 
utorlilades, oficialidade e Exmas. Fa-
ilkis presentes 

P,sitail os alguns minutos, retirou-
, ild Quartel General, o Bm. Sr. Cel. 
Ve,l1miio 1 lata ista. acompa Mim!, 	pelo 
sou Chefe iii Estado Maior Geral Teu. 

José de Oliveira, do 
klaneel Monteiro de Olivei-

Chei e do E.M.G. e de seus 
rhn 	Ajudante, 	.Ortlens. 1.0 	Teu . 
tio 1 1k lo Corrêa e 2.0  Ten 

, lai 	1'ei iro 	Yei 	. 

1 
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Passagem da Chella do Estado 
Maior Geral 

Também na ciai 	.ie 1 vem, 
tu ,ia corrente ano, no Salão de Honra 
tio Quartel General, ás 17 horas, com 

tio Sr. Cm!. Geral, Cei 
Ildefonso Pereira de Albuquerque. de 

iie Corpo e Chefes de Serviço 
grande rainieri,) de oficiais, foi proce-

dida a passagem ila Chefia do Estado 
Maior Gerai, do Ten. Cel . Florênclo 
José de Oliveira para o Ten. Cel. Ma-
noel MooPiiro de Oliveira . 

Inicial otente, o Ten. Cel. 'Movendo, 
em breves palavras. expôs a orientação 
que se pronAs executar durante sua ges-
Lao, a qual foi de Gaio fazer pela 111:1101' 
eficiência da Brigada Militar. Agradeceu 
temi 	o apoio recebido da oficialidade 

a sua com ieraiiião 
ApOs o Sr. Civil. Geral ilcu como 

ennaiii..ibio no cârgo ile Chefe do Esta-
do Maior Geral da Força, o Teu. Cel. 
Manoel Mon:,  iiro de Olb eira . 

O aovo Chefe do E. . G .. ao ser 
declarado timp,issa, le mu suas 
PronUllOu a silguir11.,:, 	 I- 
va do qu, O ut'r'inm 	: 
auxiliar ,iirelo do Sr. Coa, Geral: 

Aii aceitarmos o coa viu, paca exer-
cer a Chefia do EM(i. sabíamos do 
watt] que tal mister repres,•nta lias (11'. 
ganizaçées cuja com plaxidade di• pro-
blemas a cata de solueõe,  
a exigir zuna ação bit eligeo i e, 

perseverante. Mas, sabemos lambém 
que encerrals10.110S na ennheeltla trilo- 

gia tio êxito — Saber, Disciplina e 

Tra ha i 	— atingiremos o objetivo que 

nos está sendo apontado. E, em ~-

sequência, aqui estamos. Falta-nos, acre-

ditamos, a primeira parte da velha 
— o saber mas haveremos de 

substitui-10 pelo nosso esfOrço e o con-

curso de nossos auxiliares, Entretan-

to t,111,S formada escola de trabalho e 

disciplina que nos há de conduzir, se-

não à perfeição, pelo menos a não de-

siludirmos àqueles eine em nós confia-
ram. 

Meus senhores — O EMG é um 
órgão eminentemente técnico cuja exis-

tência residia da multiplicidade de 

questões a 4,9,111 Iodadas por todo Co-

maltdanle. Porque se ao Comandante 

cal, determinar "O que fazer", a seu 

ENG fica a incumbência de esclarecer 

Vi ,ior" . i o que se depreende 

11,A16 é organizado para 

atendet• a tittia, a, principais funções 

do (Pontudo. otnio órgão do Coman-

do, elPo•,-. te. pliteos O firma a con-

di., t,  as atribuições dos diferentes 

tia grande Unidade, coorde- 

nándo 	as atividade, COM O oltie- 
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Fevereiro de 1955 

a 

 

 

O Ten, Cel Manoel Monteiro de Oliveira Chefe do ENG, ao asáu-
mir as suas funções. 

tiro de conseguir o emprego mais efi-
ciente de seu conjunto". Vemos assim 
que o auxilio de EM é constante sõ-
bre tudo no que diga respeito ao pla-
nejamento. à coordenação e à execu-
ção das decisões do Cml . Ainda mais 
que esse trabalho é absolutamente 
anónimo, unia vez que é feito em no-
me da única autoridade responsável — 

Comandante. 
suficiente este texto regulamen-

tar para avaliarmos o papel impor-
tantíssimo que o EM representa nas 
organizações militares, e, em particular, 
nas Policias, face a dupla missão poli-
cial-militar que lhes impôs a Lei Maior 
do Pais. 

Mas, não é o bastante sabermos 
ser importante o papel que representa 

EM, o coe se precisa saber é que 
ele também seja importante, isto é, 
constituido por elementos cuja enver-
gadura moral, intelectual e disciplinar 
representem um marco de garantia da 
orientação dessa parte do Comando. 

Os oficiais do EM devem conhecer 
estar familiarizados com os proble-

mas da tropa. Devem ter, ou procu-
rar adquirir, num tempo curto, um 
perfeito conhecimento da organização, 
funcional, administração e técnica do 
EM. Devem prestar ao seu Chefe in-
formações francas, clavas e precisas. 
Os interesses individuais não devem 
prevalecer sõbre os da tropa. 

"Os oficiais do EM devem dar o 
exemplo, não só pela correção de ati-
vidades, como pelo • trato dos unifor-
mes, usando também o uniforme pres- 

evito para a tropa. A abnegação e o 
desprcendienento conquistam a confian-
ça e o respeito da tropa; os privilé-
gios só criam ressentimentos". 

dêsse valor que desejamos o 
EM G cuja chefia foi-aos confiada. Sê 
assim poderemos impormos face aos 
inúmeros problemas que a Fôrça pos-
sue em equação. Dispomos do que re-
putamos essencial, que é o material 
humano de boa formação. precisando 
apenas ser toais explorado, e aí resi-
de, sen. dúvida, uma das maiores ta-
refas do EM. Exigir muito e cada vez 
mais dos seus quadros. Porque, na 
Brigada Militar, no seu quadro de ofi-
ciais, há os que produzem por dois ou 
mais numa ânsia cada vez maior de 
elevar 	instituição, mas, também, os 
há que quase nada fazem. E é desses 
que mais Tios devemos preocupar por-
que da ociosidade é guie nasce os ma-
lefícios que corroem a sociedade. A 
eles sobra o tempo necessário à críti-
ca vazia, à desarmonia entre seus pa-
res e. ainda, o que é anais grave, in-
titulam-se defensores da classe, fazendo 
sentir aos menos avisados, de que são 
os salvadores da instituirão. Entretam 
to, o que representam, nada mais são 
do que semeadores da discórdia, da 

solapadores do sadio prin-

cipio da autoridade. 
Meus Senhores, a Brigada Mili-

tar é unia instituição secular e que 
portanto não pode ficar a mercê de 
aventureiros. Para a solução dos seus 
problemas aí estó o alto Comando da 
Fôrça e Cite deve ser intransigente nos 
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seus deveres, condenando os intrusos 

não abdicando da sua autovidade 
Cada 11111 dentro do raio de ação que 
lhe confere o grão hierárquico . 
nos julgue c0711 1,0 que desejamos 
uma chefia autoritária . Muito ao con-
trário, o que cineremos é a persuasiva 
que se carateriza pelo respeito 	gn ida- 
de Inumana; que leva em consideração 

elemento humano, com lerda a sua 
complexidade e diferenciação das pos-
sibilidades  e 'limitações dos indivíduos 
sob o ponto de vista físico, intelectual 

moral " Lutaremos por uma antevi 
dado que emane do exemplo, da habi-
lidade. da capacidade e que se aliem,  
se num elevado padrão de disciplina 

eficiência . 
O noso gabinete ficará de portas 

abertas às sugestões sinceras que se 
queiram 'fazer visando o engrandeci-
mento da nossa Brigada . 

A dupla -missão de que estanms 
investidos, oferece-nos Hm extenso cana-
po de ação . Sob o aspecto militar já 
nos encontramos em grau ale a dearda-
men to relativamente apreeiá vel, ,iá o 
!aromam 1150 1)011OOO1110,,  ti IZOO effl rola 
ção 	parte policial . Andamos bastan- 
te, sem dúvida, nestes últimos anos, 
paux,m. na Ilit0 alU ii. precisamos andar, 
para a tingirmos o necessário ao exato 
CUPI Ori 111 (01 10 de tão complexa missão. 
Muitos se dizem atua dizados em instru-
ção policial porque conhecem a. forma 
de 	1/C11 0: 1,1 	ea,a alheia ou preta- 
dor ébrio na via pública . Entretan-
to, o que precisamos é bastante dife-
rente e mais difícil do que dissemos . 
A instrução policial vai anais longe. É 
sem dúvida, um estudo de palpitante 
interêsse. eis que ao Estado compete a 
solução do problema criminal e a Bri-
gada Militar é um dos órgãos do Esta-
do a que as Leis deferem o auras do 
combate ao crime, através de uma 
atuação permanente e em vários seto-
res que lhe estão afetos. E nossa ação, 
inquestionàvelmersle, -multiplicará de efis 
ciência se conhecermos os modernos 
métodos de eliminação das cansas da 
criminalidade . Face ao que, empenhar-
110S-ell los pelo desenvolvimento da ins-
trução policial. seja mediante a saia 
intensifica ção e desdobramento dos cur-
sos Policiais já existentes, seja mediava-
te a criação de novos, quer ~pie-
tiros, quer especializados. E ainda pe-
la uniformização da mentalidade poli-
cial da Fairça, por meio de frequência 

intercâmbio cultural de oficiais' em 
escolas de Polícia e centros policiais 
do País e exterior mais avançados que 
a nossa. E. por fim, é 1105:40 desejo, 
que, em breve, possamos inaugurar o 
nosso gabinete de Polícia Técnica, ór-
gão impreseidível, sem o qual impossí-
vel será abrIndonarmos a nossa medio-
cridade em policiologia . E quando a d-
atada-irmos a maioridade profissional em 
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tal mister, poderemos, então claramen-
te pôr uma definição específica do 
emprégo e aproveitamento da Brigada 
Militar no servico policial do Estado, 
quer ma a9tec to preventivo quer no re-
ma•ss I vo . Isto porque lhe cabe, sem 
dúv ida, papel de rehavo no âmbito tio 
binómio Estado — Sociedade. Mas, pa-
ra tanto precisamos muito trabalho 
C  sniaret apto de miio uniforme e com 
inga ala em tArn o da autoridade consti-
tuiria no caso o Cmt Geral , De nossa 
Parte baldaremos desde já tal mister, 
pois 41110 ao EM cabe a maior tarefa: 
evitar em parte e coordamar no todo. 

PI,S( 1101' ai gane o EM Fe presen- 
espécie de aparachoque entre 

o escalão subordinado. e que é um des-
via atritos . Entretanto. entendemos nós 
ser o inverso: O EM é; involuntária-
mente, o criador do atrito e o Cmt o 
anara-ch °que • Não devemos solucionar 
nem evita1,110S que tenha andamento 
aquilo que depender da decisão alo Cm t 
Se alegamos que é para não molestar-
mos o (1,r,,, cometeremos una grave 
(.111 0 110 em mago do princípio de che-
v'a7 — ••  Não deixes passar a pequena 
falta porque 0111 voltarã multiplicada" . 
Eis porque seremos inflexíveis, nesse 
para ir ula . Iremos sempre ao Chefe 
(.0111 as boas e as más notícias, porém, 
denta-o da elevada investidura de que 
est i vermos possuidos 

Senhores Canis de Corpo. Chefes 
de Serviço e Oficiais em geral — nas 
formórs de Chefe do EMG o que dm 
sejamos é poder ser útil aos altos in-
terêsses da FArça . É a razão por que 
esperamos o vosso concurso para cada 
v- ez mais elevaismos a nossa B .M. , e 
-também assim ocultar as nossas defi-
ciAocias iniciais, que queremos desde 
logo fazê-las desaparecer, como bem se 
deprende da introdução do nosso Ma-
nual Básico, sóbre Princípios de Che-
fia: -Em última análise, a chefia não 
é inata: depende de certas qualidades, 
O  II, podem 5,1' aperfeiçoadas, e da 
aplicação de uns tantos princípios de 
fácil compreensão . É uma arte que 
ser aprendida, cultivada e praticada 
por todo nquêle que possue capacidade 
física r intelectual. a par de integri-
dade moral e profissional, qualidades 
que devem ser o apanágio dos quadros 
militares ." 

Meus Senhores, ao findarmos que-
PC1110, ser bem claro, o que precisamos 

ser banas e competentes profissionais 
dentro da profissão, e para &RO have-
:-annos de lutar por 

Milita disciplina 

u it o trabalho 

71Inito saltem," 

Cumprimentados pelos presentes os 
Tens. Ceis. Florêneio e Monteiro, foi 

eneerrada esta solenidade. 
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Stánic Vetrinárkel 

O alcoolista em face da Medicina e do Direito 

Cel . Manrino C, Tavares 

(Continuação do número anterior) 

O alcoólatra, no entender do in-
signe e saudoso mestre Miguel Cou-
to, "não tem caráter no sentido filo-
sófico da expressão; caráter é a cons-
ciência à espreita e o alcool tira a 
consciência, tanto que é em medicina 
legal urna dirimente ou uma agravan-
te; caráter é a substância mesma de 
cada um e o alcool a dissolve; caráter 
é o aço da criatura que a torna sem-
pre igual a si mesma em qualquer 
situação e o alcool transforma em ce-
ra inconsistente e amoldável". 

Logo, não será com o conjunto 
de caracteres dêsse jaez que se conse-
guirá urna nacionalidade sacha e p0-
derem. Mas, é combatendo com o 
exemplo e com a palavra, mostrando 
aos moços que mourejam nos quar-
téis, nas fábricas e nas escolas, atra-
vés da Imprensa e da cátedra, os efei-
tos maléficos dêste vício que faz hoje 
em dM mais destruições que êsses três 
flagelos históricos: — "A fome, a pes-
te, a guerra . Mais que a fome e a 
peste, dizima; mais cio que a guerra, 
mata; e faz mais que matar, deshon-
ra. segundo Gladstone". 

As estatisticas estrangeiras e indí-
genas ai estão provando, na eloquência 
das cifras, que os crimes na sua to-
talidade são praticados por pessoas 
dadas ao vício do alcool: — na Alema-
nha, em inquérito feito em 120 casos 
de prisão que compreendiam 32,837 
detentos, achou o alcoolismo em 13,706 
ou 41,7%; dos homens, 53,6%, eram 
bebedores de hábito e 46,9 bebedores 
acidentais; mulheres 39,6% bebiam por 
acaso e 61,0% eram viciosas invetera-
rias. 

Maison, na Bélgica, verificou os 
mesmos números impressionantes: den-
tre 3006 condenados, 1396 eram bebe-
dores crônicos ou 46,5%; a proporção 
entre sentenciados à prisão, aos traba-
lhos forçados e à pena de morte, era, 
respectivamente, 44,7%, 54,6% e 59,9%. 

Entre 2263 condenados, 435 estavam 
ébrios na ocasião do crime; pela pri-
são, trabalhos forçados, pena última, 
repartiam-se na proporção de 16,8%, 
40,7% e 43,1 % . 	 •. 

Em França, Marambal, tirou 2109.  
bebedores ou 72% de alcool istas dos 
2922 recolhidos à prisão, em Santa Pe-
lágia . 

Em 7.500 indivíduos presos no 
Rio de Janeiro por delitos diversos, o 
eminente Professor Afrânio Peixoto 
observou que 0.000 eram alcoolistas 
isto é, 80%; de 2.000 suicidas, metade 
ou 50% era de bebedores contumazes. 

Morais Melo, em São Paulo, che-
gou ao seguinte resultado: "Dos crimi-
nosos de sangue, aos sábados, 100% 
eram alcoólatras; aos domingos, 99,7%! 
Em 924 homicidas. 910 eram alcoóla-
tras — 99,13% . Em 924 assassinos. 
414 vezes o alcool foi a causa direta 
do crime, porque êste foi cometido 
em estado de embriaguez aguda! Dos 
1 . 38S criminosos alcoólatras passados 
pelo Serviço de Criminologia e Psi-
quiatria da Penitenciária do Estado de 
São 	Paulo, até setembro de 1 .928, 
1.126 acusavam antecedentes alcoóli-
cos dos progenitores — 81,12 % ! Dos 
414 penitenciários que praticaram cri-
mes em estado de aguda intoxicação 
alcoólica, 396, isto é, 95,65% tinham 
antecedentes alcoólicos paternos e 222 
de ambos genitores, o que dá para 
êstes 222 homens uma percentagem de 
53,31 % . "E, finalmente, em 1.400 sen-
tenciados, 1388 eram alcoólatras". 

Pelos dados expostos, conchle-se, 
mais uma vez, quanto é nocivo e des-
compensador o comércio do alcool pa-
ra a nação, não o sendo, entretanto, 
para os mercadores. Vejamos, trans-
crevendo, aqui uma página de Miguel 
Couto sôbre o lucro escandaloso que 
aufere o negociante em cada pipa de 
aguardente, guardadas as oscilações do 
comércio atual: 
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"Imagine-se que, contando 480 li-
tros, ela é adquirida por Cr$ 430,00, o 
que dá para cada litro o custo de Cr$ 
0,90; dividido para a venda avulsa em 
cálices de 25 gramas a 100, cada li-
tro enche 40 cálices e fornece Cr$ 
1,00; isto quer dizer há lucro de Cr8 
3,10 em litro e Cr$ 1.480,00 em pipa, 
superior a 300%!" 

O processo de retalhamento adota-
do nas tabernas, e até nas quitandas, 
facilita* a sua aquisição pelos menos 
afortunados que o buscam na esperan-
ça de um refrigério aos padecimentos 
físicos e morais. Como lenitivo para 
as anáguas; como calmante às dores e 
tônico às paixões. Pura ilusão.  O  al-
cool não alivia, não diminue, não me-
lhora os sofrimentos, pelo contrário, 
chafurda cada vez mais o infeliz no 
lodaçal da desonra. 

Nem mesmo, corno alimento, deve 
ser usado, pois é difícil separar-se a 
ação tóxica da nutritiva. Como aque-
cedor, é de efeito Cinicamente local, 
fazendo afluir maior quantidade de 
sangue para a superfície, onde estão 
situados os órgãos térmiéos, na sua 
maioria. 

Por isso a campanha educacional 
no propósito de mostrar às massas 
proletárias, aos jovens colegiais, aos 
moços das academias e aos soldados, 
deve ser intensificada indicando-lhes as 
causas e efeitos do vício infamante. 
"Dessa úlcera terebrante que carcome 
o organismo nacional". 

"A questão relativa à responsabili-
dade do indivíduo embriagado não po-
de ser resolvida tão sômente em face 
de princípios jurídicos. Nela existe 
um aspecto político, que predomina. 
A repressão dos delitos cometidos em 
estado de embriaguez é parte integran-
te da luta contra o alcoolismo. Tem 
de ser esta luta conduzida visando-se 
sempre a defesa da sanidade da ra-
ça, da qual dependem os destinos mi-
litares e políticos na Nação — Hugo 
Aloisi". 

Partindo, naturalmente, da obser-
vação de que o alcool se propaga mais 
entre as classes pobres, escreveu A. 
Jaquet, Professor da Universidade de 
Eâle: 

"Tôda gente, hoje em dia, está 
de acôrdo, reconhecendo os estreitos 
liames que unem o alcoolismo e a 
miséria, embora seja difícil, muitas ve-
zes, distinguir os casos nos quais o 
alcoolismo gera a miséria daqueles em 
que a miséria arrasta os indivíduos ao 
botequim e à bebedice. Se é verdade 
que grande número de alcoólicos fo-
ram, outrora bons operários, ganhan-
do fartamente com que se sustentar e 
as suas famílias, e, impelidos, pouco a 
pouco, fôsse por maus exemplos, fôs-
se por circunstâncias desgraçadas, pa-
ra a trilha funesta, só devem ao seu  

vício a penúria em que se encontram 
não menos certo - que o pauperismo, 
com tôdas suas conseqüências — ali-
mentação insuficiente, habitação malsã, 
desordem e sujidade do lar doméstico 
— conduz, de maneira quase irresis-
tível, os homens para as casas de be• 
bidas, onde êles encontram, momenta-
neamente, o esquecimento dos seus ma-
les e das suas misérias". 

Louiz Jaquet acrescenta que "o 
alcoolismo exerce seus estragos na po-
pulação operária, que absorve 4/5 do 
alcool entregue ao consumo, e está 
Urra de discussão que neste meio so-
cial,  êle se torna fator importante  da 
tuberculose, tia criminalidade, da lou-
cura, da Mortalidade". 

na complexidade dêsses estados 
mórbidos, surge um problema de or-
dem mais do que econômica: —  A 
questão social. 

Aqui, no Brasil, felizmente, onde 
não há ainda os sem trabalho, o go-
vêrno tem, contudo, cuidado da legis-
lação trabalhista, acobertando• o operá-
rio da miséria, desviando-o, assim, do 
vicio. 

Sobreleva notar a importância des-
ta assistência social, cujo escopo tem 
sido facilitar ao trabalhador medidas 
asseguratórias de melhor subsistência, 
proporcionando-lhe também urna vida 
mais confortável e digna de ser vivida. 

Que desapareçam êstes dois fatores 
pauperismo e analfabetismo, geradores 
do terceiro — o alcoolismo, para a fe-
licidade e prosperidade da raça e da 
família . 

jamais se verifiquem as doloro-
sas tragédias narradas em Mana Silvé-
ria, em Alma em Delírio, em A noite 
na Taberna e em O Beirairo, em cu-
jas páginas Canto e Melo, Alvares de 
Azevedo e Farias Neves Sobrinho tra-
çaram tristes histórias das psicoses al-
coólicas. Eis alguns dos seus trechos: 

"Eu! assassino! balbuciou êle ape-
nas, num assonibro. 

— Sim! assassino, assassino... Fos-
te lá no quarto ver a mulher que tam-
bém quase morria, a coitada! 

Ergue-se trôpego, com os olhos 
rubros, fascinantes como brazas. 

No quarto foi uma cena. Atirou-se 
de bruços sôbre a cama de lona em 
que jazia a espôsa, asfixiada por con-
vulsões estertorantes de chôro, a sila-
bar um pedido longuíssimo e lamen-
toso de perdão, cheio de protestos, de 
juras por Nossa Senhora, por todos os 
Santos, pela salvação de sua alma, de 
que jamais ve-lo-iam beber sinão 
água. 

Sossegou um pouquinho, quando a 
Paulina, muito branca, fraquíssima, 
numa vozinha chorosa, perdoou-o. 

Mas o sossêgo foi momentâneo. 
Ficou-lhe duro, a roê-lo por dentro, o 
remorso terrível. 
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Depois do abortamento, provocado 
pelos arremates físicos de Belmiro con-
tra Paulina, cada vez mais a ânsia de 
beber, de embriagar-se, empolgava o 
cérebro do alcoolista. E o ciclo vicio-
so dos toxicômanos instalou-se: bebia 
para esquecer, e para manter o esque-
cimento cada vez mais bebia. Agora, 
Belmiro ingeria uma comuna. Aos 
blocos. Acompanhado de comparsas. 
Certa noite a esbornia fóra ao ápice. 
Ao nunca atingido. E. jogralescos, he-
diondos, estonteados, êle e os amigos 
chegaram à sua própria casa 

Belmiro, num furor caprino, ar-
rojou-se ao quarto da espôsa, trouxe-a 
pelos pulsos, de rastros, para a sala. 

Temos mulher, bradou hedion-
do para os silenos. 

}louve unia gargalhada de gózo. 
Ela, porém, numa revolta de tôda a 
sua dignidade encontrou fôrças nos 
músculos físicos para soltar-se, pôr-se 
de pé, num salto. 

Miserável! 
M.e avançou para ela, terrível, alu-

cinado. repetindo: 
Temos mulher! 

Cantou-lhe em cheio na face tu-
mefata o estalo de uma bofetada, e 
ela, digna, iluponente, levantava a mão 
para outra. 

Belmiro rugiu como um touro, 
com a língua trêmula: 

Dás num homem! dás num ho-
mem?! 

Estalou a segunda bofetada. 
Êle então cego e brutal, agarrou-a,  

prendeu-lhe os punhos na mão robus-
ta, sacou dentro à camisa uma faca, 
empunhou-a, espumante, cravou-a fun-
do uma vez, muitas vezes, no seio, 
nas costas, no ventre da mísera. 

Depois desamparou-a. O cadaver 
tombou de borco sobre o tijolo a gol-
far das feridas esguichos de sangue. 

E o Belmiro, ensanguentado e dis-
forme, ficou de pé, cambaleante, a 
olhá-lo com os olhos ferozes, esgazea-
dos de um tigre". 

Tornou-se o homem besta fera 
porque se embotaram no seu cérebro 
etilisado os sentimentos da honra e 
da dignidade. 

"Silêncio moços! acabai com essas 
cantilenas horríveis. Não vedes que 
as mulheres dormem ébrias, macilen-
tas como defuntos? Não sentis que o 
sono da embriaguez pesa negro na-
quelas pálpebras onde a beleza sigilou 
os olhares de volúpia?". 	- 

"Oh! vazio! o meu copo está va-
zio! Olá taverneira, não vês que as 
garrafas estão esgotadas? Não sabes, 
desgraçada, que os lábios da garrafa 
são como os da mulher: só valem bei-
jos. enquanto o fogo do amor os bor-
rifa de lava? ." 

Não fóra a segunda parte do te-
ma que me força a prosseguir, eu dei-
xaria o espírito meditar neste provér-
bio de Salomão: — "O vinho é uma 
coisa luxuriosa e a embriaguez é che-
ia de desordem; todos aqueles que nis-
to põem o seu gósto, não será sábio". 

(Continua no próximo número) 

ALIMENTOS ENERGÉTICOS 

Além dos alimentos protetores (proteínas, sais minerais e 
vitaminas), existem outros, encarregados de fornecer o com-
bustível necessário para que o organismo possa trabalhar e 
manter constante a temperatura interna. As gorduras e os 
hidratos de carbono (açúcares, farinhas) são os alimentos com-
bustíveis, também chamados energéticos. 

Dê ao organismo alimento fornecedores de combustível, 
usando na alimentação banha e óleos vegetais, massas e fari-
nhas, tudo, porém, sem exageros. 

BOA VONTADE NO TRABALHO 

Todo trabalho deve ser feito com disposição, alegria e 
bom humor. Fora dessas condições, até a mais leve ocupação 
pode tornar-se insuportável, causar mal-estar e preguiça. 

Procure ter boa vontade para trabalhar, encarando suas 
ocupações com alegria e bom humor. 
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Tese ao Congresso Nacional das Policias 
Militares, 

Realizado em homenagem ao III (enleando da Cidade 
de São Paulo. 

apresentado pelo 1.. tenen..- 
te Ernani Affonso Treiw. 

Há um ansêio generalizado, gritan-
te,agressivo até, no sentido de encon-
trarmos o rumo certo que defina cla-
ramente as atribuições cometidas às 
polícias militares. 

A legislação federal se resume em 
um artigo da Lei Maior, cuja inter-
pretação exata ainda por ser feita, e 
a Lei 192, de 17 de janeiro de 1936 
que, sem embargo de haver sido ela-
borada na vigência da Constituição de 
1934, continua em pleno vigor, pois em 
nada fere o Estatuto atual, sendo an-
tes a única fonte de legislação federal 
ordinária a traçar diretrizes relativas à 
organização, instrução, justiça e garan-
tias das policias militares. 

Calou, desde então, o legislador fe-
deral. E, convenhamos, tinha razões 
para silenciar. Se a competência fede-
ral para legislar sôbre organização, 
instrução, justiça e garantias das poli-
cias militares, não exclui a legislação 
estadual supletiva ou complementar 
(Const. Fed. art. 6.0 ) — aos Estados 
caberia, sentindo suas necessidades e 
medindo suas possibilidades, planejar o 
aproveitamento de suas milícias, de 
molde a obter dessas organizações o 
máximo de serviços à coletividade pa-
ra cuja defesa estão constituidas. 

