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Eis-nos chegados ao último número do nosso primeiro ano 
de atividades . 

Dentro do propósito que nos traçamos, diz-nos a cvns
c1éncia que conseguimos o nosso desiderato. 

Provam-nos a aceitação que teve "BRIGADA GAúCHA" 
e as inúmeras manifestações que temos recebido, o que nmito 
nos desvanece e alenta. ' 

Sabemos que existem muitas lacunas ainda a preencher; 
todos os problemas, porém, já foram equacionados e, nc seu de
vido tempo, serão resolvidos satisfatàriamente. 

Para breve estão no nosso "índex", a sua melhor apresen
tação gráfica e a criação de novas secções de alto interêsse pa-
1 a todos os nossos leitores. ' 

Cremos, assim, ir ao encontro do desejo da imensa família 
brigadiana e dos seus antigos. ' 

É com satisfação que registramos haver chegado ao nos
so conhecimento que "BRIGADA GAÚCHA" é ansiosamente 
e:;perada. Por ocasião da viajem de um dos nos::,os diretores ao 
interior do Estado, em diversas localidades por que passou, foi 
o mesmo abordado sistemàticamente pelos coniponentes dos 
destacamentos policiais, que se diziam ansiosos pelo recebimen
to da revista, por intermédio da qual, afirmavam colocar-se 
ao par do que ia pela Brigada Militar. 

Eis uma prova de que somos úteis e que, de fato, fazia 
falta em nosso meio um veículo de difusão das coisas brigadianas. 

Nossa prestação de contas dêste primeiro ·mo de ativida
des resume-se nisto: ATINGIMOS A NOSSA FINALIDADE. 

LEITOR AMIGO! 
Não podemos prescindir da tua cooperação valiosa. Con

t~núa prestigiando o teu órgão, renovando a assinatura, envian
do tua colaboração e fazendo chegar até nós a tua crítica ho-
nesta e imparcial. ' 

Só assim, ao concluirmos cada ano de existência podere-
mos dizer, como agora: · 

ATINGIMOS A NOSSA FINALIDA.DE. 
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JÚLIO PRilTES DE Cf\STILllO 

O dr. Júlio Prates de Castilhos, nascido em Vill11 Rica, neste Es

tado, aos 29 de junho de 1860, cursou os preparatórios em Pôrb Ale

gn:, no Collegio Gomes, - o opulento ninho, donde levantaram vôo, 

pelo ceu da pátria, quasi todos os brilhantes talentos que, no serviço 

d~lla, â.Qi -vão em ~.eio caminho da vida. Ainda menino, mosfrava já 

tão energica fôrça de vontade e tinha um aspecto tão sadio e insinu

ante, que bem pudera qualquer Debora prophetizar qu cllc havia de 

:;,er o grande chefe que foi. 

Em 1877 matriculou-se na Academia de São Paulo, - ompanhci 

ro de uma geração tão grandiosa, que acabou a "vaia'', incxplicavc\ 

troça de tempos pagãos de progresso, e tão feliz, que foi a ultimu qu 

ouvio, na cadeira de direito criminal José Bonifacio o moç0! 

Ahi, começou a manifestar-se-lhe o natural pendor para a política 

Nas colunas da Evolução era o seu thema favorito, o seu ardor ainda 

se formav,a mais vivo no "Club 20 de Setembro". Estudante aplicado, 

como os que mais o foram, póde-se," entretanto, dizer que só lia o Di

reito para bem saber amar a liberdade. 

Bacharel em 1881, tornou ao Estado, e logo começou na .Federação 

- :;eu mais invejavel padrão da gloria -, a intelligente e tena~issima 

propaganda que, derrocando o imperio, tornou de rosa e oiro o dia 15 

de novembro. Tão habil foi, por essa epocha, o seu colossal trabalho, 

que o Rio Grande do Sul, então provincia que se considerava mais 

adhesa ao throno, pelo prestigio pessoal do chefe que a governava, 

foi dos Estados, onde menos surpresa causou a radical mudança de for

m a de governo e dos que mais prômpta e mais liberalmente se orga

ILl:>aram. 

Proclamada a República, ó dr. Júlio de Castilhos levou a cabo a 

libra sobrehumana de realisar na pratica do governo todos os actos 

qul doutrinara no período theorico da propaganda. 

-2-
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Desde a presidencia do Visconde de Pelotas, primeira da Republi

ca, até o instante de exhalar o ultimo alento, quando, - como pena 

e dóe acredital-o! - foi, impiedosamente, ferido pela, morte, o dr. 

Julio de Castilhos, no espaço, quasi cumprido, de tres lustros, foi sem-

pre a alma livre da sua terra natal, grande e fecunda, ordeira e generosa. 

O trabalho insano desses quinze annos de luctas, vencendo revo
luções e codificando leis; attendendo honradamente aos encargos do 

erario publico, tanto como garantindo a paz no momento acc~so de re-

- 3 -
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ferver das pa1xoes; sendo, ao mesmo tempo, philosopho e guerreiro, po

lítico e constructor, legislador e chefe de partido, forte, mas bom, é 

uma odysséa tão assombrosa e linda, que só um novo Homero a póde 

cantar! ... Empresa de tamanho peso só tomam hombros de Titam; e 

nenhum cerebro a póde dirigir si o não alumia a centelha divina do 

Genio! 
Deputado á assembléa constituinte da Republica, o dr. Julio de 

Castilhos prestou-lhe os mais leaes e assinalados servi~os nr• discussão 

da constituição, especialmente como membro da comissão dos vint e 

um na qual foi o paladino intemerato do presidencialismo, ela fc•clt>ra

ção e de todas as liberdades . 
Eleito, depois, presidente do Estado, dirigia-o, prosp ram<•11l1•, com 

mão firme no leme, quando o golpe de Estado Deodoro, di s ol v •11do o 

eongresso nacional, lançou o paiz á anarchia. 

Foi um momento epico esse para o dr . Julio <11 C'n lilho,: L' ahi 

e>stá para attestado, como um doeuml'nlo , pr1 ·1·10: 0 1• 1-. rn , o digno e 

<~ ategorico manifesto que elle dirigiu no llio Crn11d1• do Hill , 1 m 13 9,e 

novembro de 1891. Despiu-se entúo, volunlarianwnl1 , d 111·111 .id ura, de 

,luctador tenaz e infatigavel, para ser um fil'I ::;1•rv1d cw do 111 1n publi

co, evitando odios estereis e ,o que é mais, nimlno o cl1 11 1111.u • ento 

de sangue irmão, abandonando o poder ao d lírio d1 1111 1111 , mas, 

annunciando o penoso desmoronamento do artificioso ,,, 1 rno , <Jll<' lhe 

succedia, e afirmando-se prompto a reconstituir qut•1t111 d· · l 1 Ps~e a 

derrocada dos falsos ·apostolas da liberdade. 

E cumpriu a prophecia, reassumindo o governn. apn o 1'7 de 

j unho, e á brilhante reeleição com que o eleitorado rcpuhli1·n110 l'!'~pon

deu á renuncia que fizera da cadeira presidencial, é tlifit'il ll z r-s • si 

cJle foi mais administrador ou político, mais sagaz ou genero: o , 

Corridos os tristes annos da revolução, e, completo o seu p •1 ·1oclo 

g<'.IVer namental, o dr . Julio de Castilhos tornou-se exclmivamenü· o di

rector mental do seu partido, - no exercício de um rncerdocio socia l, 
c1ue elle desempenhou até a morte com o mais austero escrupulo de 
consciencia . 

Essa é, em mal debuxados traços, a obra ingente do grande mor
to que o Rio Grande do Sul chora, de bruços na sua campa recem-.fe
chada, tendo aos lados, ajoelhados, o Brasil e a Republica. 

- Gloria a Julio de Castilhos! 

(Transcrição do livro "Homenagem, da Brigada MiHtar ao emerito 
estadista rio-grandense Dr. Julio Prates de Castilhos no 30º dia do 
seu falecimento (24 de novembro de 1903) . 

-4-
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'Regimento de Policia Rural 
" Uma velha aspiração da População 

Rural do Rio Grande do Sul, em fase de concreti
zação pdo Govêrno do Estado através da Brigada 

Militar " 

A Brigada Militar do Rio Gran
de do Sul coerente com o seu hon
roso passado, seguindo sempre sua 
retilínea conduta de bem e cada 
vez melhor servir o Estado, mais 
uma vez colocou-se inteiramente 
ao serviço da manutenção da or
dem pública, ao ser tratado por S. 

Excia. o Sr. Secretário dos Negó
cios do Interior e Justiça, ilustre 
Cel. Walter Perachi de Barcellos, 
o problema do policiamento ru
ral, que se constitue num dos mais 
crônicos e · graves do Estado. 

S. Excia. o Sr. Secretário do 
Interior, interpretando o pensa-

Momento em que usava da palavra o Exmº Sr. Secretário do 
Interior, referindo-se a concl1lsão do importante trabalho sô· 

bre o Policiamento Rural. 
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mento e a inten~ão do Govêrno do 
Estado colocou seus órgãos, Co
mando' da Brigada Militar e <:;he
fia de Polícia, em estudo con3un
to a fim de surgir a solução ideal 
p~ra o estabelecimento de um ser
viço policial capaz ~e levar a 
tranqüilidade e o sossego ao tra
balhador rural, que se encontra 
numa situação de verdadeiro aban
dono nos rincões do Rio Grande. 

Assim por portaria do Exmº 
Sr. Gove~nador do Estado, o Ilmº 
Sr. Eng. Ildo Meneghetti, foram 
nomeados para a finalidade da 
apresentação de um plano de po
liciamento rural, o Ilmº Sr. Cmt. 

O Ilm.0 Sr. Cmt. Geral da Fôr
ça, saudando S. Excia. o Sr. Se
cretário do Interior e o Ilm.0 Sr . 
Chefe de Polícia. 

Geral da Fôrça, Cel. Ildefonso Pe- tisfação da Brigada Militar em re
reira de Albuquerque e o Ilmº Sr. ceber 0 ilustre Cel. Walter em seu 
Chefe de Polícia, Cel. Raimundo Quartel General. Dupla. satisfação 
Lins de Vasconcelos Chaves, aces- por representar S. Exc1a . o Go-

• sorados pelo Maj . Jorge Adão Fet- vêrno do Estado, na qualidade de 
ter, diretor da Divisão de Policia- seu Secretário do Interior e , tam- , 
menta Militar. bém, por ter sido S. Excia. um 

Após um profundo estudo da dos mais operosos Comandantes da 
matéria em continuadas reuniões, Brigada . Hipotecou a S . Excia. , 
a digna Comissão, tomando por novamente, todo o apôio e tôda a 
base o trabalho feito por ocasião colaboração, agradecendo ainda tu
da organização do Esquadrão de do 0 que s. Excia. já fêz pela 
Polícia Rural Montada, idealizado Fôrça. 
e executado com os mais reais e Ao término de suas palavras o 
benéficos resultados · no ano de Sr. Cmt. Geral procedeu a apre-
1 . 950, durante o Comando de S_. sentação dos oficiais à S. Excia e 
Excia. o Sr . Cel. Walter Perachi ao Sr. Chefe de Polícia. 
de Barcellos, atual Secretário do o Exmº Sr. Secretário do In
Interior e coordenador dos presen- terior falando a seguir disse que 
tes trabalhos, apresentou a S · sua presença não se tratava de 
Excia. o seu planejamento. uma visita à Brigada Militar, pois 

Conhecedor do assunto e es- pretendia em outra ocasião percor
tando perfeitamente ao par do que rer tôdas as Unidades da Fôrça, 
vinha sendo planejado, o Sr. Se- mas, sim, que comparecia ao 
cretário do Interior reuniu-se con- Quartel General, a fim de partici
juntamente com a Comissão, no par do encerramento dos traba
Quartel General da Fôrça, a fim lhos da comissão planejadora do 
de orientar a decisão final. Policiamento Rural para o Esta-

Recebido no Salão de Honra, do, uma das velhas aspirações da 
onde já se encontravam os Srs. Fôrça e verdadeiro anseio coletivo 
Cmt . Geral e Chefe de Polícia, e da população rural, e que se cons
mais a oficialidade do Quartel Ge- tituiu numa preocupação constante 
neral, manteve inicialmente ani- durante seu Comando na Brigada 
mada palestra com seus camara- Militar. Explicou S. Excia. que 
das da Brigada. d,ificuldades financeiras impediram 

Fazendo, a seguir, a saudação até esta data o estabelecimento dêste 
em nome da Fôrça, o Sr. Cmt. Policiamento mas, que, nesta oca
Geral disse da imensa e dupla sa- sião, com um melhor e mais efi-

.;;;;.. 8 .... 
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ciente entrosamento entre a Bri
gada Militar e o Departamento de 
Polícia Civil, poderiamos levar a 
efeito êste importante serviço . Re
feriu-se ainda que encontrada a 
solução do policiamento rural com 
a organização do Regimento Ru
ral por parte da Brigada Militar, 
de"verá êste ser executado na base 
de graduados para que haja me
lhor remuneração, pois que bem 
paga e aparelhada muito e melho
res serviços poderá prestar a Bri
gada Militar ao Estado, não deven
do em outras circunstâncias ser 
empregada a Fôrça, a fim de não 
a sugeitarmos à um fracasso. Por 
ocasião de seu Comando, disse·. S. 
Excia . : para um projeto com 
efetivo de 1 . 500 homens a des
peza prevista fôra de 80 milhões 
de cruzeiros e hoje, para um efe
tivo de 700 homens, -serão ne
cessários 240 milhões; "por êste 
motivo. é imperioso instalarmos 
imediatamente êste Policiamento 
com a organização do Regimento 
Rural, pois, mais algum tempo e 
necessitaremos importância muito 
maior e que já muito tempo pre
cioso foi perdido por causa de 20 
ou 30 milhões de cruzeiros". 

Por fim S . Excia. exprimiu 
seu pensamento dizendo que a in
tenção era a de sermos inteira
mente úteis ao Estado e não re
presentarmos o papel de parasi
ta.s, yara isso dedicando ao bem 
p_ub:ico todo o idealismo da ofi
cialidade da Brigada Militar . En
cerrou ~ . Excia. sua oração com 
as segumtes palavras: "Isto é o 
que tenho a dizer aos meus cama-

oficialidade, da figura amiga do 
Sr . Chefe de Polícia, o ilustre 
Cel. Raimundo Chaves, afirmando 
que S. S. tem revelado em todos 
os seus atos, ser um grande admi
rador de nossa Fôrça . 

S. S . o Sr. Chefe de Polícia 
dirigindo-se aos presentes assim 
exprimiu-se : "É com grande satis
fação que penetro no Quartel Ge
neral para fazer em cooperação 
com o Comando da Fôrça um tra
balho tão importante como êste 
do Policiamento Rural. Procuramos 
um perfeito entrosamento entre as 
Polícias Civil e Militar porque os 
frutos do nosso trabalho serão 
mais abundantes e perfeitos, tudo 
em pról do Rio Grande do Sul . 
Temos a certeza de que consegui
remos dar ·ao Rio Grande o poli
ciamento eficiente que merece es
ta laboriosa gente gaúcha, traba
lha!1do, bem entrosados, e ainda 
mais por contarmos na Secretaria 
do !nterior com a distinta pessoa 
do ilustre Cel. Walter Perachi de 
Barcellos . Para nosso estímulo te
mos o exemplo dos Cosme e Da
mião no Distrito Federal, policia
mento verdadeiramente exemplar, 
e como ba~e de nosso trabalho a 
capacidade e o espírito de sacri
fício da Brigada Militar". 

Saudado S. S. por uma entu
siást~ca _ salv3: de palmas, passou a 
Comissao a concluir o projeto do 

radas da Brigada Militar ao entrar 
no Quartel General para estudar 
e concluir com o Comando da Fôr
~a e a Ch.efia de Polícia êste pro
Jeto que _e um imperativo para a 
manutençao da ordem no interior 
do Estado. E~tou hoje aqui para 
trabalhar e nao para visitar" 

Depois da vibrante salva de ~nstantâneo da Comissão de pla-
palmas qu~ . coroou a oração do neJamento do Policiamento Rural 
Sr . Secretario do Interior o Sr quando expunha ao Exm.º Sr. Cel'. 
C t G ' . Walter Perachi de Barcellos a con-

m . eral fez a apresentação, à clusão de seu trabalho . 
'1 fi-
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Policiamento Rural em uma das 
salas do Quartel General. 

Feita a exposição do trabalho 
ao Sr. Secretário do Interior, fi
cou concluído que o Policiamento 
Rural seria efetuado pela Briga
da Militar, por intermédio de um 

GAúCHA 

Regimento Rural. 
Quanto aos meios, métodos de 

trabalho, divisão do Estado em 
zonas, aparelhamento, efetivo, es
trutura, missões, podemos infor
mar aos nossos leitores o que 
segue: 

ZONEAMENTO DO ESTADO 

O trabalho preliminar da Comissão constituiu em estabelecer uma 
divisão territorial do Estado, tendo em vista as peculiaridades regionais, 
agrupando os municípios cujos problemas, necessidades ou interêsses se 
i'ndentificam, para maior flexibilidade e eficiência do Policiamento 
Rural. 

Assim, dividiu a Comissão o Estado em cinco (5) ; ZONAS, constituí
das da seguinte forma: 

l.ª ZONA - Abrangendo os municípios de Santa Maria, Júlio de 
Castilhos, São Pedro do Sul, Caçapava do Sul, São Sepé, Cachoeira do 
Sul, Rio Pardo, Sobradinho, Candelária e Encruzilhada do Sul. 

2.ª ZONA - Compreendendo os municípios de Alegrete, Q'uaraí, 
Uruguaiana, Itaqui, São Francisco de Assis, Rosário do Sul, Livramen
to, Cacequí, São Gabriel, D . Pedrito, Lavras do Sul, Santiago, Gene
ral Vargas, Jaguarí e São Borja. 

3.ª ZONA - Constituídas pelos municípios de Tupanciretã, Cruz 
Alta, Ijuí, Soledade, , Panambí, Ibirubá, 1 Tapera, Espumoso, Santo An
gelo, São Luiz de Gonzaga, Santa Rosa, Giruá, Cerro Largo, Santo 
Cristo, Três de Maio, Horizontina, Crisciumal, Três Passos, (Porto Lu
cena) , Caràzinho, Sarandí, Palmeira das Missões, Frederico Westpha
len, Iraí, Não-Me-Toque, Passo Fundo, Marau, Casca, Guaporé, Sanan
duva, Lagôa Vermelha, Getúlio Vargas, Gaurema, Marcelino Ramos e 
Erechim. 

4.ª ZONA - Abrangendo os municípios de Farroupilha, Caxias do 
Sul, Antônio Prado, Flôres da Cunha, Garibaldi, Bento Gonçalves, Ve
ranópolis, Nova Prata, Vacaria, Bom Je.sus, São Francisco de Paula, 
Venâncio Aires, .Santa Cruz do Sul, Lageado, Arrôio do Meio, Encanta
do, Estrela, General Câmara, Taquarí, Triunfo, Roca Sales, São Leo
poldo, Canoas, Novo Hamburgo, Nova Petrópolis, Canela, Taquara, 
Rolante, Sapiranga, Caí, Montenegro, Osório, Tôrres, Santo Antônio, 
Gravataí e Viamão . 

5.ª ZONA - Compreendendo os municípios de Pelotas, Camaquã, 
Tapes, Guaíba, São Jerônimo, São Lourenço do Sul, Canguçú, Piratiní, 
Arrôio Gr ande, Jaguarão, Rio Grande, São José do Norte, Santa Vi
tória, Bagé, Pinheiro Machado e. Herval. 

Cada Zona, por seu turno, foi dividida em SUB-ZONAS, abrangen
do vários municípios vizinhos e estas em DISTRITOS RURAIS, corr s
pondentes aos distritos administrativos . 

-8-
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ESTRUTURA 

O REGIMENTO DE POLíCIA RURAL MONTADA será composto 
de (5) cinco ESQUADRÕES RURAIS e de um ESQUADRÃO DE CO
MANDO E SUBSTITUIÇÕES. 

Os Esquadrões Rurais serão constituidos de PELOTÕES RURAIS e 
estes em GRUPOS POLICIAIS fixos e GRUPOS VOLANTES, desdo-· 
brando-se, ainda, os Grupos Policiais em POSTOS POLICIAIS. 

A cada Esquadrão Rural será atribuido o policiamento de uma Zo
na e, à Sub-Zona e ao Distrito Rural corresponderão, respectivamente, 
os serviços de um Pelotão Rural e de um Grupo Policial. 

Os Postos Policiais serão distribuidos pelo interior dos Distritos 
Rurais, de acôrdo com as necessidades do policiamento. 

Os Grupos Volantes, cujas sedes corresponderão às dos Pelotões 
Rurais terão por missão percorrer as Sub-Zonas, com a finalidade de 
complementar o policiamento feito pelos Grupos Policiais fixos, além 
da missão educativa e assistencial que lhes competirá. 

A Comissão distribuiu as sedes dos E'squadrões Rurais nas localida
des onde possam os comandos respectivos exercer sua ação administra
tiva, disciplinar o policial nas melhores condições, elegendo as cidades 
.seguintes : 

SANTA MARIA - Séde do 1º Esquadrão 
A]j,EGRETE Sé de do 2º Esquadrão 
TUPANCIRETA - Séde do 30 Esquadrão 
FARROUPILHA - Séde do 4º Esquadrão 
PELOTAS Séde do 5? Esquadrão 

EFETIVO 

Para executar o Policiamento Rural, propõe a Comissão seja o 
. Regimento dotado do efetivo de 2. 574 homens, computando-se nesse to
tal o efetivo do 1° Regimento de Cavalaria (Regimento Cel. Pilar), 
absorvido por aquêle. 

Atendendo para a natureza especial do policiamento, entendeu a 
Comissão dotar o efetivo do Regimento de características também es
peciais, compondo-o na base de graduados (sargentos). Êstes, mais es
clarecidos e convenientemente trabalhados. para o exercício da comple
xa missão, acumularão. além disso, as funções de SUB-DELEGADO no 
respectivo Distrito. Sàmente êste fato justificaria a dotação em gradua
dos no Regimento. 

Detalhe importante que contribuiu, ademais, para elevar o efetivo 
em graduados, pretende-se à melhor remuneração por êles auferida, 
tendo em mira solucionar o problema do recrutamento, pelo atrativo 
que exercerá sôbre o voluntariado. 

A dotação em graduados, põis, embora mais onerosa, oferece van
tagens de ordem prática que compensam amplamente. 
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A par dos graduados combatentes, convém ressaltar que no seu 
número estão englobados os enfermeiros e veterinários que irão de
sempenhar relevante papel no quadro de atribuições do Regimento, 
exercendo uma permanente ação de educação sanitária, assistencial e 
de cooperação com os órgãos governamentais competentes. 

O efetivo dos Esquadrões Rurais e, com êle; u dos Pelotões Rurais, 
como se pode ver, foram fixados em função da área territorial e da 
importância dos interêsses a proteger em cada zona, variando, conse
qüentemente, de conformidade com os dados levantados. 

Ao Pôsto Policial, célula do Regimento, garantiu-se um mínimo 
de dois (2) homens. 

MISSÃO 

Ampla será a m1ssao do Regimento de Polícia Rural Montada, trans
bordando mesmo os limites da ação policial preventiva e repressiva, 
para se extender ao campo de ação educativa e assistencial junto à po
pulação rural. 

Eis o elenco de atribuições que consubstancia a missão do Regi
mento: 

1) - vigilância preventiva e primeiras providências de caráter re
pressivo, no interior dos municípios, em colaboração com a autoridade 
policial; 

2) - exercer atividade educativa, advertindo e orientando no sen
tido do cumprimento dos Códigos e outros dispositivos leg~is; 

3) - visitar periodicamente os lugares remotos, para entrega de 
correspondência e prestação de serviço1 assistenciais. 

4) - auxiliar, em casos de acidente ou moléstia, às pessoas que 
habitam regiões isoladas; 

5) - transmitir pedidos de médicos ou medicamentos, pelo rádio 
ou outros meios de comunicação; 

6) - conduzir médicos, enfermeiros, parteiras, veterinários ou me
dicamentos, para regiões de difícil acesso, em caso de necessidade; 

7) - em casos de epidemia, avisar as autoridades sanitárias, cola
borando com elas, quando requisitado; 

8) - em caso de epizootias, avisar as autoridades do Ministério ou 
da Secretaria de Agricultura, colaborando com elas, quando requisitados; 

9) - em caso de calamidade pública, dar tôda assistência a auxílio 
à população flagelada; 

10) - tomar medidas preventivas contra o fogo e combater o in-
cêndio de matas; 

11) - colaborar com o serviço de caça e pesca; 
12) - colaborar com o serviço florestal; 
13) - colaborar com o serviço de estatística; 
14) - prestar auxílio ao serviço de proteção aos índios; 
15) - quando requisitados, ou em conseqüência de convênio, co

operar com outros departamentos do Govêrno Federal, Estadual ou 
Municipal. 
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DOTAÇÃO DE MEIOS 

Tendo em vista a missão destinada ao Regimento, é curial a neces
sidade de dotá-lo de meios adequados, sem os quais impossível será 
exercer com eficiência as complexas atribuições que decorrem da mes
ma, como se viu linhas atrás. 

Para tanto, a Comissão cataloga, a seguir, os meios julgados indis
pensáveis que deverão ser postos à disposição do Regimento: 

1) - Aparelhagem Policial 
- Revólver e "casse-têtes" para tôdas as praças e metralhadoras de 

mão para cada grupo volante; 
- Munição corrQ!pondente ao tipo de armamento. 
2) - Veículos 
- um (1) "jeep" e uma (1) camionete para cada Pelotão; 
- três (3) "jeeps", duas (3) camionetes e dois (2) caminhões por 

Esquadrão; 
- outros veículos necessários aos seryiços do Regimento. 
Foi prevista, também, a organização de um serviço de conservação 

dos veículos, com peças e acessórios, combustíveis e lubrificantes. 
3) - Aparelhagem Rádio-telegráfica 
A vastidão da área que será entregue ao policiamento do Regimen

to de Polícia Rural Montada, que se extende por todo o Estado, a ex
ceção dos perímetros urbanos, impõe seja o mesmo dotado de meios de 
comunicações que permitam coordenar sua ação no tempo e no espaço . 

A rigor, estaria condenado ao fracasso o policiamento nós moldes 
sugeridos, se não se atribuisse ao Regimento recurso desta natureza. 

Assim entendendo, a Comissão organiiou um plano de comunicação 
rádio-telegráfica que, inicialmente, irá atender às necessidades do poli
ciamento rural, com possibilidade de ser desdobrado num vasto siste
ma, apto a realizar a cobertura rádiotelegráfica de todo o Estado . 

A Brigada Militar desde já propõe-se a tornar realidade o oportu
no e grandioso plano, bastand.o, para êsse fim, que o Estado lhe for
neça os meios necessários. 

O plano da rêde rádiotelegráfica inclúe os seguintes meios : 
- Estações - rádio-receptoras e transmissoras fixas, nas sédes dos 

Pelotões e dos Esquadrões; 
- Estações receptoras e transmissoras -montadas sôbre veículos (de 

menor potência), ·destinadas aos Grupos Volantes; 
- Estações receptoras e transmissoras na sede do Regimento . 
4) - Remonta 
Estando previsto seiscentos e quatro ( 604) Postos Policiais, foram 

atribuidos cavalos a quinhentos (500) Postos apenas, localizados em 
regiões de escassos meios de locomoção . 

O plano de trabalho da Comissão, comó se pode constatar da expo
sição feita, é muito minucioso e objetivo, procurando solucionar defi
nitivamente a debatida questão do policiamento rural, antiga e justa 
aspiração do laborioso homem do campo. 
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A intranqüilidade e a insegurança em que tem vivido o trabalhador 

rural, necessàriamente encontram reflexos negativos e profundos no 

índice de produção, causando consideráveis prejuizos às populações 

conseqüentemente, ao próprio Estado . 

Por isso mesmo, é fora de dúvida a larga retribuição que será au

ferida, no emprego do dinheiro público em propiciar condições estáveis 

e tranqüilizadoras ao ambiente de trabalho humano. 

Esta será exatamente a parte principal da missão do Regimento Ru-

ral. 

Com muita oportunidade o Sr. Cmt. Geral, Cel. Ildefonso Pereira de 

Albuquerque, ao fazer uma declaração ao conceituado órgão da impren

sa gaúcha "CORREIO DO POVO" assim se pronunciou: "A Brigada Mi

litar consciente dos seus deveres constitucionais de mantenedora da 

ordem e da segurança interna do Estado, sente-se feliz pela oportuni
dade que se lhe apresenta de aumentar sua fôlha de serviços prestados 

à coletividade riograndense. Nesse sentido, não poupará esforçc;s nem 

sacrifícios para corresponder às elevadas intenções do Govêrno, pro

porcionando as condições indispensáveis de ordem e de segurança ao 

ambiente de trabalho rural". 

