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1 11Ô.º ÂníverJárío da 

Brígada 1f!líLítar 

Ei-la! 

Gloriosa, altiva e forte, a vencer o tempo, sob impulsões 
vibrantes do civismo de gerações .fartes. ' 
.... Contemplando-.:: sentimos no peito vibrante uma emoção 
estranha qite nos evoca na alma o sentimento de orgulho . .. 
de admiração . . . de respeito . 

- orgulho. . . pelo seu passado. Complemento inconteste 
da própria História Riograndense... 1 

- admiração. . . pela grandiosidade de sua obra, cumpri
da sem vascilações nos sacrifícios e abrigada na modéstia 
da proclamação de seus feitos . .. 

- respeito. . . pelas normas invariáveis de sua cond.uta, 
trazendo sossêgo aos lares e paz e ordem no Rio Grande . .. ' 

Nós te saudamos nesta efeméride - orgulhosos das tra
dições de disciplina e heroísmo de gerações de bravos que por 
ti passaram. . . - admiração pela continuidade e progressão 
de tua obra, refletida em todos os recantos do Rio Grande, 
onde reina paz, segurança e ordem - respeitosos ao pronun
ciar "BRIGADA MILITAR do Rio Grande do Sul" - Síntese 
épica da história do nosso amado Rio Grande . .. 

• 



BRIGADA GAÚCHA 

15 DE NO\lEMBHO 

República dos Estados 
Unidos do Brasil 

Brasil Império 

Cumpristes a missão que reservou-te o destino para o maior pro
gresso e desenvolvimento de nosso torrão natal! 

Quando a 15 de Novembro de 1889 fostes substituído pelo BRASIL 
- REPúBLICA - não representou tal substituição um preito de in
gratidão ou de despreso pelo que Ja ha,vias realizado, mas, foi, sim
plesmente, uma decorrência lógica do progresso da humanidade, sem
pre em busca da perfeição . 

Brasil, Império ! 
Foi sob tua inspiração e graças a tua ação decidida é que conse

guiram os brasileiros sua independência política, emancipando a Pá
tria, libertando-a do jugo estrangeiro,, que, mesmo quando ameno e 
produtivo, sempre revolta os corações voltados para o bem da Ter
r a Natal! 

Brasil, República! 
A nossa maior homenagem, o nosso preito de amor e veneração, 

aqui ficará impresso ao transcrever-mos a primeira proclamação do 
governo provisório e o seu primeiro decreto, publicados na data de 15 
de Novembro de 1889, os quais tiveram a seguinte redação: -

PROCLAMAÇÃO 

"CONCIDADÃOS - O povo, o exercito e a armada nacional, em 
perfeita comunhão de sentimento com os nossos concidadãos residentes 

• nas províncias, acabão de decretar a deposição da dynastia imperial e 
consequentemente a extinção do systema representativo. 

Como resultado immediato desta revolução nacional, de caracter 
essencialmente patriótico, acaba de ser instituído um Governo Provi
sório, cuja principal missão é garantir com a ordem publica a liberda.• 
de e os direitos dos cidadãos. 
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Novembro de 1955 

Para comporem este governo, enquanto a nação soberana, pelos 
seus orgãos competentes, não proceder à escolha do governo definitivo, 
foram nomeados pelo chefe do poder executivo da Nação os cidadãos 
abaixo assignados. 

CONCIDADÃOS - O Governo Provisório, simples agente tem
porario da soberania nacional, é o governo da paz, da liberdade, da 
fraternidade e da ordem. 

No uso das atribuições e faculdades extraordinarias de que se 
acha investido para a defeza da integridade da patria e da ordem pu
blica, o Governo Provisório, por todos os meios ao seu alcance, pro
mette e garante a todos os habitantes do Brazil, nacionaes e estran
geiros, a segurança da vida e da propriedade, o respeito aos interesses 
individuaes e politicos, salvas, quanto a estes, as limitações exigidas 
pelo bem da patria e pela legitima defesa do governo proclamado 
pelo povo, exercito e pela armada nacional. 