Outro não é o pensamento do emi-
nente Seabra Fagundes, hoje exercen-
do as elevadas funções de Ministro da 
Justiça, ao analisar a matéria: "Tem-se 
a impressão ,diz Seabra Fagundes. 
(Revista de Direito Administrativo, vol. 
14, pg. 321), de que reservada à 
União a competência para dispôr sôbre 
a organização das policias militares, o 
legislador nacional guardou-a, potencial-
mente, como um poder a usar quando 
oportuno, pela desvirtuação das arre-
gimentações locais que pretendem eri-
gir as policias em pequenos exércitos, 
ou em época de mobilização". "A pró-
pria complexidade do problema, acres-
centa êsse autor, pela necessidade do 
ponto de vista econômico, cujos refle-
xos sôbre a organização das corpora-
ções é evidente, há de ter induzido o 
Congresso a usar mui restritamente da-
quela atribuição". 

Discordamos apenas do ilustre au-
tor, data vênia, quando supõe possam 
as policias militares pretender erigir-se 
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em pequenos exércitos. Se é certo que 
as milícias já se constituiram em ver-
dadeiros exércitos estaduais, em épo-
ca relativamente recente, menos certo 
não é que aceitando os reclamos da 
evolução política nacional, compreen-
dendo a necessidade de colaborar na 
obra de fortalecimento do poder cen-
tral — tão profundamente abalado pe-
los episódios de índole regional de to-
dos nós conhecidos — procuraram des-
de logo reencontrar sua destinação ori-
ginal. num movimento expontâneo de 
sadio patriotismo. Hoje podemos afir-
mar, sem receio de contestação séria, 
que as resistências naturais oriundas 
de uma mentalidade guerreira que fez 
tradição — gloriosa tradição — deixa-
ram de existir para dar lugar ao pen-
samento comum de servir cada vez 
mais e melhor, através da nobre mis-
são policial que nos foi precipuamente 
confiada. 

A grande luta que desde então vi-
mos de travar é tão somente pela con-
quista definitiva de atribuições claras 
e definidas, suscetíveis de nos trazer a 
necessária tranquilidade na execução 
dos mistéres que por ventura nos ve-
nham a ser cometidos, fornecendo-nos, 
a par daquela tranquilidade, uma ver-
dadeira consciência de nossa utilidade 
social. 

É.ste deve ser o sentido da realiza-
ção (leste Congresso, em bôa hora con-
vocado pela grande co-irmã do Gran-
de Estado. 

Outro, por sem dúvida, não poderia 
ser o cunho de nossa modesta colabo-
ração, sensivelmente prejudicada pela 
premência do tempo que dispuzemos no 
estudo de teses de tamanha relevância. 
Apresenta/no-1a como a sentimos, o que 
perde em minúcia, ganha em since-
ridade. 

I Atribuições das policias-militares 
como Fôrças Auxiliares, segundo o ar-
tigo 183 da Constituição Federal 

Somos de opinião que, a rigor, fa-
lece-nos competência para equacionar o 
problema das atribuições das polícias 
militares no seu papel de fôrças auxi-
liares do Exército. 
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Entendemos ser aqui de natureza 
exclusiva a competência da União para 
"legislar sôbre as condições gerais da 
sua utilização pelo Govêrno Federal nos 
casos de mobilização ou de guerrra" 
(An. 3.., letra f, 2.. parte, da Consti-
tuição Federal). embora a faculdade 
concedida pelo artigo 6.° do citado Es-
tatuto, não restrinja a legislação esta-
dual supletiva ou complementar. 

A própria natureza da matéria, 
contudo, está a indicar a absoluta im-
possibilidade de ser deferido aos Es-
tados o poder de intervir na órbita dos 
interêsses exclusivos da União, quais 
sejam os referentes à utilização dos re-
cursos da mobilização ou da guerra. 

Feito o esclarecimento, nada im-
pede, antes tudo aconselha nossa cola-
boração aos órgãos federais competen-
tes. que consistirá em apontar os ver-
dadeiros rumos que julgamos devam 
ser traçados na preparação das policias 
militares, para o emprégo eventual re-
ferido na Constituição. 

Com isso, cremos estar realizando 
obra de patriotismo. 

A guerra moderna é total. Nela 
são empenhados todos os elementos ma-
teriais e humanos de que dispõe a na-
ção. Mobilizam-se todos os recursos pa-
ra fazer face à multiplicidade de "fren-
tes" abertas como a luta. 

'Na eventualidade de urna guerra, 
observa agudamente o ilustre Cel . Ni-
so de Vianna Montezuma (Diretrizes 
— Polícia-Militar do Distrito Federal, 
pgs. 6 e 7), a ZONA DO INTERIOR 
precisa estar convenientemente policia-
da, isto é, honesta, diligente e inteli-
gentemente policiada no tocante aos 
crimes contra a economia popular; 
contra a espionagem, a sabotagem e o 
quinta-colunismo e preparada para su-
portar as vicissitudes de uma campanha 
com o moral capaz não só de resistir, 
mas de reagir contra a intriga lançada 
por agentes especializados, por traidores 
venais.' derrotistas que desmoralizam 
confundem, criam desânimos e revolu-
ções. enfraquecem; no quadro da guer-
ra moderna, quando a RETAGUARDA 
assume importância crescente, temerida-
de seria entregá-la à guarda de policiais 
improvisados e, com ela, o patrimônio 
moral .e espiritual da Nação e o que 
de mais sagrado nela deixam aqueles 
que partem para tomar contato com 

"INIMIGO OSTENSIVO". "Em uma 
tal eventualidade, prossegue o autor. à 
Polícia Militar deverá caber a nobre 
missão de guardar êsse patrimônio, man-
tendo a FRENTE INTERNA, tomando 
parte na luta CLANDESTINA, "cuja 
aplicação organizada por todos os be-
ligerantes constituiu uma normalidade 
peculiar ao último conflito . " 

Continuemos ouvindo o pensamento 
do Cel . Montezuma, com o qual estamos 
inteiramente de acôrdo: "Em uma tal 
eventualidade (guerra), a Polícia - Mili-
tar deverá ter atribuições especficas, 

Previstas na ZONA DO INTERIOR, atri-
buições que lhe trarão aumento e va-
riedade de obrigações que exigem am-
pliação em seus efetivos e o enquadra-
mento de elementos que, para êsse 
fim, forem mobilizados; em consequên-
cia, as exigências do armamento, da or-
ganização e da instrução para bem 
atender a finalidade policial já não 
mais permitem pensar em emprego os 
nossos elementos, em situação anormal 
ou na eventualidade de uma guerra, 
nas mesmas condições em que serão 
empregados os batalhões de infantaria 
e os esquadrões de cavalaria do Exér-
cito", E conclue o autor: "EM VEZ DE 
SE PROCURAR ATÉ, FORÇAR SEME-
LHANÇAS DESTA CORPORAÇÃO COM 
O EXÉRCITO. HÁ NECESSIDADE DE 
DISCERNIR QUE SE TRATA DE INS-
TITUIÇÕES l' E FINALIDADES CADA 
VEZ MAIS DIFERENTES E, EM CON-
SEQUÊNCIA, DISTINGUIR O QUE CON-
VÉM A UMA E NÃO SERVE À OU-
TRA". 

Não padece dúvida que uma das 
missões a nos ser cometida será a de 
FORÇA TERRITORIAL, para., manter a 
ordem e a segurança nas ZONAS DO 
INTERIOR e, eventualmente, a de AD-
MINISTRAÇÃO. 

nas não ficaria 
licias militares. 

Na concepção moderna de guerra 
total existe um gênero de operações ex-
traordinàriamente eficiente, que nos pa-
rece ajustado como uma luva para ser 
exercido pelas milícias estaduais, e que 
tem sido um verdadeiro flagelo sobre-
tudo para os exércitos invasores. 

Referimo-nos as operações de GUER-
RILHA em apôio às fôrças armadas 

"O uso militar das guerrilhas não 
é uma inovação recente. 

Alguns exemplos históricos servirão 
para ilustrar êste ponto. 

Napoleão foi muito importunado na 
Espanha pelas guerrilhas, assim corno 
na Rússia Na Guerra da Independên-
cia dos EE . UU. os guerrilheiros cons-
tituiram importante fator de vitória. 
Na guerra da Secessão americana os su-
listas organizaram várias fôrças guer-
rilheiras contra os nortistas. Nas inva-
sões holandesas, contra o nordeste do 
Brasil, os elementos nativos, aliados a 
algumas tribus de índios, organizaram-
se em guerrilhas para expulsar o inva-
sor. As fôrças revolucionárias da Re-
pública do Piratiny, na guerra dos Far-
rapos. cruzavam os pampas gaúchos, 
dando combate às forças legais, empre-
gando ao máximo o sistema de guerri-
lhas. 

O regime bolchevista, desde o seu 
início, tem feito largo uso das técnicas 
guerrilheiras; primeiro para consolidar 

contrôle comunista sob as vastas áreas 
da Rússia, e depois para estender a 
influência soviética além de suas fron-
teiras. 

ai a missão das po- 
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Os chefes militares russos aprovei-

taram as operações dessas fôrças para 
colherem ensinamentos. A doutrina mi-
litar soviética, de longa data, vem sa-
lientando o valor das atividades guerri-
lheiras, quer em apôio às forças regu-
lares, quer em ações independentes. 

As operações de guerrilhas estão, 
portanto, integralizadas na concepção so-
viética da guerra total. 

Planos para a organização e o em-
prego de guerrilheiros em auxílio ao 
Exército Vermelho já ,existiam antes da 
2.. guerra mundial. 

Exercícios realizados em 1940 pelo 
EM russo incluiram o emprêgo por pe-
quenas unidades, da tática de guerri-
lhas. 

Os primeiros grupos de guerrilhei-
ros que entraram em ação na Rússia 
Ocidental, foram formados com os re-
manescentes das desbaratadas unidades 
do Exército Vermelho. Logo depois ou-
tros grupos de guerrilheiros foram for-
mados pela polícia secreta soviética, 
com civis recrutados ou voluntários, 
até que o Exército tomou a si a tarefa 
de orientar a resistência organizada 
por meio de guerrilheiros e Stalin fez 
veemente apelo aos PARTISANS para 
inquietar o inimigo e exterminar os 
cidadãos russos que ajudassem, de qual-
coes forma, o invasor. 

O EM do movimento guerrilheiro 
foi estabelecido em Moscou. dispondo de 
todos os meios de comunicações. Os 
suprimentos para os grupos de guerri-
lheiros eram principalmente lançados de 
avião. 

Chefes treinados e pessoal especia-
lizado foram enviados para junto dèsses 
grupos. Ligações Mimas entre os QG 
dos Cr de Ex e os chefes de guerrilhei-
ros, agindo em suas zonas de ação, fo-
ram estabelecidas. As operações dos 
guerrilheiros eram cuidadosamente pla-
nejadas e coordenadas com às das tro-
pas reetilares. 

Grandes ensinamentos foram colhi-
los dessas operações e os grupos de 

guerrilheiros foram eficientemente em-
pregados tanto na defesa do território 
rásso, como fõrça corrosiva nas re-
giões ocupõada pelo inimigo na Eu-
ropa Oriental. 

Além da Rússia, várias nações em-
pregaram os guerrilheiros durante o 
último conflito mundial. 

Éles eram conhecidos por diversos 
nomes, tais como: MAQUIS. na  França; 
PARTIGIANII, na nana: ENDER-GRO- 

NDS, na Bélgica; GUERILHEIROS, na 
Rússia, nas Filipinas e na China (tanto 
Nacional somo Comunista) e muitos 
outros. 

Apesar da diversidade nos nomes 
tipos de atividades, todos êles desem-

penhavam o mesmo papel. 
Na 'França, antes da 2.. guerra 

mundial, haviam franceses simpáticos ao 
nazismo; quando os alemães invadi-
ram o país, exploraram êsses indivíduos  

empregando-os para realizar sabotagem 
ou espalhar boatos e confusão. Tais 
atos de traição foram valiosíssimos para 
quebrar o moral francês e semear o 
desespero no meio do povo. 

Entretanto, o forte sentimento de 
nacionalismo e o ódio ao alemão, exis-
tentes na maioria do povo francês, não 
foram sufocados pela ocupação germâ-
nica  e  proporcionaram a organização 
de vários grupos de guerrilheiros. O 
maior dêles era o de MAQUIS, totali-
zando aproximadamente 300.000 adeptos. 
Ptos. 

Todos os grupos de guerrilheiros 
foram posteriormente integrados nas 
Fôrças Francesas do interior, com um 
efetivo total cêrca de 500.000 homens 

suas atividades foram dirigidas pelo 
Supremo Comando Aliado" (Notas da 
EAO do Exército). 

Acrescenta-se aos exemplos dados, a 
ação dos famosos COMANDOS lançados 
pela Inglaterra com êxitos extraordi-
nários, cuja ação era tipicamente de 
guerrilha. 

Não precisamos nos deter na aná-
lise da realidade brasileira, em face de 
uni conflito armado, basta espreitá-la 
para compreender que fatalmente as 
operações de guerrilha terão largo em-
prêsto na defesa do nosso imenso ter-
rito-rio . 

Por que haveriamos, então, de im-
provisar as técnicas guerrilheiras pres-
sionados pelas contigências? 

Mais racial seria o planejamento 
antecipado, no qual se examinam tõ-
das as previsões de emnrêgo de uma 
modalidade guerreira tremendamente efi-
ciente — como sóe ser a guerrilha — 

tão ao sabor da índole de nosso ho-
mem, afeito a tôdas as vicissitudes da 
sorte. 

Não importa que a guerrilha não 
esteja consagrada como processo regu-
lar ao abrigo das leis internacionais. 
Ora, leis internacionais de guerra.... 

Consagrêmo-la nos, brasileiros. atri-
buindo-a em caráter permanente às Po-
licias Militares. 

Nem por isso seremos originais. 
O exemplo russo nos atesta. 
Eis, ent Unhas gerais, o verdadei-

ro papel a ser desempenhado • pelas 
polícias militares como "fôrças auxilia-
res, reserva do Exército", nos têrmos 
do artigo 183. da Constituição Federal. 

Já o dissemos, mas não é demais 
repetir: desde há muitos anos com, 
preendemos a inutilidade e o absurdo 
até da existência das milícias estaduais 
com o caráter de verdadeiros exérci-
tos regionais. Olhamos com satisfação 

orgulho de bons brasileiros a perfei-
ta nidade das Fôrcas Armadas do 
Pais, cada vez mais capacitadas ao exer-
cício das nobres missões que lhes es-
tão afetas. na  defesa da Pátria e como 
garantia dos poderes constitucionais, 
da lei e da ordem. 
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Daí entendermos a necessidade ina-

diável de serem definidas claramente as 
atribuições das polícias militares, pôs-
to que, com as características atuais 
vêm dispersando todos os esforços no 
sentido de justificar os pesados onus 
de sua manutenção pelos Estados. 

Da existência constitucional das 
milícias estaduais decorre o imperioso 
dever de torná-las organismos atuantes, 
aptos ao desempenho de mistéres real-
mente indispensáveis às condições de 
vida e de progresso dos Estados e do 
País. 

Isto Misto temos a honra de sub-
meter ao exame e consideração dêste 
colendo Congresso as sugestões seguin-
tes, que deverão ser encaminhadas, 
caso mereçam aprovação aos Órgãos 
competentes da administração federal: 

Definição das polícias militares 
como TROPAS TERRITORIAIS, na sua 
função de fôrças auxiliares, reserva cio 
Exército: 

Constituição permanente nas po-
lícias militares de UNIDADES DE 
GUERRILHA, com igual função. 

Em consequência, atribuição às po-
lícias militares de preparar reservistas 
para as Tropas Territoriais. Como f ôr-
ças auxiliares, reserva do Exército, se-
riam formadas pelo alistamento de bra-
sileiros natos e menores de 17 anos 
e provenientes, principalmente dos 
excedentes, das classes incorporadas nos 
térmos da Lei do Servi;o Militar. Es-
ses cidadãos, assim incorporados às po-
lícias militares, seriam dispensados de 
incorporação no Exército, e quando ex-
cluidos, considerados reservistas nos 
têrmos da citada Lei. 

Tôda a preparação policial-militar a 
ser ministrada às milícias estaduais te-
ria como alvo, então, o cumprimento 
das missões que -lhes seriam destinadas 
na guerra, surgindo a necessidade da 
criação de um ÓRGÃO DO EXÉRCITO 
exclusivamente voltado para o planeja-
mento das "condições de sua utiliza-
ção pelo Govêrno Federal." 

A Lei 192, de 17-1-1936, em seu ar-
tigo 26.0, prescreve que a "instrução dos 
quadros e da tropa, que obedecerá à 
orientação do Estado Maior do Exército, 
será obrigatóriamente dirigida por ofi- 
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ciais do Exército, da ativa, que tenham, 
pelo menos, o curso da Escola das Ar-
mas e sejam postos pelo Ministério à 
disposição dos Governadores dos Esta-
dos, por proposta dêstes e com a anu-
ência do Estado Maior do Exercito." 

Nada há que acrescentar ou supri-
mir no dispositivo legal em referên-
cia. ó que se impõe, entretanto, é urna 
reviravolta na orientação da formação 
e instrução ministrada até a presente 
data, adaptando-as às finalidades pre-
conizadas, de cunho predominantemen-
te policial ou de natureza especialíssi-
ma (guerrilhas) e não da forma corno 
vêm sendo seguidas, isto é, com ca-
racterísticas essencialmente militares. 
"Forçar semelhanças" entre as polícias 
militares e o Exército significa camou-
flar a realidade e fugir à verdadeira 
solução do problema. 

Mas, já se disse, não é sõmente a 
formação e a instrução que devem ser 
substituidas. A dotação de armamento 
das milícias terá de ser adequada, tam-
bém. aos fins que se destinam. A or-
ganização, por fim, necessita ser sen-
sivelmente modificada. A constituição 
de "Serviços e Corpos, das armas de 
infantaria e cavalaria, semelhantes aos 
do Exército" não mais se justificariam, 
Irias ~ente a de "Unidades especiais, 
com organização, equipamento e ar-
mamento próprios ao desempenho de 
funções policiais" (Lei 192, art. 3.0) 
e a organização permanente de Uni-
dades de Guerrilha. 

Em largas pinceladas, êsse o nos-
so pensamento com relação ao tema 
que vimos abordando. 

Descer a detalhes é tarefa que não 
nos compete pelos motivos já invoca-
dos no pórtico dêste capítulo. 

Reconhecemos o caráter até certo 
ponto avançado de algumas Soluções 
apontadas. É mister, porém, encarar 
com objetividade o futuro que nos 
aguarda. Outras soluções serão apresen-
tadas, por certo, com más brilho e 
melhorrnente exequíveis. O tema é de 
grande complexidade e comporta varia-
das interpretações. Que tenha aceita-
ção a mais inteligente. 

(Continua no próximo número) 

LENDAS A RESPEITO DO SOL 
Os gregos acreditavam que um deus, chamado Febo, Con-

duzia através do céu, diàriamente, um carro, puxado por qua-
tro cavalos, dentro do qual ia o sol. À noite, um barco, con-
duzido por um cisne levava de volta o sol, através do oceano, 
e o deixava no lugar exato em que devia aparecer no céu, na 
alvorada seguinte. 

Em todos os países do mundo têm sido encontradas figu-
ras do sol e do barco que, ao que se supunha, o transportava, 
à noite, para o nascente. 

Todos os povos da Idade do Bronze eram adoradores dó sol. 
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ORGANIZAÇÃO DE UM EXERCÍCIO TÁTICO  
	  1.0  Ten. Raul Oliveira 	  

Instrutor do C.A.O. 

Uma das grandes dificuldades 
que sentem nossos oficiais, na 
instrução, é sem dúvida, a orga-
nização de exercícios táticos. Es-
sa dificuldade é perfeitamente 
compreensível, já que escassa 
orientação a respeito lhes é for-
necida, tanto em nosso Curso de 
Formação como no de Aperfei-
çoamento. 

Por isso, não raras vêzes, 
nossas unidades, principalmente 
em fim de ano, por ocasião das 
inspeções, apresentam temas com-
pletamente inverossímeis, que, 
se por um lado, não se justificam, 
por outro, pelo menos, se ex-
plicam. 

Tendo em vista essa deficiên-
cia me propus transmitir àque-
les que por êste assunto se inte-
ressarem o que me foi ministra-
do a respeito, dentro naturalmen-
te dos limites de uma rápida pa-
lestra. Meu objetivo é fornecer 
aos oficiais que receberem a mis-
são de organizar e conduzir um 
Exercício de Combate para pe-
quenas unidades (EU e Cia), a 
seqüência dos documentos a se-
rem organizados. o que lhes ser-
virá como um guia. 

Em primeiro lugar, deve ser 
dito. que não existe um padrão 
a seguir ,para a organização cie 
exercícios táticos. Nem poderia 
mesmo existir, já que êsses exer-
cícios sendo de pura concepção, 
dependem naturalmente , cio coe-
ficiente pessoal do oficial encar-
regado de montá-lo. 

Normalmente um exercício 
depois de pronto apresenta a se-
guinte seqüência de documentos: 

índice dos documentos 
Organização do exercício 
Situação geral 

Evolução dos 
mentos 
Informações 
tares 

1.0  Situação particular 
Situações particulares sub-
sequentes. 

Muitos desses documentos po-
derão ser reunidos em um só, da 
mesma maneira que outros po-
derão ser desdobrados, tendo em 
vista a finalidade cio trabalho,  
ou seja, os ensinamentos que dêle 
deverão ser tirados. 

O primeiro dos documentos 
acima, o índice, tem por finali-
dade relacionar todos aquêles que 
vão ser confeccionados. facilitan-
do assim seu manuseio. Nos 
exercícios que comportem pouco 
número de documentos. êle é 
dispensável. 

O documento seguinte trata da 
organização do exercício, onde 
constará a sua finalidade, isto é, 
o que se pretende do exercício e, 
carta ou cartas a utilizar. No 
terreno com tropa. mais os par-
ticipantes; o seu desenvolvimen-
to;figuração do inimigo; arbitra-
gem e. tôdas as medidas adminis-
trativas necessárias, tais como o 
horário das refeições, do silêncio, 
se fôr o caso etc. Éste documen-
to regulará o exercício e conterá 

aconteci- 

complemen- 
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os itens necessários, podendo ser 
desdobrado. 

Os demais documentes trata-
rão da montagem da Situação Tá-
tica, que servirá de moldura pa-
ra a operação cujos detalhes de-
verão corresponder aos ensina-
mentos visados. 

Antes de começar o que ca-
da um deve conter, convem assi-
nalar que quando um oficial re-
cebe u'a missão de organizar 
um exercício tático esta deve de-
terminar, pelo mínimo: a finali-
dade do exercício; ensinamentos 
visados; hora e local; elementos 
participantes e, munição a uti-
lizar. 

Urna vez recebida a sua mis-
são, deve o oficial, inicialmente, 
fazer a sua preparação intelectu-
al, revendo e anotando as normas 
previstas nos manuais, rever o 
arquivo de exercícios já realiza-
dos (como um memento apenas); 
em seguida procurar trocar idéias 
com outros oficiais, particular-
mente com aquêles que tenham 
mais experiência, a fim de asse-
gurar a exatidão dos ensinamen-
tos a serem colhidos. 

Perfeitamente a par de sua 
missão e conhecedor das prescri-
ções regulamentares em oue vai 
basear seu trabalho, o oficial exa-
minará a carta para escolher o 
tipo de terreno mais favorável 
ao exercício a realizar, tendo em 
vista sua finalidade. Nessa oca-
sião fará um estudo da zona do 
exercício para ter urna idéia dos 
objetivos, LP, direção de ata-
que, ZR, zonas de ação, linhas do 
terreno onde seriam localizadas 
as resistências inimigas etc. 

No caso do seu trabalho ser 
um Exercício ou um Terna na Car-
ta (para a classificação dos Exer-
cícios Táticos vide C-21-5) êle 
passará, a seguir, a montagem 
cia situação tática. Quando o 
exercício fôr no terreno êle deve-
rá antes planejar e executar um 
reconhecimento na zona do exer-
cício, que comportará: análise do 
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terreno; verificação da exequibi-
lidade das conclusões obtidas pe-
lo estudo feito na carta, ou me-
lhor, se o terreno corresponde 
fielmente a carta, o que nem 
sempre ocorre, mormente em 
cartas antigas. 

Isso feito vai o oficial mon-
tar própriamente a Situação Tá-
tica, que compreenderá essencial-
mente da situação geral, evolu-
ção dos acontecimentos, informa-
ções complementares, La situa-
ção particular e situações parti-
culares subsequentes. 

A situação geral deve conter 
uma notícia sôbre o ambiente de 
guerra, uma síntese da situação 
das fôrças amigas, 	incluindo o 
segundo escalão acima do consi-
derado (numa situação para Cia 
deve referir-se ao escalão regi-
mento) resumida informação sô-
bre o inimigo. A anexação de 
um croquis é muito usado e aju-
da a esclarecer a situação. A 
finalmente deste documento é dar 
uma ambientação geral aos par-
ticipantes. 

A evolução dos acontecimen-
tos faz o entrosamento, no tempo 
e no espaço, entre essa e a si-
tuação geral. Tem por finalidade 
melhor ambientar o executante 
para a compreensão da 1.a,  situa-
ção particular. Frequentemente 
êste documento é dispensável, pois 
que esta evolução poderá cons-
tar da ta situação particular. 

As informações complementa-
res visam acrescentar informa-
ções às dadas pela carta, na re-
gião considerada, bem como as 
condições meteorológicas e climá-
ticas. Quando o exercício fôr rea-
lizado no terreno pode deixar de 
existir êste documento. 

A ta  situação particular si-
tua a unidade considerada tàtica-
mente; como ela tomou conhe-
cimento da sua missão (como 
foi alertada, onde e quando o 
Cmt tomou conhecimento da o/:,  
dem etc.); situação dos vizinhos 
e dos elementos de apóio. Caso 
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não haja um documento sôbre a 
situação inicial dos meios, os de-
talhes serão aqui dados. Essa si-
tuação refere-se aos elementos a 
disposição da unidade considera-
da (usando de preferência calco); 
capacidade combativa (moral. ins-
trução etc.); situação dos supri-
mentos. Se a situação é de con-
tato com o inimigo, acrescentar 
quais informações a unidade con-
siderada possue sôbre o inimi-
go; que apoio (Art. Eng. Mart 
etc.) conta até o presente mo-
mento. Quando se pretende estu-
dar em minúcia os Serviços, é 
conveniente para isso um docu-
mento a parte. De preferência 
deve ser anexada a 1.a situação 
particular a 00p da unidade su-
perior. Finaliza-se com um tra- 

balho pedido, isto é, a solução pa-
ra essa situação. 

Por fim vem a solução da 1.a 
situação particular, uma evolução 
dos acontecimentos estabelecendo 
novo ambiente, na qual é fixada 
no tempo e no espaço ,a situa-
ção dos elementos componentes 
da unidade considerada, bem co-
mo de apoio e vizinhos. Mostra-
se as condições em que estão 
sendo curftpridas as missões re-
cebidas. Assenta-se as ações e 
reações do inimigo, com seus res-
pectivos efeitos. Finaliza-se com 
novo pedido. 

Assim procede-se sucessiva-
mente até que todos ensinamen-
tos desejados pelo exercício se-
lam colhidos. 

GLOSSÁRIO DE PALAVRAS EMPREGADAS NA TÁTICA- E NA 
LOGISTICA 

ABORDAR— Tomar contãto. 
ACOLHER— Receber elementos das tropas amigas que 

retraem, protegendo, se fôr o caso, sua entrada e reunião na posição. 
AÇõES LOCAIS— Pequenos ataques com a finalida-

de de reconhecer posições inimigas ou conquistar acidentes do ter-
reno necessário ao desencadeamento do ataque. 

AFERRAR— Imobilizar o inimigo, impedindo ou difi-
cultando seus movimentos. 

APODERAR-SE OU APOSSAR-SE—Tomar 
posse de determinada região combatendo ou não. 

APROVEITAMENTO DO ÊXITO— Fase 
final do ataque e se caracteriza pela descentralização das ações visan-
do acelerar a destruição do inimigo. 

ASPIRAR— Atrair as reservas do inimigo para deter-
minada frente ou região. 

ASSEGURAR O DESEMBOCAR—Garantir 
a liberdade de manobra para além de uma determinada linha ou re-
gião, apossando-se do espaço necessário à frente dessa linha ou re-
gião, ou, Mesmo, assegurando 'a posse dessa linha. 
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oiS USA LÁ RIA 1 
   ESTUDOS DA SITUAÇÃO 	 

Cap Thomaz P. de Vasconcellos 
Instrutor do C.A.O. 