Cavalaria ... 
Cont. da pag. 17 Para se conseguir êsse.:; resul-· 

tados, necessário tornou-se dotar a 
ticulares. Como norma geral, os Cavalaria de gra11de potencia de 
cavaleiros apeiam e conforn-..am-se 
com os processos de combate da In
fantaria. Hoje ,a potência de fo
go da Cavalaria, graças à sua or
ganização e às armas automáticas 
de suas subunidades, cuja flexib;Ji
dade permite, no mstante deseja
do, a coordenação e concentração 
de fogos. assemelha-se à potêncüi 
de fogo da Infantaria. Não poderia 
ser de outra forma. pois, confor
me dizem os Regulamentos "só a 
ofensiva conduz a resultados po
sitivos". 

fogo , a fim de ter um papel proe· 
minente e decisivo - bem empre
gada, ela apare<'erá sempre, em 
primeiro plano, na preparaç~o das 
manobras tática<:; ou estratégicas 
para cumprir o p apel que lhe des
tina ó nosso Regulamento nesta 
síntese expressiva: " em ra::ão das 
suas propriedades particulares, a 
Cavalaria é empregada para çro
longar ou substituir a ação das 
outras armas tôda a vez que se tra
tar de agir ràpidamente, à clistfm 
eia, por surpresa.,. 
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f HEFRIGER/\DOR DOMÉSTICU i: 
: ''URUZEI R O DO SUL'' • i SiMBOUt Dll CONFORTO NA \!IDI\ MODERNA i 
i : : : 
i i : . : : : : : : : : ~ : 
: : 
i : : : 
·: : : : : : : : 
i i 
1 1 i Mais espaço, 7,4 pés. : 
+ Acabamento interno a prova de corrosão. : 
+ Congelador amplo, com espaço para armazenar alimentos e gavetas + 
+ para cubos de gelo. ' + 
: Prateleiras removíveis de acabamento. inoxidável ajustáveis em vá- : 
+ rias posições. - .• 
+ Compressor silencioso de último modêlo norte americano, ultra si-

1 
lencloso e de baixo consumo, :: 

5 (CINCO) anos de garantia e assistência técnica. • 

Compre diretamente na fábrica aos melhQres preços 
: com facilidade no pagamento. ' : 

i I~D. e COM. de REFRIGERl\ÇÃO CRUZEIRO DO SUL LIDA. i 
: Caixa Postal, 78 - Telg. RECRUSUL : 
: MARCELINO RAMOS - RIO GRANDE DO SUL : 

.................................................. 
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1 ANTICM1ENTE EDA ASSIH .... j 

Profundamente h umano para 
os animais era o regulamento da 
Brigada Militar de 1892. Kn 19 
longos artigos, abundantes de de
talh~s cujas minúcias são dignas 
de nota, sabia o "rabo G.e couro" 
como proceder com os irracionais, 

Já ao toque de alvorada come
çava a azáfama: os oficiais de dia 
aos esquadrões apresentavam-se ao 
oficial de estado-maior; as praças 
formavam em seus esquadrões, mu
nidas dos competentes apetrechos 
de limpeza, podendo comparecer 
vestidas e calçadas à vontade, po
rém com tôda a decê.nôa; era fei
ta a chamada e, ao toque de lim
peza, que era executado por todos 
os clarins, marchavam para as ca
valariças. 

Já de véspera ,cada praça sa
bia qual o cavalo ou animais que 
lhe competia limpar, visto .:l im
possibilidade de poderem efetiva- i 

mente tratar só do cavalo de sua 
montada. 

A limpeza era procedida sob 
a vigilância dos oficiais de dia e 
dos inferiores, devendo-se obser
var no serviço todo o desvêlo, 
não podendo os animais serem 
maltratados de forma alguma. 

Os animais eram limpos com 
o ferro, a escova e a braço, não 
sendo permitida a lavagem dele5 
dos covilhões e j()e-lhos :par~ ~ima, 
excepto a respeito dos que os ' ofi
ciais de dia julg-assem necessário. 

Só podiam ;.;er recolhidos às 
báias depois de apresentados aos 
oficiais de dia, que respondiam 
não só pela limpeza como pela 
ferragem, mandando tosar aquêles 
que o precisassem. 

Cap. Hélio Moro Marianie 

Terminada a iimpeza d_os arii
mais e das cavalariças, era o ofi
cial de estado-maior disso cienti
ficado e as praças eram conduzi
das aos seus esquadrões para lim
peza dêstes. 

O oficial de estado-maior, de
pois de receber a participação de 
todos os oficiais de dia aos esqua
drões, mandava o clarim executar 
o toque de prontidão e então per
corria tôdas as cavalariças, para 
examinar se os oficiais de dia es
tavam em seus postos, se as rações 
foram distr ibuidas como mandava 
o detalhe, etc., etc .. 

As horas determinadas, era 
executado o toque de oficial de dia 
e, depois de verificar a presença 
dêstes em cada esquadrão, seguia
se o toque de água aos animais, 
que eram puxados, um a um. pe
las praças. 

Os oficiais de dia eram obri
gados a assistir ao pêso, medilla e 
contagem das rações . 

Para que as t~atas de água e 
de rações fôssem começadas ao 
mesmo tempo, o oficial de est•1do
maior devia fazer com que os ofi
ciais de dia se colocassem em seu 
pôsto antes de se ouvir o respec
tivo toque. 

Os oficiais de dia deviam as
sistir à distribuição do capim "' 
da água durante a noite e ní'í.o po
diam se retirar do quartel enquan
to não tivessem feito serrotar e 
cortar todo o capim e mandado 
espalhar o retra1;m sêco nas cava
lariças para cama dos animais. 

O citado regulamento dava 
ainda as horas de distribuição das 
rações e água que, no verão, obe-
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decia à "seguinte tabela, a qual so
fria pequena varíação durante o 
inverno: 

0,30 - capim 
2,00 - capim 
7,30 ,-- milho 
8,00 - capim 

10,00 - água 
11,00 - capim 
12,00 - farelo, fubá, cana, ce-

vada, favas, etc . 
13,00 água 
13,30 capim 
16,00 água 
16,30 - milho - capim 
20,00 - água 
2-0,30 - -capim 
24,00 água 

Por fim, mandava o regula
-mento que, às quintas feiras, tô
das as praças de folga proredes
sem à lavagem das mangedouras, 

CAVALO 

Entre os povos mais antigos, 
o cavalo era respeitado como um 
ser maravilhoso, de origem quase 
divina . Os árabes., por exemplo, 
assim explicam a criação do cava
lo por Deus (segundo o texto do 
Alkorão, o livro sagrado escrito 
por Mahomed, profeta dos isla
mitas) : 

"Deus, depois de ter criado 
pela sua palavra onipotente o céu 
e a terra, os peixes das águas e 
as aves do ar, houve por bem con
ceder ao homem um supremo si
nal de seu favor. Chamou à sua 
presença o vento sul, e ordenou : 

devendo ser escolhida a ocasião 
em que êsse serviço não se com
plicasse com as horas das rações 
e concluia dizendo que da mesma 
forma devem ser lavadas e vascu-
lhadas as companhias e esqua
drões em todos os sábados. 

Como se observa pelo que fi
cou relatado acima, era minu
cioso o Regulamento Geral da Bri-
gada Militar, na época em que a 
Fôrça tomou esta denominaçào. 

Os mínimos detalhes eram pre-

vistos e nos dão conta de como 
decorria calmo o dia de um i"abo 
de couro naqueles idos. 

Uma coisa, l;JOrém, era certa: 
observado rigorosamente tal regíme 
os animais deveriam ser uma ma
ravilha: gordos, lisos, brilhantes, 
sedosos, cabelos e unhas aparados, 
enfim - uma estampa! 

E as praças? 

Bem ... desde que se apresen
tassem vestidas ·~om decência .. , 

O presente de Deus 

condensa-te - quero fazer de ti uma 
nova criatura . O Todo Poderoso 
olhou tôdas as outras criaturas 
que tinha feito e então tomou do 
leão a altiva arrogância, do tigre 
a extrema destreza, do veado a 
velocidade de vento, da gazela o 
olhar ~ terno e expressivo, do cão 
a fidelidade, do elefante a memó
ria, do cisne o colo airoso, do as
no selvagem o pé de ferro - li
gou tôdas estas qualidades e sur
giu o cavalo, de harmônicas pro
porções e de elegante contônr . " 

Para os árabes, portanto, o 
cavalo é um presente de Deus ao 
homem. 
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(!;ii! tc/il\YJl\lLAlffill/1\ 1 
A CAVALARIA E SUA ORGANIZAÇÃO 

. A Cavalaria se destina au cum
primento de missões especiais qiie 
têm lugar antes, durante e · depois 
da batalha. A aptidão ao cumpri
mento de tais missões é devida a 
uma estrutura própria que lhe dá 
a possibilidade de executar movi
mentos de grande envergadura em 
tempo restrito, de realizar· mano
bras largas e rápidas, de comba
ter utilizando meios de fogos po
derosos. 

As missões que lhe são atribuí
das - informar, cobrir e cumba
ter, - representam necessidades 
indeclináveis do Comando; são clás
sicas e serão duradouras como m: 
princípios da guerra. 

Em geral, sôbre o cump:·imcn
to dessas missões se assentam os 
elementos primordiais dos planos 
de operações, isto é, a parte mc.i> 
positiva das buscas de informes, 3. 

liberdade de manobra do Chefe. o 
aproveitamento da oportunidade 
das ações. 

As características da Arma, en
tretanto, não têm a mesma i:.~idcz . 
Elas se transmudam sob o iníluxo 
das alterações do armamento e das 
modificações que, cm conseqüéncia, 
atingem os proce::;·;os de execução. 
, As características atuais são a 
mobilidade, a capacidade monob<·e', 
ra e a potência de fogo -as duas 
primeiras, são tradicionais. Nós as 
encontramos, através da história, 
desde quando a Cavalaria se so
bressaia nos embates elementares 
das guerras da antiguidade a t é . a 
sua imposição definitiva como ins
trumento precioso de prepac-ação, 
acompanhamento e acab;:imento da 

Cap . José C , Menna Barreto 
Lampert 

batalha, nas combinações temerá
rias das campanhas napoleônicas. 
A outra, a potênci'.'I. de fogo, é um 
fator novo. Substituiu de forma 
quase definitiva a potência de cho
que, por uma im.1.:iosição fatal dos 
processos de armamento. Alterou 
sobremodo a organização da Arma 
sem afetar-lhe, en~retanto, as quali
dades essenciais, p0is estas, por sua 
vez, não ficaram intangíveis âs in
fluências do progresso geraL 

Como cada uma dessas três ca
racterísticas, depende de um certo 
número de condiçõ€s materiais par
ticulares, nós est:idaremos o proble
ma da organização da Cavalaria, 
analizando-as separadamente, a fim 
de pôr em destaque os meio:; com 
os quais cada uma concorre. hoje, 
para o conjunto complexo da Ar
ma. Assim: 

I - MOBILIDADE 

A busca de informes, a cober
tura ou a intervenção na batalha, 
qualquer que seja a forma sob a 
qual se apresentem, impõem, sem
pre, à Cavalaria, esta condi.;ão ca
pital de execução: agir em tc,mpo 
útil, oportunamem e . 

Nas operações de Cavalaria, tô
da a perfeição que se ressinta tlo 
mínimo retardo é inútil, pois com
promete de forma irremediivel os 
resultados esperados. As ações de 
Cavalaria devem ser instantâneas, 
pois, antes de . tudo, ela é a Arma 
dos períodos de crise. 

Na maioria dos casos, as mis
sões recebidas não comportarr; fol 
gas de tempo para uma pl'epnru -
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ção completa. Eis por que o.:; Che
fes de Cavalaria devem estar aten
tos à tôdas as eventualidades e o 
trabalho de previsão deve ser cul
tivado como um verdadeiro hábito. 

Entre nós, o principal fator da 
mobilidade está ainda na vetocida
de e resistência dos cavalos. En·· 
tretanto, a motorização, que já é 
uma realidade, reune às vai1tagens 
ainda não superadas dos elementos 
a cavalo, os benefícios de maior 
rapidez e velocidade dos engenhos 
mecanizados, instituindo a forma 
mista - elementos hipomóveis e 
motorizados de resultados já 
comprovados na última guerra. 

II-- CAPACIDADE MANOBREíRA 

A capácidade manobr~ira da 
Cavalaria consiste no aproveita
mento, num; sentido útil, da sua 
mobilidade e da sua potência de 
fqgo . Esta combinação lhe dá as 
seguintes propriedades: 

- "uma rapidez e -;.ima flexi
bilidade de manobra que fo.e per
mitem modificar ràpidamente a 
sua direção e o seu dispositivo, 
combinando o movimento com o 
fogo e tornando possível: agir por 
surpresa, reconhecer o inimigo e 
tomar o contato numa larga fren
te; passar fàcilme:P..te da ação ofen
siva à defensiva e vice-versr.; ofe
recer uma resistência à um ata
cante que avança rompendo o com
bate bruscamente para lhe opor 
nova resistência numa outra posi
ção; esclarecer-se e cobrir-se a si 
mesma". 

É indispensável dizer que o 
aproveitamento desta caractenstica 
só é possivel sob proces5os de exe
cução especiais nos quais a micia
tiva tem um papel relevante --- em 
regra, para compensar a pobreza 
de meios, a Cavalaria explora a 
sua aptidão e manobra em todos 
os sentidos e por todos os meios, 
principalmente com a preocupação 
de obter iniciativa no desenca
deamento do combate. Jamais de
ve ceder ao adversário esta van
tagem. Bem comandada, é ela 
quem decide da oportunidade dos 

ataques; impõe-nos, quando a sur
presa lhe assegura a possibilidade 
àe um sucesso; esquiva-se a êles, 
depois de ter feito o immigo pe1·
der tempo, tatear, montar um ata
que, se teme o perigo de um afer
ramento. 

Se ataca, empenha-se numa 
larga frente e abrevia os prelimi
nares do combate reali:.mndo uma 
ação instantânea com o máximo de 
meios sôbre um ponto sensível. 

Na defensiva, alia-se aos cortes 
do terreno, às cobertas, e desen
cadeia os seus fogos de inopino, à 
feição desmoralizante das embos
cadas, rocando, ao mesmo tempo, 
suas reservas para ações ofensivas 
de grande aparato. Utiliza a astú
cia sob tôdas as formas. Em regra, 
não pode empregar ós processos do 
combate da Infantaria, o que seria 
a sua perda. Suas ações são instan
tâneas, enérgicas mas de pouca du
ração. O seu fogo tem o efeito pas
sageiro das fogueiras de palha: vale 
pela instantaneidade do que pelos 
resultados materiais que produz. A 
sua grande fôrça, tanto na ofensi
va como na defensiva, está no par
tido •que sabe tirar da sua ativi
dade,' e sua mobilidade, cujos efei
tos inquietantes aparecem, so'::>re
tudo, no domínio psicológico. modi
ficando, incessantemente ,as situa
ções e paralizando os meio.> inte
lectuais do Comando inimigo, para 
influir, profundamente, sôbre o mo
ral de suas tropas a ponto de im· 
pedi-las de aparar, pela man0bra, 
os peri?os que as ameaçam. 

Sendo a Cava:aria po;;suidora 
de todos os elementos necessários 
para viver e combater isoladamen
te, está ela dotada de capacidade 
de manobra. 

III - POT~NCTA DE FCGO 

Até 1914, a forma normal do 
combate era pelo choque, à arma 
branca. 

Na última guerra, a Cavalaria 
só realizou êstes lances de bravura 
no quadro restrito dos pequenos 
escalões e em condições muito par-

Cont. na pag. 12 
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EQUINO UULTUR& 
Poldros de Uorridas 

Cel. Dorival Muniz Rei;; 

e alimentos, não poderá e não de-
Dia quinze de Novembr,, pró- verá haver qualquer economia, 

ximo ,em CAMAQUÃ, será reali- devendo serem empregados e u
zada uma grande "Penca" para sados, os melhores possíveis, p ois, 
poldros puro sangue de corrida, só assim, teremos, aos dois anos, 
registrados, idade de dois a1~os, "Poldros" com base e saúde de 
sem mudanças das pinças, peso li- ferro, feitos , vivos, fortes e enêr
vre, largada de fita, em óOO me- gicos, com bons aprumas, caJcifi
tros e sem reserva. cados, lindos tipo.> e belas estam-

É esperado com vivo e vibran- pas, com perspectivas de futuros 
te entusiasmo, o desenrolar desta campeões e aptos a resistir com 
formidável festa hípica, pais, até vantagens, sem maiores perigos pa
a presente data, já consta C()r.1 ra a saúde, longos trabalhos de 
mais de trinta animais inscritos a passo e trote, e, também, galopa
dez mil cruzeiros o "Dente". das para fôlego e resistênci.P., bem 

Aos dois anos de idaà.e, fei- como, rigorosos e violentos "flo
tos a primeiro de julh.) de cada reios" rápidos e necessários, ao re
ano hípico, um puro sangue de cor- lógio. 
rida, já pode e é até aconsei.hável, A "Equino Cultura", é na ver
estar em excepcionais condições dade, um negócio compensa·.:!or e 
para competir, com completo êxito, lucrativo, entretanto, exige ernprê
em igualdade, entre animais de go de grandes capitais, em repro
mesma idade, principalmenb, com dutores caros e de procedênr~rn con
peso livre e em distâncias curtas. firmada, de família de exem-

Aos dois anos, um "De.,;para- plares ganhadores da mais alta 
dão" a mais ou a menos, só fará classe. 
bem ao futuro puro sangue de alta Nos estabelecirr.entos modelos 
classe, será uma oportunidade onde e especializados h êste coniplexo 
demonstrará, francamente, uma ramo de atividades, não pode e 
"Pontinha" de suas prom~ssoras não deve haver experiéncias ou 
aptidões e tão esperadas qualidades improvisações ,tudo é estudado e 
de um futuroso e útil corredor de previsto com antecedência e em 
pista. , tempo útil. 

Todos nós sabemos que o feito Não é negócio para hón.ens 
brilhante de um "Nene'', de dois pobres, curiosos ou aventureiros; 
anos, depende, positivamente, em êsses não devem nem pensar em 
oitenta por cento, tj.a maneira co- dedicar-se à Equinv Cultura, excep
mo passou sua "juventude" no to, em sociedade, onde poda.ri ha
HARAS; aí teremos, indiscutível- ver capital, ao contrário, vamos 
mente, uma ótima credencial, um deixar esta tão agradável ativida
valor real e concreto, do hcmem de, para os home:::is ricos, abasta
dedícado, entusiasmado, traba1ha.- dos, entusiasmados, cbrajoso"S . evo
dor e evoluido ::onhecedor do difí- luidos e de sorte. 
cíl ramo que é a "EQUINO CüL- Um bom dono de "Ha:ra""· so 
TURA" . deseja animais selecionados p•)t'-

Na vida do pnro sar~gue de que seu objetivo é produz!!' r .id:> 
corrida, tudo o que diz respeito ao vez melhor em qualidade e valor, 
confôrto, em remédios, fortii'tcantes a fim de formar o sólido uninc ll' 
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"Criador" e conseguir preços cada 
vez mais elevados para seus exem
plares produtos . 

Em um "Haras" em condições, 
nada falta, tudo é confôrto e cui
dado, é um verdadeiro "paraiso 
na terra", os homens encar.c·egados 
do estabelecimento, são seleciona
dos entre os melhores e pos~.uem 
virtudes próprias, a fim de. fàcil
mente, zelarem e cuidarem de tão 
preciosa e valiosa criação. 

Todos nós sabemos · que, um 
poldro, criado até aos dois anos, na 
miséria, na economia, comendo pas
to verde e farelo, alfafa ordinária 
e milho catetão, jamais poderá 
competir, em igualdade de condi
ções, com esperança de êxito, com 
outros poldros cr~ados no cr),nfôr
to, com medicamPntos e;:;peciais, 
fortificantes próprios e variacos 
alimentos: leite, gemada, cenouras, 
farinha de carne e ósso, cangica 
ou milho quebrado, aveia preta, 
trigo, alfafa e verdes selecionados 
ou rações de equino-sano etc etc .. . 

Qualquer cavaló de corrida, 
criado e cuidado na miséria e sem 
higiene, seus resultados e seus fei
tos futuros em pista, serão sempre 
negativos, prejudiciais e anti-eco
nômicos, tudo porque, neste espor
te, só os fortes, resistentes e ve
lozes, vencem, elewmdo o bom no
me do "Haras". 

Aos dois anos, vencer uma ·cor
rida rápida de quinhentos metros. 
não é fácil, depende de mi..:itos e 
variados fatores, entre estes. o im
portante é possuir o poldro uma 
filiação de pai e mãe velo<:es, e 
também, os cuidados especializados 
que recebeu até aos dois anos 
pois, todos sabemos que, amansa~ 
mento, adestramento, educadio e 
treinamentos, inicia-se desde -o dia 
em que nasceu o ' 'bichinho". 

Deixar um poldro loucc•, ner
voso, verde, cheio de baldas qual
quer um homem malvado e igno
rante pode, mas, preparar em coa
dições de largar bem e correr me
lhor, é um assunto um pou.co sé
rio, porque exige do homem vas
tos conhecimento'>, além de h2.tili-

dade, calma, segurança, serenidade, 
energia e bondade. 

Todo o bom compositor e pre
parador de cavalo de corrida, sa
be quão difícil é deixar em cnndi·· 
ções, um puro sangue aos dois 
anos de idade, longa é a caminha
da, muitas são as observações. fis · 
calizações, vigilâncias, cor;trôles, 
durante sua serena preparação e 
metódico treinamento. 

Educação na fita, bôa largada 
e correr em linha reta no centrGI 
do trilho, é o essencial em per
cursos curtos e rápidos, e;ntretanto, 
um poldro manso, educado, flex i
onado, adestrado, bem trei:iado e 
em forma invejável, só é consegui
do em longo tempo, com muita 
paciência, trabalhos calmos e to
dos os cuidados . 

Criar um ou1·0 sangue bom, 
não basta cru-zar um M_E~JL"É1Vi 
com BIRDSHOP ou um CI-tESTER., 
FIELD com uma COTIARA. espe· 
rando um fenomenal "MAJOR" ou; 
uma veloz "DIADEMA"; não, ê~se 
resultado em Poldros de dois anos, 
é uma prova de que houve gnm., 
de gasto, muito suor, longo t r a·· 
balho e, principalmente, dedicação, 
capricho e entusiasmo do pro· 
prietário. 

Eu lembro que a Poldra "DIA, 
DEMA", no ano pRssado, n a can
cha de CAMAQU.A. tendo só vin
te e três meses de idade, venceu. 
a grande penca, fazendo o assom· 
broso tempo de vinte e tre;: se
gundos em quatrocentos metros, 
sendo, hoje, êste <mimal, um dos 
mais velozes da i.dade, em ativida
de no Hipódromo da Gávea, no Rio 
de Janeiro. 

Êste ano, em CAMAQUA, a 
distância será de 500 metro,: e es
peramos menos de vinte e nove se-· 
gundos para a distância, J,Jojs. fi
lhos de um Meuién, New Year, 
Alcazar, Chesterfield, Confes'> Ben
gali, Don José, etc, bem c~·iados 
e treinados, podem baixar, na can
cha dêsse Município, até ao;; vin
te e oito segundo.:;, isto púrque, 
sangue, classe, vel.ocidade e, prin
cipalmente, donos não lhes faltam. 
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BATALHA DE TUIUTI 

Oração proferida pelo Sr. OTHELO ROSA 

membro do Instituto Histórico Riograndense 

por ocasião dos festejos de aniversário desta 

Batalha. 

Monumento ao g1'Ctnde Genaal Osô1·io, na P1·1J.r;a Sen ado1· Florêncio 

em P ôl'fo Aley1·e 

Não me trouxeram, de certo, ção, e muito menos na análise da 
à esta tribuna, na generosidade de batalha de Tuiuti, travada na ma
um convite muito honl'oso, para nhã de 4 de maio de 1. 866. 
que eu me detivesse na descri- Do feito militar, da ação guer-
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reira, melhor . dirão guerreiros e 
militares, afeitos aos delineios e 
compreensão da arte difícil dos 
combates. E já o fizeram, hoje, 
no boletim há poucos instantes 
lido . 

Uma batalha, porém, - e ma
ximé quando das proporções da 
de Tuiuti, não constitui apenas um 
evento de natureza rigidamente 
militar. A sua ação desborda, irra
dia-se, projeta-se sôbre a existên
cia inteira da nacionalidade, que 
nela venceu, ou que nela foi ven
cida. As suas consequências, em 
um caso, como no outro, compre
endem, tôda a vida dos paizes que 
nela tomaram parte, e reca!i.,m, as
sim, sôbre a existência, o destino 
de um povo inteirq, de cujos di
reitos, de cujas aspirações, de cu
jos interêsses, o soldado foi o in-

. térpr ete e o defensor, no campo 
revôlto da peleja. ' 

Tuiuti parece-me, é um exemplo 
frisante e ~loquente disso; quando, 
ás 15 horas da tarde do dia 24 de 
maio, a batalha terminava, o des
tino dos contendores estava defini
do. Quebrara-se o mito da inven
cibilidade do exército paraguaio, 
que Lopes encrustara no espírito 
de seu povo, valente e infeliz. A 
derrota era o preságio sinistro .do 
drama de Aquidaban. E a vitória, 
em . contra-partida, dera ao Brasil 
e seus aliados a consciência das 
próprias fôrças, certeza de um 
desenlace, que poderia tardar, por 
um conjunto terrível de circuns
tâncias contrárias ,mas que se tor
nara, desde aquêle momento, ine
vitável e fatal. 

Tem assim Tuiuti, no rosário 
de combates e batalhas duramente 
feridas no decurso da guerra do 
Paraguai, um relêvo especial, um 
significado altíssimo: mais do que 
uma vitória militar foi a chave 
maravilhosa de muitas vitórias, o 
prenúncio magnífico do dia em que 
voltariámos à paz, tendo outorgado 
a um povo que a tirania esmaga
ra, os benefícios da liberdade e da 
justiça, ideais porque combatera-

mos durante 5 anos de privações, 
de sofrimentos, de sacrifícios huma
nos e materiais . 

Nobre e justa ,portanto, a ce
rimônia cívica que neste momento 
nos congrega em derredor da es
tá tua do legendário Osório, o gene
ral sem medo que comandou nos 
campos de Tuiuti ... . .. Nobre e 
justa a evocação patriótica, que 
neste instante se realiza, por inspi
ração das altas autoridades militares 
dos bravos que combateram e mor
reram, modelarmente ' fiéis ao seu 
dever, na refrega tremenda de 24 
de maio. 

Em verdade, nós, os gaúchos, 
sentimo-nos orgulhosos pela ho
menagem de hoje, pois ela visa, 
como figura central, um gaúcho 
autêntico como Osório,. expressão 
soberba dos predicados guerreiros 
do seu povo, que êle encarnou me
lhor do que ninguem. 

Mas o Rio Grande do Sul, 
fiél à memória de seu filho egré
gio, orgulha-se dele porque êle, 
em Tuiuti, foi a alma, a vibração, 
o í~peto do gaúcho, em defesa da 
Pátvia comum, ao serviço do Bra
sil. Não nos fechamos .no egois
mo da glória · límpida e alta de 
Osório, tão límpida, tão alta que 
levou o nosso nome à imortalida
de, nas refulgências imperecíveis 
de uma gló:r;ia nacional, mas que
remos, como êle o quereria, nas 
excelências de seu coração, sem
pre aberto e leal, rememorá-lo om
bro a ombro com todos os seus he
róicos companh.eiros de armas 
com todos os brasileiros valoroso~ 
que a seu lado honraram e enal
teceram o Brasil. 

Porque, senhores, o campo 
tumultuoso da batalha de Tuiuti 
foi uma expressão comovente e 
singular da unidade brasileira. Se 
sôbre êle passava o pala do gaú
cho Osório, nas suas arremetidas 
fulminantes, e a própria legenda far
roupilha, na brigada ligeira do ge
neral N etto, bem perto estava o 
cearense Antônio de Sampaio, o 
Ch~fe intrépido que fez da sua 
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3.ª Divisão de Infantaria o centro 
admirável de uma resistência que 
nada conseguiu quebrar, e que 
seria substituido, quando ferido 
pela terceira vez, pelo catarinense 
Jacintho Machado de Bittencourt; 
logo adiante, desenhava-se o tipo 
marcial e esguio do baiano Argô-. 
lo, aquêle que iria ser, nos lances 
da "dezembrada", o braço direito 
do insigne Caxias; e mais além, 
via-se a figura v-8.ronil do pernam
bucano Vitm;.ino Carneiro Montei
ro, lado a lado com o veterano 
Soares de Andréa, português de 
nascimento. A Nação Brasileira, no 
seu passado e no seu presente, ali 
estava; e foi a Nação Brasileira 
que venceu. Guarda o Rio Grande 
do Sul, no armorial de seus bra
zões, um título de honra: o de ha
ver um gaúcho comandado ofici
ais e soldados de tal porte e valen
tia. E hoje, na hora em que presta
mos aos herois de Tuiuti a mais 
expressiva e alta das homenagens 
nós, os gaúchos, que conhecemo~ 
bem a grandeza da alma do le
gendário Osório, queremos recor
dar, num preito de veneração e 
de justiça, um a um dos batalha
dores excelsos que, seguindo o pa
la de Osório, como os franceses 
seguiam o penacho branco de Fran
cisco 1, inscreveram na nossa histó
ria militar a página fulgente da vi
tória campal de Tuiuti. 

Mas, senhores, não basta evo
cá-los. Desta cerimônia cívica, que 
as altas autoridades do Exército 
Nacional do Estado promoveram, 
com a mais feliz inspiração patrió
tica, é mistér arrancar uma lição 
e um exemplo para nós, os brasi
leiros de hoje. 

Que nos ensinaram os valen
tes de 24 de maio? Que os homens 
devem colocar, além de tudo e 
acima de tudo, os seus deveres em 
relação à Pátria. Se ela está em 
perigo. cumpre ao homem, para res
guarda-la e salvá-la, sobrancear os 
seus próprios instintos, os seus in
terêsses individuais, as suas mal
querenças, o seu confôrto, até o 
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apêgo à vida, e tudo oferecer à 
Pátria, para manter-lhe a integri
dade e a honra. Os valentes de 
Tuiuti tinham, no espírito e no co
ração, claro e poderoso, um senti
do de Pátria. Sabiam o que lhe 
deviam e nobremente, corajosamen
te, resgataram a sua dívida cívica. 

Lutaram ,sofreram, morreram, 
de olhos fitos no futuro do Brasil. 
Não lhes importou o próprio san
gue, pois que êsse sangue seria a 
sementeira abençoada da grandesa 
e do destino da nacionalidade. 

Que seja para nós, senhores, 
a herança sagrada dos bravos de 
Tuiuti, êsse sentido de Pátria, que 
os levou ao sacrifício e à morte e 
que nós tenhamos ao menos a co
ragem de reconhecê-lo, estamos per-
dendo . .. .... . 

Reconheçamos, sem temt>r do 
futuro, sem o pânico da covardia, 
mas com a frieza de quem verifica 
fatos incotestáveis e certos, que 
aquêle sentido de Pátria, puríssimo 
e alto, que inspirou os nossos ante
passados, já não brilha e se afirma, 
com a mesma intensidade e a mes
ma fôrça, na alma do povo brasi-
leiro. · 

Tenhamos a dignidade salva
dora de uma penitência, e depois 
dela, porque somos disso capazes, 
iluminemos o nosso presente com 
as lições magníficas do nosso pas
sado. 