CONCIDADÃOS - As funções da justiça ordinaria, bem como as 
funcções da administração ~ivil e militar, continuarão a ser exercidas 
pelos orgãos até aqui existentes, com relação aos actos na plenitude de 
seus effeitos; com relação ás pessoas, respeitadas as vantagens e os di
reitos adquiridos po"r cada funccionario. 

Fica, porêm, abolida desde já a vitaliciedade do senado e bem 
assim abolido o conselho de estado. Fica dissolvida a camara dos de
putados. 

CONCIDADÃOS - O Governo Provisorio reconhece e acata todos 
os compromissos nacionaes contrahidos durante ·o regimen anterior, os 
tractados subsistentes com as potencias extrangeiras, a divida publica 
interna e externa os tractos vigentes e mais obrigações legalmente 
estatuidas. 

Marechal MANOEL DEODORO DA FONSECA, chefe do governo 
provisorio . 

ARISTIDES DA SILVEIRA LOBO, ministro do interior. 
RUY BARBOSA, ministro da fàzenda e interinamente da justiça. 
Tenente-coronel BENJAMIN CONSTANT BOTELHO DE MAGA-

LHÃES, ministro da guerra. 

Chefe de esquadra EDUARDO WANDENKOL~, ministro da marinha. 
QUINTINO BOCA YUV A, ministro das relações exteriores e interina

mente da agricultura, commercio e obras publicas. 
Em seguida expediu o Governo. Provisorio o seguinte decreto: 

DECRETO Nº 1 de 15 de NOVEMBRO DE 1889. 
O Governo Provisorio dos Estados Unidos do Brazil decrda: 
Art. 1°. Fica proclamada provisoriamente e decretada como a 

forma de governo da nação brazileira - a República Federativa. 
Art. 2°. As provindas do Brazil, reunidas pelo laço da federação, 

ficão constituindo os Estados Unidos do Brazil. 
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BRIGADA GAúCHA 

Art. 3º. Cada um desses estados ,no exercicio de sua legitima so
berania, decretará opportunamente a sua constituição definitiva, ele
gendo seus corpos e os seus governos locaes. 

Art. 40. Emquanto pelos meios regulares não se procederá á elei
ção do Congresso Constituinte do Brazil, e bem assim á eleição das 
legislaturas de cada um dos estados, será regida a nação brazileira 
pelo Governo Provisorio da Republica; e nos novos estados pelos go
vernos que hajão proclamado ou, na falta destes, por governadores de
legados do Governo Provisorio. 

Art. 5º. Os governos dos estados federaes adoptarão com urgen
cia todas as providencias necessarias para a manutenção da ordem e 
da segurança publica, defensa e garantia da liberdade e dos direitos 
dos cidadãos, quer nacionaes, quer estrangeiros. 

Art. 6º. Em qualquer dos estados, onde a ordem publica for per
turbada e onde faltem ao governo local meios efficazes para reprimir 
as desordens. e assegurar a paz e tranquilidade publicas, effectuará o 
Governo Provisorio a intervenção necessaria para, com o apoio da 
força publica, assegurar o livre exercicio dos direitos dos cidadãos e 
a livre acção das autoridades constituidas. 

Art. 7°. Sendo a Republica Federativa Brazileira a forma de go
verno proclamada, o Governo Provisorio não reconhece nem reconhe
cerá nenhum governo local contrario á forma republicana, aguardan
do, como lhe cumpre, o pronuncionamento definitivo da nação, livre
mente expressado pelo suffragio popular. 

Art . 8°. A força publica regular, representada pelas tres armas do 
exercito e pela armada nacional de que existem guarnições ou contin
gentes nas diversas provincias, continuará subordinada e exclusivamente 
dependente do Governo Provisorio da Republica, podendo os governos 
locaes, pelos meios ao seu alcance, decretar a organisação de uma 
guarda civica destinada ao policiamento do teritorio de cada um dos 
novos estados. 