Dedicamos êste artigo aos es-
tudiosos da arte da guerra na nos-
sa Fôrça. O assunto constitue 
interessante inovação nos métodos 
analíticos dos fatores da decisão. 
Mesmo no Exército êle recém co-
meça a ser familiar nos escalões 
táticos. 

Esta nova maneira de estudar 
uma situação tática a fim de che-
gar a uma Decisão, põe em ce-
na, numa sequência lógica, coor-
denada e dependente, todos os 
componentes do Estado Maior. 
Podemos dizer que por êste mé-
todo se evidencia tôda a nobreza 
das funções do EM em campanha. 

Face a uma situação tática 
que requeira decisão do coman-
dante ,êste reune seu EM e a 
expõe a seus auxiliares, tendo 
em vista a ordem recebida ou de-
duzida e a missão que lhe coube. 

Embora os componentes do 
EM venham acompanhando as 
operações e estejam portanto se-
nhores dos últimos acontecimen-
tos, o comandante não deve vaci-
lar em repetir na sua exposição, 
todos os dados colhidos ou por 
côlher, referentes a atuação de sua 
unidade e que possam, de uma 
maneira ou de outra, influir na 
conclusão a chegar. 

Para cumprir a Missão o co-
mandante deverá tomar uma De-
cisão, adotando uma Linha de 
Ação bem definida, decorrente do 
Estudo da Situação, que fará com 
seu EM. 

Surgiram aqui, três expressões 
que julgamos interessante definir 
de acôrdo com o conceito atual, 
antes de prosseguir. 

Estudo de Situação — Será 
exame lógico e ordenado de to-

dos os fatores (antigamente na 
sequência Missão — Inimigo — 
Terreno — e Meios) que afetam 

cumprimento da missão. 
Linha de Ação —É a manei-

ra viável encontrada para cum-
prir a missão. Resulta do Estu-
do de Situação que pode condu-
zir a urna única ou várias Linhas 
de Ação. 

Também se chama Linha do 
Inimigo tudo o que êle é fisica-
mente capaz de fazer ou deixar de 
fazer de modo a influir no cum-
primento de nossa missão. 

Decisão — É a Linha . de 
Ação eleita entre outras, pelo co-
mandante para cumprir a missão. 

A Decisão define a Linha de 
Ação escolhida ,de Maneira con-
cisa, dizendo o que a tropa no 
seu conjunto vai realizar. Pràti-
camente a Decisão estará comple-
ta quando responder às perguntas 

Que fazer — Quem irá fazer 
Quando, Onde e Como será 

feito e, se fôr o caso — Porque 
fazer. ,  

Prosseguindo, apresentaremos 
um memento explicativo de corno 
decorre o Estudo da Situação. 

1 — MISSÃO 
Definir o que deve ser fei-

to e a sua finalidade,  se a missão 
compreender várias ações, estabe-
lecer prioridades. Se para o cum-
primento da missão forem pres-
critas ou deduzidas ações inter-
mediárias, enumerá-las neste pa-
rágrafo. 
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Ex. — Seja para um RC Vg, 

que se acha em S. Antônio, a 
missão de atingir TRAMANDAI 
e reconhecer suas orlas N, fican-
do em condições de prosseguir pa-
ra o N. 

-Serão prescritas as missões: 
atingir TRAMANDAI 
reconhecer suas (as orlas 
N de TRAMADAI) orlas N. 
ficando em condições de 
prosseguir para o N. 

Serão deduzidas as missões: 
Atuar ofensivamente até 
TRAMANDAI 
Atingir OSÓRIO 
Reconhecer OSÓRIO 

2. — SITUAÇÃO E LINHAS 
DE AÇÃO 

a. Considerações que afetam 
as possíveis Linhas de 
Ação. 

Determinar e analisar os fa-
tores da situação que afetam a 
escolha da Linha de Ação a se-
guir, bem como os que influam 
nas Possibilidades do Inimigo. 
Considerar os fatores abaixo e 
outros que porventura possam in-
teressar: 

Características da região 
de operações, inclusive condições 
climáticas e meteorológicas, ter-
reno,' hidrografia, vias de trans-
porte e de comunicação, bem as-
sim a situação económica, políti-
ca e sociológica (potencial huma-
no,  estado psicológico, saúde pú-
blica, etc.). 

Cada um desses aspectos cons-
tituirá sub-título. 

(Como se vê, intervêm no 
sub-parágrafo acima os S2 e S3). 

Valor relativo da capa-
cidade de combate, compreenden-
do: efetivo, organização, compo- 
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sição, dispositivo, estado dos su-
primentos, reforços, moral e ins-
trução das forças amigas e ini-
migas. 

(Si, S2, S3 e S4) 
Possibilidades do inimigo. 

Considerar tôdas as possíveis 
Linhas de Ação do Inimigo que 
oossam afetar o cumprimento da 
nossa missão. 

(Trabalho do S2) 
Nossas Linhas de Ação. 

Considerar tôdas as Linhas 
de Ação viáveis que, se bem su-
cedidas, permitam o cumprimento 
da missão. 

(Tarefa exclusiva do S3) 
ANÁLISE DAS LINHAS 

DE AÇÃO POSTAS. 
Determinar a reação ou efei-

to provável de cada possibilidade 
CIO inimigo sobre o êxito de cada 
uma das nossas Linhas de Ação. 

(S3) 
COMPARAÇÃO DAS NOS-

SAS LINHAS DE AÇÃO. 
Pesar as vantagens e des-

vantagens de cada uma das nos-
sas Linhas de Ação e verificar 
qual delas apresenta maiores pro-
babilidades de sucesso no cumpri-
mento da missão 

(S3) 
DECISÃO OU CONCLU-

SÃO. 
Definir a Linha de Ação es-

colhida, dando-lhe a redação de-
finitiva como decisão de manei-
ra concisa, dizendo o que  a tro-
pa vai fazer no conjunto (quem), 
incluindo o necessário referente 
a quando, onde e como fazer e, 
se fôr o caso, porque fazer. 

(O comandante é o único res-
ponsável pela escolha da decisão). 

— Bibliografia: Notas de aula 
e C-101-5. 

Os primeiros estribos parecem ter sido muito simplesmente cor-
reias onde pudesse assentar o pé do cavaleiro. A antiguidade parece 
não ter conhecido o estribo, e só no seculo X da nossa éra é que 
apareceram os primeiros exemplares. O homem que então montava 
devia ser perfeito cavaleiro, destro, forte e seguro de si mesmo. 
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'4 0S. MALES DO BOM MOCISMO" 
	 Transcrito "Data Vênia" da 

Revista do Clube Militar. 

Em qualquer manual de lide-
rança há de encontrar-se, na enu-
meração das qualidades essenciais 
ao líder, a referência à coragem 
moral. O espírito de justiça, a 
capacidade de decidir e de esco-
lher,  outros atributos imprescin-
díveis ao chefe, estão na depen-
dência da coragem moral. Esta, 
por vezes, é muito mais difícil 
que a sua congênere física. Cer-
tos -indivíduos, por absurdo que 
pareça, têm maior facilidade em 
cometer um. ato de bravura fa-
ce ao inimigo, do que contra-
riar um interêsse, ou castigar os 
maus, os relapsos,  os inescrupu- 
losos... É um caso de deturpa-
ção da natural bondade, que é 
outro apanágio de quem chefia. 
Ser bom, sim, mas sendo justo! 
Maurois, em sua "Arte de Viver" 
acentua: — "As vêzes, o sacri-
fício de alguns homens é neces-
sário para salvar um grande nú-
mero de outros. Um chefe pode, 
e muitas vêzes deve, ser severo; 
não tem o direito de ser mau,  
nem cruel, nem rancoroso". E 
com isso justifica e aplaude a 
ação de Joffre que, no início da 
guerra 14/18, castigou vários ge- 
nerais seus amigos, retirando-os 
do comando na frente da bata-
lha. e enviando-os para a reta-
guarda, em Limoges. Para deci-
dir agir contra seus próprios 
amigos, o grande vencedor do 
Mame precisava estar escudado. 
encornado, em sólida firmeza 
de caráter. É de nossos dias o 
episódio da punição do general 
Patton. o famoso comandante do 
S.° Exército Americano, pelo Ge-
neral Eisenhower, para fazer jus-
tiça a um soldado! E ainda mais 
recente é o acontecimento que 
empolgou o mundo, quando o 

Presidente dos Estados Unidos, 
sumária e enèrgicamente, exone-
rou de suas elevadas funções o 
General Mac Arthur, por muitos 
considerado, graças ao prestígio 
excepcional, como o "Primeiro 
Cônsul da Ásia"... É que em to-
dos ésses casos, não faleceu co-
ragem moral, e o consequente 
amor à responsabilidade, aos ho-
mens que tomaram decisões de 
tal relevância. Chefes êles o 
eram, ou líderes — como hoje se 
vai tornando generalizada a clas-
sificação — porque não recuaram 
ante as decisões mais penosas e 
mais dramáticas. Joffre, além de 
transformar amigos em inimigos, 
expôs-se à fúria dos interêsses 
políticos. Eisenhower, embora es-
timulado pela Nação Americana 
através da condenação do Parla-
mento ao ato de agressão de Pat-
tom arriscou-se a enfrentar res-
sentimentos, perigosos ao bom êxi-
to de seu comando como de resto 
insinua em seu livro "Cruzada na 
Europa". Truman, finalmente, ao 
demitir Mac Arthur aventurou-se 
a provocar, como provocou, tre-
menda onda de reação no campo 
da política partidária, e até mes-
mo de criar uma "questão mili-
tar" ... As conseqüências, —em 
todos os casos, poderiam ser as 
mais desastrosas possíveis. Mas 
foram enfrentadas com determi-
nação e firmeza, que traduzem 
essa energia que é a marca dos 
fortes. Do contrário seria a sub-
versão total do critério dos valo-
res humanos. Seria o chefe — e 
é fôrça salientar que o chefe é 
o simples cabo comandante de 
uma esquadra! — trocar o senso 
de justiça pelo desejo obcessivo 
de agradar subordinados. E, por 
decorrência, deixar de promover 

(Continua na página 31) 
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Thomaz José Lomando —1.0  tenente 

Consulentes 

2.° Sgt. Vergílio Silveira, de Pelotas — Sgt João Bento Fran-
cisco da Silva, de Santa Maria, solicitando informações sôbre aumen-
to de vencimentos para elementos da ativa e inativos e, sôbre a si-
tuação de herdeiros em diversas circunstâncias. 

Alberto Rosa Rodrigues — 2.0  tenente do Dest0L de Cachoeira 
Ernani J. Attílio Vogt, — 2.0  tenente da Res. Convocado, do 

1.0  RC — S. Maria 
Cícero ,Cezar de Castro — 3.0  Sgt Cmt. do Dest0  de Estrela. 

"2.° Sgt VERGILIO SILVEI-
RA, de Pelotas — Faz a seguin-
te pergunta: 

Um militar passa para a Ma- 
' tiviclade,  no mês de setembro, por 

exemplo. Posteriormente a da-
ta da inativação,  outubro por 
exemplo, é concedido aumento de 
vencimentos para os ativos e 
inativos da Brigada, cuja Lei de-
fine que o citado aumento é a 
contar de Agosto, isto é, a contar 
de urna data anterior a da pas-
sagem do militar para a inativi-
dade. Pergunta-se, se êsse mili-
tar tem direito ao aumento in-
tegralmente, como se fôsse da 
ativa ou tem apenas vencimentos 
do pósto abaixo previsto para os 
inativos. 

Resp. — No presente caso, 
isto é, se o aumento fôr concedi-
do a contar de uma data anterior 
a data do ato da inativação, o 
militar terá o aumento na base 
do concedido aos elementos da 
ativa. 

No caso, porém, do aumento 
ser posterior ao ato da inativa-
ção o  militar terá apenas 70% 
do aumento concedido aos ele-
mentos da ativa, não podendo, en-
tretanto, ficar com vencimentos 
menor que um pôsto abaixo do 
seu. 

"Sgt JOÃO BENTO FRANCIS-
CO DA SILVA,  Lie Santa Maria 
(1.° RC), faz a seguinte con-
sulta: 

1) — Qual a situação dos 
herdeiros do Montepio da Bri-
gada, de um militar que falece 
e tenha tirado empréstimo em di-
nheiro da referida Instituição: Te-
rão eles que pagar este emprés-
timo? 

Resp. — Os herdeiros nada 
terão que pagar do empréstimo 
retirado pelo militar falecido. pois 
o Montepio ao conceder êste em-
préstimo cobra do associado uma 
taxa 2% para extinção da dívida 
no caso de falecimento. 
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2) — Qual o compromisso 
dos herdeiros do Montepio na 
mesma situação anterior no caso 
de empréstimo na Caixa Econô-
mica ou I. P. E.? 

Resps. — A situação é seme-
lhante à anterior, pois a Caixa 
Econômica cobra uma taxa de 
seguro para garantia do emprés-
timo, enquanto que o I.P.E. 
exige fiador para o caso de fun-
cionários sem estabilidade ou co-
bra uma taxa de 2% nos de-
mais casos. 

Logo assim, nenhuma respon-
sabilidade terão os herdeiros do 
Montepio por empréstimos con-
traidos pelos militares falecidos. 

ALBERTO ROSA RODRI-
GUES, 2.0  tenente do Desto. de 
Cachoeira — Consulta se as con-
decorações de 1954 são ainda de 
deferimentos da época anterior 
(1952) e. se não o forem, se ain-
da pode-se requerer as mesmas": 

Resposta — São condecora-
ções conferidas anteriormente a 
dissolução da Comissão encarre-
gada da concessão de medalhas 
de guerra que por diversos mo-
tivos foram entregues com atraso. 

ERNANI J. ATTÍLIO VOGT 
— 2.0  tenente da Res. Convoca-
do, do 1.0  RC — Santa Maria — 
1.0  — Consulta quais as vanta-
gens que auferirão os sub-tenen-
tes que daqui por diante, por 
completarem 25 anos de serviço, 
forem transferidos para a reser-
va, tendo em vista as disposi-
ções da Praieira; 

2.0  — Quais as vantagens que 
auferirão os atuais 2.0s tenentes 
convocados, por ocasião de sua 
desconvocação com 35 anos de 
serviço, tendo em vista as dispo-
sições das Leis 2558/54 e 1753/52 
(Praieira e Estatuto). 

Resposta — 1.0) — Os sub-te-
nentes que forem transferidos pa-
ra a reserva ao completarem 25  

anos de serviço terão direito a 
uma promoção pelo Estatuto da 
Brigada (Lei 1753/52) e na mes-
ma data, outra, pela Lei 2558/54. 
Mesmas vantagens terão os 1.0s 
Sérgentos. 

2.0) — Os atuais 2.0s tenen-
tes convocados terão direito a 
uma promoção pela Lei praieira 
(2558/54), no mínimo a partir 
da data da respectiva lei. 

— Por ocasião cia desconvo-
cação S.M.J. nenhuma vantagem 
mais terão em face destas Leis 
(Praieira e Estatuto), pois que, 
ditas vantagens já foram conferi-
das por ocasião da respectiva 
transferência para a reserva. 

CÍCERO CEZAR DE CASTRO 
— 3.0  Sgt Cmt. cio Desto. de Es-
trela — 1.0  — Consulta qual a zo-
na de guerra definida e delimita-
da pelo art. I do Decreto Fede-
ral n.o 10490—A de 25 de setem-
bro de 1942; 

2.0  — O que se compreende 
para os servidores civis e milita-
res (durante o período de guer-
ra) como serviços e operações de 
guerra. 

ta Resposta — É um decre-
to que, como está dizendo, define 
e delimita a faixa considerada 
Zona de Guerra em cada Esta-
do. Relativamente ao R.G. cio 
Sul, que nos interessa particular-
mente, todo o Estado é conside-
rado Zona de Guerra. 

2.a) Resposta — Serviço de 
guerra são tôdos os serviços li-
gados diretamente com a guerra 
e como tais considerados. 

—Operações de Guerra —São 
as ações realizadas no teatro de 
operações. 

— Teatro de operações — 
Compreende o espaço de terra, 
mar e ar, diretamente de interes-
se às operações militares, para 
cumprimento de determinada mis-
são. 
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POR ESTE M UN D O  

O MONUMF "S ALAMElN 
Foi erguido, em um pequeno oass, um monumento de cintilantes pedras 

tfacáreas em memória dos 11.943 sof:lados da Comutou wealt que pereceram há 
1: anos nas batalhas no Oriente Média e que ficaram Insepultos. Trata-se do 
Monumento Alameln, inaugurado recen-.emente pelo Marechal de Campo Visconde 
Montgomery que comandou o famoso t." Exército. 

MOTOCICLETA BRITANICA BATE O RECORDE AMERICANO 
DE 	MO rocicusmo 

Uma motocicleta britânic.a e,stabel~ um noto recorde americano de velo-
Eonncrille Sair Flato. Utah Estados Unidodes da América do Norte. A 
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Ináquina, unia Trilam:pia `'Thun 1?.rbierd" de 650 ( . c, , pilotada por Eilch Richards 
(visto na foto do B .N S.),~uvolveu mas ve:ocid.1 de 1,1,d a de 149,56 milhas 
por hora e estabeleceu um no 1,T) record da Classe "A". O recorde anterior, de 
Blackie Bemol, tambén, pilota .4o uma Trimnph Thunderbierd, .a de 144,33 mi-
lhas por hora 

CAES POLICIAIS PARA O JORDÃO 

Na foto do 11.N.S., o tenente Ozair A yyoub do JordLo, 1 .avo conhecimento 
com o cão policial ''Ren, nce- Canis de Treinamento da Pol:ria Metropolitana, e 
G observado pelo inspetor P3. Matthews, :nstrntor Chefe dos can:s . O tenente 
Ozair Ayyoub termino:a um ClUESO de seis meses de treinam emir de czetiorros po-
liciais. Retornará em breve a ) Jordão, e levará consigo "Roi" — um cão alça-
dano treinado -no tra:)alho pi ciai — e oito cães que r o leram ainda treina-
dos e que o serão pelo tener te .Ozair, segundo os métecos que . aprendeu em 
Restou. 
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EDUCACAO FiStEri, SEU CoNCEITO E DERMA°. 

Nos últimos tempos reinou certa 
confusão, quanto aos termos emprega-
dos, para conceituar o conjunto de 
exercícios que visavam o desenvolvi-
mento somático. 

Desde o fim do século passado, ado-
tou-se um que, segundo os educadores, 
é o verdadeiro, porque encerra um sen-
tido exato e preciso, — EDUCAÇÃO 
FÍSICA—, demonstrando ser êle o que 
melhor a define, — como eiéticia edu-
cativa. 

Há pouco tempo assisti urna confe-
rência, proferida por mil notável pro-
fessor de Educação Física, na qual afir-
mava que o termo a ser emoreg,ado 
deveria ser CULTURA FISIGA; não 
concordo com o ilustre mestre e adoto 
o de EDUCAÇÃO FÍSICA, pelas razões 
expostas Po decorrer deste trabalho. 
Começaremos por definir os termos "ti-
nástica, Cultura Física, Instrução Físi-
ca e, finalmente, Educação Física. 

Ginástica (Do Gr. Gymnus, M), é 
a arte de exercitar o corpo n..; origi-
nou-se da antiguidade clássica e data 
de 721 A.C., da 15 olimpíada, quan-
do os lacedemonios e os cretenses, com-
petiram completamente mir. Apesar de 
não definir um processo de ensino e 
não ter um sentido completo, em ma-
téria de educação, foi adotado na Gré-
cia, chegando através dos tempos, aos 
dias atuais, com o mesmo significado 
de antanho, com apenas uma pequena 
diferença, a qual é a de se usar o, 
calção. 

Instrução Fisica Primeiramente 
conceituemos o que seja instrução (Do 
lat. Instruere. amontoar ou dispôr 
ordenadamente); esta compreende-se co-
mo sendo a arte de transmissão de 
conhecimentos; considerando-se asua 
definição, verifica-se que sua ação é 
restringida, dirigindo-se Unicamente ã 
inteligência, tendo muitas vezes, acep-
ção  especializada, como instrução mili- 
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tas% instrução fisica, etc. Quando, po- 
rém tomada em sentido amplo, a instru- 
cão é parte da educação, e atua, não 
como simples disposição ordenada de 
conhecimentos, mas como meio de for- 
mar a personalidade. Assim, quando 
se trata da Instrução militar se visa a 
inteligência e dispõe-se o assunto orde- 
nadamente para ensinar; porém, quan- 
do se trata da educação militar, obje- 
tiva-se um fim mais amplo no sentido 
de criar e aperfeiçoar urna qualidade 
moral, confiança em si, coragem e de 
obediência, por exemplo; Instrução 

consequentemente. define apenas a 
ginástica de caráter militar. 

Cultura Física, não expressa as fi-
nalidades educativas dos exercícios cor- 
porais, por isso, não foi aceita. Era 
inspirada nos exercícios de fõrça. ba-
seada nas formas agigantadas de mui-
tos cultores da educação física do pas-. 
sacio, entre êles, e tomado como modê-
lo,cita-se Hércules de Farnéze. 

Educação Física. Vejamos o que 
se entende por educação (Do Lat. Edu- 
em', dr e:lacere. tirar uma cousa de 
outra, criar, aperfeiçoar); segundo a 
definição de Claude Augé: "f.,- a ciência 
que tem por fim desenvolver as facul- 
dades físicas, morais e intelectuais". 
Êsse conceito é uma verdadeira apo- 
teose ao indivíduo, concitando-o a prepa- 
rar-se para a vida, aperfeiçoar as suas 
mialidades morais, instruir-lhe o espi- 
rito e dotá-lo de cultura necessária à 
luta pela existência; aumentai' as suas 
resistências organicas, por desenvol-
vimento físico, para melhor servir à 
sociedade, em todos os seus aspectos. 

A educação dirige o crescimento 
dos poderes inatos do indivíduo para 
melhorar a sua vida, em favor do meio 
a que pertence. "Desenvolver-lhe ao 
máximo as suas qualidades, ao mesmo 
tempo que lhe anula os maus predica- 
dos e ministra-lhes conhecimentos à 

• 
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vica, etc., todas dependentes tuna das 
outras, sem existir subordinação hierár-
quica, entre elas. Assim, comparando 
um exercício que exige esfôrço físico, 
com uni outro que exige esforço men-
tal, o salto, com uma operação mate-
mática, por exemplo. observa-se que: 

1.0  — No Salto. há educação total: 
— física, — moral, — mental. 

-2.0 — Na operaçã.o matemática: — 
mental, c, — física. 

Verifica-se, pois, que educar não é 
simplesmente amontoar ou dispôr orde-
nadamente, aquilo que se pretende en-
sinar, mas significa criar ou aperfei-
çoar alguma coisa. Em se tratando, 
consequentemente, da Educação Física, 
ela cria qualidades novas, aperfeiçoa as 
existentes, ou desperta, pelo trabalho, 
as que estão inativas, no sentido de 
utilidade integral do indivíduo. 

EDUCAÇÃO FÍSICA é, portanto, um 
termo de significação precisa, clara e 
ampla, que enfeixa em sí.a verdadeira 
finalidade dos exercícios corporais. vi-
sando o seu desenvolvimento e influin-
do poderosamente no aprimoramento 
das qualidades morais e intelectuais. 
Ela integra, por si só, o ensino da edu-
cação física, no quadro geral da edu-
cação e, nessas condições, obedece as 
mesmas regras da Pedagogia e da Di-
dática (Metodologia), que objetivam o 
preparo do ihdivíduo para a viela, no 
sentido de ser útil à sociedade, à qual 
convergem os resultados de todas as 
atividades humanas quer sejam, estas, 
boas ou más. 

Daí a complexidade de sua 
execução quando, sua aplicação, tende 
auxiliar o desenvolvimento de todas as 
faculdades do indivíduo que, melhoran-
do as-  suas forças, cria nele novos estí-
mulos e novos reflexos. Sua dificulda-
de será maior ou menor, quanto mais 
hectorogêneo for o material humano 
com que trabalha. 

Assim sendo utiliza uma série de 
princípios científicos, teorias gerais e 
particulares, que formam o seu corpo 
de doutrina, ao par de uma série de re-
gras práticas, que formam o seu proces-
so de ação imediata. Assim, por exem-
plo: 

1.0  — A Pedagogia aplicada à Edu-
cação Física, fundamenta suas bases: 

— Na Fisiologia, como resultado 
de uma observação dos caracteres huma-
nos. sobre o desenvolvimento geral dos 
indivíduos, quer sejam adultos, quer 
sejam crianças; 

b) — Na Moral ou Ética e na So- 
ciol 	para atingir suas finalidades, 
qu dão ao indivíduo a perfeição de 
aci lo com a sua natureza, em provei-
to c,, meio em que vive. 

— A Didática ensina a adaptar 
as lições à idade dos alunos, à sua 
inteligência, ao gráu de seus conheci-
mentos e à maior ou menor dificuldade 
de compreensão, daquilo que se preten-
de administrar. 
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sua vida utilitária", diz Lannel Zente-
no . Por isso toda a vez que um ramo 
de conhecimento humano ensina, crian-
do novos hábitos, está educando. Daí, 
então, os processos usados, que diri-
gem a educação em sentido genérico, 
exigir continuamente do indivíduo, uma 
constante solicitação, utilizando suas fa-
culdades de adaptação. para criar-lhe e 
plasmar-lhe hábitos. gestos e atitudes, 
aperfeiçoando e corrigindo-lhe os de-
feitos. 

Orientada, portanto, no sentido 
social do grupo Familia, Sociedade, 
Estado, Nação, etc. ), procura impedir 
a corrupção de costumes e a aquisição 
de maus hábitos. Exemplifiquemo-lo: 
Porque o Estado impede o funciona-
mento da vida noturna? Dos "Bas-
Fonds? É porque acarreta, o primeiro, 
inúmeras doenças, das quais muitas in-
curáveis de que resulta a degeneração 
da raça; o segundo, pelos vícios que 
adquirem e pela diminuição do nível 
moral de seus frequentadores. 

Essa noção de bem educar, parte 
da família, célula elementar da socie-
dade; do clã, em tempos idos, pelos 
velhos conservadores dos costumes; dos 
sacerdotes, pregadores da moral; e, mo-
dernamente, do Estado, que superinten-
de todos os ramos da educação huma-
na, através de organizações especializa-
das e de seus educadores. 

A instabilidade, determinada pela 
guerra e suas consequências, modifica 
de maneira poderosa, os costumes e o 
modo de vida dos povos, implantando 
novos princípios politícos, novas idéias, 
fazendo oscilar constantemente os siste-
mas educativos. 

Resulta disso a grande responsabi-
lidade dos educadores que orientam o 
indivíduo para não ficar em choque 
com o novo estado de coisas, de vez 
que os resultados de unia guerra so-
jire a psicose do povo são, quase sem-
pre. funestos. e, por isso mesmo, im-
põem, aos pedagogos, novos métodos 
educativos. 

"Educação sob o ponto de vista 
científico compreende o conjunto de 
ações que dão forma ao educando; e 
ao conjunto de ações pessoais, sociais 
e mesológicas, representadas pelos edu-
cadores, que cooperam para a formação 
do indivíduo". 

Os educadores, de acôrdo com êsse 
conceito, precisam para cumprir com 
a sua árdua missão, da cooperação de 
todos indistintamente que, pelos bons 
exemplos, venham atuar direta ou in-
diretamente, sobre os educandos, por-
que educar não é Somente criar, mas 
formar: porém, formar a personalidade 
do indivíduo, melhorando-o e corrigindo-
lhe os defeitos. É preciso, por isso, 
acima de tudo, sempre partir do "sim-
ples para o composto" (Spencer. ) 

A educação, em sentido geral, não 
comporta divisões. Ela é uma só: po-
rém para fins didáticos, costuma-se di-
vidi-la em: Educação Física, Educação 
Moral, Educação Militar, Educação Ci- 
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O Depoimento Falso 
Compilação do Maj. BARROS Martins 

Ensina Ed. Loccar. em "A 
Investigação Criminal e os méto-
dos científicos", que depôr contra 
a verdade, propositadamente, não 
constitue para quem assim pro-
cede, muitas vezes, um ato cons-
cientemente criminoso,  acrescen-
tando mais que "a mentira tem 
muitas vezes por causa uma pe-
quena fraqueza humana e não 
uma real perversidade". 