Não é só na guerra que as na
cionalidades travam batalhas deci
sivas: na paz também há momen
tos em que os povos precisam mo
bilisarem os espíritos e braços, 
pensamentos e corações, para levar 
de vencida inimigos perigosos e 
contumazes. E o Brasil, nesta hora 
presaga e escura, no silêncio e na 
calma aparentes, empenha-se em 
combate rijo e áspero e precisamos, 
todos nós, com farda ou sem far
da, estar atentos ao clarim de co
mando para cumprir o nosso dever 
de cidadãos. 

O inimigo está à vista: é ur
gente enfrentá-lo combatê-lo, e 
vencê-lo. "É a degradação moral, 



Julho de 1955 

que ameaça a estruti:ra dos nossos 
sentimentos, que esta matando e:i:n 
nós aquele "brio antigo _d?, cumpri~ 
pontualmente a obrigaçao , _que ,foi 
0 lema de nossos ancestrais; e o 
espírito, corruptor e malsão, da in
disciplina, invadindo todos os c~m
pos da nossa atividade, desarticu
lando a nossa unidade espiritual, 
sufocando em nossos corações tôda 
a capacidade de renúncia e de ab
negação; é a dissolução do princípio 
de autoridade, essencial ao ritmo 
da exist ência coletiva, e dia a dia 
mais gr àvemente comprometido pe
la fraquesa, pela desídia, pelo 
horror à r esponsabilidade; é um 
individualismo, absorvente e frio, 
que ameaça de frente a homoge
nidade nacional, p;ropiciandó o sur
to de classe e de castas, a se de
gladiarem esterilmente em torno 
de competições pequeninas e va
sias ; é o espírito de negativismo e 

· de indiferença que macula, em 
grande parte, a própria mocidade 
brasileira, que supõe, no mais gra
ve dos enganos, que desdenhar da 
Pátria é uma atitude de elegância 
mental, e que descrê dos valores 
morais da vida, sem refletir que 
desprezar esses valores é mutilar a 
vida humana nó que tem de no
bre, de puró, de superior e de fe
cundo; é a preocupação, quase 
mórbida, do confôrto e da riqueza 
material, desorientando os espíritos 
e as almas e levando-as a concep
ções morais errôneas, dolorosamen
te frágeis: é issó tudo, e algo mais, 
que está creando no Brasil um pa
norama desolador e árido que os 
homens de bôa vontade e de cons
ciência limpa, solidários em torno 
da Pátria, precisam combater e 
derribar; para construir a grande
za e r esguardar a h onra da nacio
nalidade ,numa luta sem trégua e 
sem descanso contra êsses inimi
gos solertes. que a cercam e que a 
ameaçam na sua substância vital. 

Senhores ! 

Os promotores da cerimonia 
cívica de hoje deram-lhe uma be
leza expressional de símbolo. Aí 

estão, montando guarda à estátua 
do grande Osório, numa ilusão qua
se perfeita que as fardas do tempo 
abrem nos nossos olhos, os cava
larianos do Herval, os infantes de 
Sampaio, os artilheiros de Mallet, 
os engenheiros de Villagran Ca

brita. 
Se no mármore dessa estátua 

pudesse pulsar um coração ,como 
não bater ia ,neste momento, como
vido e alacre, o generoso coração 
de Osório . . . Revendo os seus ve
lhos companheiros de peleja; re
cordando, talvez, as faces serenas 
daq1!eles que para todo o sempre 
fecharam os olhos, à sombra sa
grada da bandeira do Brasil, en
tre o estridor dos canhões e das 
cargas de cavalaria; relembrando 
"as atitu~es verticais, dignas, so
branceiras, dos oficiais e soldados 
que a seu lado teceram os fios san
grentos do triunfo, como não pulsa
ria o grande coração de Osório, de 
sau~ade pelos seus incomparáveis 
irmãos de armas, de orgulho pelo 

que foram e pelo que fizeram . . . 
Soldados de Osório, de Sam

páio, de Mallet, de Villagran Ca
brita: se diante de vós ,nesta hora 
de veneração e de justiça, não po
de mais pulsar o coração de vosso 
Chefe, batem, pelo dele, os nossos 
coraç_ões . E porque fostes gran
des, em vez de simples e sonoras 
palavras, assum irei convosco, em 
n ome das gerações atuais, um com
promisso de honra: n a batalha de 

paz, havemos de ser forte como fos

tes na batalha de guer ra. A lição do 

vosso sacrifício não será perdida: ha

vemos de lutar pelo Brasil, como lu

tastes; e havemos de vencer, com 

o Brasil. como vencestes. 
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o CARRETEIRO 

O carreteiro, paciência cami-
nhante, desbravador audaz de no

vos caminhos, é um dos tipos ca
racterísticos do interior do Rio 
Grande do Sul . Sob os sulcos de 
terra, traçados pelas rangentas ro
das da carreta, vai deixando em 
sua passagem a repetição das vir
tudes e anseios do homem do pam
pa: paciência, resignação e liber
dade. 

O turista quando, por entre as 
coxílias verdes amarelas, onde as 
frondosas árvores parecem querer, 
em sua pequenêz, alcançar ac; al
turas imedidas dos céus, se depara 
com o quadro de um carreteiro 
acampado, parece sentir, também, 
correr em sí um pouco do sangue 
farrapo de 35 . É que êste incerto 
habitante do solo gaúcho, na sin
gelesa de seus gestos, trás aos 
olhos interessados do visitan-.e o 
que de mais regional há em nossa 
terra, desde os mais longínqüos 
tempos . 

Vestido de bombaxas, camisa 
das mais variadas côres, chapéu 
de largas abas, calçando botas, ten
do na cintura a guaiaca, onde 
guarda o dinheiro e tem a faca , e 
no pescoço um lenç_o, que qur.ndo 

J. Fernando S. Cruz 

vermelho trás-lhe a lembrança mui
tas vezes do tempo de moço em 
que, em 93, enfrentou aos "mllicos" 
como colorado. O carreteiro tira 
a canga opressora dos animais que 
vão pastar no potreiro ou bebe
ricar no riacho, que corre mansa
mente por entre o mato. . Ergue 
um montículo de gravetos e lenha, 
deita-lhe fogo colocando sôbre êle 
um tripé, onde dependura a cha
leira de ferro, encarvoada pelo 
uso. A água ferve para o chimar
rão. É durante o "amargo" que 
êles, reunidos em grupo, sentados 
sôbrc as pernas ou sôbre seus pe
legos, narram, em sua pitoresca 
linguagem, os "causos" mais ex
tranhos ocorridos . Segue a refei
ção que é composta, na maioria das 
vêzes, de arroz carreteiro, isto é. 
arroz cozido com charque, que é 
carne salgada e :>ecada ao sol . 

De sua fértil imaginação em 
histórias, nem :;empre verídicas, 
mas sempre ouvidas com interêssc 
e satisfação, saem os mais varia
dos nomes para os bois como Ma
lacara, Brasiliero, Pequeno . Sua 
riqueza viaja com êle, pois, gcra1-
mente esta não vai além dos c1bje
tos de seu uso . 
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Quando a rioit.e cai, segura da 
viola e pela escuridão ouve-se e. 
voz do cancioneiro gaúcho que en
toa uma canção onde fala da sau
dade da "chinoca", da beleza de 
sua terra, da bravura de seus ante
passados . A lua, em sua tristeza, 
ªº ver o sentimento da mei.odié. 
parece chorar em lágrimas de ra

ios prateados, iluminando faces en
rugadas pelo passar dos anos e 
fustigadas pelo impiedoso minua
no. O fogo já se extingue e os hór 
mens, cansados da jornada, e.nro
lam-se nos ponchos para o sono 
desejado. 

E no outro dia, bem cedo. 

quando o sol não se mostrou -O.e 

todo por detrás das colinas, o car

reteiro segue seu caminho. Acom

panhado do cusco, amigo insepa

rável, inicia a subida do lançante 

da estrada. E continuará assim 

por muito tempo, na sua trajetó

ria heróica pelo pampa, até que a 

morte o leve à outras paragens. 

Neste dia, porém, o pago perderá 

um desbravador e a Pátria gar.ha

rá um glorioso capítulo para sua 
história . 

!Jlfleu Cígarro de PaLha 

Horácio Paz 

Meu cigarro de palha - bom amigo 
com que prazer aspiro a tua essência, 

porque sei que proseando a sós contigo 
vou matando as saudades da Querência. 

Tua fumaça que eu solto quando sigo 
cruzando os campos da reminiscência, 

é o quente bichará no- qual me abrigo 
dos golpes do minuano desta ausência. 

És a fôlha lendária, escrita a fogo, 
que gitarda muitos feitos do meu pdgo 

num simbolismo são e sem arrôgo . .. 

Por isso, com prazer te aspiro e trago, 
sempre que necessito um desaf ôgo 

que amenize o meu tédio de índio vago .. . 
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80 
I éyro Ferreira 

O céu está negro, até parece que uma imensa tropilha passou por 

uma estrada de terra sôlta, deixando tudo envôlto na polvadeira. Aqui 
do alto da Casa Rural, com os olhos perdidos no horizonte, como que 

procurando alguma cousa lá onde o céu se junta com a terra, vou con
templando a chuvinha que vai batendo no lombo desta velha Pôrto Alegre. 

Ela é macia, quente, mansita como cordeiro novo, vai caindo si

lenciosa e inofensiva Cuêpucha! mas para um gaúcho longe do pago, 
ela é pior que uma negada de estribo de uma china; parece que lhe 

laçaram pelo meio e vão cerrando, de vagarito, apertando-lhe o cora

ção, e o indio sofre .. . sofre a mágua de estar longe daquilo que é tu

do em sua vida. 

Recordações da querência amada vão se cruzando em sua alma 

triste, cada vez lhe guasqueando mais o coração, e êle bombeando os 
telhados sujos e molhados do casarêdo, pega a relembrar sua última 

volteada pelo pago: "o dia estava bem assim, as nuvens galopeavam no 
céu como um estouro de tropa. . . ia amassando o barro de um corre
dor que se perdia pelas coxilhas; o aguaceiro vinha das bandas da ci

dade, batia-lhe pelas costas; um ponche guapo, descendo-lhe desde o 
pescoço, ia se esparramar das cruzes até as ancas de um tostado-ruano, 

que cada vez pe!lia mais rédeas. Troteava de vagarito e ia faceiro pois 
daí uma légua e pico a cachorrada da estância daria o sinal de sua 

chegada, e um trago de canguâra gostosa lhe escorregaria pela guéla, 

abrindo caminho para o amargo á beira do fogo. . . E cutucava o tos
tado, assobiando uma modinha sentimental ... " 

E nessa altura, novamente cái na realidade, com a barulheira de 

" um bonde que passa e se lembra que está numa cidade, no mêio do 
luxo, onde. cada um ostenta um fino impermeável, ou toma um luxuo

so 48. E assim, enquanto a chuva vai caindo, o índio, sentindo um 

grosso nó na guéla, bandeia a porteira do pior potreiro da estância do 

seu pensamento, onde estão invernadas as tropilhas da saudade e da 
tristeza ... 
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EVOLUÇÃOdaARTEdaGUERRA 
nos &éculos XVIII e XIX. 

A guerra, contingência das fra
quezas humanas, tev'1 sua doutri
na em constante evolução, em cons
tante aperfeiçoamento no decorrer 
dos decênios e dos séculos. Essa 
evolução é de~orrente do instinto 

. de defesa e de sobrevivência, tão 
apegado à natureza humana. 

Entre aquela multidão de indi
víduos que em tôclas as épocas fi
zeram a arte da guerra evoluir, 
há alguns, entretanto, que pela sua 
situação dentro da contingência 
histórica ,mais se acentuaram . As
sim, na Antiguidade, temos qua
tro pilares onde se apoiou a arte 

da guerra no conceito antigo: Aní
bal, Alexandre, Carlos Magno e 
Júlio Cezar . 

Nos chamados Tempos Mo
dernos, novamente a arte da ·guer
ra veio se apoiar em quatro pi
lares: Gustavo Adolfo, da S11écia; 
Frederico II, da Prússia; Vauban 
e Napoleão Bonaparte, da França. 

Na Idade Contemporânea sur
giram outros: Moltke, Lundendorff 
Hindenbourg, Foch, Joffre, Rom: 
mel, Zhukov, Patton, Eisenhower, 
etc. 

É evidente que a evolução da 
arte da guerra está ligada direta
mente ao progres~o material e eS·· 
piritual: conquistas da ciêncip. e 
capacidade industrial. Assim. o 
aparecimento de altos .fornos e a 
produção de ferro com abundân
cia e a preço ba1xo transforrr.ou o 
armamento e a munição. Dos pro-
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Cap José Carlos de Souza Franco 
Professor no CAO 

jéteis de pedra usados até 1520, 
passou-se a usar projéteis de ferro. 

Nos séculos XVIII e XIX, Gus
tavo Adolfo, com sua organização 
militar; Vauban com suas fortifi
ca~õcs; Frederico II com sua ma
nobra tática e estratégica; Napo
leão ·Bonaparte com su~ n"Jlidez 
de ação e a concepção de dividir, 
}Nra combater, foram os elemen
tos básicos onde se assentou tôda 
a evolução doutrinária da arte da 
guerra na chamada Idade Moderna. 

. Com a extraordinária evolução 
da ,técnica da Idade Contemporâ
nea, a arte da guerra ainda evo
luiu mais, como são exemplo as 
duas guerras mundiais . 

Vamos focalizar neste artigo 
a figura de Frederico II, rei da 
Prússia, como um dos pilares em 
que, na Idade Moderna, se assen
tou a evolução da arte da guerra. 
Frederico II escreveu um Trata
do de Tática em versos branco.:; 
convencido de que assim a assim1: 
lação dos ensinamentos seria maior. 

Comentaremos aqui alguns dês
ses versos e mostraremos que 
aquilo que constitue hoje doutri
na aceitável por todos, no terreno 
d~ tática, já era objeto de cogita
çao dos chefes militares, há mais 
de duzentos anos. Vejamos, por 
exemplo, o conceito do princípio 
da oportunidade de ação e 0 mo
do do chefe executar determinada 
idéia de manobra nos seguinte3 
versos de Frederico II: 

Oont. pag. 29 
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MOTO MECt\l\JIZJ\tf\O 
Luiz Santos Martins - Cap. 

Servindo no 2º 'R. Rec. Mecanizatlo 

A par da Infantaria, Artilha
ria, Engenharia e da Cavalaria 
Hipo, temos, hoje, no Brasil, a Ca
valaria Móto Mecanizada que até 
o presente momento, por suas ca
racterísticas em tudo semelhan
te a Cavalaria Hipo, é uma parte 
que trabalha paraJ.elamente com a 
Arma Montada. É de se notar 
que a Móto Mecanização no fü:a
sil ainda se encontra num períocto 
de formação uma vez que suas de
ficiências ainda são em grande 
número, como inexistência de tê
de de estradas apropriadas ao des
locamento de viatul'as pesadas, pos
sibilitando no màximo o aproveita
mento das características de velo
cidade e mobilidade, fundan1entais 
da arma blindada; recursns pró
prios e quantidade suficiente para 
restabelecimento de nossas viatu
ras, pois, o combu::;tível e o óleo 
empregados dependem ainda em 
grande parte de importação ape
sar dos grandes esforços dirigidos 
no sentido da exploração do pe
tróleo nacional; os próprios moto
res das viaturas, apesar de j:í ter
mos fábricas de motores, dependem 
ainda do estrangeiro para a sua 
montagem uma vez que não fabri
camos blocos de motores; quanto 
aos sobressalentes é de se notar 
que ao importarmos as viaturas, 
estas vieram acompanhadas de so
bressalentes, mas, o desgaste de 
material obrigou-nos a consumir as 
peças sobressalentes e hoje temos 
que fabricá-las uma vez que as 
fábricas estrangeiras de origem já 
não fabricam estes tipos de viatu
ras e conseqüentemente as peças 
sobressalentes . 

Se fizermos um parelelo entre 
a Móto Mecanização no Brasil e 
nos Estados Unidos da América do 
Norte verificaremos que lã a or·· 
ganização de unidades blindadas 
teve por finalidade a guer1·a fora 
do continente americano, isto é , 
na Europa, onde as estradas são 
bôas e em grande número bas
tando dizer que E:m poucas horas 
de viagem se vai de um pais~ a ou
tro, além disso possúi o norte c;me
ricano grandes jazidas petrolíleras 
que são exploradas em larga esca
la o que lhes permite um reabas
tecimento seguro e uma reserva 
de combustível e óleo suficientes 
às suas necessidades em tet:!po de 
paz ou de guerra. 

Torna-se ainda para o · ameri
cano, muito menos dispen-lioso 0 

transporte para fora do continente 
de viaturas e combustível do que 
o transporte de animais que exi
ge um maior cuidado e um lorra
geamento dispendioso, em grande 
quantidade e em condições de ser 
utilizado; tais fatos não acontecem 
no Brasil uma vez que no,,;sos ma
iores cuidados são ex atame nte com 
possíveis guerras no próprio conti
nente sul americano e por essa ra
zão não podemos extinguir a Cava-
laria Hipo para a organização em 
escala muito maior de uma cava
laria móto mecanizada, podemos 
isto sim, pensar na ampliação da 
arma blindada ao lado da cavaia
ria Hipo, pois, as deficiências de 
estradas, 'dificuldade de aqmsição 
de material e combustível noc; le
varão sempre rnl'' guerra, ao em
prêgo do cavalo. 
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De uma maneira geral a moto 
mecanização no Brasil compreende 
unidades motorizadas, unidades me
canizadas e os serviços, ou sejam, 
depósitos de móto mecanização, 
parques e unidades de manutenção. 

Pôr unidades motorizadas com
preendemos àquelas que são dota
das de viaturas utilizadas para o 
transporte de pessoas e de mate
rial num curto e~paço de tempo pa
ra as proximidades de mirnigos; 
é de se notar que estas viaturas não 
são dotadas de armamento e não 
têm característica .> de combate ser
vindo somente para o transporte 
do pessoal que ;rá combater à 
pé, tendo uma certa seme!hança 
com a infantaria, motivo porque 

.Infantaria . . . 
Continuação pag. 27 

"As armas, os cavalos, e soldados, 
O bronze fulminante, os férreos 

globos, 
A honra das nações sós não sus

tentam; 
É preciso saber o como e quando 
Pru~ente capitão dêles se serve. ' 

Lendo o Tratado da Tática de 
Frederico II, encontram-se passa
gens que deixam perceber que no 
formidável exército que organizou 
na Prússia, o melhor do mund'> no 
seu tempo, as cousas não anda
vam bem para os oficiais subal
ternos, a ponto de Frederico II 
aconselhar o seguinte: 

"Prezai tão glorioso exercício . 
Êste o primeiro p?.sso da vitória· 
Não temais que nos postos subal~ 

ternos 
A trêmula velhice vos alcance . " 

O conceito moderno de segu
rança aproximada, com o estabe
lecimento de vanguardas e postos 
avançados de combate, já preconi
zado no Tratado de Tática de Fre-
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há quem a denom;ne de infanta
ria transportada. Nas unidades me
canizadas já não ?.contece o me5rno 
sendo as viaturas dotadas de ar
mamento e de característica~ de 
combate como blindagem, potên
cia de fogo, maneabilidade e vdo .. 
cidade o que permitem o comba
te do pessoal embarcado. 

No próximo artigo a ser pu
blicado, falaremos de maneira mais 
detalhada sôbre unidades motori
radas e mecanizadas, quanto a or
ganização etc. e em outros, ainda 
faremos um estudo sôbre as via
turas atualmente empregadas, fa
zendo referência à parte téenica 
quanto aos motores atualn ter:.te 
utilizados . 

derico II, como i:e depreende dos 
seus versos: 

"Na· Vanguarda postai contra ac; 
~urpresas 

Em tôda a frente corpos avançados." 

E finalmen.te, para não fugir 
ao objetivo dêste artigo, vamos ci
tar aqui, através dos versor; de 
Frederico, o Grande, o alto con
ceito em que era tida a Infanta
ria, já naquela época, quando a 
Cavalaria, há pouco saída da Ida
de Média, ainda cónservavGi os 
fulgores das justas e dos torneios: 

"A resoluta, audaz infantaria 
Todo o terreno serve: outeiros 

prados, ' 
Desfiladeiros., bosques, penédias; 
Com passos arrogantes e ligeiro.>, 
Os campos atravessa, rompe os 

matos; 
As trincheiras franqueia, escala os 

montes, 
E com igual partido, igual vantagem, 
Acomete ou defende os vários postos 
Em que se acende o férvido con-

flito." 
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~· , 
CRIMINALISTICA 

O VALOR DA CRIMINALÍSTICA 

A investigação criminal, !lão é 
mais hoje a resultante simples do 
"faro" policial, tornou-se, por im
posição do progresso humano qua
se que uma ciência. com métodos 
positivos e experimentais, proces
sos eficazes e praxes progressistas. 
exigindo de quem dela é incumbi
do uma soma enorme de conheci
mentos, os mais variados, desàe a 
antropologia até a sociologia, sem 
esquecer a medicina legal, a físi
ca, a química, a soliciologia e até 
mesmo os princípios fundamentais 
do Direito em seus vários ramos. 

Prefacia~1do ::ua obra "NO
ÇÕES DE MEDICINA LEGAL E 
POLíCIA TÉCNICA", assim se 
expressa Faria Júnior: - "O cri
me é sombra de civilisação e de 
progresso; e , assim sendo, os cri
mes agora são verdadeiramente ci
entíficos, revestidos de mistério e 
de técnica. O trabalho não é igual 
ao de antanho; evoluiu, é feito 
com arte aprendida nos romances 
e na cinematogr:ifia descriteriosa; 
justo é que tenhamos policiais ca
pazes para enfrentarem criminosos 
hábeis e imaginásos. . . Precisam 
êles conhecer bem os crimes e 
melhor ainda seus executadores" . 

Pelo Maj. Barros Martins 
Prof. do CAO e CFO. 

Isto, posto, 'ii.inguem mais, de 
bom senso, ousará negar as gra
ves responsabilidades intelectuais e 
morais que repousam sobre os om
bros dos que abraçam, como pro
fissão, a árdua e espinhosa função 
policial, servindo à uma instituição 
tão nobre por seus fins, mas mui
tas vezes mal compreendida e até 
mesmo vilependiada. 

O surto progressista que im
pulsionou a ciê!lcia duranle o 
transcurso do século XVIII e que, 
por certo, continuará a alimentar 
a sêde de saber da humanidade, 
jamais poderá parar, nem tão 
pouco reduzir o seu rítmo. Pelo 
contrário, interesses de tôda ordem, 
forçam, dia a dia e cada vez mais, 
o homem a prosseguir, no terre
no das pesquizas, a esmiuçélr, a 
devassar até o mais profundo re~ 
côndido, todos os setores das ciên
cias e da vida humana, no afâ de 
encontrar a causa ou as causas de 
todos os fenômenos, desde os de 
ordem meta-física até os de ordem 
sociológica, com 0 objetivo fu11da
mental de ou eliminar os seus efei
tos, evitando os possíveis prcJm
sos ou aproveitá-los, dominá-los, 
e condusi-los para a mais fácil rea-
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lização de seus desejos e a con
cretisação de seus ideais. Com tais 
objetivos o homem vai até ao sa
crifício da própria vida num es
fôrço heróico do qual, também 
fuuitas vezes, uma parte da socie
dade humana se é!proveita, desvir
tuando o sentido da ação, para 
empregar os re:5ultados de todo 
êsse esfôrço, de ':Ôda essa dedica
ção e de todo êsse heroísmo, em 
objetivos malignos e prejudiciais 
a seus semelhantes. 

Verifica-se, então, com a mais 
profunda tristeza, que a vulgari
sação das artes mecânicas, o aper
feiçoamento técnico científico dos 
vários setores dos conhecimentos 
humanos, não proporcionaram, co
mo seria justo, apenas modifica
ções nos domínios da economia, da 
ordem social e política, mas al

. cançaram outros setores, desper-
tando cupidez nos mal intenciona
dos, visto como os mestres das 
ciências não guardam ávaramente 
o seu saber, permitindo que 03 re
sultados de seus esforços e de seus 
estudos, se constitua em mono
pólio de alguns. Antes, pelo con
trário, distribuem perdulàriamentc 
tudo que conquistam através dos 
livros, de sorte que não apenas o.> 
bons e os bem intencionados usu
fruem os benefícios decorrente:s de 
suas conquistas e de seus labores. 
Uma outra parte da organização so
cial, pequena é verdade, que não 
devia existir, mas que as próprias 
contingências da vida em socieda
de gera, também se aproveita e 
essa pequena parte, que são 03 

criminosos, que '-'ivem fora da lei, 
buscam o auxílio dos recursos qlif:· 
lhes proporciona a ciência, par.<J 

empregá-los na realização de seus 
atos criminosos, dando-lhes aspec
to de verdadeira 11ção técnica, com 
o objetivo de tomá-los indecifrá
veis, dificultando assim a desco
berta e, em conseqüência, ~ugindo 
a ação da Justiça. 

O grande e insigne mestre 
Afrânio Peixoto já escreveu "A 
criminalidade dos grandes centros 
urbanos é culta, engenhosa, bem 
apercebida dos meios e · conheci
mentos de fazer mal, oriundos da 
própria ciência que os dá a todos 
liberalmente, e, portanto, lhes ca
be por igual, a sociedade tem, pois, 
de se preparar por meios idôneos 
contra êsses terriveis inimigos, os 
criminosos profissionais". 

Perdendo o crime as suas pri
mitivas caracterfaticas de violência, 
para tornar-se di>simulado, subtil, 
disfarçado e até engenhoso, não 
podia a sociedade quedar-se inér
me, tinha que reagir para comba
tê-lo, através do órgão a isso des
tinado: a POLíCIA. Tornou-se, en
tão, imperioso que a Polícia, aban
donando também os velhos méto
dos e processos dP. combate ao cri
me, ' se valesse dos recursos da 
ciência para com êles, em igual
dade de condições, travar um t•om
bate com possibilidades de vitó
ria. Para isso, como é óbvio, é 
necessário que o organismo poli
cial seja dotado de elementos téc
nicamente preparaà.os e capazes de 
no · silêncio dos laboratórios, utill
sando métodos e -processos cien
tíficos, revelarem a pista e o in
dício - latente deixado sempre no 
local do crime e, assim, a prova 
concreta, indestrutível e irrefutá
vel que esclarece e desmascara. 

Cont. na pag. 38 

CIÊN - ( (Biologia, Tipologia, Psicologia (Interessando a 
CJAS (De obeservação (Psiquiatria, Psicanálise, Socio- (Criminologia 

DO ( (logia, Ciências Morais 
HO ( (Medicina Legal, Física, Química 

MEM (De aplicação Odontologia, Ci~ncia Peniten- (Interessando a 
(ciária, Engenharia (Criminalística 
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CLUBE FARRAPOS 
INAUGURAÇÃO DO "GALPÃO CAÚCHO" 

Foram inteiramente coroados 
de êxito· os festejos levados a efei-
to pelo Clube dos Oficiais da Fôr:
ça, na data de 29 de Junho, por oca-
sião da inauguração do recanto 
tradicionalista "GALPÃO GAÚ-
CHO", terceira etapa dos trabalhos 
a que se propôs realizar a atual 
Diretoria. 

O programa, organizado da 
maneira mais variada e atraente, 
repercutiu intensamente na Socie
dade Portoalegrense, atraindo as 
atenções gerais para o Clube Far
rapos. 

Já na quinzena que precedeu 
a inauguração, o prestigioso ór
gão da imprensa gaúcha "a Hora", 
fez uma reportagem do "GAL
PÃO", espalhando por todo Rio 
Grande, o trabalho executado pe
lo Clube no setor tradicionalista, 
provocando grande número d e 
manifestações de aplausos da "gen
te gaúcha". 

Momento em que era prestada a 
continência , regulamentar ao Exm.0 

Sr. Go:vernador do Estado 

Dia festivo e de glória para 
o Clube Farrapos, servindo tam
bém, para mostrar .ao Rio 'Gran
de, o espírito empreendedor da nos
sa oficialidade e o desejo de man
ter bem vivas as tradições de nos
sos antepassados, causa eficiente 
de nossa formação moral. 

Nas últimas horas da véspera 
de 29, compareceu nossa reporta
gem, num serviço de "curiosida
de", à sede do Clube, ficando em
polgada com o que observou e, já 
então, adquirindo a convicção de 
que seria uma festa ímpar no se
tor tradicionalista e que o "gal-
pão" não teria igual no gênero 
em todo Rio Grande. Perto de 30 
homens trabalhavam ainda com
pletando a obra, enquanto a equi
pe do churrasco trabalhava afanosa
mente, preparando-o para 1. 500 
pessoas conforme cálculo proce
dido. 

Retiramo-nos anciosos pelo dia 
seguinte e vibrando intensamente 
com a incansável Diretoria do 
Clube. 

29 de Junho - Já nas primei
ras horas da manhã grande era o 
movimento em direção ao Clulie. 
Fomos surpreendidos com a efi-
ciência do contrôle do trânsito, 
onde se faziam pi;esentes diversos 
Guardas da Diretoria de Trânsito, 
e uma equipe de . praças da Fôrça, 
servindo de indicadores para os 
carros, até o local especialmente 
destinado para seu estacionamen
to. 
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Ao entrarmos nas dependên
cias do Clube estimamos uma pre
sença de 800 pessoas, isto apenas 
ás nove horas. 

O entusiasmo era sadio e con
tagiante, apresentando-se todos ale
gres e numa espectativa sempre 
crescente. Logo após chegaram as 
autoridades especialmente . convi
dadas, quando então ouvimos os 
dobrados da Banda acusando a 
honrosa comparência do Exmº Sr. 
Governador do Estado, Eng. Ildo 
Meneghetti. Já anotáramos a pre
sença do Exmº Sr. Secretário de 
Obras Públicas Maj. Eng. Eu
clides Triches, do Ilmº Sr. Cel. 
Ildefonso Pereira de Albuquer
que, D. D. Cmt. Geral da Briga
da, do Ilmº Sr. Cel. Raimundo 
Lins de Vasconcelos Chaves, D.D. 
Chefe de Polícia, do Ilmº Sr. Pre
sidente do I. P. E., e grande nú
·mero de outras autoridades. 