Art. 9°. Ficão igualmente subordinados ao Governo Provisorio da 
Republica todas as repartições civis e mililares até aqui subordinadas 
ao governo central da nação brazileira. 

Art. 10°. O territorio do municipio neutro fica provisoriamente sob 
a administração i...,mediatd do Governo Provisorio da Republica, e a 
cidade do Rio de Janeiro constituida também provisoriamente séde do 
poder federal . 

Art_. 11°. Ficão encarregados da execução deste decreto, na parte 
que a cada um pertence, os secretarios de estado das diversas repar
tições ou ministerios do actual Governo Provisorio . 

Rio de Janeiro, 15 de Novembro de 1889. 
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Go1nes Uarn_eiro 
G E Ó GRAFO 

A doutrina determinista de Fre
derico Ratzel e a possibilista de 
Vital de la Blache encontraram 
em Gomes Carneiro opositor, a 
primeira e, a segunda, confirmador. 

Antônio Ernesto Gomes Car
neiro, ainda simples major, pre
miado nos seus estudos da Escola 
de Tiro de Campo Grande, acei
tando em 1887 a primeira comissão 
para que fôra designado, não se 
deixou nem dominar, nem influ
enciar pelo meio, mas, ao contrá
rio, dominou-o em magníficas rea-

-ções _ O mesmo sucederia na se
gunda e mais árdua: a de Mato_ 
Grosso, em 1889, antes da procla
mação da República. 

Foi aí, nessa comisão, que Go
mes Carneiro se revelou notável 
geógrafo, embora nada tenha es
crito sôbre a matéria em si ou sô
bre os trabalhos em seu aspec
to geográfico. 

Mas, mestre de Rondon e hábil 
no processo de conquistar a con
fiança dos selvícolas (1), o chefe 
da comissão das Linhas Telegrá
ficas de Cúiabá ao Araguáia, re
velou-se autêntico geógrafo_ 

Demonstrou, então, que, se a 
doutrina de Ratzel tem pontos pro
fundamente exatos, tem outros a
bsolutamente irreais, pois se o 
meio atua sôbre o homem, tam
bém o homem. quando enérgico e 
capaz, sabe dominar o meio e 
transformá-lo. segundo o possibi
lismo de De la Blanche, à sua 
feição. 

(1) Ve.ia-sc: "Vida do General 
C~ru.-lro", por Davf Carneiro, - ln 
"Anais do 1 Congresso de História da 

Prof. WALTER SPALDING 

Sofrendo tôdas as conseqüên
cias do ambiente hostil das zonas 
perigosas que atravessou, cheias 
de indígenas poucos dispostos a 
pactuarem com os viajantes que 
lhes cruzassem as terras, Gomes 
Carneiro não só dominou a natu
reza avassalante daqueles sertões 
e matarraes matogrossenses, como 
conseguiu conquistar as boas gra
ças dos bororós bravios, ensinando 
ao mais tarde "civilizador dos ser
tões brasileiro", o general Rondon, 
sua tática e seu sistema civilizador. 

E aí está, principalmente, a 
obra de Gomes Carneiro, sua bela 
obra geográfica: abrir caminhos 
para a glória do ilustre e grande 
Cândido Mariano Rondon. 

· Virgílio Corrêa Filho, enge
nheiro e dedicado geógrafo, natu
ral ' de Mato Grosso, escrevendo 
sôbre Antônio Ernesto Gomes Car
neiro (2) disse: 

"A luta ingente e gloriosa pela 
implantação de novas rêdes de co
municação, tem reunido no Brasil, 
um guapo contingente de explo
radores abnegados cientistas va
lorosos. todos a um só tempo, sol
dados da Pátria e da Geográfia. 