Vamos comentar aqui os vá-
rios motivos que levam pessoas, 
muitas vêzes honestas, noutro 
sentido, a se furtarem em dizer 
a verdade, quando depondo em 
qualquer evento criminoso. Real-
mente, existem alguns motivos 
que se apresentam ignóbeis, mas 
alguns outros são alicerçados em 
razões ou compromissos embora 
não justificáveis, porém. até certo 
ponto explicáveis. Esses últimos 
precisam ser bem conhecidos pa-
ra que se possa compreender a 
razão pela qual homens conside-
rados honestos, no sentido gené-
rico, procuram falsear a verda-
de quando chamados a depôr pe-
rante as autoridades. 

Segundo a  lição dos vários 
policiólogos, entre os quais po-
demos citar Locard, Reiss e Bis-
Chof, na Europa; Leonídio Ri-
beiro, Hélio Gomes, Flamínio Fá-
vero, no Brasil, os depoimentos 
falsos se enquadram em duas 
grandes classificações — 'W.11111-
táriOS — Patológicos. 

Os Voluntários comporta as 
seguintes razões: Receio. Aieição, 
Interesse, Vingança, Corrupção, 
Paixão e Vaidade. 

RECEIO — Existem Crimes 
para os quais se torna muito difí-
cil encontrar testemunhas. Nas  

capitais as testemunhas, geral-
mente, sentem-se amparadas pe-
la polícia, entretanto, nas pe-
quenas cidades e municípios do 
interior, onde é sempre ponderá-
vel a situação política, isso não 
acontece, pois. acusar ou depôr 
contra um elemento amparado 
pela situação política local é ex-
pôr-se a vindictiks. Na zona colo-
nial, quando se trata de qual-
quer crime é dificílimo a obten-
ção de testemunhas, por isso que 
ninguém quer a malquerença de 
um vizinho ou de um conterrâ-
neo. Às vêzes, também ocorre 
que a testemunha mente ou fúr-
ta-se a depôr com receio de se 
comprometer. 

Há ainda um outro receio e 
que aliás é o mais cdmum e, se 
não explica a fuga de testemu-
nhas, explica pelo menos a fin-
gida ignorância dos que poderiam 
trazer às autoridades notícias 
exatas de como se teria realisat 
do o evento ou as suas razões 
fundamentais. É o receio da jus-
tiça e que é de duas espécies. 
Uma. daqueles que não têm a 
sua vida pregressa muito limpa 
e receiam que isso lhes possa 
trazer complicações e, a outra. 
dos que já tendo servido como 
testemunha em fatos anteriores. 
foram grandemente importuna-
dos. forçados a perda de tempo 
e de interêsses particulares, ten-
do mesmo sido maltratados ou 
tratados com menos educação pe-
las autoridades. 

AFEIÇÃO — Em face do que 
dispõe o artigo 206, do Código 
de Processo Penal, a testemunha 
não poderá eximir-se da obriga-
ção de depôr. Poderão, entretan- 
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to recusar-se a fazê-lo o ascen-
dente ou descendente, o afim em 
linha reta, o cônjuge, ainda que 
desquitado, o irmão e o pai, a 
mãe ou o filho adoptivo do acu-
sado, salvo quando não fôr pos-
sível, por outro modo, obter-se 
ou integrar-se a prova do fato e 
de suas circunstâncias. Como ve-
mos, nenhuma referência ou res-
trição faz aos que sejam amigos 
da vítima ou do acusado. Não é 
também possível estabelecer ni-
tidamente o limite da afeição 
que pode a testemunha falsear 
a verdade para inocentar o acu-
sado ou, ao contrário, acusar a 
vítima. Cabe então ao interroga-
dor ou investigador a missão de 
analisar e avaliar até onde foi a 
complascência.. da testemunha 
num ou noutro sentido. 

Não devemos esquecer que, 
nos meios em que o crime é um 
hábito existe uma grande solida-
riedade, considerada entre os cri-
minosos como que um ponto de 
honra, qual seja de isentar seus 
comparsas, quando chamados a 
depôr em casos em que sejam 
êles acusados. Ora, não existin-
do nenhum dispositivo legal que 
os obrigue a dizer a verdade em 
tôda sua plenitude, tais declara-
ções devem, sistematicamente, 
ser consideradas inverídicas ou 
insinceras. Impõe-se, então, a ne-
cessidade de ser verificada a 
exatidão do cofltetido desses de-
poimentos, através cia chamada 
contrafacção. que consiste em in-
quiri-los sôbre detalhes mínimos 
e muitas vêzes inúteis em tôrno 
do fato, pois. de um modo geral, 
nesses mínimos detalhes dificil-
mente terá havido uma prévia. 
combinação. 

INTERÊSSE — Há casos em 
que o depoimento falso é a regra 
geral levado pelo interêsse. É 
quando o acusado procura se de-
fender por todos os meios ao seu 
alcance, aliás como é natural e 
mesmo desculpável juridicamen-
te. Entretanto, é preciso obser-
var que, muitas vezes um ino-
cente muito hábil adotará um 
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sistema de defesa absurdo,  ne-
gando fatos cuja evidência não 
se pode pôr em dúvida. Outras 
vezes o acusado é levado a men-
tir porque o que lhe está inte-
ressando é pôr a salvo uma ou-
tra personagem, cujo aparecimen-
to não lhe é absolutamente inte-
ressante, preferindo mesmo que 
o fato apresente outras circuns-
tâncias, embora disso resulte o 
agravamento de sua pena. É 
uma mulher cuja responsabilida-
de social não permite o seu apa-
recimento; é uma amante a quem 
êle quer deixar de fóra por lhe 
ser mais útil; é um cúmplice ou 
co-autor cuja liberdade lhe in-
ressa, etc. 

Outro tipo de depoimento fal-
so por interêsse é o do autor ou 
co-autor ',que acusa um inocente, 
com o objetivo de se eximir da 
responsabilidade. 

VINGANÇA — É regra geral 
que a denúncia caluniosa nunca 
é feita diretamente. O mais co-
mum é o anonimato, por isso que 
um ataque dessa ordem feito 
frente a frente é difícil. Entre-
tanto, depois de tornada pública 
a acusação, os inimigos que até 
então se mantinham dissimula-
dos, desmascaram-se e todos os 
que se julgam no dever de vin- 
gar-se vêm trazer lenha à foguei-
ra. Surgem então de um passado 
que todos já julgavam esquecido 
velhas questões em que o amor 
se transforma em ódio,  pagando-
se então, as rivalidades que já não 
passavam de recordacões amar-
gas. Deve-se assim, antes de in-
terrogar uma testemunha, inda-
gar dela quais foram as suas re-
lações com o acusado ou a víti-
ma. como se mantiveram elas a 
realisação do evento. 

CORRUPÇÃO — É em ver-
dade esta a espécie mais rara do 
depoimento falso. O fornecimento 
de provas absolutamente menti-
rosas é um crime raro. Ao  de-
mais é uma manobra fácil de se 
verificar pelo interrogador atra-
vés da característica especial com 
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que se apresentam tais depoi-
mentos, que é a fórma recitativa. 

IRREFLEXÃO — É sem dú-
vida alguma o maior motivo do 
aparecimento dos depoimentos 
falsos. Para isso, basta lembrar-
mos a facilidade com que, atual-
mente, se acolhe e propaga os 
ditos mais absurdos e mais difa-
matórios. Parece mesmo que a 
difusão da calúnia é tanto mais 
rápida quanto mais imunda, anor-
mal e mentirosa. Bordaloue, es-
critor francês, criticando a so-
ciedade do século XX, disse "As 
conversas de salão. sempre pue-
ris, não são mais simples permu-
tas de afirmações caluniosas. se-
melhante, no seu resultado, a 
uma chuva de pedra que, num 
dia só, e talvez em menos tem-
po, arruína ou inutiliza o  traba-
lho de vinte anos de precauções 
e cuidados". Entre nós, não po-
demos manter em grande dis-
tância tal conceito e, por .incrí-
vel que pareça, é nas altas ca-
madas sociais onde mais facil-
mente são acolhidas as mais in-
fames calúnias que se propagam 
com rapidez. transmitindo-se a 
plebe por intermédio dos criados 
e depois de ganharem o domí-
nio público, infelizes daquêles 
que forem atingidos, pois fica-
rão permanentemente tisnados. 
E, realmente, a corrupção, o pe-
culato. as transações ilegais e o 
adultério, constitúem sem dúvi-
da alguma, a moeda corrente da 
maledicência humana. Aceitam-
se e se espalham sem o menor 
cuidado ou verificação: supor-
tam-se,  porque a vaidade huma-
na prefere a difamação ao es-
quecimento, tendo mesmo crea-
do o adágio "Não se atiram pe-
dras em árvores que não dão 
frutos" com a interpretação. fi-
losófica "Falem mal. mas falem 
de mim". Mas ao chegar o mo-
mento em que se torna necessá-
rio fazer prova em contrário, o 
atingido, que por negligência ou 
outro qualquer motivo, não pro-
curou esmagar a calúnia,  vai ve-
rificar que todos o conhecem 
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apenas através da reputação que 
emprestaram e que, em tempo, 
não foi por êle repelida,  e aqui-
lo que a sua complacência dei-
xou, se arraigar tomou o aspec-
to de verdade indiscutível, fi-
cando na dependência de um 
magistrado perspicaz e com in-
dependência bastante para desco-
brir um homem honesto através 
da máscara dolosa que a male-
dicência humana lhe avivelou. 

PA/XJ.0 — Sempre que um 
evento criminoso, por suas pró-
prias circunstâncias ou através 
do escândalo promovido em tor-
no dele, pela imprensa sensacio-
nalista é descrito com detalhes 
exuberantes, faz vibrar a multi-
dão. fazendo perder o controle de 
opinião aos que nele estejam in-
teressados, diréta ou indiréta-
mente. Então a razão deixa de 
funcionar para ser substituida 
pelas simpatias ou antipatias, 
dando lugar as considerações mais 
estranhas em tórno do fáto, fa-
zendo crescer o desejo de que o 
seu resultado final seja a reali-
zação e concretização da opinião 
individual,  gerando com êsse es-
tado de coisas, depoimentos e in-
formações os mais tendenciosos 
possíveis e transformando em ver-
dadeira obcessão, essas tendên-
cias. A testemunha deixa de ra-
ciocinar dentro da realidade dos 
acontecimentos, para só fazê-lo 
no sentido de fazer ressaltar as 
circunstâncias que servem de ali-
cerce aos seus desejos, indo pro-
curar, mesmo fora do direito e da 
justiça, os argumentos para o tri-
unfo. O exemplo típico univer-
salmente citado e conhecido em 
que o depoimento falso por pai-
xão foi preponderante, é o céle-
bre caso Dreyfus ocorrido na 
França, no qual, para obter-se 
uma condenação por traição, 
transformou-se o fato em uma 
questão racial, na qual excitadas 
pela imprensa as testemunhas se 
sentem promovidas ás funções de 
executores da vontade popular, 
ditando o dever aos hesitantes e 
'os ignorantes o texto do que 
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ãeviam dizer. Ninguem depõe a 
'Verdade, mas apenas contra ou 
favor do acusado, dentro dos es-
treitos limites cio sua paixão. 

VAIDADE — Há finalmente, 
urna expécie de depoimento fal-
so que revela a mais acentuada 
perversidade daqueles que o pres-
tam. Logo que um evento crimi-
noso desperta a curiosidade e o 
interêsse público, a publicidade 
feita em torno dos que nele este-
jam envolvidos perturba os espí-
ritos fracos, empolgando-os. Logo 
em seguida. repete-se a mesma 
espécie de crime e, muitas ve-
zes, com as nlesmas circunstan- 
cias. daí provindo os crimes em 
série ou o contágio criminal, na 
feliz expressão de Ed. Locarde. 
Os suicídios, os crimes passionais 
que se sucedem, como ultima-
mente aconteceu no Rio de Ja- 
neiro é o melhor exemplo disso. 
Empolgados. os menos criteriosos, 
no desejo de satisfazerem sua vai-
dade,  apresentam-se à Polícia, di-
zendo-se conhecedores de deta- 
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lhes importantes e de segredos ca-
pitais ,apenas cOm o desejo de 
aparecerem e serem citados pelos 
jornais, nada sabendo, absoluta-
mente nada,  do crime em causa. 
O crime conhecido como o Citroen 
Negro ou o crime do Sacopã, ocor-
rido no Rio e tão comentado pe-
la imprensa. apresentou inúmeros 
exemplos de depoimentos dessa 
espécie. 

Vimos assim suseintamente 
descritos, os motivos que dão cau-
sa a depoimentos falsos volun-
tários e nos quais a testemunha 
é responsável e consciente. 

'No próximo número comen-
taremos então as mentiras pato-
lógicas dos anormais. 

BIBLIOGRAFIA — 
A Investigação Criminal e os 
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Medicina Legal — Flmínio 

Fávero — 
Dificuldades na pratica do 
Direito — Borges da Rosa 

Lições de Medicina Legal — 
Almeida Junior 

OS MALES . . . 

a responsabilidade dos faltosos, 
abdicar do dever de corrigir os 
transgressores, de lutar contra os 
desacertos e a falta de exação no 
cumprimento das obrigações. De 
resto, assim proceder seria nive-
lar em um mesmo plano, alta-
mente vexatório e injusto, bons 
e maus, competentes e incompe-
tentes, honestos e desonestos, 
idealistas e interesseiros, decen-
tes e prevaricadores! Isto sem dú-
vida. o "bom =cismo", é a mor-
te do estímulo, de vez que en-
terra a Justiça,  corrompe os fra-
cos. premeia os maus e, muitas 
vêzes, precipita nos abismos do 
derrotismo amargo os próprios 
bons, desalentados e cansados de 
lutarem sozinhos. Por isso, aqui fi-
ca nossa advertência, no sentido 
de que é preciso que nos prote-
jamos cio tão grave defeito, capaz, 
por si só, de incapacitar os ho-
mens para dirigir seus semelhan-
tes. A época em que vivemos 

justifica a advertência, feita não 
só às classes armadas, como à 
própria Nação. pois o fenômeno, 
sobre ser alarmante, é generaliza-
do. Medra, de modo nada inco-
mum, no clima cio país a falsa li-
derança, exercitadas pelas "elites-
eventuais", como a denomina a 
Sociologia. E que são as "elites 
eventuais", senão urna consequên-
cia direta do espirito arruinado 
do "bom mocismo", que não apu-
ra responsabilidades, ou apurando-
as não lhes dá o tratamento, a 
terapêutica social adequada, en-
fim, que não exerce a justiça, 
no primário dever de "separar o 
jõio do trigo"? 

Sem dúvida, é preciso rea-
gir. Em nome da dignidade, da 
coragem moral, do amor à res-
ponsabilidade — urge reagir! — 
para evitar se comprometa sem 
remissão o mesmo prestigio de 
urna corporação, o ideal que nos 
acende o entusiasmo pela pro-
fissão ,e até os destinos superio-
res da Pátria. 
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Queridos sobrinhos. 
Hoje vou contar para voces, um conto de Gustavo Barroso. 

O ELEFANTE E AS FORMIGAS 

Tendo um elefante, ao passar pelas veredas da floresta, esmaga-
do, sem ver uma fila de formigas, estas ficaram tristes e mandaram-
lhe as mais argutas do formigueiro, em embaixada, para pedir-lhe 
que, quando andasse por aqueles lados, prestasse um pouco de aten-
ção aos seus passos, evitando matar bichos que lhe não faziam o 
menor mal. 

As formigas embaixadoras treparam a um tronco de árvore, afim 
de falar ao elefante; porém este, quando viu o seu pequenino tama-
nho e a sua fraqueza, encheu-se de desprezo e, metendo a tromba 
num charco, aspirou água que sôbre elas soprou num jacto, matan-
do-as tôdas. 

Todo o formigueiro ficou furioso com a morte de suas embai-
xadoras e declararam guerra ao elefante,  que recebeu essa noticia 
às gargalhadas. 

Contudo, à noite, enquanto dormia, as formigas, em aluvião, vie-
ram roer-lhe a planta dos pés. 

Pela manhã, mal começou a andar, o elefante sentiu dores nas 
solas das patas, não aguentou a aspereza do saibro e correu para 
uma lagi5a. 

As formigas tinham cavado túneis subterrâneos nas duas mar-
gens. Ao pêso do paquiderme, o terreno abateu e êle despejou-se na 
ribanceira das águas fundas, onde pereceu afogado. 

E as formigas ajudaram a devorar-lhe o corpo imenso. 
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crianciced 
Então sua sogra foi mordida por um cão! Felizmente não es- 

tava 'danado. 
Não estava, mas ficou. 

/no Quartel 
Sargento — Agora me diga qual a sua idéia de estrategia? 
Recruta — É quando na guerra acaba a munição e a gente con- 

tinua atirando. 
* * 

Quando eu tinha sua idade, rapaz, eu era idiota. 
— E está muito bem conservado. 

* * 

Entre motoridtad: 
Domingo passado, com um litro de gaZolina, eu percorri 700 

quilômetros. 
Não é possível! 
Deixe-me explicar. O litro de gazolina estava na mala e eu 

fiz o percurso de trem. 

A RAZÃO POR QUE 

Foi uns dias depois de mudar para uma nova rua que 
Lauro chegou em casa desapontado. ' 

Mamãe, disse êle, acho que não vou gostar nada do 
Juca, êsse menino que mora ao lado. 

Você viu êsse menino? perguntou a mamãe. 
Não, disse Lauro, mas vi o cachorro dêle, e o cachorro 

se encolhe todo cada vez que toco nele. Ouvi Juca chamá-lo, e 
o cão não parecia alegre em ter com êle. 

E você está formando uma opinião com isso? pergun-
tou a mamãe. 

— Estou, sim, disse Lauro. Como é que eu poderia gostar 
de um menino cujo cão vive triste e parece ter medo dêle? 
Decerto o Juca é mau, para seu cão fazer desse geito, e eu não 
gosto de um menino cruel assim. 
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CAUSA DE INICRIDIO 

Conferência pronunciada pelo Exmo • Sr. Prof. CARLOS BENRIQUE RO-
BERTSON LIBERALII, catedrático da Universidade de São Paulo, na Companhia 
Independente de Bom beiros da Fôrça Pública, em Santos no "Dia do Bombeiro", 
em 2-VII.1954 

um dispositivo regulador e um jato de 
oxigênio atingiu um operário próximo. 
O pobre homem ardeu imediatamente 
sem que tivesse sido possível prestar-
lhe socorro. Só restou um fragmento 
de sapato meio calcinado. Não havia 
qualquer chama nem possibilidade de 
centelha. Mas o macacão do operário 
estava sujo de óleo de pintura, em que 
êle se ocupara anteriormente. Na vés-
pera havia colocado o macacão sôbre 
um radiador, e outros operários tinham 
empilhado em cima seus próprios ma-
cacões. A concentração do calor favo-
recera a oxigenação do óleo e uma 
combustão lenta se instalara em algum 
ponto. No dia seguinte, bastou o jato 
de oxigênio para que a chama irrom-
peste com violência quase eXplosiva 

O exemplo ainda nos chama a aten-
ção para um possível foco de incêndio: 
os detritos e restos de estópa de algo-
dão, que tenham sido utilizados para 
limpar tintas e materiais de pintura, 
sempre ricos de óleos secativos (portan-
to facilmente oxidáveis) e que depois 
são jogados para um canto, às vezes 
na proximidade de focos caloríficos 
( tais como caldeiras e tubos de vapor ) . 

Experiências de laboratórios mos-
tram que não se trata de uma simples 
hipótese. Se se umedece uma estepa 
com óleo de linhaça, aguarrás e real-
nato • de manganês (como é o caso de 
uma tinta secativa) e se coloca em 
unia estufa a 70-700,a estepa começa a 
emitir vapores e, ao fim de algumas 
horas, se inflama, ao passo que com 
uma estepa limpa nada sucede. 

Sou tentado a aproximar desses 
casos, o sucedido aqui, no perto de 
Santos, com o carregamento de carne 
congelada envolvido em estópa, e que 
se inflamou espontaneamente . 	pri- 
meira vista, o caso é paradoxal porque 
a temperatura muita baixa não fornece 

(Continuação do número anterior) 

Outro fator importantíssimo no de-
sencadeamento do fogo, em casos tais, 
é a presença de oxigênio. Evidente-
mente o teÔr em oxigênio do ar atmos-
férico não varia sensivelmente, Mas 
corno vimos no exemplo do fardo caído 
no Tamisa, a brusca abertura de um 
volume onde há combustão lenta pode 
ser suficiente para despertar o fogo. 
Sabeis, melhor que ninguem, que não 
se deve abrir bruscamente a Porta de 
um depósito onde lavra fogo surdo. 
Mas, em certas circunstâncias, raras 
Inas possíveis, pode haver súbito acesso, 
até de oxigênio puro, a um material 
em combustão lenta, e aí a irrupção 
da chama será violenta. É o caso de 
vasamento ou ruptura de torpedos me-
tálicos contendo oxigênio comprimido 
fato perfeitamente capaz de se verifi-
car em usinas, em navios (que são 
muitas vezes usinas flutuantes) em que 
o oxigênio comprim:do é corriqueiro, 
visando a solda autogena, e mesmo o 
uso fisiológico, corno nos submarinos ou 
nas enfermarias de bordo. Pois urna 
atmosfera, que contém normalmente, ao 
nível do mar, 21% de oxigênio em 
peso,  se  receber apenas um fraco su-
plemento de oxigênio se torna perigo-
sa: a 23% de oxigeno já são conside-
ráveis os riscos de combustão de fi-
bras têxteis em presença de traços de 
óleo. Como facilmente se compreende, 
qualquer vasamento de válvula em um 
tubo de oxigênio pode levar a esse 
teor. O próprio comprimido pode ser 
perigoso, porque levará grande quanti-
dade de oxigênio ao foco de combus-
tão lenta . 

Ma rcelli conta um caso sucedido 
em uma usina de carga de tubos de 
oxigênio na França, que ilustra tragi-
camente o perigo. Houve "ruptura de 
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condições favoráveis para a combustão. 
Somente em presença de um suplemen-
to de oxigênio poderia ser facilitada 
urna combustão lenta, que poderia es-
tar sofrendo a estôpa eventualmente 
manchada de óleo ou, mais verossimel-
mente, do próprio sebo da carne. Ésse 
aporte de oxigênio poderia ter sido 
pelo nitrato de sódio (salitre), conser-
vador permitido para carnes congeladas, 
de que ajuda a manter o aspecto na-
tural e a cõr vermelha. 

É bom salientar que os óleos mi-
nerais (lubrificantes por exemplo), não 
sendo oxidáveis nas condições corren-
tes, não constituem perigo de fornecer 
a combustão expontânea de material 

Por essas razões, os serviços da 
segurança das marinhas de guerra de 
diversos países prescrevem que os re-
síduos de estema na limpeza de bordo 
sejam lançados em recipientes contendo 
água e que o próprio depósito de es-
tõpa esteja em local fechado e ventila-
do, munido de extintores e sob es-
treita vigilância. A inobservância des-
sa precaução pode levar a sérias con-
sequências. Há alguns anos, uma ex-
plosão a bordo de um submarino fran-
cês, que recarregava as baterias, matou 
dois homens e feriu outros. O inqué-
rito mostrou que, através da bateria, 
havia um pedaço de pano sujo de óleo 

senti-carbonizado, que no meio da 
mistura de hidrogênio e de oxigênio 
que se desprendia dos acumuladores, 
havia desencadeado a explosão. 

Examinemos agora outro tipo de 
substâncias perigosas, produtoras poten-
ciais de incêndios espontâneos, seja ge-
rando chama, seja por explosão. Êsse 
tipo de substâncias é extraordinaria-
mente frequente na indústria química, 
em seus vários ramos, e constitui mui-
tas vezes a carga de navios, caminhões 

trens, uma vez que, em sua imensa 
maioria, é importado do estrangeiro. 

Reunirei nesse exame tanto subs-
tâncias inflamáveis espontâneamente, 
como substâncias explosivas. Destas 
afastarei os explosivos propriamente di-
tos, porque êstes são empregados co-
rno tais, e são bem conhecidas as pre-
cauções que os rodeiam. Corno "subs-
tâncias explosivas" apenas serão obje-
to de atenção nesta palestra aquelas 
substâncias químicas empregadas para 
numerosos fins, e que se podem tornar 
eventualmente origem de explosões, e 
daí, de incêndios. 

Qualquer material oxidável ou com-
bustível, finalmente disperso, é um ex-
plosivo em potencial. O simples ami-
lo ou a farinha de trigo suspensa no 
ar em pó finíssimo pode ser um tre-
mendo explosivo: 12 gramas por me-
tro cúbico de ar, em contato com uma 
chama, podem derrubar um edifício. 

Mas também certos pós metálicos, 
como o zircônio e o titânio, inflamam-
se espontâneamente quando sêcos. 

Por éste motivo são sempre acondicio-
nados e expedidos sob água ou mistu-
ras de água e álcool. O mesmo, como 
sabeis, acontece ao fósforo branco, sem-
pre acondicionado sob água, ou ao 
sódio e o potássio, sob querosene, por-
que decompõem a água. Com  êsse ti- .4,  
po de material, a possibilidade de aci-
dente é a da ruptura insuspeitada do 
recipiente, com perda .e evaporação do 
líquido. O material, secando e entrando 
em contato com o ar, poderá inflamar-
se e comunicar a chama à combustível 
próximo, como palhões de embalagem, 
caixas de madeira, etc. 

O perigo de ruptura do recipiente 
deverá ser assinalado também para lí-
quidos que, em si próprios não são 
Inflamáveis, mas extraordinários promo-
tores da combustão (comburentes). 
Exemplo significativo será o do peri-
drol, que é a água oxigenada concen-
trada, a 130 ou 130 volumes, e que é 
importado ein escala relativamente con-
siderável. 

Todos estamos habituados a olhar 
a água oxigenada farmacêutica como 
produto inofensivo. De fato o é por-
que contém apenas 3% de peróxido de 
hidrogênio. Mas o peridrol que contém 
cérea de 35% de peróxido de hidrogênio 
é um composto perigosissimo. A ruptu-
ra de recipientes que contenham êsse 
líquido pode levar grande quantidade 
de oxigênio a materiais que estejam 
experimentando combustão lenta, por 
exemplo, palhões de embalagem funi-
dos, em fermentação, e gerar chama, 
ou explodir por choque subsequente. 

Aliás, de modo geral, todo com-
posto muito rico em oxigênio é suspei-
to e deve ser olhado como perigo. Is-
to porque êle encerra dentro de sua 
própria molécula o oxigênio necessário 
para a sua combustão, independendo 
do aporte do oxigênio. Os compostos 
que, no lado da riquesa em oxigênio, 
contêm nitrogênio, então, são os mais 
suspeitos de todos. Quando a propor-
ção de oxigênio em uma molécula, fôr 
tal que baste à transformação de todo 

carbono em anidrido carbônico, todo 
hidrogênio em água, sem que haja 

grande falta nem excesso, a potencia-
lidade explosiva atinge o máximo. 

Vários compostos deste tipo resis-
tem bastante à decomposição explosiva 
espontânea, quando puros, e a sua ma-
nipulação é considerada segura. Vem 
um dia, em que, sob o império de cir-
cunstâncias diversas, o produto explo-
de e há uma catástrofe. Foi o que 
aconteceu com o nitrato de amônio, 
adubo sintético de imenso uso em to-
do o mundo, que fabricado às tonela-
das, é depositado em enormes silos. 
Há uns trinta anos, uma explosão de 
nitrato de amônio destruiu as "usinas 
Oppau, na Alemanha, e ainda está na 
memória de todos o desastre de Te-
xas City, há cêrca de um decê- 
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nio, em que a explosão dêsse mesmo 
produto gerou incêndios que destruiram 
grande parte da cidade. Entretanto, o 
nitrato de amônio puro é inofensivo. 
Basta, porém, a sua contaminação com 
material combustível, para que êle se 
converta em um temível explosivo. 