Dando cumprimento ao pro
grama foi iniciada a prova hípica, 
dedicada ao Exm0 Sr. Governador, 
apresentando-se grande número de 
cavaleiros em adestradas monta
rias. O concurso hípico foi reali
zado no tipo Prova Americana ar
rancando continuados aplausos da 
numerosa assistência. Após uma 
bela demonstração d&? perícia hí
pica, dos melhores cavaleiros da 
Capital, pertencentes ao Country 
Clube, ao glorioso Exército Nacio
nal e à Brigada Militar, sagra
ram-se vencedores, os Aspirantes 
Djalmo Dorneles, Cel Gerson Bor
ges e Cap Wolmy de Missões Bo
corny, todos da Brigada Militar. 

Sob espectativa geral, foi pro
cedida após pelo Cap. Wolmy or
ganizador dos festejos, a apr~sen
tação dos cavaleiros gaúchÕs, ins
critos para as diversas provas gau
chescas, alvo da curiosidade de 
riograndenses que nunca haviam 
presenciado tal acontecimento. As
sim, com intensa vibração dos 
presentes foram realizadas as pro
vas de "Concurso de rédeas" e 
"Apanhar a argolinha", partici
pando cavaleiros dos Centros Tra-

dicionalistas "35", da Capital, e "20 
de Setembro" de Montenegro. As
sistimos, nestas provas, lances ar
rojados, quedas de cavaleiros, mui
ta energia e entusiasmo. Foram 
vencedores, respectivamente, os 
gaúchos do "35" Jorge Bohrer e 
Ronaldo Lessa. 

Terminada a parte do "gaú
cho e seu cavalo" foi procedida a 
inauguração do "Galpão", iniciada 
com a parte cívica do hasteamen
to das Bandeiras Nacional, Rio
grandense e do Clube. O Pavilhão 
Nacional foi hasteado pelo Exmº 
Sr. Governador sob os acordes 
marciais da Banda, sendo coroado 
com uma vibrante salva de pal
mas. Tremulou a Bandeira Bra
sileira no mastro do "Galpão" de
mostrando que mesmo o nosso Re
gionalismo é voltado no sentido 
da Pátria . O Sr. Cmt. Geral e 
o Presidente do Clube, hastearam 
após, respectivamente, as Bandei
ras Riograndense e do Clube, tam
bém sob intensa vibração. 

O Sr. Presidente. Cel. João 
Lúcio Marques, anunciando o mo
mento da inauguração, deu a pa
lavra ao Secretário, Ten. Emílio 
João ' Pedro Neme, a fim de pro
nunciar o discurso oficial. 

Neste discurso expressou-se o 
orador dizendo sentir-se sumamen
te honrado o Clube dos Oficiais 
ao receber em suas dependências 
as autoridades constituídas do Es
tado e do Município, na ocasiao 
em que a Diretoria procedia a inau
guração do "Galpão Gaúcho". Re
feriu-se aos antigos Presidentes do 
Clubé, destacando os Céis Walter 
Perachi de Barcellos, Gerdano de 
Abreu e Milton Gomes da Silva. ' 
Disse, que o problema do Clube 
sempre se constituiu na sede pró
pria, sendo que, somente em 1950, 
na operosa administração do Cel. 
Milton Gomes da Silva, foi plane
jada efetivamente a utilização do 
atual terreno do Clube, então per
tencente à Brigada Militar. Ressal
tou principalmente a operosidade 
e o dinamismo do atual Presiden-
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O Secretário do Clube Farrapos, Ten. Emílio João Pedro 
Neme, prommciando o discurso oficial. 

te, o ilustre Cel. João Lúcio Mar
ques, verdadeiro artífice das o
bras já realizadas pelo Clube, des
tacando-se a dc:zação do terreno, a 
construção da sede social e do 
"Galpão Gaúcho". como também, 
o substancioso auxílio de Cr$ .... 
733. 000,00, tudo conseguido é ver
dade graças a boa vontade do ex
Governador, Exmº Sr. Gen. Er
nesto Dorneles, da Assembléia Le-
gislativa e do ex-Cmt. Geral Cel. 
Venâncio Baptista. Destacou tam-
bém a satisfação do Clube em ve
rificar que o Exmº Sr. Eng. Ildo 
Meneghetti, D. D. Governador do 
Estado e o Ilmº Sr. Cel. Ildefon
so Pereira de Albuquerque, D. D. 
Cmt. Geral da Fôrça, vêm se ma
nifestando verdadeiros amigos do 
Clube. Finalmente, dirigiu-se aos 
Centros de Tradições oferecendo o 
"Galpão". como ajuda ao seu opor
tuno e valioso trabalho de manu
tenção das tradições gauchescas . 

Terminado o rápido 'discurso, 

o Sr. Governador do Estado, sob 

intensa salva de palmas, cortou a 

fita simbólica, entregando ao Rio 

Grande, mais êste recanto tradi

cionalista. 
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Procuramos anotar as impres
sões gerais dos que entravam no 
"Galpão" e só ouvimos expressões 
entusiásticas à obra inaugurada, 
atestando da oportunidade do em
preendimento da Diretoria. 

Após um movimentado chur
rasco, foi dado prosseguimento ao 
programa com a parte que mais 
fez vibrar àquelas 2. 000 pessoas, 
qual seja, danças folclóricas, tro
vas e declamações gauchescas. As
sitimos ao Centros Tradicionalistas 
"35" e "20 de Setembro", com suas 
lindas e atraentes "prendas" e seus 
"guapos" gaúchos, reviver as dan
ças do interior do Rio Grande. 
Foram quase quatro horas de puro 
gauchismo. Anotamos o compare
cimento do Exmº Sr. Dr. Manoel 
Sarmanho Vargas, D. D. Prefeito 
Municipal de Pôrto Alegre, home-

. nageado pelo Clube, com o pro
grama da tarde. 

Compareceu também aos feste
jos, uma representação do Centro 
de Tradições "Quero-Quero" do 
município de Esteio, por intemédio 
de seu Patrão e do "Chirú das fa
las", Sr. Ayrton Rossari, o qual 
usando da palavra, explicou os mo-
tivos de não participarem das dan
ças ,ao mesmo tempo que apresen
tou cumprimentos ao Clube Farra
pos, pelo seu empreendimento. 

Infelizmente "São Pedro" não 
respeitou nem seu dia, fazendo 
cair a partir da meia tarde, um 
chuvisqueiro. Mesmo assim perto 
de · 500 pessoas permaneceram nas 
dependências do Clube ,no inter
valo das 18 ás 21 horas, quando 
foi iniciada a última parte do pro
grama, sendo queimada · uma fo
gueira e, após, dado início ao "bai
le gaúcho". 

Diversos instantâneos da brilhante festa do Clube Farrapos 
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Representação do Centro de Tradições "Quero-Quero", 
do Município de Esteio. 

· A abertura do baile foi feita 
com danças folclóricas executadas 
pelo "35" e 20 de Setembro", pas-
sando-se em seguida as danças em 
geral, que tiveram grande afluên
cia, prolongando-se até a manhã 
do dia seguinte, sempre de forma 
animada. Compareceram ao baile 
o Exm0 Sr. Governador e o Ilmº 
Sr. Cmt. Geral da Fôrça, que es
tiveram acompanhados na mesa 
das autoridades pelos Ilmºs. Srs. 
Chefes do Estado Maior Geral, Ten. 
Cel. Manoel Monteiro de Oliveira 
e Chefe da Casa MiÍitar, Ten. Cel. 
Olavo João Urquia Castagna, per
manecendo no Clube até a madru
gada. 

A alegria, a vibração e o en- · 
tusiasmo dêste baile, foram trans
mitidos a todo o Brasil e Rio Gran-
de, pelas ondas da tradicional Rá
dio Farroupilha, atraindo sôbre o 
Clube, as atenções de milhares de 
pessoas. A festa foi filmada pelo 
Serviço Especial da Fôrça, devendo 
o filme ser passado em tôdas as 
Unidades. 

Eram 5h30' da manhã do dia 

30 de Junho, quando a reporta

gem da "BRIGADA GAúCHA" 

retirou-se da sede do Clube Far

rapos, plenamente satisfeita com o 

lhe fôra dado observar, servindo 

esta reportagem para atestado do 

sucesso ímpar alcançado pela Dire

toria, nesta oportunidade. 

Outro instantâneo das festi

vidades 
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O Snr . Negro e D. Negra eram gatos pretos. O Negrinho era o 
seu bébé. ~le também era preto, só tinha uma mancha branca no pei
to e olhos amarelos que pareciam verdes no escuro. Seu papai e sua 

. ;m~mãe amavam-O muito. ÀS vezes êle era um gatinho manso e OU

tras, não . 
Quando era pequenino, dormia perto do pêlo quente da mamãe, 

ml\s quando ficou maior, tinha uma cestinha, só para si, em que se en
colhia e dormia tão socegado como você. na sua caminha. 

Quando o Negrinho era um pequeno bébé, não fazia nada senão 
dormir e comer, exatamente como todos os bébés. Mas quando ficou 
um pouco mais velho começou a querer sair da sua cesta e conhecer 
por si mesmo que lugar é o mundo . Queria saber o que era que fa
zia aquêle barulho esquisito, como um zumbido, que êle tinha ouvido 
tantas vezes. Vinha de itm banco de trabalho, no fim da garage onde 
morava. Então queria descobrir o que havia no grande jardim e quem 
era aquela gente que estava sempre passando na calçada. Ele conhe
cia o papai e a mamãe, naturalmente, a Vera Suzana e Sandra Vales
ca, as lindas meninas que levavam leite e carne deliciosa para os seus 
animaisinhos. todos os dias. Vera Suzana e Sandra Valesca carrega
vam o Negrinho e o arranhavam brandamente atraz das orelhinhas 
para faze-lo roncar de contente. O Negrinho pensava que todo o mun
do era bom como as suas amiguinhas. 

Um dia perguntou à sua mamãe se podia sair da cesta e ir para 
o jardim. A mãe disse que quando êle fosse mais velho e mais forte 
podia ir, mas que era um gatinho muito pequenino ainda, para sair. 
Assim, ficou onde estava. 

No entanto pouco depois êle começou a pensar em fugir . Um dia 
que seus pais sairam a fazer compras, Negrinho levantou-se nas per
ninhas vacilantes e pôs uma das patas da frente sôbre a borda da 
cesta. Num minuto pôs fora a outra perna. Já padia ver o gramado 
macio, lugar ideal para os gatinhos brincarem. Com um pulo saltou 
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fora da cesta não pensando mais na recomendação de sua mamãe. Co
mo era divertido ter bastante espaço para brincar. De repente ouviu 
um barulho que nunca tinha ouvido antes. Voltou-se para o lado do 
barulho e achou um animal esquisito correndo em volta da casa. 

- Au-au! disse o animal, correndo em redor do Negrinho. 
Era um cachorro mas o Negrinho não sabia, pois nunca havia visto. 
Experimentou fugir e suas perninhas tremeram . Nesse momento 

Vera Suzana e Sandra Valesca chegaram correndo. Quando viram o 
Negrinho, mandaram embora o cão que se chamava Nero, e carregaram 
em seus braços o gatinho que tremia mesmo que vara verde. 

- A sua mamãe nunca lhe disse para não sair da cesta, quando 
ela não está em casa, Negrinho? perguntou Vera Suzana. 

Então êle se lembrou da recomendação de sua mãe e chorou de 
tristeza por ter desobedecido . 

Sandra Valesca levou-o de volta para a cestinha. Pouco depois 
chegava D. Negra e as meninas contaram para ela tudo o que havia 
acontecido. 

D . Negra como boa mãe que era deu um banho no Negrinho com 
sua língua quente e macia e deu-lhe o seu jantar, e êle enrolou-se co
mo uma bolinha preta e dormiu . 

Criminalística . . 
Continuação pag. 31 

Foi a Crimin3lística que nas
ceu, com todo o seu valôr E: :odo 
o seu poder, definida por um gran
de 1nestre, como ."um con.runto 
de conhecimentos heterogêneos a
dequados á descoberta do d<::lin
qüente e do crime, cogitando de 
variados processos científicos, ser
vindo a uma atividade pré-penal, 
que antecede a execução -Ja lei 
penal". 

Compulsando os anais do 2, 
Congresso Inter:q,acional de Crimi
nologia, alí encÓn'cramos o en:.tme
rado das ciências do homem admi
tidas nesse conclave, através das 
quais podemos bem avaliar a im
portância e o valor da Crimina
lística: -

Sabido como é, que a Polícia 
é órgão de que dispõe o Estado 
não só para manter a ordem, segu
rança e tranqüili<lade pública, mas 
também para elucidar os fatos, 
que, por sua natureza, constituam 
infrações das leis penais, claro es
tá que essa instituição tem por de-

ver primordial ,,,star técnicamente 
preparada para o bom desempenho 
de sua missão, antes de tudo pre
ventiva, dispondo de serviC:ore.:; 
profissionalmente capazes, is to é 
com os conhecimentos científicos 
que interessam á Criminalística, a 
fim de que pos,,çim agir, comba
tendo o crime co'TI. as mesmas ar
mas de que êle dispõe, em tôdas 
as suas modalidades, utilisando 
conscientemente o auxílio que lhe 
podem prestar ::i fisica , a Química, 
a Psicologia, a P sicanálise e tam
bém a Sociología, quando · én.íren
tar o setor refere nte aos costumes. 

Como vimoc;, não é fácil ser 
Polícia. Sua mis;;ão é complexa. 
Para o seu bom desempenho se 
exige uma soma de conhecimentos 
bem vasta enfeixados na modernr. 
Criminalística, CUJO valôr ho~e é 
inconteste, o que nos leva mais 
uma vez a repetir aqui o q11e vi
mos fazendo há vários anos: Só 
DEVE SER POLiCIA QUEM ES
TEJA TÉCNICA E MORALMENTE 
PREPARADO, ISTO É, QUEM PU
DER SER E NUNCA APENAS 
QUEM QUEIRA SER. 
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DEFESA TERRITORIJ\L 
TESE apresentada ao .I Congresso 

Brasileil'o das Polícias Militares, realizado 
em campos do Jordão. pelo Cap. Frederico 
Hodrigues Gimenez, da F. P. de São Paulo. 

UM PROBLEMA A RESOLVER 

As Polícias Militares enfrentam, hoje, um problema comum e se de
batem na procura da solução. 

"Definir sua missão na guerra ,na qualidade de Fôrça Auxiliar do 
Exército, a fim de executar sua missão precípua, orientando-a para _ 
aquela; eis a questão". 

Contando com, apenas ,a vontade de dar modesta cooperaçã_o aos es
'tudiosos do assunto, dada nossa limitada capacidade e, louvando-nos 
~ais na bondade e tolerância dos mais capacitados, apresentamos êste 
modesto trabalho, circunscrito a uma faceta, somente, de tão complexo 
quão palpitante problema. 

Referimo-nos ao seguinte ponto: adaptação e orientação da atual 
Instituição Policial-Militar, visando o desempenho da Missão Eventual, 
através da execução da Missão Perman~nte, sem perda do caráter 
Militar, que a organização deve manter. 

CAPíTULO 1 

O PROGRESSO DO MUNDO NESTE úLTIMO SÉCULO 

Não é exagêro afirmar que, neste último século, o desenvolvimento 
das atividades humanas, em todos os setores e sob todos os aspectos, em 
seu conjunto, superou de muito ao que se _realizou nos demais, desde o 
aparecimento do homem sôbre à terra. 

Em rústico paralelismo ,podemos dizer que todo êsse tempo anterior 
foi o caminho do fogo pelo rastilho de pólvora, e o último século, a 
bomba no fim do rastilho. Nesta última· centena de anos, o progresso 
das ciências foi uma verdadeira explosão. Energia elétrica, eletrônica, 
fissão nuclear, luz, automóvel, avião, rádio, televisão ,radar, jacto pro
pulsão, bomba atômica e de hidrogênio, e inúmeras outras descobertas 
foram o resultado dessa explosão de progresso. 

Outras realizações em prespectiva já se delineam para um futuro 
próximo, graças em maior parte, à ele.trônica, à energia nuclear e ao 
jacto propulsão ,na forma de: - pilhas com energia admiràvelmente 
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duradoura e de fôrça espantosa; bombas assustadoramente potentes, à 
base de cobalto, nitrogênio e azoto; televisão a côres e em três dimen
sões; satélites artificiais e viagens interplanetárias, além de outros em
preendimentos decorrentes. 

Isso tudo sem se contar com as fôrças da natureza, ainda ocultas ao 
homem, mas cuja existência se pressente e que mais dias, menos dias, 
deixarão de ser mistério 1; 

O BRASIL NO CONCÊRTO DAS NAÇÕES 

Como não poderia deixar de ser, o Brasil também despertou da 
letargia geral, e em que pese sua minoripade, já possui grande acervo 
de contribuição ao progresso geral do mundo que conhecemos. Sua 
vastidão territorial, suas incalculáveis riquezas inexploradas, muitas ain
da de existência ignorada, lhe conferem o direito de grandes reali
zações futuras. 

Constitui uma verdadeira reserva na mão de Deus ,para emprêgo 
oportuno, quando assim julgar a Divina Providência. Êsse coração en
gastado no globo terrestre, embora não abrigue sentimentos de con
quista outra, que não seja a do progresso, para o seu próprio pem e o 
da humanidade em geral, não está livre dos olhares cubiçosos de eter
nos conquistadores por instinto, ou por contingências demográficas e 
de outras espécies. 

Imprescindível se torna ,pois, sejam seus filhos bem brasileiros e 
demonstrem seus sentimentos patrióticos, através de ações humanas 
e dignas; através do máximo esfôrço, para resolução dos miríades pro
blemas dêsse jovem torrão, cuja atuação na vida mundial, sob o as
pecto político-econômico, pràticamente se inicia. 

Entre os muitos problemas, um de capital importância é, sem dú
vida, o que se refere à conservação de sua integridade político-econô
mica, em um todo único e indivisível. 

Para garantí-la ,aí estão, felizmente, suas Fôrças Armadas, das 
quais não só os dirigentes, como os demais componentes até o último 
elj!mento, não medem sacrifícios, no louvável intuito de atingir a per
feição profissional e, conseqüentemente, a de tão nobre indeclinável 
Missão. 

Todos os meios materiais e morais que lhes sejam dados, serão pou
cos ante a vital importância de seus encargos. É dever, portanto, de 
todos os brasileiros, olh.ar com orgulho, tratar com carinho, e dar o 
máximo a essas organizações, a quem está confiada a defesa do solo 
pátrio, para que possam se manter coesas, confiantes e eficientes. 

AS FôRÇAS ARMADAS 

O punhado de brasileiros sôbre cujos ombros recai a imensa res
ponsabilidade de guerra e da conservação de um Brasil unido, indivi-
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sível e cada vez mais potente ,nas mãos de s.eus filhos, constitui, como 
sabemos, as Fôrças Armadas, compostas de Exército, Marinha e 
Aeronáutica. 

Tôdas as ações e esforços, todos os pensamentos dessas três orga
nizações militares visam o patriótico fim da defesa da terra, do mar 
e do ar, do nosso imenso torrão natal. 

É lógico que o desempenho integral dessf, missão exige, constan
temente, preparações e eperfeiçoamento e a realização de inúmeras e 
variadas ações de treinamentos, durante a paz, precisando para tanto 
empenhar-se inteiramente nisso, e somente nisso. E assim fazem elas, 
cada uma em seu setor, tôdas em perfeita e mútua cooperação entre sí. 

Visto que as Polícias Militares, por fôrça de lei e da própria or
ganização ,terão de se ligar, mais íntimamente, ao Exército, dos pro
blemas dêste decorrerão em parte os problemas daquelas, daí termos de 
focalizar mais de perto o nosso Exército . . 

AS POLíCIAS MILITARES EM FACE DO ANTIGO EXÉRCITO. 

Não entraremos em considerações sôbre a criação do Exército Brasi
.l~iro, apenas passaremos de leve sôbre a das Polícias Militares. Entre
tanto, devemos esclarecer inicialmente que a denominação · antigo 
Exército, visa somente facilitar a exposição do assunto; assim, antigo 
Exército se refere ao Exército de 30 anos para trás. 

A criação das Polícias Militares,_ deçorreu da necessidade de um 
organismo, potente e de efetivo permanente, para a manutenção da or
dem pública no país, o que além de tudo, permitiria ao Exército da 
época, como era necessário e ainda o é, e com maior razão ao de hoje, 
dedicar-se inteiramente aos problemas de defesa do âmbito nacional, 
fazendo para tal conscienciosa preparação e aperfeiçoamento constante. 

As organizações policiais, criadas para a manutenção da ordem pú
blica, numa época em que o grau de cultura era de maneira geral redu
zida ,e as leis pràticamente inexistentes, pois que prevalecia o direito 
da fôrça e da violência, essas organizações, dizíamos, só teriam a fôr
ça necessária para o cumprimento da missão se fôssem essencialmente 
militarizadas, e, em conseqüência, discipliHadas. 

Injunções econômicas, as mesmas que impediam tivesse o país um 
Exército à altura da importância de sua nobre missão, com armas e 
equipamentos adequados e efetivo suficiente, impediram também tivesse 
o organismo policial-militar, um caráter federal. 

Como tais injunções econômicas, consideradas em âmbito estadual, 
eram diferentes, pois diferentes era o potencial econômico de cada Es
tado, a melhor solução foi dar a cada um a missão de fazer a manu
tenção da ordem com recursos próprios. 

Naturalmente isso foi dentro das possibilidades de cada um, e as
sim, o Estado de São Paulo, por exemplo, foi um dos melhores aqui
nhoados, dada sua maior renda a par de maiores necessidades de po
liciamento. 
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Aconteçeu, então, que· o potencial bélico das Polícias Estaduais em 
seu conjunto, em épocas (desincorporação dos elementos do Exército)' 
suplativa o do Exército ou, pelo menos, o igualava, mórmente em 
relação ao efetivo, o que lhe dava um aspecto de verdadeiro Exército, 
paralelo ao regular, se bem que com características específicas. 

Isso, a princípio, foi até um bem para o país, uma vez que as duas 
fôrças reunidas resultavam numa potência bem apreciável, em con
fronto com os recursos financeiros, em geral. 

Inúmeras vêzes essa vantagem se fêz sentir, em proveito da Nação. 
Êsse bem, porém, transformou-se em mal, quando injunções partidárias, 
decorrente de choques políticos entre os Estados, ou entre êstes e o 
Poder Central, começaram a surgir, ocasionando, por fôrça das circuns
tâncias, desajustes entre as Polícias e o Exército, ou entre elas pró
prias. Como não podia deixar de ser, a solução melhor era, se não a 
de diminuir o poder das Polícias Militares, a de aumentar o poder 
do Exército, dando-lhe os meios necessários para o eficiente cumpri
mento, não só de sua missão específica contra potenciais inimigos ex
trangeiros, como também para agir de maneira a evitar houves§e clima 
para lutas internas . 

O EXÉRCITO DE HOJE EM FACE DAS POLÍCIAS MILITARES 

A situação, hoje, se apresenta de maneira radicalmente diferente. 
Até há uns trinta anos atrás, as Polícias podiam, pelo poderio, desempe
nhar, e por vêzes o fizeram, papel atribuidos ao Exército, chegando a 
constituir, mesmo, pequenos exércitos intercalados naquele . 

A evolução natural do país ,ao lado de imposições político-econômi
cas, se encarregaram de colocar as coisas no devido lugar, ou, pelo menos, 
de canalizar esforços nesse sentido, muito havendo contribuido para isso 
a última guerra em que o Brasil teve participação ativa, e na qual se 
cobriu de glórias a nossa F . E. B., para honra dêste nosso torrão. 

Cabe-nos salientar, neste ponto, que essa guerra, plena de modifica
ções radicais, não só do próprio conceito de guerra, como de princípios 
nas relações internacionais, abriu caminho para muitas outras modifica
ções de caráter social, comercial, industrial, econômico e científico, e 
para a que de mais perto nos interessa: a de de caráter policial-militar . 

Ela trouxe a necessecidade, imperiosa a cada organismo nacional, de 
se adaptar ou se reorgariizar, em novos moldes, condizentes com o novo 
aspecto da vida do após-guerra. 

Quanto ao organismo militar, o problema já está superado, pois 0 

Exército está hoje atualizado, em aparelhamento bélico e instrução, pa
ra ~xercer sua missão específica, dentro e mesmo fora do País, 0 que é 
motivo de orgulho para os brasileiros que amam sua Pátria. 

Inf:l~zme~t: não se pode afirmar o mesmo com referência ao organis
mo pohc1al-m1htar. As Polícias Militares ainda não conseguiram superar 
o problema, embora muitos esforços já tenham sido enviados para êsse 
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fim, por grande parte de seus componentes. 
Inúmeros fatôres impedem a realização do objetivo capital, que 

é a sua integração na missão precípua, para a qual foi criada, sem pre
juizo da que lhe caberá como auxiliar do Exército em caso de guerra. 

Postos em confronto o Exército atual, at4alizado em organização, do
tado de um ponderável potencial- bélico, e as Polícias Militares do modo 
em que se encontram, vê-se logo que aquêle é auto-suficiente para o de
sempenho das missões militares características, não precisando delegar 
a estas iguais missões. Tem necessidade, apenas, do seu concurso em 
ações auxiliares cujo caráter penderão mais para o lado policial. 

MISSÃO AUXILIAR, NÃO MISSÃO IGUAL. 

Para integral e eficiente desempenho da missão que lhe é afeta, ne
cessita o Exército de um organismo auxiliar, tanto quanto possível com 
características idênticas às suas, em organ zação e disciplina, o que vale 
dizer militarizada, para desempenhar inúmeras ações de retaguarda, al
gumas tão importantes quantos as que se desenrolam propriamente nas 
frentes de combate. Algumas dessas ações, em certas circunstâncias, 
·a.ssumem caráter de maior importância do que as da frente, pois seu fra
casso acarreta o fracasso daquelas. Para desempenho dessas missões, 
em proveito das que se desenrolam na Zona de Combate e no Teatro de 
Operações, missões essas que serão desempenhadas na Zona e não raras 
vêzes no próprio Teatro de Operações e,. em certas circunstâncias, na 
Zona de Combate, dadas as flutuações naturais das operações de guer
ra, contra o Exército com as Fôrças Auxiliares . 

Às Fôrças Auxiliares cabem, pois, missões auxUiares, não missão 
igual, pois em que pese sua importância, apresentam características de 
notáveis diferenças quanto aos princípios e à · técnica de execução . 

Por serem de caráter auxiliar, não quer dizer também que tragam 
menos louros a quem as execute, pois, na guerra moderna, tôdas as mis
sões são de mais ou menos igual importância e todos as executam en
frentando os menores perigos. 

Em duas palavras se pode resumir o conjunto de missões que ca
berão às Fôrças Auxiliares em caso de guerra - Defesa Territorial. 

Se refletirmos um pouco, veremos que essa é também a missão pre
cípua e permanente da Polícia Militar. O que acontece é que no caso 
ela se torna mais complexa, maciça, mais exigente, mais ampla, mais 
militar, pois que exige maior violência, maior belicosidade, assumindo 
caráter de ação de guerra, em clima de guerra. 

Assim sendo. é através da Defesa Territorial da paz, que se chega 
à Defesa Ter_!"itorial da guerra. 

E a honra dêsse encargo, dessa não menos . nobre missão, cuja im
portância se evidenciou na última guerra, cabe às Polícias Militares que, 
para cumprí-la. a contento, deverão iniciar desde já o estudo dos seus 
fatôres e, à luz dos mesmos, fazerem os necessários planejamentos. 
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GUERRA TOTAL 

Dissemos anteriormente que a última guerra evidenciou a importân
cia da Defesa Territorial, e vejamos por que. 

Na Guerra Total, está pràticamente excluída a declaração formal de 
guerra, um princípio que já não foi observado na que passou e, natural
mente, não mais o será no futuro, pois o conceito de guerra se modificou 

radicalmente. 
A falta de observância dêsse princípio, da muita elasticidade do pe

ríodcl de tensão diplomática, cuja duração não pode ser prevista, tira a 
certeza de um determinado tempo para a preparação, mesmo dos pre
liminares da mobilização, com a agravante de que esta, hoje, demanda 
muito mais tempo, muito mais cuidado e mais detalhado planejamento, 
dada ~ necessidade de manter a produção. 

Com margem de segurança tão incerta, uma nação só estará em 
condições de neutralizar uma surpreza mantendo, rigorosamente em dia, 
um planejamento de mobilização, mormente\ da indústria de maneira a 
garantir um mínimo de desajustamento na produção, com especialidade 
na de artigos alimentares e de material bélico. ~ 

A manutenção do rítmo de produção é tão importante, que o m1mi
go não se limita mais à destruição de núcleos de resistências, locais de 
concentração de tropas, aeródromos, parque militares, etc . , mas tam
bém, e às vêzes com maior intensidade, de estabelecimentos fabrís, de
pósitos, entroncamentos importantes de vias de transportes, estabeleci
mentos agrícolas, grandes plantações de cereais, etc. enfim, parque in
dustrial e agrícola de maneira geral, fazendo com que todos ·sintam o 
seu pêso, diretamente, em seu próprio "habitat" . Visa com isso ,não só 
destruir, dificultar, desajustar, como também desmoralizar, estabelecer o 
pânico, o terror, e obter em pouco tempo a rendição. 

Antigamente a Zona do Interior, e mesmo a Zona Administrativa, es
tava a salvo de investidas diretas do inimigo. o perigo aparecia somen
te na Zona de Combate. 

Não era nada lisongeiro, então, embora em missão importante, ser
vir na retaguarda. 

Hoje, porém, não acontece o mesmo, visto que o perigo vai com igual 
intensidade aos confins do teatro da guerra, por meio de vários enge
nhos, e às vêzes com maior intensidade até, através dos bombardeios 
aéreos e da ação dos sabotadores e terroristas. 

O adversário, hoje, não visa apenas ganhar a guerra. Visa ganhá-la 
dentro do menor prazo possível. Por êsse motivo ela é tanto mais des
tridora, quanto menos demorad~. 