A organização de rêdes tele
gráficas, por exemplo, no interior 
do país, tanto pelo seu movimen
to, como pelas suas corresponden
tes estradas. além de abrir o 
hinterlan brasileiro às conquistas 
da civilização, terri tido o mérito 
de reunir fôrças esparsas, e de 
congregar os elementos de riqueza 

Re1·olnção de 1894'', Curitiba, 1944, e 
a carta do General Rondon af trans· 
crita, (pag. 395 . 
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para os naturais portos de saída, 
entrando dêsse modo - segundo 
se lê na Missão Rondon, publicada 
em 1916 - na comunhão dos ou
tros Estados, de que o afastavam 
morosíssimos dias de viagem -
mau grado as antigas vias fluviais 
que descem de Cuiabá à Corumbá 
e daí à foz do Prata. 

No momento em que gradati
vamente, vão entrando, de fato, 
no seio da familia política brasi
leira, os longínquos rincões da re
gião centro-oeste, é justo relem
brar a obra hercúlea dos que lan
çaram os primórdios da ocupação 
efetiva atual, e, também, recordar 
os nomes dos que nela se empe
nharam, Gomes Carneiro - o pio
neiro - e Rondon - o "Civiliza
dor do sertão" - êste felizmente 
ainda vivo, cujos primeiros passos, 
na comissão de linhas telegráficas 
de Cuiabá ao Araguáia, se reali
zaram sob a chefia do primeiro, 
então coronel do exército na
cional". 

E, mais adiante, afirma com 
respeito a Gomes Carneiro: 

"No solo ínvio do sertão es
creveu as suas melhores páginas 
de geógrafo de campo, não obstante 
preocupado com apenas "um dos 
mais importantes setores da Geo
grafia. A pontuação e os . sinais 
ortográficos que nelas usou foram 
as picadas, os postes, as linhas e 
as estações de transmissão do pen -
sarnento. Que mais poderia ter 
feito, se a sua missão apenas con
sistia em estender linhas telegrá
ficas, rium momento difícil e den
tro de escasso tempo;" 

Esta obra ingente, feita com 
grande tino, inteligência e traba
lhos imensos, passando, não raro, 
privações tremendas, são maravi
lhosas lições de geografia humana 
- e geografia dos sertões brasi-

(2) - ln Revista Brasileira de 
Geografia - n• de janeiro - março 
de 1944, pag. 91. 

GAúCHA 

leiros -. Gomes Carneiro cscn·v<'ll• 
as não só abrindo estradas, colo 
cando fios telegráficos, ligando nos 
so desconhecido hinterland às ci 
dades, às metrópoles brasileiras e 
ao mundo, mas também atraindo 
à comunhão nacional aquela nação 
selvícola até então absolutamente 
infensa à civilização e ao contacto 
com os meios cultos, e melhorarrdo 
a situai:;ão dos habitantes daquelas 
paragens pouco conhecidas. 

Se não fêz tudo, legou a seu 
discípulo e amigo, o general Ron
don que o sucedeu naquela comis
são, o exemplo e o método para a 
vitória final e a definitiva incor
poração daquele pugilo indígena e 
daquela gleba inhóspita à civiliza
ção e à comunhão da grande Pá
tria. 

Bastaria isso pa:i;a que Gomes 
Carneiro vivesse perenemente na 
História do Brasil, e em especial • 
na História da Geografia do Bra
sil, que ainda não foi escrita, mas 
da qual o Conselho Nacional de 
Geografia vai lançando os funda
mentos através sua magnífica "'Re
vista Brasileira de Geografia". 

Em conclusão: 
Se Antônio Ernesto Gomes 

Carneiro merece a gratidão nacio
nal como co-autor da consolidação 
da República; 

Se merece nossa veneração co
mo mártir que foi; 

Se seu nome, como tal. é pa· 
drão da honra. e glória autêntica 
dos heróis republicanos P do Exér
cito Nacional; 

Não menos digno de aprêço, 
de veneração e de acurado estudo 
é su~ obr'l viva na chefia da Co
missão Pncarregada da colocação 
das linhas telegráficas em Mato 
Grosso porque foi aí aue êle real
mente se revelou o grande gene
ral. o heróico lidador aue, vítima 
de seu devPr e de seu amor à 
causa republicana, tombou na La
na: porque foi naquela comissão 
árdua e difícil que êle engrandl°'· 