Quando se trata de compostos já 
muito conhecidos, o perigo é menor 
porque tôda a atenção se volta para 
êles e o luxo de precauções restringe 
em geral as possibilidades do acidente. 
Mas, o fato é que numerosas substân-
cias químicas são potencialmente ex-
plosivas, em reações fortemente exo-
térmicas, possíveis geradoras de aci-
dentes e incêndios, e no entanto, perma-
necem quase ignorados como tais, por 
parte dos próprios químicos e técnicos 
delaboratório. As metal-aminas oxige-
nadas, por exemplo, compostos frequen-
temente preparados em laboratório e 
indústria, só há pouco tempo é que 
revelaram o seu aspecto explosivo, to-
talmente desconhecido antes. O nitrato 
de cromo amoniacal (nitrato de haxa-
mina-cromo III), a mais comumente em-
pregada das cromi-hixaminas, é quase 
tão explosivo quanto o TNT! 

Compreende-se quantos azares po-
derão surgir do transporte e da mani-
pulação descuidada de matarias des-
te tipo. 

Outras vezes, a capacidade explo-
siva é fraca, porque é pequeno ou nu-
lo o volume de gases gerados na rea-
ção embora exotérmica. Mas o calor 
produzido pela decomposição espontânea 
ou provocada por um imponderável, é 
tal que poderá gerar incêndio. Men- 

cionei em vossa casuística o caso do 
incêndio a bordo do Naboland, navio 
surto no porto de Santos, provocado 
pela inflamação espontânea de hidros-
sulfito, cujo nome químico atual é di-
tionito de sódio, é composto largamen-
te usado em indústrias téxteis e quí-
micas sendo obetejo de intensa importa-
ção. Na maior parte dos tratados de 
química que consultardes não achareis 
referência ao fato de poder êle infla-
mar-se. Realmente, o ar sêco é está-
vel. Mas em presença de umidade, oxi-
da-se ràpidamente em pirossulfito ou 
metabissulfito de sódio, chegando até à 
incandescência. Atualmente, já se lêm 
nos rótulos de algumas embalagens de 
hidrossulfito a avertência de conserva-
los protegidos da umidade. Eis um dos 
casos em que a água poderá gerar o 
fogo. Senhores: 

Já vai longa esta palestra e des-
necessário será alongá-la mais ainda, 
para, à custa do interêsse com que 
me lisongeals, exibir uma erudição de 
mau gôsto. Visei, dirigindo-me princi-
palmente a especialistas na complexa 
ciência da luta contra os acidentes ge-
radores ou gerados do fogo, salientar 
mais uma vez quanto a química cons-
titui seu importante fundamento, mas 
também quanto resta ainda a fazer 
no domínio da sua prevenção. A es-
pecialidade do bombeiro moderno é 
cada vez menos empírica e cada vez 
mais científica. E qual é a finalidade 
da Ciência? "Conhecer para prever a 
fim de prover", na luminosa defini-
ção de Augusto Comte. Conhecendo, 
prever-se-á. Prevendo, prover-se-á. 

EDUCAÇÃO FfSCA, S.Fre CONCEI-

TO E DEFINIÇÃO. 

Conclúe-se, assim que o terreno 
EDUCAÇÃO FÍSICA, - aquele que mais 
se harmoniza com os objetivos educa-
cionais e com os "principio pedagógicos 
e didáticos aplicados à Educação Física, 
no sentido de educar, e não no simplm 
papél de aperfeiçoamento ou desenvol-
vimento somático, e que a integra no 
quadro geral das outras ciências como  

um ramo autónomo, com princípios, 
teorias e regras próprias. 

Diante do que foi debatido, pode-
mos, então, estabelecer uma definição 
de educação física, que encerre o sen-
tido de educação, a qual nos é dada 
pela de Hollanda Loyolla: "Um conjun-
to de exercícios racionais e metódicos, 
cujo emprego visa o equilíbrio orgâ-
nico do homem; ao desenvolvimento de 
suas qualidades físicas e o aperfeiçoa-
mento de suas qualidades morais". 

UM SEGRÊDO 

Henrique IV, de França, de regresso de uma expedição clandes-

tina, foi interrogado por um amigo sôbre o que estivera fazendo. 

Perguntou por sua vez: 

Você é capaz de guardar um segredo? - 
Oh! certamente, magestade — respondeu o imprudente curioso. 

Pois bem — continuou o rei cavalheiro — ,<3tt também sou capaz. 
— 36 — 
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Chtivinba 
GEVALDINO FERREIRA 

Que boa que és, chuvinha! 
Chuvinha serena e mansa, 

caindo assim levezinha, 
reverdecendo a campina, 

chuvinha toque em surdina 
de uma canção de ninar... 

Chuvinha leve, tão leve, 
fica tão bom pra sonhar! 

Chuvinha quase caricia, 
molhando o pêlo do gado, 

cantando no meu telhado, 
trazendo um pouco de frio, 

trazendo sono às crianças, 
trazendo alegria ao rio... 
Chuvinha que foi neblina, 

que depois virou garoa; 
chuvinha serena e fina, 

chuvinha serena e boa 
que veio • do céu cantando, 

deixando o campo molhado, 
germinando as sementeiras, 

deixando o mato contente; 
molhando a palha nas eiras, 

molhando a terra e o arado, 
molhando tudo, molhando, 

molhando a alma da gente— . 

Chuvinha toque em surdina 
de uma canção de ninar... 

Chuvinha leve, tão leve, 
fica tão bom pra sonhar! 
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Direção de .VOVÚ LUZA 

  

EM QUE CONSISTE A UNIÃO CONJUGAL 
Reconhecemos que há muitos fatores mais ou menos conscientes 

que contribuem para a dissolução dos laços de amor! 
Não pôr tudo em comum, pelo desejo egoista de conservar a in-

dependência — é arriscado. 
Não se interessar pela vida do companheiro, mantendo uma ati-

tude de indiferença sob qualquer aspecto de sua vida — é arriscado. 
Não respeitar e considerar tudo que constitui a sua vida — é 

arriscado. 
Não permanecer a mesma pessoa, abrindo mão da sua persona-

lidade numa falsa noção de submissão ou para ter paz, ainda é ar-
riscado, pois não se daria ao outro senão um pálido reflexo de si mes-
mo, em lugar de uma vida, de uma riqueza de espirito que o enri-
queceriam e o completariam, nada sendo, nada se tem a pôr em 
comum. 

Em que consiste, portanto, a união? 
É preciso, para realizá-la plenamente: 
Preferir à sua independência, uma dependência recíproca. 
Fazer com que o companheiro participe de tôda a sua vida. 
Estar inteiramente dedicada à vida do companheiro. 
Aplicar-se, tanto um como o outro, a um trabalho comum. 
Esta união total deve ser realizada a despeito de fôrças desa-

gregadoras que se insurjam contra ela. A fonte comum dessas fôr-
ças nocivas é o amor-próprio, que é um perigo constante à perfei-
ta união do casal. A rotina é também uma fôrça de dissolução. 

Assim, a união conjugal não se apresenta como algo que se rea-
liza urna vez ~ente. É preciso refazê-la sempre para que não 
se 'apague no coração dos esposos a chama do amor vivificante que 
os uniu. um  dia, no altar por sua "livre e espontânea vontade" e 
sob a proteção de Deus.(?) 
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ELEGÂNCIA E PERSONALIDADE 

Uma das coisas mais difíceis, para 
quem já não é mocinha, é vestir-se 
com elegância, 

Conhecedor profundo do assunto, 
e querendo ajudar a resolver o proble-
ma Gayelord Hauser elaborou uma sé-
rie de regras, a primeira das quais é: 

"Depois dos cinqüenta não use 
vermelho vivo". E explica: "O verme-
lho é excitante e está sempre chaman-
do a atenção. Quando usado por pes-
soas de idade, parece gritar: 

GAÚCHA 
Olhe para mim; eu sou velho 

mas não aceito a velhice. 
Olhe para mim, apesar de velho 

ainda posso tapear um pouco. 
Olhe para mim, sou velho, mas 

por dentro ainda sou jovem. 
Leitora, evite o ridículo preferindo 

sempre cores discretas, como azul-ma-
rinho, branco, preto ou mesmo cinza. 
Lembre-se que as mulheres mais bem 
vestidas do mundo são aquelas que sa- 

bem o que mais convém ao seu tipo e 

a sua idade... (De "Militia"). 

A LENDA DA CEGONHA 

Ao velho folclore alemão deve a cegonha a sua fama de ser por-

tadora de crianças. Os colonos alemães costumavam construir pér-

tigas ou sustentáculos sdbre os tetos para convidar as cegonhas a 

fazer seus ninhos, pois julgava-se que fosse de bom agouro. Como 

quase tddas as casas tinham em seu telhado um ninho de cegonha, 

quando nascia uma criança, os pais explicavam aos filhos que faziam 

perguntas que o recém-chegado tinha sido trazido pela cegonha. Esta 

é a origem da delicada lenda. (De "A Recreativa"). 

A NETINHA NA COZINHA.. • 
Se a minha querida netinha tiver 

que ir para a cozinha, ajudando a ma-
mãe, aproveite a fazer êste prato úni-
co, acompanhado de uma apetitosa sala-
da: Caçarola de Galinha 

1 galinha — 1 pé de aipo — 1/2 
quilo de cenouras inteiras, das peque-
nas — 4 ou 5 pimentões em tirinhas 
— 3 ou 4 tomates — 2 xícaras cheias 
de arroz crú — sal — pimenta do rei-
no e verde, se gostar — algumas ce-
bolinhas. 

Deixe a galinha, de véspera, nos 
temperos que preferiu tais como sal, 
pimenta, cheiros verdes, etc. 

Refogue depois os pedaços em gor-
dura bem quente (A galinha deve ser 
cortada pelas juntas). 

Junte todos os temperos. e o aipo 
e deixe em fogo brando até a galinha  

começar a amaciar. Junte então as ce-
nouras, os pimentões e o arroz. Quan-
do estiverem cozidos, a galinha tam-
bém já deverá estar pronta. Querendo, 
leve uns minutos ao forno para dourar. 

SOBREMESA 

Como sobremesa e para "adocicar" 
papai, a minha netinha poderá apre-

sentar êste delicioso creme, muito sim-
ples de fazer: 

Ingredientes: — 1 lata de leite con-
densado — a mesma medida da lata 
em leite de vaca — 2 ovos — 1 co-
lher de chá bem cheia de maisena. 

Maneira de fazer: — Misture ligei-
ramente os ovos, junte o leite fresco, 

leite condensado e a Maisena .  Co-
zinhe em banho-maria em fôrma un-
tada de açúcar queimado. 

GRANDEZA HUMANA 

' "O homem tem mais gênio, mas a mulher tem mais amor. É des-
tas duas irradiações unidas que provém tôda a grandeza humana". 

Victor Hugo 
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SILVANA PAMPANINI b)^ilha em, primeira grandeza no precio-

so celuloide distribuido pela ART FILMS DO BRASIL "A MULHER 

QUE INVENTOU O AMOR" (La donna che inventó l'amore), uma 

produção Cinecittá sob a direção de Ferrucio Cena. 

SILVANA PAMPANINI dá-nos o seu enderêço 

Em sua recente estadia era Rio 
e São Paulo, de regresso de Punia dei 
Éste, onde foi objetivo da atenção do 
mundo cinematogrkfico, SILVANA PAIA-
PANINI deu-nos ensejo, através de  

entrevistas que tiveram a faculdade de 
inebriar até as próprias objetivas, de 
evidenciar a destacada situação que 
ocupa nc écran italiano, encantando-
-nos com a sua beleza e sedução. 

— 40 — 



BRIGADA GAÚCHA 
Entre as Muitas entrevistas que 

a nossa bela PAMPANINI tem conce-
dido, selecionamos a que abaixo trans-
crevemos pois o seu enderêço por 
certo interessará aos moços "casadoi-
ros": 

"Silvana Pampanini é uma dessas 
criaturas que em geral estão sempre 
prontas para receber uma visita, mes-
mo que esta seja de unia objetiva de 
máquina fotográfica, tal é a sua na-
tural beleza e elegância. Pampanini é 
a mesma, desde manhã quando deixa 

leito até à noite quando nele se 
recolhe para descansar de um dia agi-
tadíssimo de filmagem. 

Em geral, Silvana Pampanini se 
dirige logo à casa, após o trabalho. 
Ela reside em um luxuoso palacete na 
Via Archimede, em Roma, cujo ande-
rêço completo, daremos mais adiante, 
justamente quando nos foi dado por 
escrito pela própria estréia. Em sua 
casa, residem ainda seus pais e sua ir-
mã, a mais nova, que é para Silvana, 
como uma bonequinha. 

Todos os cronistas adoram "bater 
um papo" com Silvana Pampanini, 
pois assim como poucas representantes 
da beleza, ela se faz aliada da inteli-
gência e tem a facilidade de abordar 
diversos assuntos além do meio cine-
matográfico. Silvana Pampanini gosta 
de trocar idéias sôbre pintura, música, 

até mesmo sôbre "futebol". 
Antes de ingressar no cinema, es-

tudou n'um colégio de irmãs e até a 
data presente, ainda guarda intactos 
certos princípios sôbre moral e hones-
tidade. Afirma ainda que nos filmes, 
a Silvana que aparece é a estréia de 
cinema, a quem todos aplaudem e pe-
dem bis, mas na vida real, após ter-
se avistado na tela, Silvana faz suas 
orações pedindo ao Poderoso muita 
saúde e que lhe perdôe ter-se apre-
sentado tão à gosto da necessidade do 
argumento. (Essas são as orações diá-
rias de Pampanini, porque ainda não 
houve um filme no qual ela deixasse 
de aparecer bela e provocante, como o 

mesmo na vida privada). 
Silvana diz que essa obrigação de 

se tornar sensual nos filmes, é um 
penhor que paga pelo título consegui-
do como Mias Italia em 1947, quando 
foi descoberta para o cinema. 

Como todos os reporteres, não po-
díamos deixar de fazer perguntas à 
Silvana sõbre o casamento e foi aí que 
ela fez questão absoluta de nos res-
ponder escrevendo n'um pedacinho de 
papel o que ainda não haviamos lido: 
Enquanto escrevia, Pampanini ia dizen-
do: — "Como tôda mulher, eu também 
pretendo me casar algum dia. Quero 
porém, casar-me com um homem que 
tenha uma profissão e saiba propor-
cionar-me a tranquilidade de uma fa-
mala. Sempre detestei as pequenas 
aventuras, em parte verdadeiras e em 
parte, inventadas, que andam de boca  

em boca nos ambientes mundanos. Se 
algum dia lhe disserem que fiquei noi-
va, antes de acreditar, procure me te-
lefonar para ter a confirmação". 

E foi aí, que Silvana nos ofereceu 
papelzinho que estava escrevendo. 

Era um elegante cartãozinho escrito 
SILVANA PAMPANINI, Roma, liana, 
no qual ela acrescentou: Via Archime-
de, 191, Telefone: 87.-271. 

Uma das maiores satisfações de 
Silvana Pampanini foi ter conseguido 
logo no inicio de sua carreira, uma 
enorme legião de Lana, êsses mesmos 
fans que incentivaram-na a fim de po-
der ter outra grande satisfação, que 
foi a de poder adquirir uma grande 
economia a fim de se tornar proprie-
tária de um imóvel para a residência 
efetiva de seus pais e irmãos, e mais 
acentuadamente para o descanso do 
velho "papa", antigo funcionário de 
uma tipografia que até há bem pouco 
tempo andava dando por paus e pe-
dras, ganhando a vida honestamente 
para o sustento da "prole". 

Muitos afirmam que o sucesso de 
Pampanini foi unia questão de sorte, 
mas se foi ou não, isso não vem ao 
caso, acontece, porém, que a sua as-
canção artística foi preparada e espe-
rada com muita modéstia e grande te-
nacidade. 

Silvana Pampanini já havia sido 
convidada para o cinema desde os tem-
pos de escola, não aceitando por inter-
ferência dos "papás" que obrigaram-
na a terminar primeiro os cursos de 
canto e piano. 

A respeito das censuras que lhe fi-
zeram pelas interpretações que havia 
dado aos seus primeiros filmes, Pam-
panini afirmou que agora sim, ela já 
poderá escolher êsse ou aquêle papel 
e assim sendo, o público sbmente ve-
la-á em filmes de alta categoria como 
a comédia "A Presidenta" (La Presi-
dentessa") dirigida por Pietro Germi, o 
alto drama "Cidade da Perdição" (Pro-
cesso allá Cittá), também sob a dire-
ção de Germi, "Tempestade" (Bufare) 
com Jean Gabin e sob a direção de 
Brignone, "11 Matrimonio" com Vitto-
rio de Sica dirigido por Petrucci e 
muitos outros filmes de categoria". 
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	 ãuxà  
Ilra" Sr. Major Diretor do "CONSULTÓRIO POLICIAL". 

Respeitosas saudações. 	-- 

Venho, pela presente, solicitar a VS. uma explicação sôbre a diferença que 

existe entre as penas de —RECLUSÃO—DETENÇÃO e PRISÃO SIMPLES • 

Muito grato pela atenção que merecer êste meu pedido, subscrevo-me — Su-

bordinado atento — Sd. Aristides R. Matos. 

Pôrto Alegre 24 de fevereiro de 1955. 

Respondendo ao pedido constante 
da carta acima, cumpre-nos esclarecer 
que as penas admitidas no direito brasi-
leiro — artigo 67 cio Código Penal  

e 12 da Lei das Contravenções Penais, 
são classificadas em — PRINCIPAIS e 
ACESSÓRIAS. Estas, por sua vez es-
tão assim compreendidas: 

PRIVATIVAS DE 
LIBERDADE 

PECUNIARIAS  

RECLUSÃO 
DETENÇÃO 
PRISÃO SIMPLES 

MULTA 

PRINCIPAIS 1 

ACESSÓRIAS PERDA DA FUNÇÃO PUBLICA 
INTERDIÇÃO DE DIREITOS 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 

1 
Conforme dispõe o artigo 29 do 

Código Penal, as penas de reclusão e 
de detenção, devem ser cumpridas 
em penitenciária, ou, na falta desta, 
em secção especial de prisão comum. 

Na pena de RECLUSÃO, o conde-
nado ,caso permitam suas condições 
pessoais, deve ficar sujeito, por tem-
po não superior a três mêses, a isola-
mento diurno. Findo êste período pas-
sa, então, 'ele a trabalhar em comum, 
no próprio estabelecimento, ou em obras 
e :_erviços públicos fóra do estabeleci-
mento. Quando mantem bom comporta-
mento, poderá ser transferido para Co-
lonia Penal ou estabelecimento idênti-
co, se já cumpriu metade da pena, 
quando não fôr superior a três anos, 
ou um terço, no caso de pena superior 
a três anos. É de notar que, qualquer 
que seja o tempo de pena de reclusão, 
não é admitido a sua suspensão condi-
cional, salvo se o condenado fôr me-
nor de 21 anos ou maior de 70 e o  

tempo da pena não fôr superior c 
dois anos. 

Na DETENÇÃO o condenado deve 
ficar sempre separado dos condenados 
a pena de RECLUSÃO e não sujeite 
ao periodo de isolamento diurno preli-
minar,- podendo escolher o trabalho de 
conformidade com suas aptidões ou de 
suas ocupações anteriores. 
a pena de .RECLUSÃO. e não enjeite 
mais leve das penas restritivas de li 
berdade admitida nas leis brasileiras. 
Conforme estabelece o artigo 6.0  da 
Lei das Contravenções Penais, deve ser 
cumprida, sem rigôr penitenciário, em 
estabelecimento especial ou de prisão 
comum, nesse caso em secção especiali-
zada, podendo ser dispensado o isola-
mento noturno, devendo, porém, o con-
denado ficar sempre separado dos con-
denados a reclusão ou detenção. Quan-
do a pena de prisão simples não exce-
der de 15 dias, o trabalho é facul-
tativo. -42- 
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I  Is/CEMENTE ERA ÁSS111.... 
1.° Ten. Helio Moro MARIANTE 

EXTRATO cio regulamento da Fôrça Policial, em vigôr em 1873: 
"N.o 8 — Tabella provisória da quantidade e espécie dos gêneros que dia-

riamente deve ser distribuida a cada uma praça da Fórça Policial. 

ALMOÇO 
1 pão de seis onças 	ou 	  Kg 0,168 
2 onças de arroz 	 ou 	  Kg 0,057 
1/2 onça de café 	 ou 	  Kg 0,014 

JANTAR DE 1.° 
1 1/2 libra de carne verde 
2 onças de arroz 
1/80 alqueire de farinha 
2 onças de toucinho 
Temperos e verduras 

ESPÉCIE 
ou 	  Kg 0,688 
ou 	  Kg 0,057 
ou 	  lit. 0,452 
ou 	  Kg 0,057 
ou  	10 rs. 

2.a ESPÉCIE 
1 libra de carne seca 	ou 	  Kg 0,459 
2 onças de arroz 	 ou 	  Kg 0,057 
1/80 alqueire de farinha 	ou 	  lit. 0,452 
1/60 alqueire de feijão 	ou 	  lit. 0,226 
2 onças de toucinho 	 ou 	  Kg 0,057 
Temperos e verduras 	ou  	10 rs. 

4 onças de cangica 
2 onças de assucar 

CEIA 
ou 
ou 

 

Kg 0,114 
Kg 0,057 

 

 

OBSERVAÇÕES 
O jantar de 1.0  espécie é distribuído nas segundas, quartas e sexta-feiras 

e sabbados de cada semana, e o de 2.0  aos domingos, terças e quintas. 
Na quinta e sexta-feira da Semana Santa se distribue, em lugar da carne, 

uma libra ou Kg 0,459 de miraguaya ou bacalhau, dando-se as mesmas quan-
tidades dos mais generos e temperos, acrescentando-se 1/30 de quartilho de 
azeite doce e 1/15 de quartilho de vinagre para cada praça. 

Falado do Governo em Porto Alegre, 24 de Dezembro de 1873. 

JOÃO PEDRO CARVALHO DE MORAES." 

Digno de nota na talÁla aci- 
ma: 

as quantidades eram da-
das, com preferência,  pelo ,siste-
ma mais em uso na época: libras, 
onças, alqueires e quartilhos cons-
tando, em segundo plano, o sis-
tema métrico; 

o almôço constava sempre 
de café, pão e arroz (?); 

os jantares, tanto de 1.a, 
como da la espécie,  constavam, 
invarietvelmente de carne, verde 
ou sêca, arroz, farinha, toucinho 
e verduras, sendo que, aos do-
mingos, terças e quintas-feiras. O 
feijão passava a figurar no car-
dápio; 

— a ceia,  infalivelmente, com-
punha-se de um prato de cangica 
doce. 

Na Semana Santa, quando a 
carne comum era substituida pe-
la de peixe, a tabela obrigava o 
consumo apenas de BACALHAU 
OU MIRAGUAYA, aos quais man-
dava acrescentar 1/30 DE QUAR-
TILHO DE AZEITE DOCE E 
1/15 DE VINAGRE PARA CADA 
PRAÇA. 

Interessante é ressaltar-se que 
o citado regulamento determina-
va em seu artigo 159 que a tabela 
do rancho fixasse, também, o 
QUANTITATIVO PARA LU-
ZES DIÁRIAS NOS QUARTEIS. 
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rormenta 
Horacio Vaz 

Para as bandas do Ocidente 
nuvens negras se formaram 
tornando o Céu pardacento... 
Subiram, 
se enovelaram, 
prenunciando tormenta... 

Mandando um chas que atrevido 
no lombo liso do Vento! 

Criançada no terreiro, 
vendo aquilo, 
se assustou... 

Mas China Velha mantendo 
rosto sereno e tranquilo. 
todo o grupo consolou: 

— Não é nada! Não é nada! 
Ventania não vem cá... 
Vou benzer esta tormenta, 
e a tormenta passará... 

E olhando a fúria sanhuda 
que vinha roncando ao longe, 
colheu um galho de arruda 
(um simples raminho verde 
que no terreiro encontrou), 
e com o braço estendido 
fazendo cruz, começou: 
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"SANTO ANTONIO LEVANTOU-SE, 

"SE VESTIU E SE CALÇOU. 

"NOSSA SENHORA INDAGOU: 

"— AONDE VAI, SANTO ANTÔNIO? 

"— EU VOU PARA O MAR SALGADO 

"ONDE NÃO TEM PAU, 

"NEM GRAU, 

"NEM VERA CRUZ. 

"AMEM. JESUS." 

Não é nada! Não é nada! 

Ventania não vem cã—

A Tormenta foi benzida, 

Santo Antônio a levará... 

1,( 	
China velha mandingueira. 

com poder de benzedeira, 

quem te deu êsse Poder 

de abrandar os elementos, 

e a louca fúria dos Ventos 

com a tua reza vencer?... 

O rosto da China Velha 

era sereno e tranquilo 

quando a reza terminou—. 

Não sei como foi aquilo! 

Pois a Tormenta passou! 

E quando a chuva, então, veio: 

verdadeira bomba déigua 

pingando grossa no chão — 

chegou forte mas sem Vento... 

Chuva com cheiro de terra... 

Chuva quente de Verão!... 
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PALAVRAS CRUSADAS 

PROBLEMA N.o 4 

Ten TALTiBIO 

HORIZONTAIS: 
1 — Composições poéticas 	 12 — Preposição latina — Antão Ta- 
7 — Currais de peixe 	 vares — Interjeição 
9 — Jeito — Conjunção — Confiança 13 — Sobriedade 

10 — Adjetivo numeral — Oceano 	14 — Certa qualidade de lã para for- 
11 — Preposição — Poema 	 rar vestidos. 
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VERTICAIS: 
1 — Espaços de tempo, ciclos 
2 — Sufixo — Luis Ramos — Amã.  

sêca 
1 — Som refletido — Nome de homem 
4 — Ruim — Nome geral de várias 

aves do Brasil 
5 — Preposição latina — Pedra de 

moinho — Conjunção latina 
6 — Trapaça 
7 — Sepulcros 
8 — Sedutora. 

CHARADAS 
NOVÍSSIMAS: 

"No meio da balbúrdia", o mais sabido, que ficou na "a/a" es-
querda foi "logrado". 1-2. 
A "carta" anônima fêz um "laço" de amizade entre o homem 
e o "animal" 1-1. 
Aquêle "sujeito" "andava" sempre dormindo ,em "rede" 2-1. 

CASAIS: 

2 — O "tubo" é para a "planta". 
Ten TALTIBIO 

2 — De tanto fazer "abertura em frutos" fiquei com "endureci-
mento da pele de meus dedos". 

á 	co "cão pernalta e esguio" quebrou a "m6 de lagar de azeite". 

Ten FILÉTO 

SOLUÇÃO N.o 3 

Charadas: 	 Charadas casais — Oura — ouro 

NOVÍSSIMAS: 
	 Pola — polo 

— Resolver 
— Universo 
— Bisantino 

0 —  

OLAVO 
BILAC 

5 0 9 6 5 
1 8 0 9 2 

VALOR 	69057 

a. 	. 

SINCOPADAS: 

— Cadeira — Cara 
— Pequena — Pena 

0 — 

CASAL: 

1) — Armo — Arma 
Ten TALTIBIO 

Cruzando Palavras 
Solapa — aparar 
Araras — rastro 
Ancora — orador 
Emalar — largar 
Veneno — enojar 
Aramar — martir 
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PALAVRAS CRUZADAS 	 VERTICAIS: 

SOLUÇÃO DO N.° 3 

HORIZONTAIS: 

1— Dó 
3 — Ad 
4 — Aras 
6 — Ruelas 
8 — Passível 

10 — Som — Reu 
12 — Carrfpo — Trina 
14 — Canoa — Asado 

1 — Dares 
2 — Odali 
4 — Sua (inv) 
5 — Vás (inv) 
6 — Rampa 
7 — Serra 
8 — Pomo 
O — Leis 

10 — Nas (inv) 
11 — Una 
12 — Cá 
13 — Ad 

à 

COISAS QUE ACONTECEM 

Eu não acredito — diz a Mariazinha num grupo de amigas 
que as louras sejam diferentes das outras. 

Eu observei isso, pois fui loura dois anos seguidos! 
A mãe do Joãozinho encontra o professor e lhe pergunta: 

Como vai o meu filho? 

Mal,  muito mal; ontem perguntei-lhe quando morreu Napo-

leão e êle não soube responder... 
Bem, professor, o Sr. deve desculpá-lo; nós nunca lemos os 

jornais.., e para lhe ser franca devo dizer-lhe que nem eu 

sabia que Napoleão estava doente. 

FAZENDAS CASA VERDE LTDA. 
SANTA RFSA — R. G. S. 