Destruição indiscriminada, em massa, de velhos, mulheres e crianças, 
ataques generalizados, sem exclusão de hospitais, escolas, colégios, abran
gendo cidades inteiras, eis o meio de mais rápido efeito. 
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Daí a necessidade de um elemento militarmente organizado, discipli
nado, eficiente, especialmente preparado ,para evitar maior alcance de 
ação destruidora inimiga, por meio de preparação psicológica do povo, 
treinamento de contingentes civis para missões de defesa passiva, extinção 
de incêndios, ocupação e guarda de postos chaves, ações antisabotadoras, 
chefias de equipes de salvamento, de orientação da evacuação, instalações 
de hospitais de emergência, reparos de instalações de grande importância 
para a vida coletiva, repressão aos assaltos e crimes em geral, ações _de 
guerrilheiros etc., e., enfim, imediata solução dos problemas, graves e 
de grande envergadura, que fatalmente surgem, simultâneamente. 

É claro que o Exército, podendo contar com as Polícias Militares, 
perfeitamente em condições de se desincumbir da missão, uma vez que 
vai agir em seu "habitat", com largo conhecimento do ambiente dos pon
tos críticos, dos costumes, da deficiência, da localização de objetivos im
portantes, ·dos meios de fortuna com que se poderá contar, etc., etc., é 
claro, repeti7nos, que o Exército não vai diminuir seu poder combativo a 
ser empregado na Zona de Combate ,com o desvio de parte de sua tropa, 
a fim de executar as missões de retaguarda, a grosso modo acima referidas. 

E de que outra forma aproveitarão as Polícias Militares? Lançando-
. ~s em missões essencialmente táticas, na Zona de Combate, ·onde por 
certo menos renderão, pois que sua formação não foi baseada no mesmo 
grau de especialização do Exército? Seria mandar o pescador apagar 
incêndio e o bombeiro pescar. 

Que outros elementos estarão ou deyerão estar em condições de 
executar essas missões de Defesa Territori:;il, além das Fôrças Auxiliares? 

Em guerras passadas, qualquer elemento válido, arrebanhado no mo
mento, atenderia perfeitamente às circunstâncias, poi~ era o bastante or
ganizar um serviço de vigilância, um policiamento preventivo e mesmo 
repressivo de emergência ,cujas deficiências pouca influência teriam no 
desenrolar do conjunto das operações. 

No regime de guerra total, porém, é muito mais sério e exigente o 
problema, e sua insolvência a contento, pode causar completo fracasso na 
frente de batalha. 

A formação de um contingente especializado na Defesa Territorial 
é provàvelmente mais difícil e demorado- do que a formação de uma 
unidade para · combater através dos campos. 

Há a considerar a necessidade de planejamento e treinamento, a 
fim de limitar as conseqüências de bombardeios, previsão de ações e 
fôrça a fim de conquistar, ocupar e defender pontos chaves em mãos de 

· 5ª coluna ou de simpatizantes ativos do adversário, e previsão de ações 
de maior envergadura contra uma possível invasão vertical, cuja exten
são não se poderá prever. 

Muitas dessas ações exigirão o emprêgo de tática especializada, ba
seada em estudos aprofundados e objetivos das operações em localida
des e bosques; das ações de guerrilhas, etc., aliada a um conhecimento 
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detalhado , do local da ação. Enfim, uma tática especialmente Policial
Militar. 

Essa especialização poderá ser conseguida com eficiência compro
vada, durante uma longa prática de serviço Policial-Militar de rotina, 
cujo planejamento tenha sido de maneira a proporcionar aptidão para 
o desempenho da missão de Defesa Territorial, através da missão pre
cípua e permanente. 

Claro é que os elementos da Defesa Territorial não 'estarão sozinhos. 
A defesa propriamente dita será feita por elementos especializados, tais 
como a que se refere às defesas anti-aérea, anti-carro, etc . , mas a coope
ração dos elementos já radicados na região será valiosa e de certa for
ma imprescindível. 

Haverá ainda os problemas de apôio longístico em que, de grande 
valor será o auxílio da Defesa Territorial, aos órgãos de Suprimento do 
Exército. 

CAPiTULO n 

DE COMO ATINGIR O 2º OBJETIVO, ATRAVÉS DO 1° 

Do que já sabemos, do que foi exposto, de observações e estudos 
feitos,deduzimos que a missão da Fôrça Pública será, em síntese uma 
só, porém, dividida em duas partes, sendo uma de execução mediata, 
ocasional e incerta, de duração imprevisível. 

As duas partes podem ser resumidas em Manutenção da Ordem 
Pública dentro do Estado, fazendo cumprir as leis, na paz ou na guerra, 
- sendo o seu conjunto denominado de Defesa Territorial . 

A Defesa Territorial em sua 1 ª parte, isto é, na paz, é rotineira, 
sem grandes novidades ou outras imposições, além das que decorrem 
dos fatôres naturais da evolução, em seus múltiplos aspectos. 

Em sua 2ª parte, ou seja na guerra, é idêntica à primeira, porém, 
executada em ambiente de guerra, sob injunções as mais variadas, em 
meio a grandes flutuações, movimentos em massa e agitações de tôda 
espécie, do que resultam problemas de todo jeito e tamanho ,todos êles 
demandando soluções urgentes e ultra-rápidas, a despeito d~ inúmeros 
fatores, negativos e de incontáveis obstáculos, cada qual mais complexo. 

Na paz, os inimigos da lei são inúmeros, porém, dispersos, e na guer
ra se elevam à potência n. e emassados. Além disso, mesmo os bem in
tencionados, quando em pânico, só poderão causar dificuldades, e grandes, 
se não estiverem psicológicamente preparados para determinadas situações. 

O povo brasileiro, e como tal, o paulista, por não ter, felizmente, 
passado pela dura prova de uma guerra total, não sentiu ainda em seu 
próprio "habitat" o_ terrível efeitO material e moral de um bombardeio (e, 
oxalá, nunca o sinta)!. 

Por isso m~smo, não sabemos se feliz ou infelizmente, pouco vis
lumbre tem de como isso poderá ser enfrentado. É preciso, pois, prepa
rá-lo para tal, e muito bem, prep'aração essa que, material e psicolàgi-

;_ 46 -



Julho de 1955 

camente, só é viável na paz, e em longo período de paz, devendo ser 
feita, haja ou não previsão de guerra futura. . 

Essa preparação não se inicia ensinando o povo a se conduzir du
rante um bombardeio aéreo, não; isso já é o corolário de longos traba
lhos. A verdadeira base para tal só será obtida ensinando-se a massa 
a cumprir rigorosamente a leis. Só um povo respeitador das normas 
que regem sua vida no conjunto social, estará preparado para uma 
segura e eficiente conduta na guerra . Na 1ª parte da missão da Fôrça 
Pública, cabe-lhe executar essa preparação . 

Na 2ª parte cabe-lhe controlar e orientar a conduta do povo, ante 
as contingências da guerra . 

Mas, perguntarão afinal, como dar cabal desempenho à 1 ª parte da 
missão e chegar, através dela, à 2ª? 

É muito simples a resposta, e aqui vai ela. Executando a 1ª parte 
da missão! Sim/ porém, executando-a como deve ser executada: objeti
va, planejada e eficientemente. 

Ah! até aí está tudo claro, mas como? A resposta à êsse "como", é 
que "são elas". 

É necessário antes de mais nada fazer-se um confronto entre certos 
· detalhes da primeira parte da missão, e seus correspondentes n'a 2ª par
ie. 

É isso que tentaremos fazer . E o faremos partindo da 2ª parte 
para a 1 ª, considerando para exemplo o caso de uma guerra ideológi
ca, e ventilando apenas os pontos mais .salientes. 

ia FASE 

A -Preliminares de guerra. Tensão diplomática em fase aguda. Pre
visão de início das hostilidades sem formal declaração de guerra, for
malidade essa não mais observada em casos anteriores. Rumores de in
vasão. Por terra? Por mar? Pelo ar? As informações são confusas, não 
pG',rmitindo dedução segura . Daí a impossibilidade de medidas de gran
de alcance. 

O Exército empenhado em concentração e preparação dos seus efe
tivos. Aviação de reconhecimento em grande atividade. 

A defesa anti-aérea pronta a entrar ein ação, tomando posições es
tratégicas para a defesa da Capital. Tropas aéro-transportadas em con
dições de se locomover para qualquer ponto do País. Em tôdas as ca
pitais tudo se passa em idênticas circunstâncias . Tropas motorizadas, con
centradas em vários pontos da periferia, dispersão necessária, dada· a pre
visão de bombardeio, aguardando apenas ordem e deslocamento . 

Al - A Polícia Militar, já à disposição do Exército, executando a 
lª missão que lhe cabe, ou seja, ocupação e vigilância dos pontos críti
cos de valor militar, das grandes cidades e estabelecimentos de medidas 
de defesa passiva, em ligação com os elementos da defesa ativa, e já 
alertada para desencadeamento oportuno do plano de prisão e evacua
ção de elementos suspeitos. 
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CORRESPONDÊNCIA NA 1ª PARTE DA MISSÃO 

Classificação e estatística dos pontos importantes nos casos de greve 
e de distúrbios políticos. Prisão de responsáveis e pertubadores da or
dem. Planos para ocupação dos estabelecimentos de indústria bélica ou 
de fácil adaptação para tal, pontos críticos de valor tático, depósitos de 
material, principalmente dos de classe I, III, e V, oleodutos, refinarias, 
usinas, centros de comunicações. Prisão de sabotadores e desordeiros. 
Elaboração de quadros estatísticos sôbre a espécie de elementos que po
derão se tornar suspeitos, tais como cabeças de greve, agitadores, deso
cupados ,etc., para melhor aquilatação das medidas necessárias à prisão 
em massa, reunião, evacuação dos mesmos. 

2ª FASE 

B - Mobilização em marcha acelerada. Preparação dos· convocados. 
Bl - As Fôrças Auxiliares, cooperando com o Exército na mobili

zação industrial, econômica e agrícola, de forma a manter o rjtmo da 
produção, para o que é necessária a conservação dos elementos realmen
te indispensáveis e da classificação dos substituíveis, pelo tempo ne
cessário a substituição por elementos femininos ou não servíveis como 
combatentes ,missão essa tão demorada quão complexa, quando não pla
nejada com antecedência, exigindo, pois, numeroso pessoal que não po
derá o Exército desviar sem diminuição do potencial combativo. 

Correspondência na ia parte da Missão. 
Classificação e estatística dos estabelecimentos industriais e comer

ciais, regiões agrícolas, etc. Policiamento econômico, rodoviário e rural. 

C - O Exército empenhado em operações na Zona de Combate, e 
em condições de desencadear as ações de defesa anti-aérea e contra 
fôrças aérea-terrestres e aéreo-transportadas inimigas, nos grandes cen
tros da Zona Administrativa e do Interior. 

O nervosismo, natural em tal situação, se acentuando . Nervosismo 
contagiante ,porque é da massa, e fàcilmente se transforma em perigo. 
Centenas e centenas de famílias invadindo as estações rodo e ferroviá
rias das capitais, à procura de condução para o interior do Estado, onde 
julgam estarão a salvo de bombardeio. 

Cl - As Fôrças Auxiliares se esforçando por incutir calma na 
população, orientando o povo para pontos mais ou menos seguros, pro
curando desfazer a confusão do trânsito, relembrando ao povo as ins
truções a seguir, em caso de ataque aéreo, não só durante o dia como à 
noite ,pois os aviões são teleguiados e a noite para êles não existe. A 
Polícia Militar, ativando as medidas de defesa passiva e cooperando nos 
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preparativos da defesa ativa. Vigiando, cooperando, organizando, estabe
lecendo e dirigindo medidas no sentido de preparar contingentes de vo
luntários para extinção de incêndios, repressão a crimes, etc. , etc. 

CORRESPOND:t!:NCIA NA 1ª PARTE DA MISSÃO 

Medidas de segurança, nos casos de calamidades públicas, tais como 
grandes desastres, inundações, terremotos, tempestades, grandes incên
dios, desmoronamentos e outros casos. 

D - Flutuação da Zona de Combate; deslocamento das reservas das 
Fôrças Armadas, bombardeios e invasão de grandes centros por tropas 
aéreo-transportadas, paraquedistas, etc. 

Dl - A Polícia Militar realizando a. evacuação de civis, orientando 
o tráfego nas cidades e nas estradas de ferro de maneira a não atrapa
lhar o movimento de tropas. Cooperando com a defesa ativa, empenha
da nos serviços de extinção de incêndios e salvamento em grande es
cala, hospitalização, restauração de emergência em serviços .de provi
mentos de água, de alimentação, defesa dos postos ocupados. 

CORRESPONDÊNCIA NA 1ª PARTE DA MISSÃO 

Serviço de rotina do contrôle de tr~nsito. Policiamento dos gran-
• des centros férreos e rodoviários, aeroportos, docas, etc. Por meio de 

plantas das cidades ou de aéro-fotografias, estudo assinalando e catalo
gando todos os pontos críticos de valor estratégico, tais como usinas, 
reprêsas, viadutos, entroncamentos de estradas, estações e parques, or
ganizando planos visando uma futura ocupação. 

Se possível, a título de instrução, organizando exercícios de execu
ção nos quais se evidenciarão as principais necessidades em meios de 
transporte, tempo necessário e problemas outros. 

Educação dos pedestres. Cursos de bombeiros e de defesa passiva para 
civis. Direção e execução de serviços de utilidade pública, nos casos de 
guerra, màrmente nas questões de transporte o fornecimento de água, gás, 
energia elétrica, descarga de navios, impedindo atos de sabotadores, 
tudo isso à base de estatísticas, de planejamentos, de pesquisa das cau
sas, e propostas de solução ou sugestões dos órgãos competentes. 

5ª FASE 

E - Serviços de Intendência das Fôrças Armadas~ empenhados no 
apôio logístico. 

El - Fôrças Auxiliares coopeyando na manutenção do rítmo de 
produção; na guarda, armazenagem e transporte dos artigos necessários 
à manutenção dos exércitos, principalmente no que se serefe ao mate
rial das classes I, III, V. 
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Correspondência na lª parte da missão 

Policiamento econômico. Repressão à sonegação de gêneros, contrô
le dos postos fiscais nas rodovias. Policiamentos rodoviário, florestal e 
rural. Estudos e classificação das partes produtoras, suas possibilidades, 
capacidade de escoamento das vias de transporte aos centros consumido
res, depósitos, cooperativas, intermediários, etc. 

Estudo e classificação dos estabelecimentos fabris, discriminando as 
funções que demandam mão de obra especializada, para o que Oficiais 
e Sgts. deverão fazer estágios de observação nos principais, a fim de 
se pôrem em condições de, em casos de emergência, assumir o contrôle 
ou a fiscalização. 

6ª FASE 

F - O Exército em movimento retrógrado ,por motivo estratégico 
ou por imposição do inimigo. 

Fl - Fôrças Auxiliares, cooperando no estabelecimento de medidas 
de defesa na periferia das cidade, na transferência das unidades e pon
tos de suprimentos para o interior, na preparação de ações de ~ guerri
lhas, etc. 

CORRESPONDÊNCIA NA ia PARTE DA MISSÃO 

Estudos da tática na defesa de localidades, do sistema de ação de 
guerrilheiros, de ações de grande envergadura de Defesa Territorial. 

G - As Fôrças Armadas progredindo, levando mais para a frente 
a Zona de Combate e, em consequência, alargando suas linhas de su
primentos. 

G 1 - Fôrças Auxiliares levando mais para a frente seu auxílio ao 
apóio logístico, facilitando assim a ação dos órgãos provedores do Exér
cito. 

CORRESPONDÊNCIA NA lª PARTE DA MISSÃO 

Socorros a regiões flageladas, abastecimentos de excursões longín
quas (Policiamento aéreo-transportado e paraquedistas). 

8ª . FASE 

H - Vitória das Fôrças Armadas. Limpeza da Zona de Combate, 
ocupação miltar prolongada ou desmobilização imediata com retôrno dos 
convocados. Volta à normalidad~. 

Hl - Restruturação dos 'serviços da paz. Retôrno de civis-contrôle 
reeducação do povo. Recuperação de extraviados. Reconstrução em ge~ 
ral, volta à 1ª parte da missão ,ou seja, a de rotina. 
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A Brigada Militar e as agruras 
do ser\li~o 11olicial 

- No Município de Três Pas
sos, distrito de Braga, na data de 
1° de Maio, os Sds. Fidêncio Ro
que Machado e Juvêncio Teixeira 
de Camargo, quando se encontra
vam policiando umas carreiras, ao 
tentarem desarmar dois civis que 
ali se achavam fazendo desordens, 
foram pelos mesmos agredidos a 
faca; ,, 

- No Município de Canôas, em 
9 ·de Maio, os sds. Ramiro Soares 
de Melo e Dolmiro Rodrigues de 
Melo, quando patrulhavam um bai
le foram agredidos e feridos por 
dois desordeiros; 

- No Município de São Lou
renço do Sul, em 10 de Maio, o Sd. 
José Pedro Rodrigues, quando a
gredido por um desordeiro feriu-o 
em legítima defesa; 

- No Município de Tupancire
tã, o Sd. Artidor Gonçalves Pa
dilha ,em 14 de Maio foi agredido 
por quatro desordeiros e ferido 
gràvemente por uma arma branca; 

- No Município de São Jerô
nimo, distrito de Xarqueada ,em 21· 
de Maio, o Sd. Honório Gonçalves 
de Oliveira, destacado na Colônia 
Penal, foi agredido e ferido a faca 
no mamilo direito; 

- No Município de Caxias do 
SuI, na sede, em 9 de Junho, o Sd. 
Baltazar Flôres Pompeu, ao retor
nar de um serviço policial, faleceu 
em conseqüência de um acidente 
de automóvel; 

- No Município de Rio Gran
de, na sede, em 24 de Junho, os 
Sds. Mário Alves e Marciano Gan
tz, .quando de serviço na Cadeia 
Civil, foram agredidos e feridos 
por ' diversos detentos; 

- No Município de Sobradi-
1ho, na sede, em 13 de Junho, o 
~abo Harri Ernesto de Lima, foi 
baleado numa perna na ocasião que 
efetuava uma prisão. 

CORRESPONDE:NCIA NA 1ª PARTE DA MISSÃO 

Atualização da instrução, adaptação a novos regimes de trabalho, 
reorganização dos quadros, reconhecimento de efetivos, preparação de 
valores novos, policiamento mais intenso generalizado e especializado. 

CONCLUSÃO 

Analisando-se os pontos correspondentes citados, chega-se à conclu
são de que os encargos da 2ª parte da missão poderão ser executados 
com tanto mais eficiência, quanto o fôrem os da 1 ª parte. 

Para execução eficiente desta, entretanto, é imprescindível pesqui
sar, estudar, e planejar a execução, sobretudo planejar a execução. 
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HORIZONTAIS: 

1 - Morada 

6 - Resistir 

8 - Hora do Ofício divino entre 

as sextas e as vésperas 

9 - Perversa 

10 - Caminhar 

11 - (ant) Coração 

12 - Buscar 

14 - Levantar 

VERTICAIS: 

2 - Rende culto 

3 - Pronome possessivo 

4 - Vento . 

5 - Navegar 

7 - Fruto da amoreira 

8 - Impertinência 

11 - Cano de moinho 

13 - (Interj) Alto lá! Basta! 
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CHARADAS 

NOVfSSIMAS 

1) É "inconstante" a "luz" deste "pirilampo ." 2-2 

2) "Siga" o "professor" que êle "tem valor " 1-2 
3) A "acusada" viu a "azenha" partir-se com "uma rajada de 

vento". 1-3 

CASAIS 

Daquele "rebento vegetal" saiu a "seiva translúcida e viscosa" - 2 
O "albino" tinha uma "pequena moeda persa de cobre" - 2 

A "primeira mulher" viveu uma "eternidade" - 2 
Este "fruto" é um "amuleto" - 2 . 

Cap FILETO 

PALAVRAS CRUZADAS 

SOLUÇÕES DO Nº 5 

HORIZONTAIS 

1-APA 
4- CPG 
7 - RIMA 
9 - ARAR 

10 - RELA 
12 - ORAR 
13 - ATIVA 
14 - CAVAR 
16 - NIXON 
17 - ARIRI 
18 - AGAR 
19 - ANIS 
20 - AS 
21 - AA 

CASAL: 

1 - Lixa - Lixo 

Sincopada 

1 - Cascata - Casta 

VERTICAIS 

1 ___:AR 
' 

2 - ' PIRTIGA 

3 - AMEIXAS 

4 - CRAVINA 

5 - PARARIA 

6 - GR 

8 - ALVOR 

9 - ARARA 

11 - AAN 

12 - ôCA 

13 - ANA 

15 - RIS 

CHARADAS 

NOVíSSIMAS: 

1 - Doente 
2 - Vitória 
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l\JEBLII\JJ\ 
de 

f\GUJ\ 

Transcrição especial para BRIGADA GAÚCHA, pelo Cel. Tisiano 
Felipe de Leoni. 

LLOYD LA YMAN, ex-chefe do Corpo de Bombeiros de Par:kersburg, 
ex-comandante da Escola de Combate ao Incêndio da Polícia de Costa 
dos Estados Unidos da América e atualmente Diretor da Repartição de 
Incêndio, Defesa Civil dos E. U. A., fez importantes estudos e provas 
e tem muita experiência em apagar fogos com neblina dágua. 

Não conhecemos melhor maneira de explicar a teoria relativa à 
eficácia e uso de esguichos para neblina do que citar o seguinte, do 
livro do comandante Layman: 

"O PROCESSO NA ARTE DE 
COMBATER INCÊNDIOS exige 
que reconheçamos certas verdades 
científicas. A primeira e mais bá
sica destas verdades científicas é 
que a água é o nosso elemento pri
mário para apagar o fogo. A água 
é a solução natural do problema 
de combater e apagar incêndios; é 
o elemento extintor universal. O 
homem ver-se-ia impotente contra 
a ação do fogo sem a fôrça neu
tralizante da água. 

A maneira mais eficaz e prá
tica de apagar o fogo em çombus
tíveis sólidos comuns é mediante o 
resfriamento a um grau mais bai
xo do que o das suas tempera
turas de ignição. As tempera
turas de ignição de todos os com
bustíveis comuns são superiores a 
150 graus Centígrados, e, por con
seqüência, se forem reduzidas a 

um a temperatura aproximada 
de 150 o C, o processo de combus
tão cessa e o fogo se extingue. 

"A AGUA É A SUBSTANCIA 
ABSORVENTE DE CALOR MAIS 
EFICAZ que se pode empregar pa
ra esta redução de temperatura. 
É também a substância mais eco
nômica e prática que se pode usar 
para êste fim. É importante que 
os bombeiros tenham um conhe
cimento adequado das característi
cas da água, das leis naturais que 
regulam a sua ação e o de seu 
emprêgo tático em operações con
tra incêndios. 

'A AGUA, NO SEU ESTADO 
NORMAL, é um líquido que pode 
ser vaporizado por meio de ebuli
ção. Durante o processo de ebuli
ção o calor é absorvido pela água. 
Ao nível do mar a água doce fer
ve a 100 ° C. A áe:ua é converti-
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da em vapor pelo processo de ebu
lição ou vaporização. O vapor é 
um gaz transparente e permanece 
assim até começar o processo de 
condensação. A condensação re
sulta da perda de calor e à .medi
da que êste processo progride, o 
que antes tinha sido vapor, apare
ce como uma neblina visível. 

"Só uma fração de capacidade 
de absorção de calor da água é 
utilizada no processo de elevar a 
sua temperatura ao ponto de ebu
lição. É no processo de vaporiza
ção que a água exerce a sua má
xima ação refrigerante. 

"Um galão de água doce ab
sorve aproximadamente 1250 uni
dades térmicas inglesas (BTU) -
"British thermal units" - no pro
cesso de elevar a sua temperatura 
de 16º para 100 ° C. No processo 
qe vaporização êste galão de água 
absorve mais de 6 (seis) vezes o 
seu volume de calor, do que ab
sorveu no processo de elevar a sua 
temperatura de 16° para 100º c. 
Quando a última gota tiver sido 
convertida em vapor, êste galão 
de água terá absorvido um total 
de aproximadamente 9.330 BTU; 
1250 no processo de elevar a sua 
temperatura de 16° para 100º c e 
8. 000 BTU no processo de vapo
rização . 

"BASEADOS NESTES FATOS 
CIENTÍFICOS, o seguinte axioma 
pode ser estabelecido: A ação má- · 
xima de resfriamento de certo e 
determinado volume de água é 
obtida só quando o volume intei
ro é convertido em vapor. 

"A vaporização de água resul
ta na produção de vapor na pro
dução de um para mais de 1. 600. 
Um galão de água medida a 16º C 
produz aproximadamente 223 pés 
cúbicos de vapor. Se em operações 
de combater incêndios se obtem só 
uma eficiência de 90%, produz-se 
aproximadamente 200 pés de va
por por galão de água usada. 

"A PRODUÇÃO DE VAPOR É 
UM FATOR que pode ser utiliza
do cor:~ grande vantagem ao ata-

car incêndios grandes, dentro de 
espaços ou recintos ence~r~dos. 
Eis uma solução segura, pratica e 
eficaz do problema de ventilar edi
fícios ou outros espaços encerra
dos em que a atmosféra interi~r 
se acha aquecida a um grau pei;:_1-
goso e cheia de fum.aça d~nsa. N ao 
se precisa temer mais o numero de 
mortes e mutilações sofridas no 
serviço de incêndios e causados pe
la explosão de fumaça. 

A absorção de calor pode ser 
aumentada aplicando-se a exposi
ção da superfície de água em pro
porção ao seu volume. Esta é uma 
lei natural que a profissão de com
batentes de incêndios não pode 
mais · deixar de levar em conside
ração. A área da superfície de um 
galpão de água convertida em par
tículas muito miudas é aumenta
da muitas vezes à de um galão de 
água em jato compacto. . Isto po
de ser conseguido fazendo passar 
a água por um esguicho para ne
blina devidamente projetado, sob 
pressão adequada. O projeto do 
esguicho e a pressão no esguicho 
são os elementos que determinam 
o tamanho das partículas. 

"A minha opinião com respeito 
ao grau de finura que produz re
sultados em operações contra in
cêndios pode ser indicada da ma
neira seguinte: 

a) - Uma grande percenta
gem das partículas deve ser de um 
grau de finura tal para serem sufi
cientemente leves a fim de serem 
levadas a alguma distância em 
correntes de ar. 

b) - Uma grande percenta
gem das partículas deve ser de um 
grau de finura suficiente para se 
vaporizar instantaneamente ao en
trar em contacto com materiais em 
temperatura acima do ponto de 
ebulição da água. 

"Parece que êste grau de fi
nura,juntamente com alcance su
ficiente pode ser obtido com pres
sões de esguicho. de 100 a 125 li
bras (7 a 8 atmosferas no esguicho 
(10 a 12 na bomba), por polegada 
quadrada (P. S. I. "nounds square 
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inch"), sempre que o irl.odelo do 
esguicp.o seja apropriado. 

"Baseado em anos de pesqui
sa, experimentação e prática em 
combater incêndios, cheguei à se
guinte conclusão: A ação extintora 
eficaz depende da transferência 
instantânea de calor dos materiais 
incendiados expostos à ágl)a que 
se está aplicando ·e o volume de 
calor transferido deve ser suficien
te para converter em vapor uma 
percentagem :iita de água. 

"O DESENVOLVIMENTO DE 
MATERIAL que permita aos bom
beiros aplicar água em forma de par
tículas finamente divididas, foi um 
adiantamento em material contra 
incêndios. Êste desenvolvimento 
proporcionou uma arma mediante 
a qual o imenso potencial extintor 
da água pode ser liberado e utili
zado eficazmente em operações con
tra incêndios. Para explorar êste 
desenvolvimento ao seu grau final, é 
necessário reconsiderar o emprê
go tático da água em operações con
tra incêndios, especialmente para 
o ataque a incêndios dentro de edi
fícios ou outros lugares ou espa
ços encerrados. 

"INCÊNDIOS INTERIORES são 
usualmente mais difíceis de ata
car e apagar do que os incêndios 
de combustíveis similares ardendo 
ao ar livre. Calor e fumaça são 
os dois elementos que atrazam o 
progresso das operações para apa
gar o fogo. Tratar de desalojar 
uma atmosféra sumamente aqueci
da e contaminada, permitindo o 
desenvolvimento de corrente de 
ventilação entre as atmoféras in
terior e exterior, por meio de aber
turas adequadas e devidamente si
tuadas, não provê nenhuma solução 
ciêntífica nem prática dêste pro
blema. A teoria de ventilação a
tualmente aceita é uma falácia se 
as temperaturas atmosféricas e de 
superfícies dentro de um edifício 
forem mais altas do que as tempe
raturas de igmçao e inflamaçãti 
dos combustíveis. 

GAúCHA 

"NÃO SEI DE MELHOR MA
NEIRA de ácelerar a ação destru
tiva dentro de um edifício incen
diado do que provendo aberturas 
adequadas de evacuação, e de ad
missão de ar. O fogo pode começar 
e continuar só na presença das 
seguintes condições: a) Combustível 
- qualquer gás, liquido ou sólido 
combustível; b) - Oxigênio ou 
outro agente oxidante suficiente 
em volume para manter o proces
so de combustão e usualmente for
necido pelo ar ambiente; e) -
Calor suficiente em intensidade e 
volume para aumentar o teor tér
mico do combustível às suas tem
peraturas de ignição e inflação. 

"O método prático e efetivo 
de extinguir um incêndio interior 
importante é transferir o calor 
excessivo de dentro do ediÍício pa
ra a atmosféra exterior. Uma vez 
que a atmosféra interior, os ma
teriais que formam a estrutura
ção e o conteudo, tenham sido es
friados a uma temperatura apro
ximada de 15º C, o fogo foi apa
gado. 

"HA UM MÉTODO CIENTÍFI
CO PRATICO DE transferir o ca
lor excessivo do interior de um 
edifício incendiado para a atmos
féra livre. Desenvolveu-se um mé
todo de ataque que permite aos 
bombeiros substituir a atmosféra 
aquecida e contaminada por ar 
fresco, apagar a área atingida pe
lo fogo e reduzir a temperatura 
interior a um grau que lhes per
mitirá entrar no edifício e com
pletar a extinção de focos locais 
sem chama ou abafados. 