Cont. pag 8 
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SER\IItO DE SJ\ÚDE E \IETERINiÍRli\ 
TRABALHO EXERCÍCIO REPOUSO 

Transcrito da SPES de SÃO PAULO 

As pessoas que se empregam cotidianamente em ocupações seden
tárias e monótonas, antes de procurar o indispensável repouso, termi
nado o trabalho diário, precisam corrigir os efeitos prejudiciais cau
sados pela falta de movimento e atividade. Não é, porém, atirando-se 
à prática de esportes violentos, como o atletismo, o futebol e outros 
congêneres e fatigantes para o corpo, que se consegue realizar bene
fícios nesse sentido. Qualquer trabalho, embora não exigindo o em
prêgo da fôrça física, também cansa os músculos, ainda que de modo 
indireto. Não se deve ,pois somar um cansaço a outro. O que essas 
pessoas devem fazer é, após o trabalho diário, praticar exercícios leves 
que promovam o desentorpecimento dos membros, ativando a respira
çã9 e a circulação até certo ponto estagnadas pelo trabalho sedentá
rio.. Os melhores exercícios indicados nesse sentido são as caminhadas 
ao ar livre, a jardinagem, a ginástica analítica e outros exercícios leves. 

A CRIANÇA E A REALIDADE AMBIENTE 

Corrêa Júnior 

Curiosidade feminina é uma expressão que adquiriu foros de gran
de verdade na bôca de certos cavalheiros mais amigos do lugar co
mum do que propriamente da realidade dos fatos. Em se tratando de 
curiosidade, não há que -distinguir entre homens e mulheres. Nem se 
justifica a pretensão corrente entre os chamados representantes do sexo 
forte, de emprestar àquêle substantivo um sentido pejorativo, quando 
aplicado ao sexo frágil. Curiosidade é manifestação de inteligência. 
Mas, há uma espécie de curiosidade, ou antes, uma fase da curiosidade 
humana, que exige sérias atenções dos circunstantes. Quero me re
ferir à da idade infantil. A criança demonstra, em certos periodos do 
seu desenvolvimento, extraordinária tendência a satisfazer às incenssan
tes perguntas que lhe são intimamente feitas, diante das várias ima
gens e sensações que a vida lhe oferece. E as respostas a essas in
terrogações ansiosas precisam ser dadas em consonância com a espec
tativa do pequeno curioso e com a verdade do objeto que lhe atraiu 
o interêsse. Não se diga existirem diversos assuntos que devem ser 
envolvidos em permanente mistério ao olhar inquiridor da criança. Não 
se procure, em nome de um falso pudor, em obediência a uma ran-
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çosa tradição familiar, que prescreve do conhecimento dos menores tu
do que se refere aos probremas fisiológicos, que êles precisam igno-

• rar absolutamente tal problema, mesmo no que se relaciona com os fa
tos de maior evidência, como ,por exemplo, a maternidade. Mais cedo 
ou mais tarde, a criança tomará pé no assunto e verificará, com de
sencanto, que foi ludibriada em sua confiança nas respostas paternas. 
A história das cegonhas trazendo nos róseos biquinhos os bebês de 
carne e osso estão fadadas ao mais lamentável ridículo na concepção 
dos que deixaram de ser bebês e agora andam pela casa dos seis anos, 
cheios de indagações e de desconfianças ... 

Não recrimine o seu garoto, se êle é um dos mais curiosos e 
perguntadores. Isso é sinal de que a sua inteligência está florescendo 
e quer alimentar-se de conhecimentos verdadeiros sôbre o mundo que 
o cerca. Trate de solucionar sempre, com o maior carinho, as suas 
dúvidas, explicando-lhe o·s fatos de maneira a não desiludí-lo hoje da 
beleza da vida, nem desiludí-lo amanhã da sua fé na sua palavra. 

A curiosidade das crianças necessita ser provida do material que 
ela exige, isto é, da verdade acêrca daquilo que a atrai, denotando-lhe 
um alviçareiro grau de desenvolvimento. 