Praça da Bandeira, 49 
Tecidos em geral — Roupas feitas — Exclusivistas dos 

chapéus Cury — Artigos Valisére e tintas Sherwin Willims 
Aguarda sua visita 
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131"4 I 1-113 R MILITEI:1 

inaugurado o Museu da Brigada Milita' 
Com a presença do Exmo. Sr. Cel Aldo Ladeira Ribeiro, Pre-

sidente da J.M.E ., Cel. VentIncio Baptista, Cmt Geral, Chefe do 

E .M.G., Cmts. de Corpo e Chefes de Serviço e grande número de 

oficiais da ativa e inativos, foi inaugurado, no dia 20 de janeiro do 

corrente ano, o Museu Militar da Fórça, instalado junto à Sala de 

Armas, no Quartel General. 

Precisamente às 15,00 horas.  désse dia, o Sr. Cmt. Geral convi- 

dou o Exmo. Sr. Presidente da J.M.E . para cortar a fita simbóli-

ca, dando por inaugurado o Museu da Fôrça. 

A seguir, o 1.0  ten. Helio Moro Mariante, idealizador e encarre-

gado do Museu, proferiu a oração que abaixo transcrevemos, a qual 

historia a idéia da instólaçã o do nosso Museu Militar, desde a apre-

sentação da sugestão para a sua criação, até o dia de sua inaugura-

ção • 
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Por fim, o Sr. Cel. Venâncio Baptista disse de sua satisfação por 
ver inaugurado, no seu Comando, êsse importante Departamento Cul-
tural de nossa Fôrça, devido, única e exclusivamente, ao idealismo 

fôrça de vontade do ten. Helio Mariante que, ao cabo de alguns 
anos de esforços e de trabalho anônimo, conseguiu tornar realidade 
a sua instalação. 

Na rápida visita que fizemos ao nosso Museu pudemos ver do-
cumentos e objetos importantes de nossa História, externando, des-
tas colunas, nossos parabens à Brigada Militar, por ver 'acrescido em 
seu acêrvo cultural mais êste departamento e nos congratulamos com 

ten. Helio, nosso ex-secretário, por haver contribuido com seu es-
fôrço e tenacidade, para a concretização deste ideal. 

ORAÇÃO PROF RIDA PELO TEN. 
MARIANTE, POR OCASIÃO Ã. INAU-
GURAÇÃO DO MUSEU. 

Meus camaradas! 

Eis aqui o MUSEU da Brigada Mi-
litar, o nosso Museu. 

No silêncio austero desta sala de 
recordações, dedicada ao culto e ve-
neração dos homens e feitos dos nossos 
antepassados, parai um instante, libertai 

vosso espírito do presente e, ante o 
amarelecido destes papéis velhos, dian-
te • do obsoletismo destas armas, pe-
rante o mutismo aparente destes obje-
tos e, frente a frente, com a eloquência 
muda deste conjunto, montados no cor-
cel ' da imaginação, volvei ao passado 

meditai; meditai e vêde; vêde e ouvi 
então vivereis a vida que êles já ti-

veram, sofrereis as suas tristezas e 
exultareis com as suas alegrias. 

Sim! Tudo aqui ressuma história. 
História do Corpo Policial, da Guarda 
Cívica, da Brigada Militar. Um peda-
ço da história do próprio Rio Grande, 
escrita quase sempre cora letras de 
sangue, no vasto livro das coxilhas e 
das serras. 

Na severidade deste conjunto e na 
singeleza do valor material dos objetos 
aqui expostos, encontrareis subsídios 
valiosos, informações preciosas e dados 
concretos para a composição dos nos-
sos fastos. 

E, à medida que fordes folhando 
as páginas dêstes livros amarelecidos e 
que fordes percorrendo os olhos por 
estas armas, por êstes quadros e por 
ê sies objetos, tereis uma visão do nos-
so passado, às vezes calmo, quase sem-
pre tempestuoso, mas sempre épico . 
Sentireis um tropel surdo, mas vibran-
te, dos nossos infantes e dos nossos ca-
valarianos que, com sua indómita bra-
vura, ajudaram a formação da nossa 
nacionalidade, a partir do início do sé-
culo XIX, percorrendo, com destemor 
incomparável e maior Senso do cumpri-
mento do dever, as asperezas do Nor.  

deste brasileiro; os sertões do Maranhão 
do Piauí; as caatingas da Bailia; os 

campos e pantanais do Mato Grosso; a 
dureza dos terrenos dobrados da Pauli-
céa; as fragosidades das serras do Pa-
raná; os campos, sertões e litoral cata-
rinense e, . sobretudo,. as coxilhas, as 
serras, as .canhadas, os .sertões e as 
praias deste nosso amado Rio Grande. 

E, se volverdes os olhos um pou-
co mais ao longe, chegareis a sentir 

frio das noites e o calor dos dias do 
Paraguai, bem como a nostalgia da 
pátria distante, sim, porque até lá . es-
tiveram as nossas baionetas. 

Vereis e sentireis tudo isto, porque 
isto é o que nos conta esta pálida pro-
jeção no sentido geográfico dos fei-
tos dos nossos antepassados, que pal-
mo a palmo, percorreram quase todo 

território nacional, regando-o com o 
sangue das suas veias e o suor dos 
seus corpos, deLxando aqui e acolá, co-
mo marco insofismável da sua bravu-
ra e do seu despreendimento, singelas 
sepulturas rústicas, como a dizer aos 
pósteros: POR AQUI PASSOU A BRI-
GADA MILITAR. 

MEUS SENHORES 

Leio, em vossos olhos, uma decep-
ção. Pensaríeis encontrar aqui uma 
série de objetos de valor material, es-
tranhos e exóticos, quadros custosos e 
livros raros, porque isto é o que su-
gere um Museu . 

Ao invés, deparasteis com um con-
junto singelo de livros, papeis, armas 

objetos, tão simples como o foram os 
seus possuidores, mas que têm um va-
lor incalculável, um valor moral que 
só pode ser apreciado pela bolsa de 
valores de um espirito amante da nos-
sa história. 

Temos a absoluta certeza que com 
correr do tempo, muita cousa virá 

enriquecer as galerias deste incipiente 
Museu. Muitos documentos, armas, ob-
jetos e fardamentos devem encontrar-
se guardados como relíquias de famí- 
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lia, passando de geração a geração, e 
que não nos foram ainda oferecidos, 
quer pelo desconhecimento da existên-
cia desta sala, quer pelo natural des-
vêlo que todos possuimos pelas coisas 
familiares, mas que, estamos certos, 
ainda virão engalanar a nossa exposi—
ção, guardados talvez com maior cari-
nho e venerados com maior ardor, por-
que aqui virão reunir-se aos demais 
elos que, em conjunto, formam a cor-
rente de nossa historia. 

Agora, srs., permiti-me um pouco 
do histórico deste Museu e, perdoai-
me, pois, para isto, serei obrigado a 
falar um pouco na primeira pessoa. 

Ligado, por laços afins, a vários 
brigadiauos dos fins do século passado 
e princípios do presente, acostumel.me 
a ouvir, desde pequeno ,nas tertúlias 
familiares, feitos dos nossos ancestrais,  

que me orgulhavam da minha origem. 
Desde que verifiquei praça procurei, 
Avidamente, conhecer a nossa história. 
Nada, quase nada encontrei, a não ser 
a tradição oral quase sempre deturpa. 
da pelos excessos de imaginação, fa-
zendo jus ao ditado que "quem conta 
um conto, aumenta uni ponto"... 

Nas conversas da caserna, nas in-
termináveis noites de prontidão, nos 
intervalos dos afazeres e nas folgas 
dos serviços, com paciência de benedi-
tino, fui anotando casos, coligindo da-
dos, guardando fragmentos de aconteci. 
mentos, tentando num esfõrço inaudi-
to, reconstituir algo que dissesse respei-
to ao nosso passado. Ao ouvir um fa-
to interessante, procurava logo inteirar- 
me do mesmo, das suas cansas e conse-
quências, mas, oh! desilusão, quase 

Flagrantes da inauguração do Museu. 

sempre encontrava um nada como res-
posta. 

Os anos foram passando e assistia, 
entristecido, o extravio de tanta cousa 
preciosa e ligada ao nosso passado; 
presenciava, inerme, o descaminho para 
coleções particulares ou públicas, de 
peças valiosas, componentes do mosaico 
variegado dos nossos anais; Via, con-
tristado, o destino de matéria prima 
dado a inúmeros objetos antigos, pe-
los demolidores inconscientes de nossa 
história, que o faziam, é certo, não 
com o espirito de iconoclastas, mas Pelo 
desconhecimento do seu valor histórico. 

Em 1947, precisamente a 4 de 
agfisto, apresentei uma sugestão para 
a criação de um Museu na Fôrça, mu- 
seu êste destinado a recolher tudo o 
que dissesse respeito à Brigada Militar. 

O então Cmt Geral da Brigada, Cel 
Walter Peracchi Barcellos, espírito 
amante e orgulhoso da nossa Fôrça, 
aprova a sugestão e, em 7 de novem-
bro désse ano cria o Museu da Briga-
da Miiitar. 

Fõra dado o primeiro passo, quase 
sempre o mais difícil. 

Surge, então, a fase da procura e 
seleção do material para a exposição. 

Trabalho de paciência, de pesquiza, 
de ilusões, "de desilusões, de vitórias e 
de derrotas. 

Localizado qualquer material de in-
teresse e valor histórico, era o mesmo 
solicitado. 

Triunfo algumas vezes, contratem-
pos, outras, inda outras revezes, pois 
nem todos possuem espírito público, ou 
compreensão do valor cultural de um 
Museu. 
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O Ten MARIANTE ao ser cumprimentado pelo Sr Cmt 
Gera 	 • 
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Conseguí, nestes sete anos, reunir 
o que aqui está. Pouco, tendo em vis-
ta o que se poderia ter obtido, mas já 
alguma cousa, precursora do multo que 
há de vir. 

Faltava o local, o que só agora 
foi conseguido, após à reforma sofri. 
da pelo Quartel General. 

Graças à Mia vontade do Sr Cal 
Venánclo Baptista, que tudo facilitou 
para tornar realidade esta sala de ex-
posições, quer cedendo o local, quer 
fornecendo verbas, quer, ainda, incenti-
vando com o seu calor de chefe e anti-
go, pudemos chegar à realidade deste 
dia de inauguração. 

Penoso foi o caminho percorrido, 
mas que, a pezar dos pezares, nos pro-
porcionou dias ditosos de satisfação e 
de euforia. 

Permiti-me, ainda, dissertar ligei-
ramente sare o plano para o fun-
cionamento do Museu. 

Constará de uma bibliotéca, onde 
aparecerão obras publicadas por ele-
mentos da Fôrça, obras que falem sé-
bre a Brigada Militar, revistas e do-
cumentos referentes à atividades da 
Corporação ou dos seus integrantes; 
regulamentos e leis condizentes com 
a vida da milícia. 

Possuirá uma exposição de todos 
os uniformes já usados e de um mos-
truário das armas adotadas em todos os 
tempos, desde a criação do Corpo Po-
licial; terá uma armaria; exibirá uma 
galeria dos nossos mortos a serviço das 
instituições e outra dos vultos Ilustres 
da Férça; mostrará albume contendo to-
tograflas de tóclas as épocas; exporá 
objetos que hajam pertencido a briga
dianos que, por qualquer motivo, se 
tenham distinguido dos seus pares. 

Terá um departamento de troféus 
desportivos conquistados por equipes da 
Brigada Militar, ou r.or seus integran-
tes, isoladamente. 

Possuirá, enfim, todas .estas coa- 
srs 	dizem respeito ao Il3SSO pas- 

E.d0 . 
Esta a nossa Intenção. Éste o nos-

so desejo, que há is ser executado 
porque, estamos certos, receberá a im-
veseinCivel colaboração de todos os 
b-igadianos e dos sem amigos. 

Antes de findar, desejo externar 
aqui os meus agradecimentos aos Ceie 
Walter Perachi Bareellos e Vett-indo 
Baptista, ao primeiro pela criação des-
te Museu e, ao último, por ter tudo fa-
cilitado para a realidade de sua Man-
atuação; aos cais Calos Guasque de 
Mesquita, Aristides Canabarre Falecia 
e Diógenes Brazillense Pinheiro, que 
muito cooperaram para enricuecer as 
-mesas galerias, ofertando armada par. 
:e do material aqui exposto. 

AOS demais doadcres do Museu, que 
souberam compreender as finalidades 
lesta sala de estudas, o nosso reco-

-ahecimento. 

Meus senhores! 

Faltaria com a verdade se vos 
ocultasse ser éste -na dos instantes 

-mais ditosos da minta vida brigadiana: 
assistir a concretização de Em sonho 

Eis aqui o nosso Museu! 
Ela aqui uma sala de verteração e 

rPspeltc, de saudade e de glórias! 
Els aqui um remato de estudos, 

ande cada documento cada objeto, ca-
da arma e cada fardamento, tem bis. 

tórias a contar. 
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Para aquiSles que sabem dialogar 
com a aparente mudez dos objetos 
Inanimados, que visão extraordinária 
não descortinarão ao trocar algumas pa-
lavras com o aço frio daquêle canhão 
tomado aos revoltosos no combate de 
Itajahy! 

Que encantamento sentirão ao ou-
virem as histórias daquela fita usada 
pelo Almirante Saldanha da Gama! 

a espada do inolvidável Cel Pi-
lar contará como foi que caiu, vencido, 
Gomercindo Saraiva, no Caroví! 

pingalim do rei Aparício Borges 
dar-nos-á uma lição de heroismo! 
Aquela batuta transportar-nos-á ao Rio 
de Janeiro de 1908 e nos mostrará a 
Grande Banda da Brigada Militar, sob 
o comando do maestro Pedro Borges, 
conquistando um lugar de destaque en-
tre as demais bandas marciais do país! 

Aquela geometria, baila manuscri-
ta pelo inesquecível Gal . Cypriano, 
mostrará aos moços de hoje5  o quanto 
pode a vontade de vencer! 

Aquêle rasto de lança farrapa, en 
contra do num local de combate da re 
volução farroupilha, dir-nos-á dos lan-
ces épicos daquela memorável epopéa . 

assim, um por um, por mais 
singelo ou por mais insignificante que  

pareça, tudo aqui é história, forjada 
abaixo de sacrifícios sem par, do des-
conforto e das atribulações dos acam-
pamentos, da fadiga das marchas, da 
vida Inquieta e agitada pela penosa 
realidade do hoje e pela acre incerta 
do amanhã. 

Encerrando minhas palavras, pau-
pérrimas de eloquência, mas opulentas 
de intenção, solicito que ao daqui vos 
retirardes, o façais como amigos do 
nosso Museu, propondo-se, cada um, tra-
zer ou indicar um documento ou um 
objeto de nossa história. 

Feliz o povo que vive e se aque-
ce na chama da tradição, porque ela vi-
vifica o espírito, retempera a alma, for-
nece coragem para enfrentar-se as si-
tuações mais difíceis e faz com que 
nos sintamos ufanosos da nossa origem. 

"Brigada Gaúcha" associando-
se a mais êste empreendimento, 
solicita e apela aos seus leitores 
e amigos, que enviem objetos, li-
vros ou tudo aquilo que possa 
aumentar o valor patrimonial his-
tórico do nosso Museu. Desde já 
muito obrigado. 

NOVA DIRETORIA DA SOCIEDADE ACADÉMICA DO C.F.O. 

A Diretoria da S.A.C.F.O. para o corrente ano, está assim cons-

tituida : 
Presidente: Enio T. Coelho; 
Vice-Presidente: José A. L. Dutra; 

L0  Secretário: Amauri M. Martins; 

2.0  Secretário: Irineu V. Silva; 
to Tesoureiro: Nahir P. Silva; 
20 Tesoureiro:Léo G. Silva; 
Diretor Social: Fernando F. Noronha; 
Diretor Propaganda: Oritz M. Abiz; 

Diretor Desportivo: Antônio A Azambuja; 
Diretor Literário: Jones M. Santellano; 
Pres. Cons. Fiscal: Adil A. Borges e 

Diretor Patrimônio: Waldir G. Pontes. 
"BRIGADA GAÚCHA" deseja aos novos dirigentes uma gestao 

operosa e coroada de pleno @oito. 
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O que vai pelo ensino 
Abertura das aulas no C. I. M. 

A três do corrente, presidida pelo 
Sr. Cmt. Geral da Brigada Militar, foi 
realizada no C.I.M. a solenidade de 
instalação dos trabalhos letivos do cor-
rente ano. Ao ato, que decorreu num 
ambiente de intensa vibração cívica, 
estiveram também presentes, além do 
Sr. Chefe do E.M., diversos Chefes de 
Serviço, Cmts. de Corpo, da Capital 

do Interior, e oficiais instrutores e 
Professores do C.I.M.. 

Precisamente às 9 horas o Corpo 
de Alunos, postado junto a Rua Cel. 
Aparicio Borges, prestou as honras de 
estilo ao Sr. Cmt. Geral e autorida-
des, desfilando, após, em continência. 
A seguir, no pátio interno da Escola, 
cantado pelos presentes o Hino Nacio-
nal, teve lugar o compromisso solene 
dos novos alunos dos diversos Cursos, 
perante o Pavilhão Nacional. Foram, 
então, apresentados pelo Diretor do 
Centro ao Sr. Cmt. Geral, os oficiais 
que compõem o Corpo Docente do Es-
tabelecimento. 

A aula inaugural, do corrente ano, 
coube'. a cadeira da Física, tendo sido 
dada i)elo seu Professor, 1.0  Ten. Rui 

Lokireiro, que entre outras conside-
rações declarou',  

"A Fisica nos ensina que tôda a 
ação provoca uma reação e a ação de 
entrardes nestes Cursos só poderá ter  

urna reação satisfatória, que é a vossa 
dedicação ao estudo, dedicação de cor-
po e alma, sacrificando horas de dos-
ranço, horas de passeio, horas de sono; 
não vos deixeis iludir pelo .uniforme 
bonito do aluno-oficial ou pela atração 
que o mesmo possa exercer na vida 
mundana dos flirts e dos bailes; para 
isso há tempo de sobra nas férias e 
depois de obterdes a vitória nos estu-
dos. A par desta vida de labuta co-
tidiana, encontrareis em vossos mestres 
verdadeiros amigos, conselheiros, tanto 
dos problemas didáticos como dos pro-
blemas de ordem privada. O vosso su-
cesso, a vossa felicidade, será também 
a déles". 

Passou-se, posteriormente, para a 
Biblioteca onde foram os presentes re-
cepcionados pela direção do C.I.M. com 
uma taça de champagna, tendo, na 
ocasião, saudado o Sr. Cmt. Geral da 
Brigada, o Cap. Apio Pereira de Vas-
concelos, que, em nome dos oficiais do 
Estabelecimento, pronunciou um discur-
so positivo de respeito e subordinação 
ao Chefe, comprovando que na Briga-
da Militar, o clima é de ordem, de dis-
ciplina e de prestigio a Autoridade. 

Foram as seguintes as palavras pro-
feridas pelo Cap. Apio, e que calaram 
profundamente no espirito dos oficiais 
e alunos-oficiais ali presentes: 

Encerrados que foram os trabalhos de abertura das aulas do ano letivo 
nate Educandário, muito a propósito, Senhor Comandante Geral, desejaram os 
Oficiais do Centro de Instrução Militar, tendo a frente seu digno Comandante, 
que se realizasse esta reunião em vossa homenagem. 

Decidiram ainda êsses mesmos Oficiais, que fôssemos o intérprete dos senti-
mentos que os levaram a esta manifestação de aprêço a vossa pessoa. 

Confessamos, em particular, que nos sentimos muito honrados com a indi-
cação que nos foi feita e que, por isso mesmo, de forma alguma, poderíamos 
fugir ao imperativo do compromisso, não obstante a certeza que temos de 
sermos o menos indicado, quando tantas culturas florecentes existem no quadro 
de Oficiais do C.I. NI. 	 • 

As nossas esmaecidas palavras, portanto não devem de modo algum refletir 
que há efetivamente, sob o aspecto cultural, no quadro de professores e ins-

trutores dèste Centro. Ao contrário os dissílabos que pronunciarmos, terão úni-
comente o mérito de manifestar-lhe, Senhor Comandante Geral, de coração aber-
to, franco e leal, o sentimento de que estamos animados oêste feliz instante em 
que V.S. nos honra com o primeiro contato oficial. 

Entendemos, senhor comandante, que a época que estamos vivendo, pelo 
afluxo e refluxo das situações ciladas, requer manifestações capazes de for-
talecer o chefe, com o qual se deva contar nos momentos decisivos da vida. 

As boas qualidades que êle possa possuir, nem sempre serão suficientes 
para enfrentar na continuidade do tempo, na trilha sagrada do dever a cum-
prir, a série de problemas que fatalmente terão de surgir e ser resolvidos com 
serenidade e confiança. 

Os oficiais do CIM, bem compreendendo a conjuntura do momento e re-
conhecendo a grande responsabilidade que lhe pesa sôbre os ombros, em fun- 
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ção do alto cargo que V.S. desempenha, apressam-se em lhe manifestar, expon-
tâneamente, a disposição de colaborarem com V S , na forma que lhes fôr so-
licitada, com a finalidade precipita de assim facilitarem a sua difícil missão. 

Depositários que somos, da tradição gloriosa e do passado heróico da Bri-
gada Militar, nos parece mais indicado, na altura dos aContecimentos e sob a 
possibilidade de imprevistos de tôda a ordem, despertar por todos os meios, 
na mais alta autoridade de nossa Fôrça, a confiança indispensável para que atúe 
sem outras preocupações, no escaldo superior. 

Indiscutivelmente, e disso não lemos dúvidas, a Nação Brasileira está viven-
do um momento cruciante de sua história, onde os civis se agitam e se esfor-
çam à procura de soluções e os militares se colocam em observações, com o 
manifestado propósito de garantir a Constituição e preservar o regime. 

Entretanto, senhor Comandante Geral, queríamos afirmar a V.S. que o ins-
tante vivido não afetará os nossos propósitos de cumprir a missão que por cer-
to nos caberá como defensores da ordem e da tranquilidade pública. 

Isto posto, cabe-nos Unicamente reafirmar-lhe que temos na devida aprecia-
ção a necessidade de cerrarmos fileira junto a V.S. para que o desempenho da 
missão que lhe está atribuida se torne mais fácil e melhor executada. 

Senhor Comandante Geral, a sua franqueza e lealdade, reconhecidas por to-
dos os que tiveram oportunidade de com V.S. privar na vida da caserna, muito 
concorrerá para levar a Brigada Militar, coesa e indivisível, ao destino que o 
futuro lhe reserva. 

Como se não bastassem suas qualidades especiais, teriamos para confiar, 
aquilo que lhe deve ser mais precioso: A brilhante lé de ofício mie possui. 

Senhor Comandante Geral, cientificados que VS está a par dos nossos 
propósitos em relação ao seu comando, outra cousa não desejamos, senão lhe 
agradecer a gentileza da atenção que nos dispensou. 

Visivelmente emocionado pela ma-
nifestação expontânea e sincera de seus 
comandados do C . I. M . , o Sr. Cmt. 
Geral falou a seguir dizendo: 

"Meus camaradas. 

com justa emoção e maior alegria que hoje nos encontramos 
em vosso meio, na solenidade inaugural do corrente ano letivo, dês-
te Centro de Instrução Militar. • 

Se outros motivos não houvessem para tocar a nossa sensibili-
dade, se outras razões não determinassem; o sentimento de satisfação 
que experimentamos, bastaria a circunstância de nos encontrarmos, 
pela primeira vez, presidindo à abertura dos Cursos que se minis-
tram nesta Casa de Ensino, na qualidade de Comandante Geral da 
Brigada, a cuja investidura fomos recentemente elevado, por honro-
sa deferência do eminente Governador do Estado. 

Mas, como vás bem sabeis, não é apenas o Comandante Geral 
que preside a êste ato, O ex-instrutor de Cavalaria do C .F .0 do 
C .F .S . e do C .F .0 ., em cujas mãos algumas. centenas de jovens, 
hoje, muitos dos quais, brilhantes oficiais, também está presente 
convosco. E são as lembranças daqueles, dias de contato estreito e 
permanente com a mocidade estudiosa da Brigada, as mais gratas ao 
nosso espírito, o mais confortador testemunho que guardamos de nos-
sa longa atuação a serviço da Fôrça, depois de havermos exercido 
quase tôdas as funções da escala hierárquica. 

Camaradas . 
Já agora com as graves responsabilidades do Comando pesando 

sôbre os nossos ombros, e com a bagagem de experiência que o exer-
cício de tão variadas atribuições nos conferiu, mais do que nunca 
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estamos convencidos de que sèmiente através da recuperação total 
do nosso homem, instruindo-o 'e educando-o para o desempenho dos 
mistéres que lhe estão afetos, podemos, com justa razão, esperar me-
lhores dias para a nossa Corporação. 

Daí o papel de excepcional importância que sempre teve e ca-
da vez mais continuará a ter o Centro de Instrução Militar. 

Unidade Escola Militar,, deve ser, também, por imposição de suas 
próprias finalidades, sua Unidade de Elite. 

Por isso mesmo, dentro dos planos de realização equacionados pela 
atual Administração, a preparação dos quadros da Fdrça merecerá de 
nossa parte o mais acurado desvélo. 

Já foi dito que a grande crise pela qual atravessa presentemente 
a humanidade, é de caráter generalizado. O mundo da cultura, como 
não podia deixar de ser, também foi envolvido pelos seus tentácu- 
los. Obsérva-se um desprêso desolador pelos valores autênticos, pe-
las verdadeiras elites da sociedade, e, inversamente, constáta-se a va- 
lorização crescente da mediocridade. Cada indivíduo se arvora em jul-
gador das ações de seus semelhantes, esquecendo-se de cumprir as 
mais elementares obrigações. A consciência do dever, substitui-se pe-
la volúpia dos direitos. A hierarquia ameaça inverter-se. As insti-
tuições periclitam. 

Doloroso é para nós reconhecer que a Brigada Militar não ficou 
imune aos reflexos dessa mentalidade desagregadora e désse indif e- 
rentismo suicida pelos valores da cultura. Houve, desde muitos anos, 
uma queda acentuada no índice disciplinar dos elementos da Fôrça, e 
um flagrante no índice cultural, cm algumas honrosas exceções. 

Justiça, porém, façamos aqui ao movimento de reação já encetado 
pelas Administrações que nos antecederam, especialmente no setor que 
ora nos preocupa, isto é, em relação à preparação dos quadros — 
com o aumento do número de horas de instrução, e uma vigilância 
mais continua na vida escolar dos alunos. Além disso, a creação do 
Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, tendo em vista aprimorar os 
conhecimentos básicos adquiridos pelos oficiais, foi medida salutar que 
muito recomenda a seus organizadores. 

É intenção dêste Comando realizar um extenso programa no sen-
tido de tornar os oficiais e praças mais verdadeiramente aptos ao 
exercício de suas funções. 

Para tanto, estão asseguradas diversas matrículas na Escola de 
Polícia, cujo funcionamento deverá ocorrer ainda no ano em curso. 
Alguns oficiais e praças deverão estagiar. no Laboratório de Polícia 
Técnica, do Departamento de Polícia Civil. 

De outra parte, entrará em atividade, também no corrente ano, a 
Divisão de Policiamento Militar, creada pela lei que reorganizou a 
POlícia Civil, estando indicados os oficiais que irão constituir sua di-
reção, e, cuja tarefa. de grande alcance para a Fôrça, dispensamo-nos 
de ressaltar. 
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Do funcionamento da Divisão de Policiamento Militar, decorrerá 
a necessidade de um maior número de oficiais tècnicamente capazes 
e dedicados ao serviço policial. 

Outros planos, outrossim, estão sendo postos em equação, e, na 
devida oportunidade, serão tornados públicos pelos órgãos competen-

tes do Comando 
Meus camaradas. 

Estamos no limiar de um período administrativo, para cujo êxito 
nos propomos dar o melhor de nossos esforços, elevando, assim, nos-
sa querida Brigada Militar, cada vez mais, no .  conceito dos nossos go-

vernantes e da sociedade riograndense 
Não será possível, entretanto, realizar obra fecunda, sem a co-

laboração de todos os bons brigadianos. 
Contamos que todos vós este jais em suas fileiras, para que pos-

samos dividir os louros que, mercê de Deus, venhamos a colher. 