"Este método pode-se chamar 
Método Indireto de Ataque e é 
um desenvolvimento evolucioná
rio resultante de um estudo exten
so de incêndios de óleo combustí
vel dentro de espaços encerrados, 
pelo Corpo de Instrutores da Es
cola de Bombeiros da Polícia de 
Costa dos EUA, Fort Me Henry, 
Baltimore, Maryland, durante a 
Guerra Mundial II. Baseado num 
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estudo dos dados cientificos obti
dos de uma série de incêndios ex
perimentais em grande escala den
tro da c~/ .l de máquinas do "Gas
par de Pórtola" um vapor de car
ga do tipo Liberty, eu cheguei a 
duas conclusões determinantes: 

a) - A produção rápida de 
vapor dentro de um espaço en
cerrado cria perturbação atmosfé
rica dentro do dito espaço. 

b) - Cada pé cúbico de va
por produzido dentro de um espa
ço encerrado, exige um pé cúbico 
daquele espaço atmosférico. 

"ESTAS DUAS CONCLUSÕES 
habilitaram-se a formar uma teo
ria. que explica o que acontece 
quando se emprega o método de 
ataque indireto. Esta teoria pre
sume que a ação refrigerante da 
água ,aplicada em forma de partí-

. culas finamente divididas ao ni
vel atmosférico superior, dentro de 
um espaço encerrado, altamente 
aquecido ,não é limitada à area 
imediata. A injeção de água numa 
atmosféra altamente aquecida re
sulta na rápida produção de vapor, 
criando uma perturbação atmos
férica de fôrça suficiente para dis
tribuir partículas sem vaporizar em 
todo o espaço. As partículas sem 
vaporizar entram em contato com 
os materiais aquecidos situados 
além da área imediata, exercendo 
assim ação refrigerante em tôda a 
área atmosférica. contribuindo ao 
mesmo tempo para a perturbação 
a.tmosférica ao expandirem-se em 
vapor. 

"Parece que esta ação conti
nua até que a temperatura de su
perfície dentro do espaço é redu
zida a aproximadamente 100 o C, 
o ponto de ebulição da água. A 
produção rápida de vapor aumenta 
a pressão atmosférica dentro do 
espaço, cada pé cúbico exigindo 
um pé cúbico de espaço atmosfé
rico. Um edifício não é herméti
co e por conseqüência, as pressões 
interior e exterior são ràpidamente 
compensadas por meio do escape 
de atmosféra da área de alta pres-

s.:o para a de baixa pressão. Se 
o volume de vapor produzido den
tro do espaço excede o volume at
mosférico líquido do espaço, a 
maioria da atmosféra primitiva, ou 
tôda ela, será deslocada por vapor. 

"Quando a temperatura de 
superfície, dentro do espaço é re
duzida a aproximadamente 100° C, 
o ponto de ebulição da água, a 
produção de vapor cessa. A esta 
altura o vapor dentro do espaço 
comeca a condensar-se e o ar fres
co entra, vindo do exterior, enchen
do o vácuo criado pelo processo 
de condensação. Esta tiragem de 
ar fresco induzida da atmoféra ex
terior tende a aumentar a conden
saçã·o e continua até que o pro
cesso de condensação cessa. A es
ta altura, a maior parte da atmos
féra ,ou tôda ela, dentro do espa
ço, consta de ar normal_ 

"OS PRINCÍPIOS FUNDA
MENTAIS DO MÉTODO INDIRE
TO de ataque podem ser assim 
resumidos: 

1) - Grau de restrição e con
centração do calor são fatores im
portantes nêste método de ataque. 
Uma alta concentração de calor, 
dentro de um recinto bem restrin-

. gido provê as condições mais van
tajosas. 

2) - O ataque deve ser feito 
dentro da área de maior envolvi
mento e a água deve ser injetada 
no nível superior da atmosféra 
aquecida. O fim principal dêste 
ataque é eliminar a concentração 
de calor excessivo dentro do re
cinto-. 

3) - A aplicação indireta e o 
deslocamento atmosférico só ocor
re no chão. e acima dêle é que se 
aplica a água. O movimento prin
cipal da fumaça e do vapor é para 
cima e para fora. enquanto que o 
movimento p'"l"a baixo é de natu
reza secundária. 

4) - A eficácia do ataque po
de ser fàcilmente calculada pela 
explosão da fumaça, seguida por 
uma mistura de fumo e vapor em 
condensacão. Isto acontece imedia
tamente após a injeção da água e 
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sempre na seguinte seqüência: 
primeira, uma violenta explosão de 
fumaça; segunda, uma mistura de 
fumo e vapor em condensação; ter
ceira e fase final, vapor em con
densação com pouca ou nenhuma 
fumaça. 

5) - A injeção de água deve 
continuar sem interrupção até que 
o volume de vapor em condensa
ção vindo do edifício tenha dimi
nuído em ·volume, de maneira no
tável. Uma diminuição importante 
do volume de vapor em condensa
ção, sempre que não tenha havido 
nenhuma interrupção nem redu
ção no volume por minuto de água 
sendo injetada, é uma indicação 
definitiva de que uma parte impor
tante do calor excessivo dentro do 
edifício foi transferida para a at
mosféra exterior. A esta altura, 
deve-se parar a injeção de água. 

6) - Em tal ocasião podem-se 
esperar as seguintes condições: 

GAúCHA 

a) - O calor residual será insu
ficiente para privar que o pessoal 
entre e trabalhe dentro do edifí
cio. A atmosféra interior pode estar 
quente e úmida, causando descon
forto, mas isso parece ser devido 
mais à muita umidade do que ao 
calor excessivo. Poder-se-ão em
pregar métodos usuais de ventila
ção para se produzir mais redução 
da temperatura e umidade inte
riores. 

b) - Poder-se-á achar algum 
fumo e vapor de condensação pre
sentes no nível superior, porém u
suaimente, de insuficiente densida
de para impedir a visibilidade . 

c) - A percentagem de oxi
gênio da atmosféra deve ser a nor
mal (2l<t). 

d) - Poder-se-ão achar peque
nos focos isolados e fogos se 1 cha
ma, profundamente radicados. Fo
cos isolados acham-se ao nível do 
chão ou perto dele". 

Esta transcrição é dedicada aos Cmts. de Estações de Bombeiros 
do C.B. do Rio Grande do Sul, a quem envio minhas saudações. No 
Corpo há um tipo de esguicho para neblina, magnífico,_ feito nas pró

. prias oficinas com o qual tôdas as estações devem estar dotadas. É só 
experimentar o processo quando a ocasião for azada. 

Uonselhos 
Não deixe alcool, nem fósforo ao alcance das crianças . Elas não 

conhecem o perigo .... . 

Não fume na cama. O mosquiteiro é um ótimo . elemento para 
a fogueira. 

Tenha cuidado com o fogareiro de pressão ou de gás. São óti
mos auxiliares das donas de casa, mas são inimigos dos lares des
cuidados. 

Não acenda o fogareiro de "brasa" com a porta fechada porque 
o gás que desprende é venenoso; nem deixe aceso depois de utilizado. 

Não use gasolina nem outros inflamáveis em seus fogareiros de 
pressão. Use querozene que dá bom resultado e é menos perigoso .. 
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-

PB~V~N~A~ E ~~MBATE A~ F~G~ 
________ CORPO DE BOMUEIROS ___ _______;,,,,; 

I 
Primeira de uma serie de reporta
tagens, por E.J .P. Neme 2º Ten. 

A COMPANHIA DE BOMHEIROS DE PÔR TO ALEGRE 

1.894 a 1.935 

O fogo, elemento da natureza 
extremamente útil ao homem quan

·do controlado e utilizado conveni
entemente ,torna-se um inimigo im
placável ao desenvolver-se sem as 
pêias que lhe são impostas para 
sua ação produtiva. Ao agir livre
mente tudo destroi, desde a habi
tação até ao próprio homem. O
brigou, assim, à êste, a usar, des
de o seu aparecimento, dos mais 
variados processos para debelar um 
incêndio, chegando até o surgi
mento das organizações especiali
zadas - os CORPOS DE BOMBEI
ROS - para tal finalidade. · 

A capital do Rio Grande do 
Sul - Pôrto Alegre - não fugindo 
à regra geral ,com o contínuo de
senvolvimento de suas indústrias 
de seu comércio e, mesmo, de su~ 
forma, tratou da organização de 
sua unidade especializada contra 
incêndios. 

Foi no ano de 1894 que a In
tendência Municipal encaminhando 
uma proposta às Cias. de Seguro 
contra o fogo, na qual oferecia uma 
dotação anual de dez contos de 
réis, provocou a instalação de um 
Corpo de Bombeiros · em Pôrto 
Alegre. 

Acolhida a proposta da Inten
dência com todo o entusiasmo, vis
to que os incêndios sem uma defe
sa eficiente tudo destruíam, resol
veram as Cias. de Seguro contri
buírem com uma quota adicional, 
sendo assim organizada a "COM
p ANHIA d e BOMBEIROS DE 
PôRTO ALEGRE", com um efe
tivo de 30 homens, isto, porém, 
já na data de 1º de Março de 1895. 

A primeira medida foi a cons
trução do quartel ,que, admirem
se nossos leitores, levando-se em 
conta ser sua construção inteira
mente de madeira, "é o mesmo a
tualmente ocupado pelo Corpo de 
Bombeiros". 

Construido o quartel e adqui
rido o material necessário, é dado 
o comando ao bravo cidadão Nor
berto Garrido da Silva, indicado 
ao pôsto pela sua honestidade e 
grande capacidade de trabalho, re
velados anteriormente em funções 
públicas exercidas. O seu lugar de 
destaque na galeria dos antigos 
Comandantes da Corporação -
homenagem justa e sincera dos 
continuadores de sua obra - tes
temunha os méritos do velho che
fe e bombeiro, que ocupou êste 
cargo até o ano de 1910. 

59 -



BRIGADA GAúCHA 

O socorro com sua guarnição, na frente da 2. ª Secção 

do Corpo. A 1 º Secção ficava localizada na rua Jeroni

mô Coelho. 
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A segunda bomba a vapor adquidda pela Cia.. Na foto ao 
lado vê-se o Gen. Garrido e de pé, junto à bomba, o Cap. 

l>ozzo Bravo. 

Inicialmente o processo de tra
ção de material era humano, po
rém. antes mesmo do século XX 
passou para o de tração animal, 
conforme se pode verificar no re
latório da Cia., ano de 1900, quan
do foram adquiridos um carro pa
ra condução do pessoal. com car
retéis para duas mangueiras, um 
carro ligeiro para pessoal e serviço 
diário de forragem e "duas pare
lhas de cavalos, ficando a Cia. 
com 3 animais de tração". 

Neste mesmo ano foi adquiri
da a primeira lancha para combate 
ao fogo e, quanto ao importantíssi
mo serviço de hidrantes. já exis
tia uma rêde de 198 hidrantes dis
tribuídos . nas ruas da cidade. em 
condições de fornecer o precioso 
líquido - a 'água. 

Passados 10 anos e vamos en
contrar uma referência à utiliza
ção de veículo auto-motor no com
bate aos incêndios, isto no coman
do do Cap. José Ignácio da Cunha 
Rasgado, quando. foram adquiri
dos uma bomba química diversos 
aprestes e utensílios para um au
tomóvel "que já tem prestado ex
celentes serviços ao Corpo". Cons
tatamos, assim a sistemática pro
gressão da Cia. de Bombeiros em 
busca do aperfeiçoamento: inicia o 
transporte do material com tra
ção hm11ana. em. 1894; em 1900 ad
quire mais duas parelhas de cava
los. abandonando a tração huma
na pela animal e. em 1911 já pos
suia um veículo auto-motor "que 
já tem prestado excelentes ·servi
ços ao Corpo ... preparando-se por-
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tanto para a passagem à tração 
motorizada. 

O premente e atual problema 
da construção de diversas Esta
ções de Bombeiros para P ôrto Ale
gre, necessidade imperiosa que vi
sa permitir a chegada dos bom
beiros · mais ràpidamente aos locais 
de incêndios, e, atualmente, já em 
fase de convênio entre a Prefeitu
ra e o Govêrno do Estado ,no ano 
de 1911, sofreu os necessanos 
cuidados ,ao ser tratada objetiva
mente a construção de duas Esta
ções: uma na Praça Júlio de Cas
tilhos e a outra no Campo da Re
denção, n a s proximidades d a 
Azenha. 

Como consequência, no ano 
de 1912 foi iniciada a construção 
da atual Estação Floresta , antiga
mente denominada Destacamento 
Leste, ao ser adquirido o terreno 
à Rua Cristovão Colombo, esquina 
da Almirante Barroso. Infeliz-
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mente a outra Estação que fica
ria na "confluência das ruas Aze
nha e Venâncio Ayres", e que re
ceberia a denominação de Desta
camento Sul, ficou apenas proje
tada. Beneficiado foi o Bairro da 
Floresta com a construção do Des~ 
tacamento, o qual tantos e tão re
levantes serviços prestou e vem 
prestando aos habitantes daquela 
zona, embora só tenha entrado em 
funcionamento sob a responsabi
lidade da Brigada Militar, em 1° 
de Fevereiro de 1. 944, sob o co
mando do Cel. Adonis Ventura 
Homem, portanto 32 anos após 
iniciada a construção. 

No ano de 1912 caracterizando 
perfeitamente a transição da passa
gem da tração animal para a de 
auto-motores, esclarece o relatório 
da Cia . : "Os arriamentos foram 
substituidos por outros de modelo 
moderno usados em tôdas ' as gran
des Corporações de Bombeiros; 

A primeira bomba a vapor do Corpo, adatada a um caminhão. 
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A lancha «Gamelas». Depois de muitos anos, foi aproveita
do parte de seu matedal para a construção da Lancha «GaJ. 
Rasgado». Nota-se no fundo o quartel, onde ainda hoje acha ·S(l 
o Corpo de Bombeiros. 
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são fixos nos carros e oferecem 
reais vantagens .não so de resistên
cia, como ,principalmente .de pres
teza" - "quanto a parte de moto
rização foi colocada no automóvel 
uma bomba química Ajax à ácido 
carbônico, que com outra já exis
tente, constituem a prontidão de
nominada Especial. que excelen
tes resultados têm dado, principal
mente nos princípios de incên
dios." 

Outras duas melhorias introdu
zidas com o objetivo do atendi
mento mais rápido possível de um 
incêndio, razão principal de suces
so ou insucesso. foram uma a cons
trução de dois postos de ferro, 
de 15 e de 20 metros de altura, 
sendo um para receptor de tôdas 
as comunicações elétricas e o ou
tro para observatório de incêndios 
na zona comercial da cidade, e a 
outra, a distribuição de 14 caixas 
de aparelhos telefônicos na cidade 
para que os policiais fizessem o 
chamado rápido da prontidão dos 
bombeiros. 

O novo Comandante da Cia ., 
Cap . Rasgado procurou desde os 
primeiros atos de comando, abo
lir a tração animal. Aumentou o 
efetivo do Corpo, iniciou a moto
rização, intensificou a instrução 
tanto de bombeiros como militar, 
transformou as Secções em Com
panhias e convidou o Cap. Manoel 
Pozzo Bravo para Comandante, que 
também destacou-se sobremaneira 
nestas funções . 

Dada a importância dos servi
ços prestados pela Cia. de Bombei
ros, durante os anos seguinttils fo
ram adquiridos vários automóveis, 
marca "Mulag", comportando uma 
bomba a vapor e a possibilidade 
de transportar 16 homens. 

Caracterizando melhor, no tem
po ,a mudança de tração animal 
para auto-motor. transcrevem'os a 
seguinte ordem do Comando da 
Cia., no ano de 1913: "De 1º de 
Julho em deante os incêndios se
rão atendidos pelas 1 ª· 2ª e 3ª 
prontidões de automóveis, ficando 

-· 
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assim, a tração animal reduzida ao 
mínimo, apenas para o carro de 
transporte, para carroça de servi
ço diário e uma parelha, para, no 
caso de acidente, servir na bomba 
a vapor". 

A atual, valiosa e eficiente o
ficina do Corpo de Bombeiros, fa
tor importante dos trabalhos que 
vêm sendo atualmente desenvolvi
dos na ampliação dos serviços de 
combate ao fogo para os Municí
pios do interior do Estado, e no 
sentido geral da recuperação e 
conservação do material ,onde até 
mesmo os carros e bombas foram e 
são ali construidos ,teve a sua or
ganização no ano de 1920. A ori
entação técnica das oficinas esteve 
a cargo do Cap. Pozzo ,sem pre
j uizo de suas funções de Cmt. da 
Cia., cargos que desempe:chou até 
o ano de 1934. Foi constituída de 
um pequeno número de máquinas 
e operários, dispondo de várias 
secções técnicas. 

Outro fato importante na vi
da da Cia. de Bombeiros, foi a 
elaboração do Regulamento do Cor
po e a organização de uma Esco
la Profissional, medidas · levadas a 
efeito no ano de 1924, sendo Dire
tor o General Adalberto A. R. 
Petrasi, também elemento que 
prestou grandes serviços, existindo 
até hoje no Corpo de Bombeiros 
uma lancha com o seu nome. 

Continuou a Companhia de 
Bombeiros a prestar os mais rele
vantes e assinalados serviços à ci
dade de Pôrto Alegre, até o ano 
de 1935, quando o Sr. Dr. Flôres 
da Cunha, então Governador do 
Estado, resolveu encampar a Cor
poração, ato que se efetivou em 29 
de Junho do mesmo ano, confor
me decreto n° 5985 que criou o 
Corpo de Bombeiros do Estado. 
Median~ contrato assinado entre o 
Govêrno e representantes das Cias. 
de Seguros. foram incorporados to
dos os elementos que constituíam 
o Corpo. mantidos os seus venci
mentos e garantidos os direitos 
relativos a antiguidade e mais van-
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Viaturas com as respectivas guarnições, com fardamento 

de formatura, da época. 
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tagens que as ·1eis do Estado asse
guravam aos funcionários. Fixou 
o efetivo em 254 homens elevan
do-o, após, para 315, e tornou o 
Corpo unidade integrante da Bri
gada Militar. 

Encerrou-se assim a vida da 
antiga Corporação que tantos e 
tão relevantes serviços prestou à 
coletividade. Mas a lembrança dos 
seus diretores e comandantes ja
mais se apagará na memória do 
público portoalegrense. Destaca
ram-se entre os primeiros os se
nhores coronel Antônio Mostardei
ro Filho, general Alberto dos Reis 
Petrasi, Eduardo Secco, Vitor Kes
sler, Otaviano Gonçalves e José 
Manganelli. 

GAúCHA 

Seus comandantes senhores 
Norberto Garrido da Silva, Manoel 
Pozzo Bravo e diretor técnico ge
neral José Inácio da Cunha Ras
gado, cujo passado, é uma fonte 
de virtudes, onde se inspiram os 
novos profissionais, são os deposi
tários do nome, tradição e honra 
dessa pequena e heróica Corpo
ração. 

Recebeu a Brigada Militar da 
Companhia de Bombeiros de Pôr
to Alegre um passado glorioso, 
cheio de inestimáveis serviços, e 
uma grande responsabilidade, qual 
seja, a de continuar defendendo as 
propriedades e as vidas do porto
alegrense, da mesma maneira efi
ciente como o fazia a Cia. de 
Bombeiros. 

CONSELHOS 

Não ponha querosene no fogareiro de pressão com o 
aquecedor do bico acesso, nem com êle quente. 

- Dê bomba no fogareiro de pressão com cuidado e até o 
limite necessário. Se o fizer com precipitação ou em demasia, 
poderá provocar uma explosão de consequências imprevisíveis. 

- Quando chegar em casa e sentir cheiro característico 
de gás não acenda luz - não acenda fósforos - não respi
re -- abra tôda a casa, ventile-a bem e só depois de certo 
tempo acione o interruptor de luz . Verifique o que há com 
o gás de sua casa. 

- Tenha ao lado dos motores. elétricos de sua fábrica 
um extintor de C02 . 

- Tenha na cozinha de sua casa um extintor de C02 
ou de Sóda Acido ou de Espuma, mas tenha algum . Ensine 
sua esposa - sua empregada - seus familiares a usá-los . 
Se quiser o Corpo de Bombeiros se encarregará disso . 

- Não sáia de casa sem antes verificar se não esqueceu 
o ferro elét rico ligado ou a torneira de gás aberta . 

- Não faça concorrência aos fabricantes de cêra tentan
do fabricá-la em sua casa; essa economia não compensa o 
grande risco de um incêndio. 
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t\ EDUCt\t~O FÍSJCt\ TORNt\ 
t\S MULHERES Mt\IS BELt\S E St\Dli\S 

Maj. Octacílio Moura Escobar 
Professor de Educação Física. 

I - GENERALIDADES vocando cm nós dois efeitos: um 
"sentimento" agradável, e, um 

Antes de entrarmos no assunto "juizo", pelos quais se atribue a 
propriamente dito. convém definir- beleza a um indivíduo qualquer. 
mos o que seja estética e, portan- f..:. te juízo pode ser: DESIN
to, Belo e Arte, bem como estabe- TERESSADO, que não excita a 
lecermos a diferenciação biotipo- posse, rnaa a admiração; UNIVER
lógica feminina ,para evitar má SAL, porque desejamos que todos 
interpretação do que encerra o ar- oarticipem dela; NECESSARIO, 
tigo que ora me proponho a es- porque se impõe à admiração. 
crever. 

1) _ Definição de Estética: ARTE é a expressão sensível 
Estética ,em filosofia, é a ciência do belo, segundo, também, Aristó
do Belo e da Arte. teles. Faz parte de sua divisão, as 

Belo, segundo Aristóteles, é a ARTES PLÁSTICAS (ou óticas), 
grandeza na ordem; entendendo-se nas qunis se empregam as côres e 
que grandeza supõe a ''integrida- formas no espaço (arquitetura, pin
de", e pleno "desenvolvimento", tura, formas humanas, etc.) . 
isto é, a alma que age o mais pos- 2) - Diferenciação biotipoló
sível; e, a ordem supõe "unidade, gica da mulher: Mesmo de longe 
variedade e proporção", isto é. age é inconfundível a silhueta da mu
na direção dos seus fins naturais. lher. Segundo Topinard o talhe é 
Ora, segundo o Padre Castro Nerí, inferior ao do homem de 12 cms., 
se colocarmos nesta definição o ou seja 7%, e, Deniker, generali
elemento subjetivo do Belo, obtere- sando, achou que era de 7 à 12 cms. 
mos a seguinte conceituação: "O para qualquer raça. A prj.ncipal di
BELO É A EXPRESSÃO AGRA- ferenca do home:n. reside sob o -
DA VEL DE UMA ENERGIA OR- aspecto MORFOLóGICO FISIOLó
DENADA". GICO, constituindo tudo isso um 

O Belo divide-se em físico, sen- conjunto de elementos diferenciais 
sível, intelectual, moral pro- de grande valor. Senão vejamos: 
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a) - Anatomia: Diferenciação 
dos órgãos sexuais. O aspecto ge
ral se caracteriza por uma delica
deza de formas, devido a delgade
za do esqueleto, músculos e ten
dões; uma camada adiposa, envol
vendo todo o corpo como um len
çol à êle colocado ,mais abundan
te na porção inferior ; menor quan
tidade de pelos corpóreos; a cabe
ça é menor, inclinada para a fren
te , cabelos mais abundantes que os 
do homem, implantados de formas 
diferentes, cérebro relativamente 
mais desenvolvido, pouca propen
são à calvice; rosto oval ou arre
dondado, desprovido de pelos; olhos 
maiores do que os do homem; ca
ninos menores do que os do ho
mem; pescoço redondo, cheio, mais 
grosso em baixo, sem as saliências 
do pômo de Adão e dos músculos 
próprios; presença dos seios; mem
bros superiores se aproximam mais 
do tronco que o homem; bacias, e 
abdomen inferior, mais desenvolvi
dos; membros mais curtos, com 
preponderância da coxa sôbre as 
pernas, com aproximação dos joe-
lhos; pés e mãos pequenos. 

b) - Fisiologia: Existe muita 
diferenciação, a partir das fun
ções sexuais. A voz é fina, de so
prano; o coração é menor e mais 
ativo, batendo com mais freqüên
cia; os pulmões ,também, são me
nores. havendo maior número de 
movimentos respiratórios e menos 
capacidade vital; passa mais ràpi
damente da infância à adolescência· 
resiste menos à fadiga muscular: 
portanto, menos desenvolvimento 
do aparelho locomotor; o andar, os 
gestos, são nitidamente femininos 
mais graciosos; a marcha é mai~ 
balanceada lateralmente, devido ao 
desenvolvimento da bacia e uma 
obliqüidade mais pronunciada dos 
fémures, conseqüência de uma a
propriação à grav.;dez; necessidade 
da rotação da coxn . 

c) - Psicologia: Segundo Ma
ranõn, a psicologia feminina se 
caraderiza de duas maneiras: uma 
afetividade mais aguda que no 
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homem; uma adaptação menor às 
atividades criadoras e abstratas. 
São mais sensíveis, mais irracíveis, 
têm menor contrôle nervoso; in
teligência mais viva e ágil, lingua
gem rápida e persistente. Diz Pen
de que "os músculos de sua língua 
são, como os da coxa, mais desen
volvidos que no homem". Instin
tos maternal e atração pelo sexo 
oposto. 

Estas características são en
contradas nas mulheres típicamente 
femininas; há diminuição das mes
mas, em vários estágios, até se 
chegar a um grau em que elas po
dem apresentar características mas
culinas, bem como os casos andró
ginos. 

II - BELEZA FACIAL. 

É preciso que cada leitor si
tue-se dentro do assunto focado. 
Quando se fala, por exempro, em 
educação física, apenas, a ela ob
jetivamos, levando-se em conta os 
seus elementos objetivos e subje
tivos, seus efeitos sôbre o organis
mo e suas vantagens para quem 
a pratica . 

Quando se diz que uma mu
lher tem um corpo estético, neste 
conceito está implícito, como aca
bamos de ver, o Belo e a Arte, no 
sentido de se apresentar harmonio
samente modelado. 

Não se deve confundir beleza 
física . com beleza facial . Ambas 
são perfeitamente distintas, mas se 
completam, levando aos falsos ex-

• tétas, muitas vezes, tomá-las er
roneamente. A primeira imagina 
o conjunto do Belo e da Arte, le~ 
vando em conta as formas harmo
niosas do corpo; a segunda, apenas, 
a beleza do rosto . 

Nos concursos de beleza mo
dernos, são considerados, o conjun
to harmonioso do corpo e da bele
za facial. Marta Rocha, perdeu o 
título da mais bela do mundo, pe
lo excesso de duas polegadas, nos 
seus quadrís. É que êles não es
tavam proporcionais às outras par
tes do corpo; no entanto, ninguém 
lhe nega a extraordinária beleza 
facial . 
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Inúmeros fatos importantes re
gistrados na história, estão liga
dos à fascinação de um belo rosto 
de mulher: Helena de Tróia, rapta
da por Páris: Cleópatra, rainha do 
Egito, cativando os mais valentes 
capitães romanos; Ester, vencendo 
o coração de Artaxerxes; Laís, que 
devido a sua beleza foi morta à 
pedradas, pelas mulheres corintia
nas, ciumentas de seus maridos, 
porque não havia homem que nao 
fôsse admirá-la; Friné, célebre por 
sua beleza, acusada, perante um 
tribunal, foi absolvida, quando o seu 
advogado Hipérides, desnudando-a 
na presença dos juízes, mostrando 
o seu corpo, quebrou a inflexibili
dade dos Arcontes, que foram u
nânimes em afirmar que uma mu
lher que ostentava um corpo de 
deusa ,não poderia ser criminosa. 
Ou, então, finalmente, foram as 
espiãs, escolhidas entre as mulhe
res de rara beleza facial, para con
seguir os segredos de guerra. 

Nos áureos tempos da opulen
ta Grécia, era notável a influência 
da beleza facial, que completava o 
culto da beleza integral; maior foi 
a sua preponderância com o ad
vento dos austeros tempos roma
nos e da Idade Média, em que se 
proíbia a exibição do corpo, admi
tindo que só se exibisse a face, e, 
mesmo em alguns povos orientais, 
nem isso era permitido, era-o co
berto com um véu. 

Os homens, assim impossibili
tados de apreciar o sentido estéti
co do corpo feminino, restringiam 
a sua escolha ,aperias, pela beleza 
facial; esta influência foi tal que 
durante séculos prejudicou a sele
ção da beleza integral feminina, 
tornando mais comum os rostos 
belos, e, ráros os troncos e mem
bros proporcionais. 

Hoje, a mulher embora possui
dora de uma rara beleza facial, 
não poderá ser considerada formo
sa si não apresentar um corpo 
bem proporcionado e harmonioso. 
Esta nova concepção. veio libertar 
a mulher do artificialismo das 
anquinhas, dos recheios, dos cole-

tes, que lhe deformavam o corpo 
e escondiam defeitos. 

Reina, nos tempos que correm, 
a moda das saias curtas e colan
tes, permitindo apreciar, quasi em 
completa nudez, as bacias estrei
tas, os peitos retraídos, os abdomes 
exageradamente evoluídos, pernas 
tortas ou pés chatos, sinais evi
dentes da falta de exercícios físi
cos e, que muitas vêzes, são ver
dadeiros tormentos à uma mulher 
do rosto formoso. 

A moda de outróra, que obrigava 
a mulher a esconder o corpo, foi 
o principal obstáculo ao progresso 
da beleza das formas feminina . Na 
época atual, em todos os países, 
mesmo nos do Oriente, compreen
deram os governos o valor do cul
to à forma do corpo e adoraram 
a prática da educação física, com 
o corpo semi-nú, sem que isso re
presente uma ofensa· à moral cris
tã. 

Se um homem, escolher sua 
esposa, baseado, tão somente na 
beleza facial, arriscar-se-á á de
cepções irremediáveis. Dai a ne
cessidade das mulheres ,seja qual 
fôr a .idade, cuidarem da beleza do 
corpo,' evitando quando moças, em 
pleno equilíbrio fisiológico, o ex
cesso de gorduras e, nas de ida
de mais avançada, que os tecidos 
tornem-se flácidos e que impreg
nem também de gorduras, devido 
a vida sedentária que levam. 

Modernamente, as mulheres, só 
vencem concursos de beleza, cultu
ando a saúde, praticando a ginás
tica, dando robustez ao corpo, evi
tando os efeitos perniciosos do lu
xo, ou do excesso de comodidades, 
oriundos da civilização moderna. 