De resto ,o disfarce em que você procurar envolver o tema , da 
curiosidade infantil, disfarce que posteriormente será revelado e des
moralizado, só poderá acarretar desvantagens à sua autoridade de pai 
e prejuizos ao espírito de seu filho. O menino não tardará em querer 
imitá-lo, mentindo em casa e na escola, e crescendo, assim, numa at
mosfera de simulação e de cinismo. 

Eduque o seu garoto no conhecimento e no respeito da verdade, 
para que êle seja de futuro, um exemplo de sinceridade e de caráter. 

Não receie conduzí-lo à visão do mundo . Naturalmente, você não 
lhe fará ver as profundidades dos mil problemas que constituem o 
drama da vida . Mas, dar-lhe da vida uma noção falsa, a título de se
guir uma velha praxe familiar, seria convidá-lo à hipocr esia, além de 
mantê-lo na ignorância de conhecimentos enriquecedores de sua inte
ligência e aptos a lhe proporcionar serenidade e alegria no lar, em 
vez de inquietude presente e decepção futura . 

GOMES CARNEIRO <'ontinu a<:ão da pag 6 

ceu a Pátria em primeiro lugar, Carneiro é, t ambém, autêntico he
cativando os bororós hostís até en- rói, da Geografia do Brasil, e como 
tão, e pr oibindo terminantementetal , com o testemunho de coevos, 
quaisquer perseguições a êles, coo- e o dos estudiosos no assunto à 
perou, no dizer de Virgilio Cor- cuj a frente colocamos nesse setor, 
rêa F ilho (ob. cit.) para a me- Virgílio Corrêa F ilho, o apresenta
lhoria imediata e progressiva damos aos ilustres Congressistas reu
situação dos habitantes do vale donidos em Belo Horizonte, na data , 
rio das Gar ças". · centenária do m estr e de Rondon, 

Diante disso, somos de pare- como homenagem reverente à sun 
cer que Antônio Ernesto Gomes memór ia eterna. , 
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Progressão 
Condigna 

dos 
Bombeiros 

1º Ten. Nelson Bonotto. 

Como decorrência de contingências sociais e políticas, a Brigada Mi
litar encampou o Corpo de Bombeiros de Pôrto Alegre, no ano de 
1. 935, com a finalidade primacial da criação doutra unidade na Fôr
ça. 

Até então, a Corporação atinha-se, ainda, ao critério saturado da 
·nobreza que a cidade pacífica e pequena, que o havia criado, .lhe ofe
r~cera, como brinde ao seu festivo nascimento. . . Integrado pelos me
lhores artífices da Comuna, além de soldados do fogo, acorriam solíci
tos, com sua melhor aparelhagem, ou com sua mais simples ferramen
ta, para auxiliar o cidadão ou o Intendente. 

As viaturas à tração animal, haviani sido abandonadas há uns 
três lustros, mais ou menos. A simpliciOlade da aparelhagem em uso 
estava relativ i à da própria cidade, à das indústrias incipientes e à 
da densidade d o gráfica de então. 

Como o p ..., 1 era valoroso, homogêneo e os elementos provinham 
especializados da viàa civil (rigorosamente selecionados; um cabo ga
nhava quase como tenente da BM. ), a formação profissional de bom
beiro era uma questão de aplicação de conhecimentos e de treinamen
tos intensivos de curta duração. 

A organização e atuação do Corpo, situavam-se no plano legítimo 
das necessidades da preservação da cida~e do passado. Vivia sem o 
concurso do telefone, mas o bombeiro podia vigiar a Capital do pró
prio Quartel, ver o início do incêndio e partir sem o aviso (os popu
lares dirigiam-se ao Quartel à tôda carreira; o primeiro a chegar e 
avisar o bombeiro fazia jús à uma recompensa em dinheiro). Os au
tobombas eram morosos, mas chegavam rápido, porque sempre era 
perto e as ruas sempre estavam livres. Os riscos de incêndios da cida
de eram de tal sorte ,que não justificavam cursos especiais de forma
ção profissional. A instrução adstrita ao combate ao fogo, evidente
mente possibilitava atender outros encargos. Havia tempo para lavar 
ruas, fazei o abastecimentos dágua pedidos pelos cidadãos, encarre-
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gar-se da limpeza periódica das chaminés, derrubada de muros, árvo