A colaboração que nos for prestada, não desejaríamos quê ema-
nasse ~ente da imposição do Chefe, mas, sobretudo, da, consciência 
de cada um, cumprindo leal, honesta e patrièticamente com os seus 

deveres. 
É principalmente esta espécie de colaboração que esperamos se-

ja emprestada por todos vós. 
Receba o Centro de Instrução Militar ma pessoa de seu Coman-

dante, os cumprimentos do Comandante Geral, e os votos de um ano le-
tivo pleno de êxito, para maior proveito e grandeza da Brigada Mi-
litar." 

Intensamente aplaudido às suas pa-
lavras finais, retirou-se o Sr. Cmt. 
Geral acompanhado de oficiais de seu 
Estado Maior e autoridades, terminan- 
do assim as solenidades de abertura 
oficial dos trabalhos escolares cio C. 
I.M.. 

Ferragem Missioneira Lida. 
Santa Rosa — R. G. S. 

Caixa Postal, 94 — Fones66 e 97 

Agentes de Automóveis e Caminhões "STUDBACKER" 
Ferragens, Tintas, Material Sanitários — Material elé-

trico, Refrigeradores, Discos e Material fotográfico. 

Aguarda sua Visita 

"BRIGADA GAÜCHA" que se fez 
presente às mesmas, cumprimenta o 
Sr. Cmt. 	do C.I.M. pelo br.- 
lhantismo das solenidades e, principa:.-
mente, pelo oportuno e positivo pro-
nunciamento de seus oficiais na sat.-
dação dirigida ao Sr. Cmt. Geral da 
Brigada . 
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parii1 lirbia dai tilin- 
ta r, foi 0  (lia 1 fie Mat.170. 	!Viu 0 
valoras, Corpo de Bombeiros cor lp11 - 
Mu sou 

CL.,: mais cjiterimie, itiuli 5, ! 
povoo portoalegrense. como Miais:Mi 
para todo o Biti Grande. municie?, 
Estações de Bombeiros em inúmeros 
:Municípios. viram os valorosos-  St)li iu-
wii-u do fogo, comparecerem aos feste-
jos comemorativos. Os mais altas au- 
t oridades-- do Esta: lo e 	tio men 
bem como representantes da indústria, 
C.0 comercio e povo em geral, 

Às 10,00 horas já se encontravam 
110 local onde se iriam realizar varia-
das demonstrações de combate ao fo-
go. salvamento etc., Os ExmoS. Srs. 
Presi, lente da Assembldia Legislativo. 
Secretarie) do Interior e Justiça. Pre-
sidente do Tribunal de Contas. Chefe 
de Polícia, Diretor dos Portos. Rios e 
Canais e Diretor do I. P . E . e repre-
sentantes de diversos autoridades, bem 
como os Srs. Cmts.  de Corpo e Che-
tes do Se(vice). 

Pouco depois, prestigiando sobre-
maneira a Corporacão, chegou ao lo-
cal o Exm.. Sr. Eng. Tido Meneghet-
ti. 1), D. Governador do Estado, acom-
panhado do Bm.. Sr. Cel. Ildefonso 
Pereira de Albuquerque, D . D. Cmt  

lera Iii 	Viria, tendo passado em re- 
vis; •. a 	tropa 	1.01.111,01,., 	Flartu ar-i cond. 

la 
POluI 

reeidemen imito 
1,1"etiell,:0 de Et EtieiU. fo- 

ram 	lad, s as demonstracões de 
Li ,0 foco pelos processos de 

tu da amia, espuma e gmi 
sendo nimbem empregada a 

e f i ,•ien t e eSeat 	mecá Meu . Foram fei- 
tas 	ainda demonstrações de sal vamen- 
t .1. por nue-medi° das mangas de sal-
vamento e lia raquedas 

Terminadas os demonstraç 5es, os 
autoridades passaram a visitar o "miar-
lei" do Corpo, obsoleto e antiquado, 
não condizendo de há muito, com a 
importância da Unidade. 

As obras elo novo e tão necessário 
quartel, que se encontram em plena 
construção, com pavilhões adiantados, 
foram visitadas pelos Exin.. Sr . Go-
vernador do Estado, Secretário do In-
terior e Justiça e Cmt. Geral da Bri-
gada, tendo no local, feito ampla ex-
posição dos trabalhos e da obra no 
seu conjunto, com dados judiciosos, o 
operoso e dinâmico Cmt . dos Bom-
beiros, Ten. Cel. Tisiano Felipe de 
Imoni 

ApUs, transcorreram horas de agra-
dável convívio entre as autoridades e 
a Brigada Militar, . na aprazível Chá- _ 
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Nas fotos, exercício de com-

bate ao fogo e demonstração 

da passagem em uma porta 
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cara dos Bombeiros, local em que foi 
levado a efeito um churrasco de con-
fraternização. tendo reinado uma ale-
gria contagiante, que bem atestou o 
alto conceito que goza a Fôrça e o 
'Corpo de Bombeiros. 

Falou inicialmente. o Sr. Ten. 
Cel. Tisiano, de maneira sincera, ob- 

jetiva, ,,,p1Ilando exatamente o que 
espera o Corpo de Bombeiros, quer 
do Estado, quer da Prefeitura de Pôr-
to Alegre quer da própria Adminis-
tração da Fôrça. 

Dirigiu a palavra aos presentes e 
ilustre Cmt. Geral da Brigada. quc 

sslfl1 se pronunciou: 

"Cwnpro o agradável dever cle,‘nesta oportunidade,  apresentar 
ao 'Comandante do Corpo de Bombeiros, aos seus oficiais e praças, 
as minhas sinceras e efusivas congratulações, pela data que hoje 
transcorre • 

Cumpro-o com justificada emoção, porque é a primeira solenidade 
que assisto, desde que assumi o Comando Geral da Força', 

Meus camaradas do Corpo de Bombeiros! 
Se é justa a vossa alegria pela passagem de mais UM, ano da or-

ganização de vossa Unidade, maior por certo é o regosijo da Briga-
da, em var que os poderes públicos estaduais e municipais e a pró-
pria sociedade estão aqui representados, trazendo os seus cumprimen-
tos ao valoroso e tradicional . Corpo de Bombeiros, num teste.mu- 
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nho vivo e eloquente de reconhecimento pelos bons serviços presta-
dos à nossa Capital e a várias outras cidades do interior do Estado. 

Quando todo um património, às vezes adquirido com sacrifício, 
fica ao sabor dos elementos destruidores, como são o fogo e a água, 
nas suas- manifestações surpreendentes e descontroladas; quando pro-
priedades se encontram ameaçadas pela extenção de um sinistro — 
nestes patéticos instantes em que a mente humana se afunda em 
desespêro e indecisão — eis que surgem os soldados do fogo para re-
solver a situação e o fazem com a calma e a energia com que já es-
tamos habituados a presenciar, ainda que isto lhes custe um pesado 
tributo de sangue e de vidas preciosas! 
....No complexo organismo das coletividades humanas, quase sem-
pre quem mais se sacrifica pela bem público e não faz questão de 
espalhar aos quatro ventas o mérito de seus feitos, é muitas vezes 
esquecido e até mesmo injuriado. 

Graças a Deus, com a Brigada isto não acontece, porque (sem 
vaidade o dizemos) — a mentalidade culta e consciente do Rio Gran-
de vem transmitindo, há mais de cem anos, de geração em geração, 
que noása Fórça, apesar da modéstia de suas atitudes, sempre cons-
tituiu e constituirá o pedestal onde repousa, com segurança. a Or-
dem Pública. 

O Corpo de Bombeiros, que veio para a esfera brigadiana por um 
imperativo de organização geral, trouxe uma bagagem de méritos 
que muito o enaltecia. 

Assim, foi-lhe fácil assimilar nossas normas administrativas e 
disciplinares, porque foi dirigido, por muitos anos, por um soldado da 
velha estirpe. 

Instantâneo de S. Excia. o Sr. Governador, passando em 
revista a Guarda de Honra. 
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S. Excia. os Sr. Covernador do Estado e Seretcírio do 
Interior e Justiça, em visita as obras do novo quartel do C.B. 

Nosso esfôrço, quando de sua emancipação, foi, tão samente, am-
pliar, na medida do possível, suas instalações e aparelhagem, para 
que pudesse cumprir melhor sua nobre missão — o que tem feito 
com inexcedível bravura e despreendimento. 

Não fasse o surpreendente e estonteante surto evolutivo que atin-
giu em cheio nossa Pátria, nestes últimos anos, determinando uma 
acidental balbúrdia em todos os setores, principalmente no que se 
refere às finanças públicas — possivelmente o Corpo de Bombeiros 
já teria, hoje, o seu quartel. 

Porém, mesmo com as suas precárias instalaçães e deficiência de 
material, sempre se empenhou com denodo e despreendimento, na 
sua ação específica, dando com- isto um nobre exemplo de discipli-
na, de compreenço e de xmor ao bem público. 

Atualmente, Ncontra-s2 em vias de realização positiva a cons-
trução de seu quartel, velia aspiração dos que serviram e dos que 
servem atualmente no Corpo de Bombeiros, e cuja iniciativa deve-
mos ao espírito empreendedor e esclarecido do Coronel Walter Pe-
rachi de Barcelos, eminente Secretário do Interior e Justiça e ex-
Comandante Geral da Brigada Militar. 

Sua Excelência que, ao nosso ver, é a mais alta expressão da Fôr-
ça, forma, com Cipriano da Costa Ferreira e Afonso Emílio Massot, 
a trilogia benemérita a quem. a Brigada Militar deve a situação pri-
vilegiada que desfruta atualmente. 

À Vossa Excelência, Senhor Governador do Estado, que nos ho-
ra com a sua presença, e cujo primeiro contáto com a Fdrça realiza 
neste instante — pedimos que, junto com os nossos agradecimentos 
pela gentileza do gesto, ecmparecendo a esta festa, que é do Corpo 
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de Bombeiros e da Brigada, receba também, a segurança da nossa 
admiração, do nosso respeito e da nossa lealdade. - 

A Brigada Militar tudo fará para assegurar ao Rio Grande um 
clima de ordem e de tranquilidade, a fim de que possa Vossa Exce-
lência realizar o govêtno que pregou — de honestidade e de trabalho. 

Ao Tenente-Coronel Tisiano Felipe de Leoni, a quem em boa ho-
ra foi confiado o importante comando do Corpo de Bombeiros, eu 
apresento as minhas congratulações, não só pelo brilho de que se 
revestiu esta solenidade, como pela maneira eficiente como vem se 
conduzindo no comando desta Unidade, setor em que o Comandante 
Geral se sente despreocupado ,pela certeza que tem de que o dina-
mismo, a capacidade de trabalho e o tirocínio do Tenente-Coronel Ti-
siano, constituem penhor seguro do êxito crescente da nossa Unida-
de de Fogo, que saberá estar semfflre à altura de sua grave e pesa-
da responsabilidade. 

ÀS deniois autoridades, distintos convidados- e amigos aqui pre-
sentes —a todos — os agradeeinntos da Brigada Militar pelo agra-
dável convívio que nos proporcionaram, compartilhando conosco as 
alegrias desta festa.". 
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Falaram alada, os Srs. Diretor do 
Colégio Jacob Renner. de Montenegro, 
que exaltou a figura do soldado do 
faria: Exmo. Sr. Prefeito Muni,-  ipal 
Dr. Manoel S Vargas. que após tecer 
elogios ao Corpo de Bombeiros e ao 
seu Cmt., disse "poder contar o C, 1I. 
com  todo o apido possível da Prefei-
tura de Pôrto Alegre, para o cumpri-
10,11.0 de sua missão"; o Exmo. Sr. 

stel ta I do Neuningin, 	ex-Secrettirin do 
Interior 	Justica, que falou inicial. 
mente em DOMO da banca.t de fk,11 
ft2'ht;,). relida garantido no Govetrito lii 
Es dtti todo o apóio da IlleS111,.../ parti 
OS 	medidas ono viesse a sol lei Lar tlan 

vor do C P. 	fal,rIIrIr, posteriormenle 
ja era nome ria Assetelik61, Tiegklat 
por de Seul Pr(`Si, lelltC, Dr • 
Vi ana' Graefr. 

fntiifiN 	da palavra em 
. lIma da Exmo. Sr. Governador rio Es- 
lado.  o Eaj i. SI'. CO! 	Walter Pe- 

t 	de Barcelos. Serre'tário rio fia c- 
rior 	Justica e e:ti-Comandante Geral ttla 
da 	Brigo, Ia Militar. 

5. Extda 	Profundamente emacio- 
recordou seu: rnomen, ris -de ale-

gria e rio lulas dentro da FOrca. tendo 
declarado renovar suas energias ao fi- 

a• 

	

	I a  daS 1101,1.5. j1,11it ,  :10S 	r '2111a.. 
COIC;Z:,ti. 

Entre 0/1 	"1":1110;,,-;,,  e sincera-; 
S. Excia., lindemos ano-

sevranics: "o Eriyado deve sua 
segn ronca e garant ia. em grande nar.. 

em•pc, 	it, ltiu1,riiS ,uno  Si  rife 
favor algum al enrierinos suas neco,rel-
darles_ pois nada mais estarene, fazen-
do rio que dererder o património da 
Sociedade" ''asseguro todo o ilidir, ris 

deSCit Corporacão. que con mu  

titui padrão de orgulho para a Briga 
da e orlo o Filó Grande do Sul"... 
"d pensamento do Governo do Estado 
e meu de durmo, tudo que a Brigada 
e o Corpo de llombeiros merecem e 
fazem jitz". 

Prestou. ainda, S Excia . significa-
tiva homenagem aos antigos valorosos 
bombeiros na figura dos cabo Francis- 
co 	Scilert te. que serviu no Corpo de 
1907 a 1935. e aos tenentes João Ri-
bento Alves  e  Horácio Nunes Ribeiro, 
presentes as festividades de sua antiga 
e • querida Corporação. 

Muito aplaudido foi S. Excia, a": 
final de sua oração. 

Foi, assim, encerrada es'.a magni-
fica comemoração do selSagésinc mau 
versário do Corpo de Bombeiros. 

O S. Cmt. do C. B. no :no,  

mento em que se dirigia às ali-

toridades. 

"BRIGADA GAtiCHA" como não poderia deixar de o fazer, apresenta a) rea•\  

Cel. Tisiano Felipe de Leoni, Cmt. da Corporação, seus cumprimentos e abre-

ja aos soldados do fogo, os maiores sucessos possíveis no cumprimento c:e sim 

missão perigosa mas de impreseendivel valia para a população. 

FELICIDADES, VALOROSOS SOLDADOS DO FOGO! 
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Ilidia de dexnedida tio Exnto. Sr. General 
Ernesto Dornelles 

O Governador Dornelles quando no gabinete do Cindo. assi-
nava a promoção de oficiais 

' S. Excia. o Sr. General Ernesto 

Dornelles, estando prestes a passar o 

Govêrno do Estado, procedeu a visitas 

de despedida às Secretárias de Estado 

e aos diversos Departamenos, tendo 

também comparecido ao nosso Quarta'. 

General. 

Acompanhado do Chefe de sua Casa 

Militar, Ten. Cel. Max Herbert Hanke, 

S. Excia. foi recebido no Salão de 

Honra, pelo Ilm. Sr. Cel. Venâncio 

Baptista ç pelos Cmts. de Corpo e 

Chefes de Serviço, e oficialidade da 

Fôrça. 

Usou da palavra S. Excia. agrade 

cendo a colaboração prestada pela Bri 

gada Militar ao seu Governo, dizendc 

também, mais ainda respeitar e canal  

decai nossa Fôrça, como uma Corpora-

cão inteiramente dedicada ao serviço e 

ao cumprimento do dever. 

Falou após o Sr. Cel. Venâncio 

Baptista, frisando a Sua Excia., que a 

Brigada Militar era-lhe eternamente 

agradecida, pelas atitudes de profundo 

interesse demonstrado por S. Excia., 

peias suas coisas e suas necessidades, 

S. Excia., após haver cumprimen-

tado todos os presentes, passou ao Ga-

binete do Sr. Cmt. Geral, onde lavrou 

o último ato para a Brigada Militar, a 

promoção de dezenas de oficiais. 

Após.  percorrer as dependências do 

Q.G., retirou-Se S. Excia., deixando 

agradável impressão de sua visita. 
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Novo sacrifício de sangue da - 
Brigada Militar 

"BRIGADA GAtCHA" cobre-se mais 
uma vez de tarja, para rever malar a 
morte heroica de cuim aradas que son-
hei= oferecer suas Idas, em aolo-
cal_sto a Sociedade que juraram de-
ferder . 

Desta vez, coube ao glorias° Cor- 
po 	de Bombeiros, ;-:nálardiãO ir timorato 
(as vidas e das puom 'cidades do gau-

. c. lio, fornecer mala és:e sangt ento sa- 
rifi 	. . 	 • • • 	- 

Eram calnaradas 11C,SS ,S qt e 	i&iia- 
ni_are enfreMavam o  -.Mc l e trabalho da 
cazerna, que conosco comunga‘ Ean nos 

momentos de alegria e nos de triste-
za, que idolatravam sua farda como nós 
a idolatramos, que, enfim, estavam pre-
parados para morrer no cumprimento 
do dever, como já tantos outros mor-
reram para Maior glória da Brigada 
Militar . 

Cedo demais, porém, foram aparta-
dos do convívio de suas famílias e de 
seus colegas. 

Naquele dia fatidieo, a faina no 
Co-po era a normal. Num dado mo-
mento ouve-se o já tão conhecido cha-
mado. Era o fogo que destruia e pre-
cisava ser dominado. Era o inimigo 
ume agia e tinha que ser contido. , 

Correm os soldados cio fogo, dis-
param já as viaturas em direção do lo-
cal do incêndio. Barra do Ribeiro, ao 
encontro do inimigo . 

Seguem confiantes, os valorosos 
bombeiros, certos de,  que saberão cum-
prir com o seu dever, certos de que 
protejerão a vida e a propriedade ata-
endas 

Eis que, porém, o motorista de um 
dos carros, o' qual por ironia amarga 
do destino, esperava ao retornar deste 
serviço, encontrar seu filho já restabe-
lecido de uma doença, perde o contra- 
te da viatura . 	• 

A partir (leste instante as cenas Mais 
Instes, emocionantes e heroicas se su-
cedem. Homens que se atiram da via-
tura. homens que se apegam a ela, que 
indiferente segue sua trajetória, indo 
aos saltos e desgovernada, cair dentro 
de um riacho. 

Os bombeiros que se atiraram do 
carro, sem mesmo verificarem seu es-
tado. saem em socorro dos camaradas. 
Atiram-se na água e colaboram na sal-
vação dos antigos. 

Mas, para uns, nada adiantaria 
(malquer auxilio material. Já estavam 
prestando ou prontos a prestar conta 
de seus atos ao Criador. E entre êstes 
estava o malogrado motorista. 

Entregaram assim suas vidas, no 
cumprimedo do dever, os heuoicos bem-
beiro: Adão Vieira, Silvio Xavier, Ai- 
Iamr Bastos Fortes e Bento José Nunes 
de Lima . 
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Portaram-se como verdadeiros he-

rois, os bombeiros: Sgt. Pedro Verardi 
Vanin e Sds João Silva, Franklin Mar-
tins Corrêa, Adão da Silva Pastoriza e 
Aliou Severo de Mattos. 

Transcrevemos agora a oração pro-
ferida pelo Ten. Cel. TISIANO FELI-
PE DE LEONI, Cmt. do Corpo de Bom-
beiros, por ocasião do sepultamento: 

ADÃO VIEIRA — SILVIO XAVIER — ALTAIR BASTOS FORTES e BENTO 
JOSÉ VIEIRA DE LIMA, para nós bombeiros, vós não morrestes. Só morre 
aquele que não sabe viver. Que importa que os egoistas, os cínicos e os céticos 
vejam no vosso sacrifício a inutilidade do devotamento e mais se acrisolem e 
mais se agarrem às coisas pereMvels. 

Eles apalpam a matéria e pensam por isso que ela é real, mas a matéria nada 
mais .1  do que energia concentrada, que guarda a essência da vida, como uma 
semente que sómente esperava certas condições para eclodir. • 

Assim vós, semeais  lios  campos do Infinito a energia da dedicação ao bem 
coletivo — pioneiros de nin Mundo melhor e deixatt que o sol de uma nova 
era a fecunde e faça vingar _ 

Vossa gloria não é a do medíocre que colhe e armazena, mas do Deus que 
semeia, faz crescer, espalha e dá, para que mamã tenham com que alimentar-se. 

Tremendo é o dizimo cobrado pelas Fôrças da . Vida, daqueles que se ante-
cipai». Rui (ZOMO que uma Lei que exige a suprema dádiva da vida, para que 
sun novo sol possa surgir no horiionte. 

Quando a maioria perdeu a fé em tudo, eis que sois a exceção, eis que em 
meio ao deserto calcinado, onde os chacais uivam em busca de sórdidos repastos 
não aspirais senão a dar a sombra da pahheira da vossa dedicação e da fresca 
e limpida agua da simplicidade com que vos ofereeeis: 

Sopitando a natural eraoçao de que sou tomado, aqui venho para declarar 
que o holocausto de vosso sacrifício, é a chama necessária mon que se ilumine 
a grandesa de nossa missão. 

Ela não teria • nenhum valor se não eslivesscmos sujeitos a tudo arriscar. 
Quem calcula, não ama . Quem asna, aspira ao sacrifício; e foi o que lizest 

tes. Fostes, como tantas Outras vezes, rindo 	encontro do desconhecido, porque 
algo mais forte do que vós, havia traçadt!o vosso destino de predestinados. 

Surpreendeu-vos a Parra, e imobilizou para a Eternidade a grandesa de vos. 
'aos corações. 

A missão a que nos dedicamos mergulha as ia ires de sua fôrça e de seu 
poder nesse lastro sublime que são as vidas com que alimentou sua pujança. 

A essência que nos embriaga, irmã da Glória, é feita de vários ingredientes 
todos incomuns, mas o Divino Alquimista é tão rigoroso que exige o Melhor — 
mais perfeito de todos — a vida — porque só ela — já por definição — a tor-
na imperecível. 

Assim, o vosso sacrifício é uma prova de que ainda somos o que todos es-
peram que sejamos. 

E Isso nos.  afirma perante a Posteridade e nos torna dignos das gerações 
que nos precederam. 

Que Deus possa iluminar a alma de vossos familiares para que assim o 
sintam e recebam com estoicismo o vosso passamento material, que vos inscreve 
no panteon dos manes do Corpo de Bombeiros. 

Aos novos bombeiros, aos reemitas na profissão que sintam que o sacrifício 
é itt pedestal de toda conquista e que só êste santifica a posse. 

O mais é sibaritiamo. 
A vós meus Camaradas que deixastes o nosso convívio material, é com o 

-sentir de todos os que nos precederam nessa tarefa, é com a alma em júbilo, 
embora cosia o coração sangrando e os olhos marejados de lágrimas que agra-
deço o (me destes pela grandesa do Corpo de Bombeiros, fazendo pela socieda- 
de o sacrifício supremo. 	 • 

....Que HONORIO CARLOS NEVES DA ROSA — DIONIZIO DOS BANTOS — VI-
LAFLOR PACHECO DOS REIS e ADEMAR DOS SANTOS vos mostrem êsse ca-
minho de estrelas que, antes de vós trilharam, para bens darem contendo à vida, 
para merecerem, como vós mereceis, porque irmanados no mesmo sacrifício — 
a veneração dos vossos pares. 

, Eles por ceifo, já vos ensinaram que a Imortalidade só 'se consegue ao 
preço da Vida! 
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"RÁDIO ITAI DE GUAIBA — PÔRTO ALEGRE — EMISSORA VOZ 

DO POVO" 
"AO COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS COM OS MEUS 

RESPEITOS" 
"As. MARIZEL MAYER" 

— Poema de Marizel Mayer 

Oh! vós soldados do fogo... 
Que estais me ouvindo no céu 

Que a vida puseste em jogo... 
Tendo a morte por troféu! 

II 

Fatalidade!... A Orça do destino 
Tragou-vos deste mundo para a Glória 

Deixando em vosso lar.., o desatino 
Levando vosso nome para a história! ! ! 

III 

Quanta vez ao toque da chamada 
Levando convosco a salvação... 

Antes mesmo de ver fogo na estrada 
Levais chamas dentre o coração!... 

IV 
Quantas vezes no lar, com emoção 

Do travesso filinho achando graça... 
Tu lembraste a enorme sensação 

Que passaste em meio da fumaça! 

V 
E é a vós soldados do fogo 

Vós que me ouvis da amplidão 
A quem rendo esta homenagem 

Do fundo do coração!  I  

VI 
Se a terra tendes por leito... 

Por teto éste Céu de anil 
Para aclamar-te, abro o peito... 

BOMBEIRO!... Herói do Brasil''' 

"BRIGADA GAÚCHA" ao encerrar 
esta, aponta para todos os camaradas 
da Brigada Militar ,os nomes dos bom-
beiros acima citados, como paradigmas 
do cumprimento do dever, como homens 
cujos exemplos devemos seguir se 
necessário fôr. 
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Homenagem  au gele ifellbel0 klista  
Em o mês de Janeiro p-. findo, 

realizou a oficialidade da Fôrça, urna 

das suas mais carinhosas homenagens, 

quando recepcionou o ilustre Cel. Ve-

nâncio Batista com um "'Galeto de 

primo canto", por motivo de estar S.S. 

prestes a entregar o Comando Geral da 

Brigada Militar. 

Homenagem simples, mas de profun-

da significação de altivez de espirito 

e independência correta de atitudes, 

deu nossa oficialidade, urna pujante  

demonstração de que no nosso meio o 

interesse mesquinho não medra, não 

encontrando terreno fértil para cultivo. 

Notamos a presença do ilustre ho-

menageado e sua Exma. Família, do 

Ilmo 'Sr. Cel. Ildefonso Pereira de Al-

buquerque novo Cmt Geral, do Exmo Sr. 

Aldo Ladeira Ribeiro, D.D. Pre-

sidente da J. M. E., totalidade dos 

Cmts. de Corpo e Chefes de Serviço, 

oficialidade e em geral e Exmas. Famí-

lias. 

Momento em que o Sr. Cel. Venâncio Baptista agradecia 
a homenagem de seus camaradas. 

Saudou ao homenageado, o Sr. Ten. 

Cel. Tisiano Felipe de Leoni, Cmt. do 

C .B., tendo S.S. exprimido perfeita-

mente o ponto de vista dos presentes, 

para com o Chefe que iria se recolher 

vida privada. 

Falou, também, trazendo a solida-

riedade da J. M.E., o seu D.D. Pre-

sidente, Cel. Aldo Ladeira Ribeiro. 

Agradeceu, por último, tocado de 

Profunda emoção, aos seus subordina 

dos e camaradas, o Sr. Cel Venânclo, 

dizendo que tudo o que fez ou preten-

deu fazer, o foi com o pensamento 

voltado para a querida Brigada Militar 

e para os seus companheiros de farda. 

Vivamente aplaudido foi S.S., após, 

cumprimentado por todos os presentes. 
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,512 Farrapos 
"BRIGADA G AtiCHA" gentilmente  

v idada, fez-se presente aos bailes 
carnavalescos levados a efeito pelo 
Clube Farrapos, em o mês de Feverei-
ro do corrente aio. 

Anotamos o .e ntusiasmo e a alegria 
dos associados, imperante nas festas, 
atestando o êxito de empreendimento 
da Diretoria do Clube. Os pontos altos 
dos 	festejos carna valescos foram o 
Baile de Carnaval e a Vesperal infantil. 

Na vesperal infantil presenciamos a 
pousada dedicar-se aos folguedos e par-
ticipar com satisfação de um concur-
so de fantasia, que se constituiu no 
ponto alto da festa. 

Úste concurso foi dividido em três 
categorias: a primeira, até a idade de 
dois anos, exclusive; a segunda, de 
dois até cinco anos, exclusive e, a ter-
ceira ,de Cinco até dez anos, exclusive . 