Alguém dissera "um belo ros
to vale pelo melhor das apresen
tações"; apesar disso, somente cui
dando do corpo, pode a mulher ser 
verdadeiramente bela e vencer os 
concursos. Lembrem-se de que as 
duas belezas as completam. 

A mulher não deve ficar con
finada aos tipos femininos, descri
tas por Mathes, mas atingir o tipo 
Euplásico de GHisner. 
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CLUBE DOS SUH·TE~E~TES 
E 

SJ\RGE~TOS 

Inauguração do Salão de Jogos e da Biblioteca. 

Esteve em visita a nova sede 
do Clube dos Sub-tenentes e Sar
gentos da Fôrça, na data de 22 de 
Junho, o Ilmº Sr. Cel. Ildefonso 
Pereira de Albuquerque, D. D. 
Cmt. Geral . 

Ao chegar ao local foi S. S. 
recebido por grande número de 
associados do Clube, estando à 
frente da Comissão de Recepção, o 
novo Presidente, Sgt. Rivadávia 
Danezi, eleito há pouco para a 
Presidência. Encontravam-se tam
bém presentes os Srs. Tens. Céis. 
Manoel Monteiro de Oliveira, Che
fe do E. M. G.. Ernani Ferraz Ma
chado. Chefe do S. F., Florêncio 
José de Oliveira ,Cmt. do R.B.G., 
Antônio Martins, Chc fe do S. I., 
Wilson Odilon Ton, .;. Ajudante 
Geral, Major Octávio Machado, 
Cmt. intº do 1º B.C., C".p. Noêmio 
Gustavo Bauer, Ch"fe int0 do 
E.S.B.M. e o Ten. Conv. Arizo
lí Vargas, representando o Sr. 
Cmt. do 3° B.C .. 

O Clube dos Sub-tenentes e 
Sargentos ,tendo em vista a mu
dança operada na Administração 
da Brigada Militar, fez um convite 
especial ao novo Cmt. Geral para 
visitar a sede do Clube, ora em 
construçãó, tanto com a finalidade 

de recepcionar S. S., como tam
bém, de o colocar ao par da obra 
que vem sendo realizada pelos 
graduados da Fôrça e os 'seus ob
jetivos. Aproveitou ainda a Dire
toria a oportunidade, para inaugu
rar: parte das instalações e entre
gar aos associados, embora a título 
de experiência, o salão de jogos e 
a Biblioteca. O salão de jogos, des
tinado à recreação do associado, é 
constituído de Bilhar, Damas, Xa
drês, Paciência e Ping-Pong. Quan
to a Biblioteca, sua apresentação 
e conteúdo provocou agradável im
pressão aos visitantes já possuin
do cêrca de 300 volumes de varia
da e e celente literatura. 

O Presidente do Clube saudando 
as autoridades presentes . 
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O Presidente do Clitbe, Sgt. Dane~zi, mostrando ao Sr. Cmt. 
Geral, a Biblioteca 

Inicialmente a comitiva fêz 
uma demorada visita à parte su
perior da obra inteirando-se de to-
dos os pormenores da nova sede 
do Clube, verificando também as 
necessidades e os objetivos a serem 
atingidos por esta construção. 

Após dirigirem-se ao local da 
inauguração ,foi o Sr . Cmt. Ge
ral convidado a dar a primeira Ta
cada de Bilhar, o que foi feito sob 
grandes aplausos dos presentes. 

Usou da palavra, na oportuni
dade, o Presidente Sgt. Danesi que, 
em entusiástica oração, saudou as 
autoridades presentes, dizendo da 
satisfação dos associados do Clube, 
em receberem em sua sede social, 
o novo Cmt. Geral da Fôrça, Sr. 

Cel. Ildefonso, considerado um 
grande amigo do Clube ,motivo pe
lo qual, felicitava S . S. pela inves
tidura no mais alto pôsto de Co
mando de nossa Corporação, fa
zendo ardentes votos, de uma ad
ministração profícua de realiza
ções, -podendo S . S . ter a certeza 
de que da parte dos Sgts . teria o 
máximo apôio e colaboração since
ra, como aliás é uma tradição da 
Classe, a amizade e colaboração às 
Administrações da Brigada. Agra
deceu, ainda, ao apôio e estímulo, 
que sempre foram dispensados aos 
seus antecessores de parte das ad
ministrações anteriores, de que re
sultou na majestosa obra social, 
que vem sendo erigida pelos Sub
tenentes e Sargentos. Finalizando 

-71-



BRIGADA 

disse poderem os associados, or
gulhar-se de seu Clube ter como 
Presidente de Honra a figura de 
grande expressão pública do Exmº 
Sr. Cel. Walter Perachi de Barcel
los, D. D. Secretário do Interior e 
Justiça ,alí representado pelo Cap. 
Hélio Moro Mariante e como só
cios beneméritos, as grandes e dis
tintas expressões públicas e so
ciais, como dos Exmº Sr. Gen. 
Ernesto Do.::neles, ex-Governador, 
Cel. Venâncio Baptista, ex-Cmt. 
Geral, Cel. Vereador João Lúcio 
Marques e Maj . Engenheiro Solon 
Pelanda Franco e, ultimamente, o 
ex-Presidente, Tenente José Caval
li, dirigente do Clube, por cêrca 
de seis anos, em cuja Presidência 
muito desenvolveu-se o mesmo. Ao 
final da oração externou a todos 
eterna gratidão do grande quadro 
social do CSSBM. 

Falou a seguir o Sr. Cel. Il
defonso, agradecendo as referên
cias e a solidariedade do Clube dos 
Sub-tenentes e Sargentos ao seu 

Momento em que o Sr. Cmt. 
Geral usava da palavra. 

Comando, e reafirmando sua gran
de amizade para com os Sub-te
nentes e Sargentos da Brigada Mi
litar, pois que é um dos subscrito
res de Apólice do empréstimo in-
terno do Clube. Prosseguindo dis
se da grande satisfação do Coman
do Geral ,em ver os Sub-tenentes 
e Sargentos, unidos e coesos, dis-

GAúCHA 

ciplinadamente, empenhados na 
realização de um grande ideal, 
qual seja a sede de seu majestoso 
Clube, agora em fase final de cons
trução, para o que, a Administra
ção da Fôrça, não regateará, den
tro do possível, o apôio e o estí
mulo. 

Encerrada esta parte, passa
ram os presentes à sala da Biblio
teca, onde foi servida uma taça 
de champagne, ocasião em que fêz 
uso da palavra, o Consultor Jurí
dico do Clube, Cap. Dr. Vasco 
Melo Leiria o qual, em vibrante 
oração gauchesca, saudou a nova 
Diretoria encabeçada pelo Sgt. 
Enf. Rivadávia Danezi. Contou 
como certos, à nova Diretoria, a 
confiança do Quadro Social do Clu
be, e o indispensável apôio da 
Administração da Fôrça, ~a cuja 
frente se encontra o insigne Cel. 
Ildefonso, a quem sempre foi liga
do por laços de sincera amizade. 

Falou,· a seguir, o Sr . Chefe 
do E. M. G. . Expressando-se em 
vibrante oração, disse da sua ad
miração pela magnífica obra do 
Clube e que, embora no exercício 
de um cargo eminentemente técni
co, como o é de Chefe do E.M .G., 
as portas de seu Gabinete esta
riam sempre abertas, dentro daque
le sadio espírito de disciplina que 
sempre norteou a conduta dos mi
litares, para emprestar seu apôio 
à obra dos Sargentos. 

Encerrando a visita, falou o 
Sr. Cmt. Geral, congratulando· s • 
com os Sub-tenentes e Sarg ntos 
por tudo o que lhe fôra dado ob
servar e fazendo à nova Diretoria, 
votos de uma feliz gestão e agra
decendo as bondosas expressõ0s n 
seu respeito, externadas pelo 'ap . 
Leiria. 

Já eram 18,30 horas, quando :;p 
retiraram os ilustres visitank j . 
sivelmente satisfeitos com a 1' n111 -

diosa obra que orgulha, não sú os 
Sub-tenentes e Sargentos, < 01110 
tôda a coletividade da Brigada 
Militar. 
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Campanha de Educa~io _de Adultos 
Ministério de Educação e Cultura 

Departamento Nacional de Educação 

O Brasil será uma grande nação no ia em que podermos colocar 
em cada residência, fábrica, escritório ou casa de comércio, uma placa 
com os dizeres: 
NESTA CASA NÃO HA ANALFABETOS. 

- *** -
A campanha de Educação de Adultos é uma iniciativa corajosa, 

de largo alcance econômico e político. Por isso, deve receber o apôio 
de todos os bons brasileiros. 

A luta contra o anlfabetismo é gigantesca. A Campanha de Edu
cação de Adultos não pode prescindir da ajuda dos particulares para 
enfrentar, com maior vigor, êsse inimigo do Brasil. 

- *** -
1 

Já era tempo de serem alfabetizado~ os adultos que não o foram 
no período próprio. A Campanha de Educação lhes oferece agora essa 
oportunidade. 

- *** 
O homem iletrado ,por ·ter passado da idade escolar, não perde 

a capacidade de aprender a ler e escrever. A Campanha de Educação 
de Adultos já alfabetizou mais de . dois milhões de brasileiros 
de maior idade. 

-***--

Ao iletrado que deseja, mas não tem ânimo para aprender a ler 
e escrever, devemos mostrar-lhe quão fácil de- ser realizada é a sua 
vontade. A Campanha de Educação de Adultos mantém, para tanto, 
cursos gratuitos de alfabetização. 

- *** -
Uma pessoa pode ser muito inteligente, mas sendo iletrada não 

consegue desenvolver suas aptidões, nem progredir nos seus trabalhos. 
A sua inteligência será como um tesouro perdido no fundo do mar. 
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Os três recrutas capixabas 

Êles vieram da roça. Do tra
balho pesado na enxada . Do sol a 
pino, a queimar as costa nuas dos 
trabalhadores e as fôlhas tenras 
dos brotos. Eles vieram do Espíri
to Santo e por aqui ficaram. Não 
sabem quando, mas voltam. Vol
tam porque não podem esquecer a 
terra que os viu nascer e que guar
da ainda o vestígio de seus pés, de 
sua enxada, de sua picareta ligeira 
que arrancava os velhos tocos en
cravados. A terra os chama, êles 
sentem isso e voltarão a ela, para 
cultivar suas entranhas escuras e 
delas extrair frutos claros e sabo
rosos, que serão sua alegria e seu 
sustento. 

Eu os fui encontrar no Quartel 
do Realengo, 3.0 B. C. C., à rua 
Bernardo Vasconcelos. Ali esta
vam, "assentando praça", Antônio 
Alvarenga, Jerônimo Rodrigues de 
Almeida e Alziro Martins. Metidos 
.em seus uniformes, sentados dian
te das cartilhas da Campanha Na
cional de Educação de · Adultos 
liam as primeiras páginas. Suas 

VOCE 

Lúcia Cerne Guimarães 

mãos rudes e calosas de lavradores 
viravam e reviravam, desajeita
mente, as fôlhas impressas e uma 
expressão deslumbrada se . estam
pava em suas faces tostadas. Sim, 
é certo que não estavam afeitos 
àquelas lides. Seus dedos acostu-
mados ao trato dos grãos do arroz, 
do milho, do café, do feijão, sen
tiam certa dificuldade ao pegar no 
lápis para rabiscar umas letras. 
Mas que bom era conseguir deci
frar , depois de tanto esfôrço, aquê
les sinais - as letras. Que surprê
sa para seus olhos e seus espíritos 
ingênuos o mundo de coisas que 
os livros revelavam. E só agora 
conseguiram isso. Só depois que se 
organizou uma classe de alfabeti
zação, em seu quartel, conseguiram 
êles vencer o mundo obscuro em 
que viviam, para penetrar nesse 
outro mundo da letra impressa, ri
co em tesouros de sabedoria, cheio 
de luzes. 

E só agora se sentiam seguros 
diante da vida. 

SABIA? 
Lúcia Cerne Guimarães 

- que uma senhora de sessenta 
centemente alfabetizada ,ao ler, pela 
não se contendo de alegria, saiu a 
finalmente, conseguia ver? 

anos de idade, em Sergipe, re
primeira vez, uma carta do filho, 
correr, gritando que era cega e, 

--xXx--

- que uma menina da quarta série primária, no Amazonas, alfa
betizou seu pai, já sexagenário? 

---xXx---

que, em Pernambuco, em Vitória do Santo Antão, alfabetizou
se um velho de 93 anos de idade, obtendo o certificado da Campanha? 
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SACFO 
Por Carlos Jonatas Spalding 

Al. Of. 

-- BASQUETE -- em princípios de junho, a SACFO iniciou 
suas competições e torneios despor.tivos entre as turmas dos 
40 anos do CFO. O primeiro torneio interno, foi de basquete. 
Vinham liderando o mesmo as equipes do 4° e 2° ano, quando, 
por motivo de ordem superior, ficou suspensa sua continua-

. cão. Contudo breve teremos o resultado final. 
V - XADREZ - Foi realizado também em junho, o torneio 
individual de xadrez com a participação de 11 concorrentes. 

Foram seus vencedores, cad. Wilson Carpes, 1° lugar; 
cad. Enio Coelho, 2° lugar; e cad. José Baptista, 3° lugar. 

- DAMA - O tradicional "jógo de corneteiro", foi alvo 
de disputadíssimo torneio com participação de 26 concorrentes. 

Após várias noites com sensacionais partidas cheias de 
"costeletas e porcos", sagrou-se vencedor o êad. Nicanor Cas
sales, secundado pelo cad. Maurilio Zimermann; o terceiro lu
gar coube ao cad Homero Silva. 

- DPTO. LITERARIO - No dia 2 de junho, êste depar
tamento realizou a sessão literária "Encerramento do 1 o Perío
do". Nela foi lido pelo Presidente Interino da SACFO, cad. 
Dutra, um rápido relatório das atividades de sua sociedade 
nos primeiros mêses de direção. Após orações e declamações, 
foram entregues os prêmios aos vencedores dos torneios de 
Xadrez e Dama, ao melhor declamador do CFO, e ao vencedor 
do "Teste de conhecimentos gerais Ten. Jurandir Frota". En
cerrando a sessão, foi oferecido aos presentes um coquetel no 
refeitório dos Cadetes. - ' 

- CAVALARIA - O Dpto. Literário confeccionou em 
papel, flâmulas para os cavalarianos do CFO. Tem ela o for
mato das bandeirolas, símbolo da "Arma Ligeira". Na estréia 
branca, que está sôbre o fundo vermelho, vê-se um bagual com 
ares de indomável. Na margem, além do escudo do CFO 
lê-se B.M. - R.G. S. ' 
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Entendeu a digna Direção da 
Rádio Sociedade Gaúcha, tradicio
nal e benquisto órgão da impren-
sa falada do Rio Grande do Sul, 
de iniciar as solenidades comemo
rativas do seu 28º aniversário de 
existência, do interior de um dos 
quartéis da Brigada Militar. 

Tendo em vista os objetivos da 
Rádio Gaúcha, o Comando Geral 
designou o quartel do 1° B. C. -
"Btl. Aparício Borges", como lo
cal da importante solenidade, por 
ser a mais antiga Unidade da Fôr
ça e, também, uma das com pas-

sado dos mais gloriosos na defesa 
do :Brasil e do Rio Grande do Sul. 

Seis horas do dia 30 de Julho, 
noite ainda e encontraram-se la
do a lado, a Brigada Militar, re
presentando a fôrça que garante 
o Direito e as Instituições, e a 
Rádio Gaúcha, propugnadora da 
Verdade e da Liberdade na sua 
mais pura essência. 

Ao mesmo tempo que os cla
rins do Regimento Bento Gonçal
ves executavam o dobrado "VI
TÓRIA", o Dr. Rui Figueiras, da 
Rádio Gaúcha, pronunciou as se
guintes palavras : 

Soa o clangor plangente dos clarins, bradando ALVORADA! aos 
quatro cantos do pampa! ... 

É a voz marcial dos metais gloriosos da Brigada Militar do Rio 
Grande, que nesta data de festiva sugestão traz para o ar frio da ma
qrugada uma recordação das velhas cargas heróicas em que o Rio 
Grande se atufou em entreveros macabros, ao retintim de espadas e 
perfurar de lanças, ao estrondar das garruchas farroupilhas, e o sibilar 
das boleadeiras coleantes! ... 

Alvorada, Rio Grande! 
Um duplo simbolismo se encontra nas velhas notas altivas do cla

rim de cavalaria. Um, é o marco inicial de um novo dia de lutas para 
todos os que trabalham, esperam e produzem! .. . 

O outro - mais amplo e mais solene vem colocar um novo marco 
e iniciar uma nova etapa: um marco de conquista, uma etapa de Tra
balho!. . . Porque com estas notas claras e plangentes a Rádio Gaú
cha inicia o seu vigésimo oitavo ano de transmissões, voltada como 
sempre, à sua missão longa e gloriosa de atalaia vigilante na barrica
da de defesa de nossa cultura e de nossas instituições!. . . E o faz 
DAQUI - do recinto inexpugnável dêste Quartel da Brigada, porque 
ambas - a estação de rádio e a fôrça militar - as antenas da Gaú
cha e as baionetas brigadianas, servem o mesmo ideal, cultuam a mes-

- 76 -



Julho 'de 1955 

ma crença, vigiam o mesmo passado, defendem o mesmo futuro!. . . O 
ideal da Liberdade! A crença em nossa terra! . . . O passado qu~ é nos
sa. glória e o futuro que é nossa esperança! ... 

O rádio é a voz - o mosquetão é o gesto! ... 

O Sr. Chefe do Estado Mai
or Geral, Ten. Cel. Manoel Mon-
teiro de Oliveira, representãndo o 
Sr. Cmt. Geral, após a banda de 
musica da Brigada Militar ter 
executado a marcha "II INSTRU-

MENTAL", agradeceu a deferência 
da Rádio Gaúcha em ter iniciado 
o seu· pr ograma de aniversário de 
um dos quartéis da Fôrça, home
nageando a Fôrça Pública do Es
tado, pronunciando a seguinte 
alocuç

1

ão : · 

Engalanea-se, no dia d.e hoje, a Brigada Militar, porque, se não lhe 
bastasse a oportunidade de falar ao Rio Grande e ao Brasil, restar-lhe-ia 
o acontecimento singular de haver sido eleito, pela pioneira da radio
fonia gaúcha, um dos nossos velhos quatéis para que aqui se iniciasse 
'as festividades aniversárias desta tradicional Emissora dos Pampas. 

Afastarmos a modéstia, é um dever que nos impõe êste instante 
para dizermos que esta solenidade, simples nos seus contornos mate
rias, pode jatar-se da mais feliz lembrança, pelo direito tríplice que lhe 
consagram os motivadores desta reunião. Sim! Porque aqui se encon
tram três pioneiros que honram êstes pagos amigos: Brigada Militar 
- a primeira a ser incumbida da defesa dos direitos mais caros à per
sonalidade humana, como as que se prendem à vida, honra e fortuna 
individuais e, bem assim, à manutenção da ordem e liberdade pública; 
Rádio Sociedade Gaúcha - a primeira a transmitir pelos ceus do Rio 
Grande a voz do próprio Rio Grande, inaugurando assim, neste peda
ço da Pátria amada, esta sublime maravilha do século; 1º Batalhão -
o mais antigo dos Corpos de Tropa que constituem a Fôrça Estadual. 
Eis, porque se agradecemos penhorados o gesto de fidalguia e distin-
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ção com que nos honrou a inteligente e culta direção da nossa tradicio
nal Rádio Gaúcha, trazendo o seu programa inicial de festa natalícia 
para um dos quartéis da duplamente centenária Fôrça Estadual que
remos, por outro lado, manifestar-lhe os nossos cumprimentos pelo es
pírito sadio de patriotismo e amor a êste rincão, lembrando-se desta 
casa, na data sagrada e máxima dessa organização radiofônica que é 
hoje mais um dos motivos com que se orgulha o pampeano de possuir. 

Se assim falamos é porque - através os mestres - acostumamo
nos a ver nesta Corporação a história do Rio Grande. É como conta
nos D'Avila Flôres: 

"Rio Grande! A tua trajetória foi feita, em considerável parte, ten
do como vanguarda a Brigada Militar! Sem a ação fulminante dos seus 
soldados não poderá ser escrita a tua história. 

É esta a palavra, constituindo imensa alavanca, que um dia deve ser 
gravada no altar da tua glória, "A Brigada Velha" nunca soube dizer: 
"NÃO"! ... 

É que ela foi moldada à semelhança do espírito de renúncia do 
velho cerne da raça, simbolizado no ranger das longas carreteadas"! 

Meus senhores! Quem assim conta é a poesia gaúcha! É o sentimen
to desta terra de tantas lutas, patenteado no estoicismo, na bravura e 
:qa bondade dês te Rio Grande de São Pedro. 

Daí o arrôjo dos nossos cumprimentos à essa organização que trou
xe ao nosso Rincão, pela vez primeira, essa maravilha que é a radiofo
nia e aumentada, ainda, dêsse nome, por todos os títulos, tão sublime 
a nós como tão caro, também, é, ao filho do Rio Grande: RADIO 
GAúCHA. 
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MOl\Jl,EPIO D/\ BRIGJ\Dfl MILITf\R 

Na edição de Fevereiro do cor
rente ano, nº 4, de nossa Revista, 
tivemos a oportunidade de noticiar 
a· compra de um edifício pelo Mon
tepio ,ao mesmo tempo que anun
ciamos a existência de um estudo 
para a compra de outro, esperan
do confirmar tal empreendimento 
em edições posteriores . 

Temos agora a grata satisfa
ção de comunicar aos associados 
do Montepio a aquisição de um 
edifício, de nome Sarmento· Bara
ta, localizado na principal artéria 
de Pôrto Alegre, na Rua dos An
dradas. 

O Diretor Interino do Monte
pio, Major Silanus Monteiro ·se
ferin, compreendendo a necessida
de de movimentar bem e ràpida
mente o capital, após a devida au-

torização do Conselho Deliberativo 
da Instituição, e de posse de uma 
proposta para a compra do referi
do edifício, entrou em entendimen
to com o Sr. Cmt. Geral da Bri
gada, Cel. Ildefonso Pereira de 
Albuquerque, a fim de conseguir 
uma determinada importância ne
cessária para entrada ao proprietá
rio e consumação da compra. 

O Sr. Cmt. Geral com tôda 
a boa vontade e num alto espírito 
de colaboração para com o Mon
tepio, prontificou-se a adiantar a 
quantia necessária, o que de fato 
foi feito, propiciando o aumento 
do p trimônio desta tão útil Ins
tituição. 

Assim, na data de 16 de Julho, 
o Diretor Interino adquiriu o re
ferido imóvel, que se acha edifi
cado sôbre um terreno de' 9m70 
de frente por 36ml0 de fundos, si
tuado na Rua dos Andradas, nºs . 
756 e 762, possuindo 6 pisos, com 
três apartamentos de três quartos 
em ca,da piso e um outro no tér
reo, além de uma espaçosa loja . 
Seu custo foi de oito milhões, com 
grandes facilidades de pagamento. 

Está, pois, · de parabens, o 
MONTEPIO DA BRIGADA MILI
TAR, bem como seus associados, 
uma vez que foi a maior transa
ção até hoje efetuada pôr esta 
INSTITUIÇÃO, devendo-se levar 
em conta, ainda, sua localização 
no centro da Capital do Estado, 
onde os terrenos são de alto custo. 

Rádio Gaúcha! A Brigada Militar que, como tu, nasceu para defen
der e consolidar, cada vez mais, o patrimônio moral que nos legaram os 
nossos ancestrais, quer na oportunidade do teu 28º aniversário almejar
te perene fel" cidades e que continues, como atá aqui, a representar o 
galardão das glórias e tradições dêste Riô Grande amado, sentinela 
avançada da nossa Pátria extremecida. 

E como nossa homenagem - numa música bem do nosso agradô -
oferecemo-te o 'Dobrado que estenta o n~me ilustre do nosso Cmt. Ge
ral - Cel. Ildefon.so Pereira de Albuquerque. 

Em seguida às palavras do Sr. ~~~~u~;:~~e'~:d~~~ns:nce~:~~:a es~= 
Chefe . do E . M. G ., tocado o do- solenidade. 
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mana da Barinha 
~ A Marinha de Guerra visita o Rio Grande do Sul. 

Momento em que o Sr. Cmt . Geral fazia entrega da flâmula da 
Brigada Militar. 

Durante a Semana da Mari- Almirante Penna Botto, que foi 
nha o Rio Grande do Sul foi hon- recebido pelo Sr. Cmt. Geral, no 
rado com a visita de uma flotilha Salão de Honra do Quartel Gene
da gloriosa Marinha de Guerra, a ral. Acompanhou S. Excia. nesta 
qual veio sob o comando do ilus- visita o Capitão dos Portos, Cap. 
tre Vice-Almirante Carlos Penna de Corveta André Stephano Gui
Botto, Comandante das Fôrças de marães. 
Alto Mar da Esquadra Brasileira. Na oportunidade foi o ilustre 

Dentre as inúmeras homena- marinheiro saudado pelo Cel. Il
gens de que foram alvo os bravos defonso Pereira de Albuquerque, 
marinheiros, coube a Brigada Mi- que disse da imensa satisfação da 
litar a honra de também ··ter sido Fôrça em receber sua visita, co
organizadora de algumas, como mo também, exaltou os feitos e 
não o poderia deixar de :f.qzer, vis- as nobres tradições da gloriosa 
to as íntimas relações de amiza- Marinha de Guerra do Brasil. 
de que unem a Fôrça Pú"blica do Usando da palavra S. Excia. 
Rio Grande com a Marinha de agradeceu as palavras do Coman
Marcírio Dias. dante Geral, tendo dito de sua ad-

Depois de ter participodo de miração e entusiasmo pela gente 
diversas festas em homenagt~m aos do Rio Grandé e "muito especial
dignos visitantes, foi a BTigada mente da Brigada Militar, da qual 
Militar sumamente honrada com a sões" . 
visita de S. Excia. o Sr . Vice- recolhia a mais grata das impres
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Presidente do Clube fazendo a 
saudação oficial . 

O Clube dos Oficiais da Fôr
ça agindo em conjunto com o Co
mando Geral, recepcionou a ofi
cialidade dos vasos de guerra em 
sua sede social, com a presença 
das mais altas autoridades do Es
tado, destacando-se o Exm.0 Sr. 
Presidente Assembléia Legislativa, 
Exm.0 Sr. Presidente do Tribunal 
de Justiça, Ilm.0 Sr. Representan
te do Govêrno do Estado e o Exm.0 

e Revd.0 Arcebispo Metropolítano. 
Constou esta recepção de um 

Flagrante da m1esa das auto
ridade~-. 

1 

Coquetel e de umti demonstração 
de danças folclóriaas executadas 
pelo Centro de Tradições "35" da 
Capital do Estado. 

Nesta ocasião <'1 Sr. Cel. Cmt . 
Geral ofereceu a S . Excia. uma 
flâmula da Brigac1a Militar, pas
sando a seguir a. :o'.>alavra ao ilus
tre Presidente do · ~lub , Cel. João 
Lúcio Marques. a fim de pronun
ciar a saudação ia Marinha. 

O Cel. Lúci·1, muito feliz em 
sua alocução. referiu-se unica-

O Centro de Tradições "35" executando uma linda dánça gauchesca. 
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ENC'AMINHADA AO GOVÊRNO DO ESTADO UMA NOVA TABELA DE DIÁRIAS 
' A Administração da Fôrça, tendo em vista a premente situação do 

pess~')al em relação aos quantitativos previstos em lei para as diárias, 
quantitativos absolutamente insuficientes para atender as despesas de 
transporte, quando em objeto de serviço, resolveu, no mês de maio do 
corrente ano determinar ao Serviço de Fundos, que procedesse ao es
tudo n~•cessá~io, para uma devida e justa atualização das mesmas. 

Após o estudo, na data de 8 do corrente mês, o Sr. Cmt Geral en
caminhou. ao Govêrno do Estado, por intermédio da Secretaria do In
terior e ,'Justiça, uma nova tabela de diárias, argumentando que as 
previstas .na tabela atualmente em vigor, face ao encarecimento sem
pre cresce1:ite do custo das utilidades, já não satisfazem o fim a que 
se destinarrL pois, não é possível aos oficiais e praças custearem hos
pedagem er:i lugares compatíveis e, muito menos, atenderem as despe
sas extraon.iinárias a que ficam obrigados em viagem. 

Procura iido assim sanar esta lacuna e atender as justas necessida
des dos elerh.entos da Brigada Militar, o Sr. Cmt. Geral, com a argu
mentação acima exposta, indicou a tabela que segue como sendo a 
compatível crom as atuais necessidades : 

PARA OFICIAIS 
- Corriduu.<>llHt:: Geral .................................. . 
- Oficiais 8uperiores (Coronel, Tenente-Coronel e Major) 
- Capitães ............................................ . 
- Oficiais Snbalternos (1° e 2° Tenente) e Asp. a Oficial 

PARA PRAÇAS 

Sub-Tenent'2s e Sargentos ........................... . 
Cabos e So •'.dados ................................... . 

Cr$ 250,00 
Cr$ 220,00 
Cr$ 180,00 
Cr$ 150,00 

Cr$ 90,00 
Cr$ 60,00 

mente às tradiçõ{is e às glórias da para passar novamente tão agra
Marinha, num preito de admira- dáveis dias junto "a brava gente 
ção e respeito, dhendo de quanto gaúcha". 
é amada no Rio · Grande do Sul, Foi executado em seguida o 
pelos descendente!':- de Marcírio programa de danças folclóricas, o 
Dias. Foi S. S. m. iito aplaudido qual foi entusiasticamente aplau
ao término de seu discurso. dido, tendo sido visível a satisfa-

Retribuindo usou da palavra ção e o prazer dos ilustres visi
o Vice-Almirante Pen ria Botto, re- tantes em assistir algo "das coi
ferindo-se mais uma v. :z ao carinho sas do Rio Grande". Muito aplau
que já dedica à Brir~ada MiUtar, dido foi também o Ten. Vítor Me
Fôrça Pública que rec•:mhece pres- lo Ferreira que trovando daquela 
tou e vem prestando relevantes ser- maneira tôda sua, saudou a Mari
viços ao Brasil e em P<irticular ao nha de Guerra. as autoridades 
Rio Grande do Sul, sentinela avan- presentes e exaltou as tradições 
çada da Pátria. Disse dt:i sua emo- dos nossos marinheiros. 
ção e de seus comandadc.s· ao se- Foram horas de prazer e sa
rem tão carinhosamente i·ecebidos tisfação, muito bem proporciona
pela Brigada Militar Pr·ometeu, das pela Diretoria do Clube em 
ao final de sua oração, sempre que conjunto com a Administração da 
possível, retornar ao Rio Grande Brigada Militar. 
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... ---------------------------------------------------·----------.t~ 

Coniralernizam a Cia. de 
Policia do Exército e o 3. 0 8. te. 

Na foto, em cima as equipes de oficiais e, em baixo, as das praças . 

Atraente festa de confraterni
zação foi realizada entre a concei
tuada Cia. de Polícia do Exército 
Nacional e o 3º B. C. da Fôrça, 
num entrelaçamento íntimo tão 
necessário e oportuno entre os 
homens que dedicam suas vidas ao 
serviço da Pátria. 

O programa constou duma vi
sita feita pelos oficiais e praças do 
3° B.C., ao quartel da Cia. de 
Polícüi., onde foi cumprido um en
contro desportivo e uma recepção 

constante de 'aperitivo e de um 
lauto almoço .. 

Na parte; desportiva foram le
vadas a efeitÇ> duas partidas de vo
leiból: uma, entre as equipes de 
oficiais e 01'1tra entre as das pra-
ças. Como ia festa era de confra
ternização cl'eve ter havido um pré
vio entendpnento para igual divi-
são de vit&rias, pois os oficiais do 
3º B.C. foram vencedores por 2x0, 
enquanto as praças da Cia. de Po
lícia o fol'am vcnccdol'<>s e, tam
bém, pelo, mesmo _ 0re. 
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Partidas renhidas onde imperou 
a t écmica e a vontade de vencer 
e um' sadio en tusiasmo, reinando, 
porém, 

1 
o lema do bom desportista: 

"O imP!or tante é competir e não, 
vencer". 

Após• a par te desportiva foi 
servido mm almoço íntimo, tendo 
usado da wilavra o ilustre Capitão 
Hélio Loro\ Lorandi, Cmt. da dis
ciplinada e já tão admirada Cia., 
quando disse de sua satisfação em 
receber a vi',sita do 3º B. C. da 
Brigada Militar, Fôrça que admira 
e estima prof.undamente. · 

Retribuindo, falou em nome 
do 3º B. C. , o Ten. Gomercindo . 
Fisch, enaltecendo o trabalho que 
vem sendo cumprido pela Cia. de 
Polícia do Exé rcito, verdadeiro es
pelho de eficiê ncia no cumprimen
to do dever. Disse também da sa
tisfação do 3° 

1
B.C. em confrater

nizar com os c.1ignos camaradas do 
glorioso Exército Nacional. 

GAúCHA 

Foi assim encerrada esta 
magnífica reunião da qual "BRI
GADA GAÚCHA" sentiu-se suma

mente honrada de participar . 

Os capitães das equipes de praças 

trocando flâmulas. .. 

Fase moviment· ,da do encontro dos oficiais vendo-se 

o Ten . Kap_!>. do 3° B .C. , em pleno corte . 
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ii ,,,,,, ··~~~ ,,,, ~~ ·,,·~·~·,,·~~~~~:J~" ~~,,~~~~·~~~.~, !I 

li MILITAR PARA O ANO DF 1956. il 
tt:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+ ;~1-•:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J! 

o 'GovêmJ do Estado conco,rdando 

com o efetivo so icitado" pe Brigada Militar, o 
encaminhou , à C lenda Àsi~I~'.bléia Lenisl\tiva. 

O Comando Geral, conforme ções de Bom eiro~ - nos· '.Municípios 
disposições de lei, encaminhou ao de Cac,hoeira do Sul, Cruz ~lta , 
Govêrno do Estado o efetivo de Passo Fundo, Novo Han1burgo, L i
que necessitará a Fôrça para bem vramento, Pelotas, Rio G1~ande , Ba
cumprir com o seu dever consti- gé, Ur:uguaiana, Bento Gonçalves, 
tucional e, assim, corresponder ao Ijui e Santa Maria. Apenas a enu
que dela espera o nobre povo rio- meraçã,o destes Municípi;os que pas
grandense, sara:rnl a receber os benefícios de 

, Ao encaminhar ao Executivo <jl um serviço eficiente e •organizado, 
projeto de lei, que fixará o efetivo justificaria plenamente · o aumento 
da Fôrça para o ano de l, 956, f i de efetivo, neste set'.or. Deve
solicitado um aumento de 904 h - se, porém, levar em conta que 
mens em relação ao ano cm curso. a Brigada Militar deverá aumentar 

Argumentou o Sr, Cmt. Geral, no mínimo mais 5 ou. 6 Estações 
justificando plenamente êste au- de Bombeiros nos lV:íunicípios de 
mento, que à Brigada Militar, além Erechim, Carasinho, Jfaguarão, La
de terem sido reorganizados e am- geado , e Arroio do Meio, nos quais 
pliados todos os seus serviços e re- vem procedendr," a ;estudos neste 
partições, foram atribuidos novos sentido. 
e importantes encargos nestes úl- Outro importante tncargo que 
timos anos. vem sendo atribuii;'io, também por 

Assim, foi criada a Divisão de dispositivos legais, \à Brigçada Mili
Policiamento Militar, pela lei n° tar, é o de Direçã!{>, guarda e vigi-
2027 de 3-1-1.953, cujo órgão fup- lância dos Presíolios, no Departa
ciona junto à Chefia de · Polícia mento de !nstitutiós Penais, Foram 
procurando um melhor entrosa- empregados nest,e novo encargo 17 
mento entre as polícias militar oficiais, e 115 wraças entre Sargen
e civil. Esta mesma lei determina tos, Cabos e ..... oldados, procurando 
o emprêgo de oficiais como Asses• o Estado resolver êste problema 
sores Regionais das Delegacias Re- por intermédiql da Brigada Militar, 
gionais de Polícia, além dos ofi: Para o ~oliciamento dos 25 
ciais integrantes da Divisão, Municípios ul~imamente criados no 

Já a lei nº 874 de 26-12-1. 949, Estado, foi p~dido u_~ ~fetivo de 
que atribuiu à Brigada Militar o 296 homens, entre oficiais e praças, 
serviço de prevenção e combate ao conforme entendimento entre a 
fogo em todo o Estado, mediante Brigada e a , Chefia de Polícia, le
convênios com as Prefeituras, oca- vando-se em( conta a extensão ter
sionou um aumento considerável ao ritorial, a 9ensidade e índole da 
Corpo de Bombeiros, visto que a população, localização geográfica 
Brigada iá rvem mantendo Esta- etc etc. f 
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Com relação ao pol.ici~::>.amento 

dos outros Municípios foi s!tplicita
do um aumento de 198 home s, mí
nimo necessário para atendi er os 
inúme::os e contínuos reclam· ::is das 
administrações municipais, P treocu
padas com as deficiências poLiciais. 

Para 0 Departamento de J 3:nge
nharia foi solicitado um Y,apitão 
Engenheiro, principalmente lf>ara a
tender os trabalhos do ~o •po de 
Bombeiros e suas Estaçoe ; corrio 
ainda, pa1·a substituição ~c.1~ Dire
tor do Departamento. 

Argum~mtou t~rtibém o Sr. 
Cmt. Geral, r.rtn1nto ao efetivo do 

. -r' 

S . S . V . , da necessidade de serem 
aumentados seus quadros de 2 ca
pitães mpdicos, sendo um para o 
Corpo de Bombeiros e o outro para 
a Chefia de Clínicas do Hospital 
de Pôrto Alegre; de um Capitão 
Dentista, para a Chefia de Clínica 
Dentária do Hospital de Santa Ma
ria e de 3 primeiros tenentes Den
tista~, para os gabinetes od~ntoló
gicos já montados do Serviço de 
Intendência, 1° e 2º Batalhões de 
Caçadores. 

Foi desta maneira proposto o 
seguinte aumento de efetivo em 
relação ao do corrente ano : 

1) - N~ Quadro de Oficiais Combatentes : 
1 Tenente Coronel; 

- 1 Major 
- 3 Capitães; 

14 Primeiros tenentes e 
- 41 Segundos tenentes. 

2) - No Quadro de Oficiais não combatentes: 
2 Capitães Médicos; 

- 1 Capitão Engenheiro; 
- 1 Capitão Dentista; 
- 3 Primeiros tenentes Dentistas. 

3) - No Quao"ro de praças de fileira : 
5 Sub-tenentes; 
2 Primeiros sargentos; 
15 Segundos sargentos; 
19 Terceiros sargentos; 

- ' 21 Cabos; 
~86 Soldados enganjados e 

- 1 88 Soldados de primeira praça. ·. 
4) - No Quadro fü~ Especialistas e Bombeiros: 

- 18 Primeiros ; sargentos, 33 Segundos sargentos, 56 Terceiros sar
gentos, 83 cabos e ~h soldados de 1ª classe (todos para o C.B.). 

- 6 Segundos s~~rgentos Enf., 2 Veterinários; 10 Terceiros sargen
tos Enf. e um FerracÍl.or; 3 Primeiros e 6 Terceiros sargentos Manipula
dores de Farmácia; l' Primeiro, 2 Segundos e 1 Terceiro sargento moto
ristas, 3 cabos e 13 ~oldados motoristas; 3 Sub-tenentes, 3 primeiros, 3 
Segundos, e 5 Terceirós Sargentos Artífices, 9 cabos e 12 Soldados Ar
tífices; 4 Terceiros Sargentos Veterinários e 1 Terceiro Sargento Cor
neteiro Clarim. 

Esta a notícia que •temos a dar aos nossos leitores quanto a fixação 
do efetivo da Fôrça p!',ra o ano de 1. 956. 
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1 lNUER~íRrn on l.º ~. ~. 1 

A data de 20 de Julho é uma 
das mais caras à Brigada Militar, 
pois assinala o aniversário dé cria
ção de uma de suas mais concei
tuadas , Unidades, o 3° Batalhão 
de Caçadores. 

O seu atual Comandante, Ten. 
Cel. José Lannes Velasques, com 
o objetivo de fazer com que seus 
comandados atentassem para o sig
nificado da data, organizou um 
variado mas sóbrio programa de 
festividades. 

Apreciamos a vibração patrió
tica do 3° Batalhão ao ser hastea
da a Bandeira Nacional e ao ser 
lido o boletim alusivo a data, cheio 
de referências ao passado glorio
so e repleto de lances épicos prati
cados pela Unidade nos campos de 
luta. Destacamos do boletim os 
s~g~intes trecho~: "Não se ;pode 
bm1tar na estreiteza da síntese 
tôda a grandeza de um passad~ 
construido em 62 anos de intensa 
atividade e vibração na defesa dos 
legítimos interêsses dos direitos, 
aspirações e da honra da valoro
sa família riograndense"' - "Co
mo se pode observar pelo relato 
da história, foi no mais aceso das 
batalhas, que o 3° B. C. plasmou 
uma formação de austeridade uma 
consciência de fé e êsse e~pírito 
de tenacidade e bravura, inscrevendo 
o seu nome na história militar do 
Rio Grande, com o sangue genero
so dos seus primeiros servidores. 
Gigante na paz e na guerra, foi 
sempre assim esta Unidade, a que 
temos a ventura de servir com as 
glórias que o seu passado 'nos con
fere, o respeito que o seu presente 
e o seu passado nos merecem e a 
confiança que o seu futuro nos ins
pira". 

A segunda parte do programa 
constou de provas desportivas-hu
morísticas, para cabos e soldados 

e de partidas de voleiból entre 
um quadro de sub-tenentes e sar
gentos e outro de cabos e soldados. 

A parte desportiva muito bem 
organizada · teve um transcorre:,· 
brilhante, graças ao empenho e sa-' 
tisfação dos concorrentes, desta -
cando-se as provas humorísticas d':i 
Corrida da Agulha, que teve como 
vencedor o Sd . Claudionor Alvr~s 
Maia, Corrida do Saco, vencedor 
Sd. Jurandir Souza Sobrosa, Cmi:
rida do ôvo, vencedor Sd. Adfao 
Pereira de Moura e Surprêsa ,lo 
Cego, vencedor Cabo Nestor 1\/íP.
nezes de Lima. 

As festividades foram encerra-
das com um rancho melhorado pa
ra as praças e um almôço para as 
autoridades presentes. Nesta opor
tunidade o Ten. Cel. Lannes agrat
deceu a presença do Sr. Cmt. G e
ral e demais autoridades, passando 
a palavra ao Maj. João Gomes lvfo
reira 'Filho, Sub-cmt., para a sau
dação oficial. O Maj. Moreirn di
rigindo-se aos presentes externou 
a satisfação do 3º B. C . em ~ecep
cionar o Comando da Brigada Mi
litar, na sua data natalícia.; assim 
como, as demais autoridades pre
sentes e seus amigos rlP :tôdas as 
horas. 

Finalizando usou '"" '"' ,_ __ a o 
Sr. Cmt. Geral, dizendo sentir-se 
extremamente satisfeitc) em com
partilhar das comemorações de a
niversário desta Unic';ade gloriosa 
e cheia de tradições da Brigada Mi
litar. Apresentou o~ cumprimentos 
da Brigada e os seus próprios, fa
zendo votos de felkidades aos com
ponentes do Batf':lhão e desejando 
franca prosperidade e sucesso ao 
3° B. C. em suas missões. 

,Distinguida por um amável con
vite do Ten. 'cel. Lannes Velas
ques. comp,~receu "BRIGA D A 
G A ú C H A" "'"" >;>resentes festejos. 
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SER\f ltO DE FUl\IDOS 

O Ten. Cel Ernani F. Machado, acompanhado do Maj. Francisco 
S. J. 'I'omatis, em palestra com nossa reportagem. 

"BRIGA.DA GAúCHA" sensível a 
todos acontecimentos que se verifi
cam na Fôr.;:a e que digam respeito 
à sua evolução, tomando conheci
mento de comentários sôbre me
lhoramentos que vinham sendo in
troduzidos no Serviço de Fundos, 
decidiu observar "de visú" o que re
almente havia. 

Munidos de nosso arquivo de 
notas e acompanhados do fotógra
fo, lá comparecemQs no intúito de 
transmitir aos nossos leitores as no
vidades que encont•rássemos. 

Resolvemos, por ~m. não só no
ticiar sôbre os melhc,,:amentos mas 
fazer uma reportagern mais ampla 

do Serviço de Fundos. Procura
remos. portanto,expor o que é o 
Serv;ço, o que faz e como procede 
para movimentar com tudo o que 
se relaciona com "dinheiro" e 
"verba" dentro da Brigada Militar. 

Rememorando seu histórico e 
indo de encontro de seus primór
dios, na longínqua data de 6 de 
Abril de 1. 936, que é o marco ini
cial de sua origem, iremos encon
tra< a Brigada Militar acompanhan
do o Estado na senda do progresso 
e da evoJução, executando uma 
reestruturação interna. Até essa 
data os valores destinados à nossa 
Fôrça eram administrados e conta-
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bilizados · por intermédio da 1 ª. 
Secção da Assistência do Material. 
Na data acima esta 1ª. Secção foi 
desvinculada da As&istência do Ma
terial e transformada num Serviço 
autônomo com Chefia e quadros 
próprl.os, passando a denominar-se 
Serviço de Fundos. Foi seu primei
ro Chefe o Cel. Cícero Augusto 
Wellausen, que teve como seus su
cessores os Céis. Gerv.ásio Rodri
gues, Florestano de Souza Guter
res, Carlos Guasque de Mesquita, 
Olegário Diogo Duarte, Abílio da 
Silva Morais e João Pedro Mattêo. 

As transformações porque pas
sou o Serviço de Fundos nestes úl
timos 20 anos, foram contínuas e 
progressivas até chegar à organi
zação atual, já adotada a alguns 
anos, onde se centraliza tôda a 
contabilidade dos valores orçamen
tários destinados à manutenção da 

. Brigada Militar, bem como, tôda 
a movimentação decorrente de for-
necimento p e 1 o s reembolsáveis 
mantidos pelos Estabelecimentos a
provisionadores da Fôrça. 

Isto é o que tinhamos a escre
ver sucintamente sôbre o passado 
do Serviço de Fundos. 

Ao iniciarmos nossa palestra 
com o atual Chefe, Ten. Cel. Er
nani Ferraz Machado, o qual acom
panhado do Maj . Francisco Samuel 
Jofre Tomatis, Sub-Chefe e nosso 
antigo representante no Serviço de 
Intendência, se encontrava no seu 
Gabinete de trabalho, encontra
mos em S. S. uma concordância 
amável não só em ser entrevistado 
mas, também, de nos fornecer to
dos os dados necessários para o 
nosso trabalho. 

Inicialmente S. S. nos esclare
ceu que em face dos inúmeros en
cargos atribuídos ao Serviço nos 
últimos tempos, houve a necessida
de de uma reestruturação interna, 
executada no mês de Março do cor
rente ano, em caráter experimen
tal, até que seja elaboràdo o seu 
novo Re.e:ulamento. 

Deu-nos a conhecer a nova or
ganização, que ficou assim distri
buída: 

Aspecto parcial de um dos salões 
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- Chefia e Sub-Chefia; 
- Gabinete e Secretaria; 
- Almoxarifado e Arquivo; 
- Tesouraria Geral; 
- Tesouraria do Q. G.; 
- Secção de Contabilidade e 
- Secção de Inativos. 

Assim, a Chefia, Sub-Chefia, 
Gabinete e Secretaria constituem 
o elemento de direção do Sen·iço, 
cabendo aos demais elementos a 
execução. 

Tendo-nos sido dada permissão 
para percorrer as dependências do 
Serviço, passamos a fotografar di
versos aspectos e a conversar, com 
os Chefes de Secções, obtendo os 
seguintes esclarecimentos. 

- Na Secção de Contabilida
de, pelo seu Chefe, Cap. João Fi
leto Corrêa, que a sua Secção é a 
que lida com o conta-corrente das 
Unidades, com os balanços da Cai
xa da Brigada, com o livro diário 

Outro aspecto do S . F. 

do Serviço, com os balancetes das 
Unidades, "tendo também, uma car
teira de consignações (Caixa Eco
nômica, Cias. de Seguros, G. B. O. 
etc); 

- Na Seccão de Inativos, pe
lo seu Chefe, Cap. Júlio Carvalho 
Carpes, que a sua Secção é a que 
efetua o pagamento dos vencimen
tos dos inativos da Fôrça, confec-

Aspecto da Secção de Inativos on
de permanecem e são atendidas as 

partes 

cionando tôda a documentação para 
o saque de proventos no Tesouro 
assim como, a documentação ne
cessária para o pagamento dos ven
cimentos. Nos informou que exis
tem atualmente 500 oficiais e 1900 
praças, em números redondos, per
cebendo pela Secção de Inativos; 

- Na Secção Orçamentária, 
pelo seu Chefe, Cap. Sérgio Mbni 
de Oliveira, que a sua Secção é a 
que trata dos assuntos orçamentá
rios da Fôrça. Compreende as car
teiras de conferência de fôlhas de 
vencimentos e contrôle da verba 
pessoal, carteira do conta-corrente 
orçamentário e contrôle prévio da 
despesa de material e a carteira do 
'Abono Familiar. Sôbre esta últi
ma carteira pudemos observar o 
grande volume de trabalho execu
tado no corrente ano, com a mu
dança decorrida com a nova Lei 
de Abono Familiar. Foram apron-
tados mais de 6. 000 processos, com
preendendo uma estimativa aproxi
mada de 5. 000 esposas e 12. 000 
crianças habilitadas. 

- Na Tesouraria Geral, pelo 
seu Chefe, Cap. Júlio David Tor-
res, que êste é o órgão recebedor 
dos suprimentos pagos pelo Tesou-
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ro do Estado, por conta de verbas 
orçamentárias. Esclareceu-nos, ain-
da, que efetua os pagamentos dos 
adeantamentos e saldos dos balan
cetes das Unidades Administrati
vas, o pagamento dos fornecedores 
da Fôrça em verba orçamentária , 
e os que, por qualquer motivo, te
nham que ser efetuados. Funciona 
junto à Tesouraria Geral a da 
Associação Mútua de Pecúlio dos 
Oficiais. 

- Na Tesouraria do Q.G., 
antiga Pagadoria, pelo 1° Ten. 
Targino Gomes Jardim, que é o 
órgão encarregado do pagamento 
dos vencimentos dos oficiais e 
praças do Q. G. , preparando tôda 
a documentação para isto necessá-
ria. Controla o fornecimento de 

· ordens, assim como, efetua o pa
gamento dos fornecedores e dos 
proprietários de casa de seus ele
mentos. Êste órgão compreende 
duas pagadorias <oficiais e praças) 
e uma Tesouraria. 

Retornando ao Gabinete ão 
Ten. Cel. Ferraz, S S. prestou
nos outros esclarecimentos sôbre 
medidas importantes tomadas pelo 
Serviço como a padronização de 
tôda a escrita da Fôrça que se re
laciona com fundos, medida oportu
na que veio terminar com os siste-

Secção de Inativos. 

Os oficiais do S. F. em um de seus 
almôços bimensais de confraterni

zação 

mas complexos das Tesourarias das 
diversas Unidades. Com referên
cia a Secção tle Inativos tomamos 
conhecimentos de que seus paga
mentos vêm sendo efetuados impre
terivelmente até o último dia de 
cada mês. tanto para a Capital co
mo para o Interior do Estado. 

.Referindo-se aos trabalhos do 
Serviço, S. S. disse-nos, com visí
vel satisfação, que o mesmo vem 
sendo executado num verdadeiro 
trabalho de equipe contando o Ser
viço com uma excelente e com
petente turma de oficiais e um 
corpo de amanuenses selecionados. 

Encerrando, referiu-se ao apôio 
irrestrito que vem recebendo de par
te do Sr. Cmt. Geral, o qual vem 
concordando com tôdas as medi
das solicitadas em pról do melhor 
andamento do Serviço. 

Com a nossa visita podemos 
atestar que, de fato, o Serviço de 
Fundos sofreu rádical transforma
cão no seu aspecto. tendo sido 
suas amplas salas modernamente 
instaladas, dignas de receberem a 
qualquer hora, sem aviso prévio, 
qualquer visita ilustre, que sairá co
mo nós, com a melhor das im
pressões. 
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Guarni~ão da lri~a~a Militar 
~e Santa Maria 

O Exmo. Sr. Governador do Estado e o Sr. Cmt. Geral no mo
mento da revista da tropa . 

O Exm0 Sr. Governador do 
Estado tendo visitado o Município 
de Santa Maria, entre outros com
promissos, esteve de visita à Guar
nição da Brigada Militar, acom
panhado do Sr. Cmt. Geral e de 
várias autoridades estaduais. 

S. Excia. foi recepcionado na 
gare da Viação Férrea, pela oficia
lidade da guarnição, tendo à frente 
seu Comandante, Ten. Cel. Max 
Herbert Hank. Foram prestadas, 
na oportunidade, as continências 
regulamentares pela tropa, a qual 
apresentou-se de forma impecável, 
tanto na uniformidade, como na 
disciplina e no garbo. 

A visita foi iniciada com a Es
tação de Bombeiros, sendo percor
ridos após, o lº Regimento de Ca
valaria, o 2º Batalhão de Caça
dores e o Hospital Militar, que 
mereceu especial atenção das au
toridades. Logo após, já de retôr
no ao quartel do 1° Regimento, a 
comitiva foi obsequiada com um 
"cock-tail", quando fêz uso da pa
lavra o Ten. Cel. Hank, saudando 
os ilustres visitantes, em nome da 
Guarnição. 

Por ocasião do churrasco ofe
recido à' comitiva, falou o Sr. Cmt. 
Geral. dizendo, em rápido impro
viso, da honra e satisfação da Bri-
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gada Militar em receber o m <. i 
alto mandatário do Estado e seus 
ilustres acompanhantes mages
toso quartel do 1° R. C. , reafir
mando, na ocasião, o propósito da 
Fôrça em servir intransigentemen
te, como é do seu dever constitu
cional, o Govêrno do Estado, em 
tôdas as circunstâncias. 

Agradecendo a saudação, falou 
em nome do Govêrno do Estado, o 
Exmº Sr. Secretário de Educação 
e Cultura, tecendo um hino de lou
vores à Brigada Militar. 

Terminada a programação, re
tirou-se a comitiva governamental, 
ocisião em que foram feitos os ma
io_res elogios a apresentação da 
Guarnição, como pela fidalguia do 
oonvívio proporcionado. 

· No dia imediato o Sr. Cmt. 
Geral compareceu ao quartel do 

1º R .C ., onde num~ reumao com 
a ofi·1..1.ill1dad'e da Guarnição, pôs 
a mesma ao par dos empreendi
mentos da Admini r ação. . Esta 
reunião que se prolongou por mais 
de duas horas, decorreu num cli
ma digno de nota. 

O Sr. Cmt. Geral externando 
sua opinião sôbre a Guarnição de 
Santa Maria, disse ser de inteira 
justiça os elogios dados pela co
mitiva governamental, especial
mente os do Exm0 Sr. Governador. 

É verdadeiramente estimulan
te o grande progresso que a Guar
nição vem apresentando em todos 
os setores. O nível disciplinar e 
a uniformidade são excelentes, sen
do de notar-se o interêsse ·em ele
var cada vez. mais alto o nome da 
Fôrça. 

.. ..:::: 

·······~ .. ;1'• 
O Ten . Ccl. Max Jlerbert Hanke, Cmt da Guarniçào de Santa Ma

ria, saudando as autoridades. 
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PA1ii ao PIRA r1~í 
Decreto do Govêrno do Esta

do dando denominação ao Palácio 
Governamental . 

O Exmo _ Sr. Governador assinan
do o decreto que denominou "Pa
lácio Piratiní" ao Palácio do Go-

vêrno. 

O Exmº Sr. Governador do 
Estado, na data de 29 de Junho, 
assinou um decreto denominando de 
Palácio Piratiní ao Palácio do Go
vêrno, numa homenagem ao mo
vimento deflagrado no Rio Gran
de do Sul e chamado de Revolução 
Farroupilha, movimento já plena
mente comprovado não ter visado 
em absoluto, a separação\ do Rio 
Grande. mas, unicamente numa re
belião contra o Govêrno Central, 
o qual tudo negava ao desenvolvi
mento da "senünela avançada da 
Pátri3-". 

Compareceram à esta solenida
de as mais altas au t<Jridades fede
rais e estaduais, civis e militares, 
destacando-se a :presença d o s 
Exm0 s. Srs. Presidente da Assem· 
bléia Legislativa., Presidente d<J 
Tribuna] de J11s!iça e () Ex:m0 e 
Revdm. Arcebispo Metropolitano. 

Assinado o ato sob os acordes 
do Hino Riograndense, executado 
pela banda de música da Brigada 
Militar, usou da palavra o ilustre 
historiador Dr. Moises Velhinho, 
membro do Instituto Histórico Rio-
grandense, referindo-se, 
fatos históricos, como a 
eia do decreto assinado 
vêrno do Estado. 

tanto aos 
importân
pelo Go-

Falou, a seguir, em nome do 
Govêrno do Estado, o Exmº Sr. 
Secretário dos Negócios da Fazen
da, Dr . Alcides Flôres Soares Jú
nior, tendo agradecido o compare
cimento das autoridades presentes 
e feito oportunas referências ao 
a to levado a efeito na ocasião. 

Finalizando esta patriótica so-
- lenidade foi realizado um desfile 
pela Brigada Militar constituído de 
um grupamento do Curso de For
mação de Oficiais e de um Esqua-
drão do Regimento Bento Gonçal
ves, todos em traje de parada, os 
quais causmam magnífica impres
são a<Js presentes. 

Aspecto d~i; alunos ()fidais 
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VS.lA llLUSl~~ 

Instantâneo da recepção no Sa'lão de Honra . 

Esteve de visita ao Quartel 
General da Fôrça, o Exm.0 Gen. 
de Divisão José Ignácio Veríssi
mo, Cmt. da 5.ª Região Militar, 
ora no Comando Interino da Zo
na Militar do Sul . 

8. Excia., acompanhado de 
seu Ajudante de Ordens, foi re
cepcionado no Salão de Honra pe
lo Sr. Cmt Geral, que se encon-
1rava com os Srs. Chefes do E. 
M.G, S.F., S.S.V., e Ajudante 
Geral, bem como oficialidade do 
E.M.P. e E.M.G .. 

Como grande amig9 de nos
sa Fôrça, S. Excia. manteve ani
mada palestra, percorrendo após 
1ódas as dependências do Q .G., 
sempre acompanhado do Cmt. Ge· 
Tal e ao Chefe do E.M.G., ma
ni:fes1ando sua bôa impressão pe· 
Jo que lhe estava sendo dado ob· 
se1·var_ 

Duran1e <> tempo que S. Excia. 
es1eve no SaJã() de Honra, foi 

saudado pelo Cmt. Geral, que dis
se do prazer da · Brigada Militar 
recepcionar S. Excia. ao mesmo 
tempo que lhe hipotecou a amiza
de e estima da Fôrça. 

O Gen. Veríssimo agradecen
do as palavras do Comando Geral 
declarou ser de fato um amigo da 
Brigada Militar e sentir-se per
feitamente a vontade quando em 
visita à. Fôrça. Enalteceu, tam
bém, S. Excia., o trabalho profí-
cuo que vem sendo desenvolvido 
pela Brigada no serviço de poli
ciamento, onde está sendo empe
nhad<> grande parte de seu efeti
vo, cumprindo a Corporação seu 
dever de mantenedora da ordem 
pública. 

Após sua amável visita foi o 
Gen. Veríssimo acompanhado até 
ao p()r!ão central do Q.G. pelo 
Cmt. Geral e oficialidade pre
sente. 
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O 6en. Veríssimo, acompanhado do Cmt. Geral e dl'l Chefe do EMG, em visita à 
1 ª' Secção do Estado Maior. 

~~~~~~~~-

Apresenta~ão ao Governador do Estado dos Oficiais 
promovidos em 29 de Junho. 
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