Comissão Julgadora, constituida 
de sócios da categoria civil apresentou 
o seguinte resultado: 

1.. Categoria — 1.° lugar: menina 
Rojane, de Coelhinho, filha do casal 
Sr. 	Oscar Sch midt e D. Glacy Rossari 
Schmidt: 2.° lugar: menina, Maria Ce-
cilia, de Havaiana, filha do casal Ten. 

rval F. Tubino e 3.0  lugar: menino 
Sérgio, de Gato, filho do casal Ten . 
Emílio João Pedro Neme 

2, Categoria — 1.° lugar: menino 
Flávio, de Diabo. filho do casal Sr. 
Morvan Cardoso Dias e O. Betty Coiro 
Dias: 2,° lugar: menino Rogério, de 
Coelhinho, filho do casal Sr. Oscar 
Schmidt e D. Glacy Rossari. Schmidt e 
a0 lugar: menina Maria de Lourdes. 
de Havaiana, filha do casal Teu. Wal-
ter Ferreira da Silva; 

3.. Categoria — 1.0  lugar: menina 
Sandra, de Folia, filha do casal Ten.  
Afonso W. Pôrto: 2.° lugar: menina 
Regina, de Havaiana, filha do casal 
Ten . Flory V. Barbosa e 3.° lugar: 
menina Gladls, de Ha vaiana, filha do  

casal Ten . Nelson Amoral" Viana. 
Foram distribUidos finos prêmios 

as crianças acima classificadas. 
Conforme palestra que mantivemos 

com o Presidente do Clube, Coronel 
João Lúcio Marques. a Diretoria, cum-
prindo seu plano de trabalho, inaugu-
rará em 29 de Junho p vindouro, com 
uma magnífica "festa gauehesca" o 
Galpão Gaúcho, já em adiantada fase 
de construção. Informou-nos também 
S. S. que devido as grandes despesas 
que está enfrentando o Clube, quer com 
as construções, quer com mobil lamento, 
quer ainda com a manutenção do que 
já foi adquirido, foi aumentada a men-
salidade para Cr$ 30.00, exigindo-se 
também a partir de 1.0  de Julho p. 
vindouro, uma jóia de Cr$ 1 . 000,00 
para novos ii(ki0S . Informou-nos ainda 
S.S. que já foi adquirida uma pro-
priedade na Praia de Nazareth, para 
sede balneário- do Clube. 

Mais umas horas agradáveis e 
"BRIGADA GAÚCHA" retirou-se da sede 
do Clube Farrapos,, satisfeita com o 
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Govôrno do Estac o 

Oficiais da Brigada Militar em 
diversos cargos de confiança ou 
administrativos. 

CASA MILITAR DO GOVÊR-

NO DO ESTADO: Foram escolhi-

dos pelo Exm.0  Sr. Governadoil 

do Estado, para constituirem sua 

Casa Militar, os Ten. Cel. Olavo 

João Urquia Castagna, como Che-

fe; Major Carlos Pandolfo, como 

sub-chefe; Capitães Orlando Pa-

checo, António da Silva Nunes e 

Newton Melo Machado, como 

Ajudante de Ordens. 

ASSISTENTE MILITAR DO 

SECRETÁRIO DO INTERIOR E 

JUSTIÇA: foi nomeado para esta 

importante comissão, o 1.0  Ten. 

Hélio Moro Mariante. 

COMISSÃO ESTADUAL DE 

COMPRAS: o Cap. Pio Müller 

da Fontoura, ex-deputado esta-

dual e, hoje, um dos primeiros 

suplentes de deputado federal, 

foi nomeado para o cargo de Pre-

sidente da Comissão Estadual de 

Compras. 

DIVISÃO DE POLICIAMENTO 

MILITAR: para esta Divisão, a 

funcionar junto ao Departamento 

de Policia Civil, foram designados 

para Diretor o Major Jorge Adão 

Fetter, que já organizou e formou 

a Policia Rodoviária do Estado, e 

Cap. Plínio de Figueredo Pin-

to,  um dos ex-Cmt. do Esquadrão 

Especial de Polícia. 

AJUDANTE DE ORDENS DO 

SR. 'CMT. GERAL DA BRIGA-

DA: para um dos mais importan-

tes cargos de oficial subalterno na 

Fôrça, Ajudante de Ordens do Sr. 

Cmt. Geral, foran nomeados os 

1.0s Tenentes Thomaz José Lo-

mando e Ernani Afonso Trein. 

"BRIGAI‘A GAÚCHA" ao re-

gistrar estas nomeações, expressa 

aqui seus cumprimentos aos cama-

radas distinguidos para o desem-

penho destes cargos, e a sua cer-

teza de que, pelas suas qualidades, 

saberão elevar mais ainda o con-

ceito de nossa querida Fôrça. 
Felicidades, camaradas!" 
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ai 

1 Festa do Clube dos Subtenentes e Sar-
gentos da Brigada Militar 

BRIGADA GAÚCHA 

Constituiu acontecimento marcante 

na vida social da família brigadiana, 

a festa realizada a 3 de janeiro .do 

ano em curso, pelo CLUBE DOS SUB 

TENENTES E SARGENTOS DA BRI-

GADA MILITAR, em regosijo ao nono 

aniversário de sua fundação, a qual 

teve por local a própria sede do Clu-

be que, muito embora, ainda em cons-

trução, apresentou-se em ótimas condi-

ções para receber a numerosa assis-

tência que ali compareceu. 

O sal% de festas já em fase de 

acabamento (com o parquet colocado, 

MIT°, magnifica iluminação etc) e n 

acentuado progresso de andamento da 

obra do CSSBM provocou admiração e 

júbilo em todos aqueles que ainda não 

o conheciam. 

A PRESENÇA DO GOVERNADOR 

RNESTO . DORNELES 

Sob intensos aplausos S. Excia. o 

Sr. Governador Ernesto Dorneles deu 

entrada no recinto da festa, sendo, em 

seguida, conduzido ao palco, onde se 

encontrava instalada a mesa dos tra-

balhos. tendo, S. Excia. o Sr. Gover-

nador ao assumir a presidência dá ses-

são, sido novamente alvo de entusiás-

tica e prolongada salva de palmas. 

OS QUE COMPARECERAM 

Além do cresciáo número de só-

cios acompanhados de suas famílias, o 

CSSBM registrou prazeirosamente, em 

seus anais, a presença dos senhores 
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Coronel Venán..io Baptista. João Pe-
dro de Mattéo, José Martins e ten-cel 
Gerson Borges, todos, também, acom-
panhados de suas Exmas. familias; 
Revtio. Frei Aloisio de Garibaldi; Cel 
Gereano de Abreu, representando o 
presidente de honra do Clube, Cel 
Walter Peracchi de Barcellos; Cel Flo-
rirmo Peixoto Sobral e seus irmãos 
Jaime e Lourival Rodrigues Sobral; 
deputados João Lino Braun e Croaci 
de Oliveira, recentemente eleitos para 

Cámora Federal; majores Octacilio 
de Moura Escobar, João Lúcio Mar-
ques e Manoel Barros Martins; ar. An-
tónio Rodrigues, diretor da Recreação 
Pública Municipal: Capitão Júlio Mar-
tins Coimbra e família e Cap. Ovídio 
Kneipp, êste vice-presidente honorário 
do Clube; ten. Sobre Pelando. Franco e 
familia; representação da Associação 
dos Sargentos da Policia Militar do 
Distrito Federal, pelo seu presidente, 
sgt. Cipriano Fernandes Lima e as-
sociados sgts Paulo Tavares Lima e 
João da Silva Sobrinho; representação 
da Sociedade dos Subtenentes e Sar-
gentos da PM do Paraná, pelo seu pre-
sidente, subten Lourival Vianna e as-
sociado subten Manoel Vieira dos San-
tos e sargento Otávio Monteiro e mais as 
seguintes representações das delegacias 
do CSSBM sediados no interior do Rio 
Grande do Sul: de Santa Maria — sub 
ten Juvenil Antônio Nunes e Mário de 
Souza Nascimento e sgt Dirceu Casti-
lhos Teixeira; de Passo Fundo — sgt 
Adalc Nunes Tubino e Lucindo Dutra 

de 1955 
Ceza r:de Pelotas — sgt Carlos Frel-
tss. Francisco Conrado Caldeira e Joa-
quim :, tonchs, êste presidente da Casa 
do Sargento de Pelotas; de Rio Gran-
de — Seta Rubens Goulart e Octaci-
lio Soa: es de Lima • e, de Livramento 
— sgt Francelino Palma de Lacerda. 

DIPLOMAS DE SÓCIOS TfTULA-
nos 

Durante a solenidade foram entre-
gues diplomas de sócios beneméritos do 
CSSBM aos snrs. governador Ernesto 
nomeies, Cel. Venãncio Baptista, ve-
veador Lúcio Marques e ten. So-
lon Pelando Franco. Foram agraciados 
também com o titulo de "Sócio 
Honorário" o Revelo. Frei Aloisio de 
Garibaldi e os Cel Floriano Peixoto 
Sobral e seus irmãos, major Lourival e 
Jaime Ro,irigues Sobral. Receberam, 
também, os diplomas de "Sócio Ftm-
riador", vários associados que fizeram 
jus a essa distinção, inclusive o pre-
sidente do CSSBM. 

OS ORADORES 

O primeiro discurso coube ao pre-
sidente do CSSBM, subtenente José Ca-
vaili, seguindo-se, com a palavra, o 
subten Manoel Vleidos Santos, do Pa-
raná; sgt Cipriano Fernandes Lima, do 
Rio; Revdo. Frei Aloisio e, por fim, o 
Gen. Ernesto Dorneles que, num aplau-
dido improviso, agradeceu as homena-
gens que lhe foram tributadas. 

Na foto, o Exmo. Sr. Gen. -Ernesto Dorneles, recebe em 
audiência a ,Diretoria do CSSBM e as Delegações dos Estados. 
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CONSTITUIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA DO CSSBM 

Presidente Sub-ten. José Cavalli (bi-reeleito) 
Vice-presidente Sgt Milton Souza de Quadros 
1.0  Secretário Sgt Gentil Rodrigues Boeira 
2.. Secretário Sgt E"ior Pereira 
1.0  Tesoureiro Sgt Marciano Fenalti 
2.. Tesoureiro Sgt Rivadávia Ribas 
Diretor Dep Mutualista Sgt Silvio Ferreira 
Diretor Dep Social Desportivo SgtFelix Guimarães Vianna 
Diretor Bibliotecário SgtMário Santos Carvalho 
Consultor Jurídico Dr Vasco Mello Leiria 
Arquitéto Dr. Solon Pelanda Franco 

DELEGACIAS DO CSSBM, SEDIADAS NO INTERIOR DO ESTADO 

EM RIO GRANDE 

Delegado — Sgt Rubens Goulart 
Secretário — Sgt Waldernar Espinosa Bento 
Tesoureiro — Sgt Otacilio Soares de Lima 
Dir Social-Desportivo — Sgt Luiz Cardoso 

EM LIVRAMENTO 

Delegado — Sgt José Luiz Cassales 
Secretário — Sgt Antônio Ferreira Canabarro 
Tesoureiro — Sgt Arquibaldo Figueirá 
Dir Social-Desportivo — Sgt Nilzio Pôrto Barbosa 

EM SANTA MARIA 

Delegado — Sub-tenente Juvenil Antônio Nunes 
Secretário — Sgt Luiz Augusto Spiazzi 
Tesoureiro Sub-tenente Mário de Souza Nascimento 
Dir-Social-Desportivo — Sgt Selmar Cravo Rodrigues 

EM PASSO FUNDO 

Delegado — Sgt Nilo Bica 
Secretário — Arquimédes Vaz de Oliveira 
Tesoureiro — Sgt Lucindo )Dutra Cezar 
Dir Social-Desportivo — Sgt Celso Barros Soveral 

EM MONTENEGRO 

Delegado — Sgt Pedro Siebra 
Secretário — Sgt Manoel Monteiro Teixeira Ramalho Filho 
Tesoureiro — Sgt Wilson Gonçalves de Oliveira 
Dir Social-Esportivo — Sgt Miguel Onir Dutra 

EM PELOTAS 

Delegado — Sgt Edgar Lessa Duarte 
Secretário — Sgt Natalício Medeiros Fernandes 
Tesoureiro — Sgt Nector Machado 
Dir Social-Desportivo — Sgt Napoleão Tourinho Indio Riograndense 

CONSELHO FISCAL 

Sub-tenente Ari Gomes dos Santos e Ulisses de Moura Escobar 
e Sargentos Alexandre Toscani, Derli Macedo Fischer e 'Walter 
de Souza Kroeff. 

• 
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Miiieffilt41.64à, 

Foto do novo Edifício do Montepio 

MONTEPIO DA BRIGADA MILITAR 

~firmando com o seu plano ad-

ministrativo, aplicação imediata, judicio-

sa e produtiva do capital da Institui-

ção, a atual Diretoria Administrativa 

adquiriu mais um Edifício de Aparta-

mentos, recentemente construido no 

populoso bairro da Azenha. 

Éste Edifício, que tem sete apar-

tamentos para residência e um local 

para loja, foi adquirido do Sr. Carlos 

Stein, pela importãncia de dois mi-

lhões e quinhentos mil cruzeiros, de-

vendo produzir uma renda mensal de  

vinte e oito mil e cem cruzeiros. 

Edifício de sólida construção pos-
sui ainda fino acabamento e linhas 

arquitetônicas de linda apresentação. 

Com esta aquisição, passa o Mon-

tepio a possuir em seu patrimônio 

três edifícios, que virão, graças a va-

lorização crescente das propriedades, 

garantir o futuro da Instituição. Orien-

tação sábia, que trará a solidez fi-

nanceira tão necessária para a exis-

tência e continuidade da maior e mais 

oportuna Instituição social da Brigada 
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Sabemos também que já existe 

um estudo para a compra de mais um 
edifício, localizado num dos mais im- 
portantes bairros 	da . Capital, noticia 

que esperamos confirmar em nosso 
pró,: imo número: com a mesma satis- 

fação que publicamos esta reportagem. 

C 

 

 

Momento em que o Sr. Cmt. Geral procedia ao 'recebi-
mento oficial do novo Edifício. 

Natal do filho do soldado da 
Brigada 

Pelo Serviço Especial da Fôrça, foi 
organizado o "Natal do Filho do Solda-
do da Brigada", com o objetivo de pro-
porcionar aos filhos dos cabos e solda-
dos, um Natal festivo e feliz. 

No ano que passou, embora tivesse 
sido o primeiro a ser realizado pelo SE, 
em nada deixou a desejar no que tanje 
aos efeitos que se espera de tais inicia-
i ivas, principalmente pelo brilhantismo 
conseguido e pela alegria que teve o 
condão magico de despertar na crian-
çada 

No Ginásio do Centro de Instrução 
desonrelaram-se as festividades, 

com a presença do Sr . Comandante 
Geral e seu Estado Maior. Um mime-
ro aproximadamente de SOO crianças 
confraternizaram com o tradicional "Pa-
pai Noel" . 

ll ai lindo e artistico "pinheirinho" 
deu uni cunho todo fulgoroso á álacre 
alegria que transudava das fisionomias 
dos "mignons" participantes. 

Constou do programa • trn anima 
do 	show, do qual participaram diver - 
sas 	a' ia 11C:a$¡ músicas 	características, 
escolhidas e inspiradas no tema "Noite 
Feliz", e distribuição de brindes, re-
frigerantes, doces, etc . 

Como eoroamento da festa, que se 
omiu ve desde a tarde até as 24 horas 
ilo dia 23, num ambiente de multo en-
tusiasmo e satisfação, pelo Departa-
mem o Cinematográfico do Serviço Es-

foi exibida uma hilariante co-
ruja mie despertou vivo interêsse en-
tro a o et:ziala e mesmo entre os adul- 
tos 	li i'ãs" que estiveram "pegando" 

reiim com a  ,"raia iniuda" 
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ectérta nold. tecegetaért 

COMO NOS RECEBERAM 

"1 — Tenho a honra de acusar o 
recebimento da Revista Brigada Gaú-
cha, em seu primeiro número. 2 — 
Nesta oportunidade, apresento a VS 
Meus agradecimentos pela prova de 
elevado conceito e consideração a mim 
tributados 3 — Congratulo-me ainda 
com a oficialidade da briosa Brigada 
Militar, pelo alto grau de cultura afim 
gido, como demostra a leitura da re-
ferida publicação. — Gen. Div. Ma-
noel de Azambuja Brilhante." 

"Embora tardiamente, dou em meu 
poder o número 1 de sua revista BRI-
GADA GAÚCHA. órgão oficial da Glorio-
sa Brigada Militar do Estado. Desejo 
congratular-me com essa iniciativa, que 
se apresenta assim tão promissora 
fazendo votos para que ela frutifique. 
Dr. Alberto André."  

tilmentc oferecido por essa revista em 
fase debutante, cujo primeiro número é 
um atestado vivo da incomparável efi-
ciência da nossa valorosa Brigada Mili-
tar, no âmbito do desenvolvimento inte-
lectual no nosso povo.0 lançamento de 
uma revista como BRIGADA GAÚCHA, 
é o prólogo da luta contra a obscuridade 
cultural, que hoje mais do que nunca 
carecemos. AMADEU KUMMEL — 
Presidente." 

"Para mim a Brigada Militar foi, 
é e será uma grande organização po-
licial. Eu mentiria e seria um grande 
hipócrita se ocultasse esta verdade. 

Para completar a sua organisação 
em todo sentido, uma pleiade de in-
telectuais militares, fundaram a sua 
revista e, acertadamente, de acôrdo 
com as tradições do "pago". batisaram-
na com o nome de BRIGADA GAÚ-
CHA. Diolofau Brum." 

"En nombre de Ia Cornisión Con-
tinental de Educación Física deseo 
agradecer a usted el envio dei prinier 
ejeroplar de la revista BRIGADA GAÚ-
CHA, organo oficial de la Brigada Mi-
litar. 

Luego de haberla leido, deseo fe-
licitar a usted por interesante material 
que contiene, ai mismo tiempo que, en 
algumas fotografias ver caras amigas 
de esa ciudad. 

Esperamos que nos mantengan eu 
la lista y que sigamos recibiemlo esta 
interesante revista. 

Al agradeceria a usted dieho 
aprovecho la oportunidad para 

salutarlo coo mi mayor consideración. 
ORESTES VOLPE — Secret. Éjecu-
tivo." 

"A Biblioteca "João Carlos Mauro", 
tem o elevado prazer de agradecer o 
exemplar de BRIGADA GAÚCHA, gen- 

"O novo órgão oficial da nossa 
briosa Brigada Militar, apresenta-se 
com certa matéria ilustrativa eviden-
ciando-se vultos de nossa histófla, 
além de bem, elaboradas páginas lite-
rárias e assuntos de ordem Geral. Ao 
novo órgão BRIGADA GAÚCHA, por-
ta-voz dos sucessores de Canabarro, os 
culnpriMentos de "A VOZ DO PRO-
GRESSO." 

"Tenho o prazer de acusar o rece-
bimento do exemplar "BRIGADA GAÚ-
CHA", n.o 1, de agosto do ano em 
curso, enviado por gentileza ao Clube 
dos Oficiais da Policia Militar do Es-
tado de Minas Gerais. Agradecendo-vos 
a atenção a nós dispensada, sirvo-me 
do ensejo para almejar pleno êxito a 
tão útil quão grandiosa realização, a 
que desejamos longa• existência, bem 
como um êxito total a sua Direção." 
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Aniversário do 2.° Regimento de 
Cavalaria 

42 aÉos completou, a 21 do 
corrente,  o 2.° Regimento de Ca-
valaria, sediado na cidade de Li-
vramento. 

Cil'acio per Decreto 1931, de 
4 de fevereiro de 1913, já a 21 do 
mesmo mês,  organizado com ele-
mentos oriundos do célebre "Re-
gimento do Caty", se instalava 
definitivamente,  iniciando urna 
vida de trabalho, sacrifícios e lu-
tas, que lhe grangeariam a esti-
ma a admiração e o respeito do 
POVO do Rio Grande, e, também, 
da população do visinho "Depar-
tamentd de Rivera", na Repúbli-
ca Oriental do Uruguai. 

Pelo 2.0  Regimento de Cava-
ria passaram "Brigadianos", que 
se projetaram em nossa História, 
como exemplos de abnegação e 
Sacrifício, entre os quais, citare-
mos apenas, Augusto Januário 
Corrêa,  o glorioso mutilado, tão 
pouco lembrado entre nós, cuja 
bravura indômita, é um exem- 

pio de quanto pode a iniciativa, 
o despreendimento e o valor de um 
Chefe. em uma hora crucial e 
decisiva. 

Lamentamos que a falta de 
espaço não nos permita historiar a 
vida do 2.° Regimento de Cava-
laria e de seus heróis, porém, 
podemos dizer, sem mêdo de er-
rar que o amor a gloriosa Uni-
dade e o sentimento do dever. 
continuaram inalteráveis por qua-
se meio século, pois, o carinho 
com que é cuidado o velho quar-
tel e o entusiasmo com que, sem 
olhar obstáculos, aquêles que lá 
servem atualmente, se lançam a 
tôdas as tarefas que lhes estão 
afetas, é um atestado de que são 
dignos continuadores da obra da-
queles que os antecederam.' 

Ao 2.° Regimento de Cavala-
ria e a seus componentes, os 
cumprimentos de "Brigada Gaú-
cha". 

CONTRA CAPA 
A Contra capa está ilustrada com uni arranjo fotográfico colhido' 

pela objetiva do fotógrafo Didgenes, fixando três aspectos diferentes 
da solenidade de posse do Exmo Sr. Governador do Estado, Dr.  . 
lido Meneghetti. 

Vê-se na foto superior, com fardamento de gala, a Guarda do Pa-
lácio do Govêrno, apresentando armas no momento em que desfilava 
a tropa que prestou as honras militares à S. Excia, o novo Gover-
nador do Estado. 

No centro, em primeiro plana o Exmo Sr. Dr. lido Meneghetti, 
saudando os presentes, seguido dos Exmos Srs Cel. Walter Perachi 
Barcelos,  Secretário do Interior e Justiça, Ten . Cel. João Olavo Cas-
tagna, Chefe da 'Casa Militar. 

Em baixo, oficiais da Brigada Militar que compareceram à posse 
do Exmo Sr. Governadõr do Estado, assistindo o desfile da tropa. 
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NOVOS COMANDOS 

Nos Estados de Espírito Santo e Sergipe, nomeados pelos Go-

vernos do Estado, assumiram o Comando Geral, em caráter efetivo, 

os ilustres Coronéis Sidronílio Firmino e Miguel Rodrigues Pereira. 

No Estado de Alagéas, assumiu, o Comando, interinamente, o Major 

Anacleto Marinho Suruagi. 

"BRIGADA GAÚCHA" deseja aos novos Comandantes, respeito-

samente, um Comando profícuo e feliz de iniciativas. 

Mato Grosso 
A VIDA POLICIAL-MILITAR EM MA-

TO GROSSO 

Positivamente, a vida Policial-Mili-
tar em Mato Grosso, ainda constitue a 
perigosa aventura quotidiana, para a 
manutenção da ordem, em regiões in-
festadas por aventureiros heterogêneos 

desconhecidos que, atraídos pelo no-
ticia de fácil conquista de riquezas, 
aqui chegam. vindos principalmente do 
norte do nosso país: transformando a 
zona garimpeira em verdadeiro cam-
po de tiros, mortes e bebedeiras. cri-
ando óbice qas missões dos policiais, 
que, muitas 	zes, sacrificam, a pró- 
pria vida no cumprimento do dever. 

Em nossos arquivos encontram-se 
páginas vibrantes de heroismo sadio 

invulgar dos intrépidos policiais que 
tombaram na defesa da ordem e da 
tranquilidade pública e social, em di-
versos pontos do nosso imenso Esta-
do. Seria extenso, enumera-los, mas, 
como exemplo, temos casos recentes, 
que vieram enlutar a nossa Corpora-
ção, com irreparáveis perdas:. 2.0  Sgt: 
SEBASTIÃO PAULO DE MORAES, com 
dois Soldados. cio Camapuã. enfrentan-
do um grupo de bandoleiros, chefiado 
pelo facínora Romão Isac Portilho Ne-
to, foram assassinados a bala; Soldado 
OTAVIANO FRANCELINO DO NASCI-
MENTO, assassinado traiçoeiramente. 
no garimpo de Nortelândia; Soldado 
DORIVAL DE OLIVEIRA, quando de 
serviço de patrulha, no garimpo de 
Alto Paraguai, foi vítima de uma em-
boscada, recebendo um tiro pelas cos- 

tas. atingindo-o na região dorsal, isso 
a G de Novembro de 1.054, ficando 
hospitalizado até 23 de Fevereiro do 
corrente ano, quando faleceu; 2.0  Ten. 
JOSÉ PEREIRA DINIZ, Delegado de 
Policia do Município de Torixorêo, 
quando procurava desarmar o facíno-
ra "Mineirinho% foi, por êste. recebi-
do a bala, atingindo-o na região torá-
xica esquerda, sendo defendido pelo 
Cabo GENÉZIO BATISTA DUARTE, 
que se encontrava em sua companhia, 

qual desfechou cinco tiros contra o 
facínora, matando-o. O ferimento do 
Ten. Diniz, não apresenta gravidade, 

o mesmo resolveu continuar ali o fi-
nal da missão que lhe fôra confiada, 
restabelecer a ordem. 

Ésses são alguns exemplos da vida 
Policial-Militar em Mato Grosso, de 
homens que inspiraram em Tíradentes 

Antônio João da Silva, a mesma co-
ragem, o mesmo denõdo e sangue-frio, 
em defesa da ordem e integridade de 
uma população. 

Àqueles que tombaram, recebendo 
por mortalha a Sacrossanta Bandeira 
da Pátria, no cumprimento irrestrito 
do dever, o povo matogrossense, agra-
decido, rende preces, enquanto seus 
companheiros de caserna colhem exem-
plos para emprègo em novas jornadas 
através os sertões insondáveis dêste 
rincão pâtrio. 

Taciano Gonçalo da Silva — Asp. 
Oficial — Secretário do Centro de Ins-
trução Militar, da Policia Militar do 
Estado de Mato Grosso. 
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Rio Grande do Norte 
UMA NOVA OFICIALIDADE 

Ao ler, há poucos dias no 
"Diário Oficial", um edital da Po-
licia Militar dêste Estado, sôbre 
o concurso de admissão ao Curso 
de Formação de Oficiais, fiquei-
me a matutar a respeito da evo-
lução da nossa velha "briosa". 

Quem se der ao trabalho de 
olhar as coisas do passado poti-
guar. e olhar para a história do 
antigo Batalhão de Segurança, ve-
rá quantas figuras respeitáveis e 
honradas integraram a sua oficia-
lidade. Mas, verá também, que 
nem todos se destacavam pelos 
desenvolvimentos intelectuais. 

Soldados houve que atigiram 
ao oficialato, sem lhes ter sido 
dada oportunidade de aperfeiçoar 
os seus conhecimentos de Portu-
guês, História, Geografia e outras 
disciplinas que um cidadão de sua 
posição não pode prescindir. Nem 
todos chegaram à corporação com 
foros de intelectual, como aquêle 
que passou à história da Polícia 
com a denominação de Coman-
dante Caldas. Nem todos foram 
autodidatas, como é exemplo o 
coronel Glicèrio de Oliveira, para 
falar apenas nos mortos, a fim de 
evitar protestos dos vivos... 

— O — 

De certo tempo. porém, go-
vernadores e comandantes passa-
ram a preocupar-se com o nível 
cultural dos oficiais e inferiores 
da Polícia Militar. Instituiram-se 

cursos de formação de sargentos 
e de oficiais, com resultados pro-
veitosíssifflos. Principalmente, de-
pois que a Policia vem sendo co-
mandada por oficiais do Exérci-
to, já sabedores do êxito dos cur-
sos por que passaram. 

Atualmente, além das disci-
plinas estritamente militares, ou-
tras, como Direito Penal e Direi-
to Judiciário Penal, são ministra-
das no quartel, por advogados e 
magistrados, ao lado de oficiais, 
que completam o corpo docente 
do curso de preparação de ofi-
ciais. 

- O — 

Agora. segundo vejo do edi-
tal a que já me referi, podem os 
estranhos à caserna,  mediante 
uni concurso de admissão, certifica-
do de curso ginasial, e a satisfação 
de outras formalidades menos im-
portantes, matricular-se no Cur-

so de Formação de Oficiais da 
Polícia Militar e vir, mais tarde, 
fazer parte da .sua oficialidade. 
É realmente, mais um passo pa-

ra o aperfeiçoamento intelectual 

da valorosa milícia, que se é re-

serva do Exército Nacional, é, 

também, reserva de patriotismo 
e cultivo à arte da guerra e ao 

estudo das humanidades. 

ROMULO C. WANDELEY 
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