res etc . etc .. 
Na Brigada Militar, o CB. iniciou sua vida como um dos demais 

Batalhões da Fôrça. 
Deixou de continuar prestando os serviços que a evolução já qua-

lificava de não condignos e prosseguiu atendendo os sinistros, como 
sempre. Sem demora a nova unidade aparecia nas paradas, como 
tropa de infantaria e fazia Combate e Serviço em Campanha, Organi
zação do Terreno etc. , no Morro da Polícia. Naquela época, nada mais 
natural, uma vez encampado por uma Fôrça Militar, que ó recebeu 
sem a existência orgânica de ensino profissional. De outra parte a 
unidade encampada nada estranhou, a não ser quanto à aplicação do 
sistema disciplinar e militar da Fôrça, assim mesmo durante a fase 
de adaptação. 

No antigo Corpo, a orientação técnica-profissional estava a cargo 
apenas dalguns brilhantes oficiais, detentores de raras auto-culturas 
especializadas. Eram os sustentáculos da Corporação, dedicando-se 
exaustivamente ao trabalho, num concurso valioso, que continuaram 
emprestando na Brigada Militar, ºaté nossos mais recentes dias. 

A Sociedade moderna revolucionou os emprêndimentos e o bom
beiro teve de atualizar-se . Criou suas escolas técnicas para soldados, 
cabos, sargentos e oficiais e vem lutando para fixá-los no Corpo, a 
fim de torná-los suficientemente capazes. Aboliu a instrução não pro
fissional, organizando-se, definitivamente em Socorros, como unida
de Especial e motorizada . 

O município da Capital e sua cidade cresceram em todos os senti
dos. O próprio interior do Estado veio juntar-se ao antigo campo de 
ação do bombeiro de Pôrto Alegre. A densidade populacional dos nos
sos Centros vem atingindo, progressivamente, índices elevadíssimos. A 
industrialização em geral e, em particular, a dos produtos qmm1cos 
usuais, vêm alcançando proporções extraordinárias. O consumo e a cir
culação de inflamáveis se processam intensivamente. A quantidade de 
automóveis, oblitera as artérias da cidade. O número de estabeleci
mentos coletivos e residenciais cresce dia a dia, caracterizando-se pelas 
montagens internas de propriedade combustível, cujos riscos são a
gravados, pela incorporação dos engenhos modernos do conforto, ali
mentados pela energía elétrica, gases combustíveis etc. Enorme é a 
relação das atividades civis hodiernas que importam, automàticamente, 
em mais técnica e mais eficiência dos bombeiros. O que nos obriga a 
trabalhos de maior profundidade científicà, é a periculosidade inerente 
ao trabalho mecanizado das atividades atuais, superconcentradas nas 
cidades, cujos habitantes vivem, por sua vez, ora gosando a comodida
de dos recursos da indústria moderna, ora constrangidos nos sotãos 
exíguos ,tudo convergindo para a formação dum complexo de riscos 
ameaçadores. Pela influência de tantos fatores, os sinistros são mais 
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numerosos e, dadas as peculiaridades das instalações modernas, os pre
juizos são enormes. Por outro lado, os danos vem transcendendo das 
perdas de ordem material, de vez que perecem, não raro: preciosas 
vidas vitimadas pela fúria do fôgo. Daí o momentoso e complexo en
cargo da Prevenção de Incêndio que, universalmente, os povos con
fiam aos bombeiros, como missão altamente condigna para quem a 
exerce e, como serviço de utilidade indispensável, para a Sociedade que 
o reclama, como direito. Reconhecemos a impossibilidade da conse
cução total do principal objetivo, que é o de evitar o incêndio, mas 
a Prevenção inclue medidas asseguradoras da limitação dos efeitos do 
fogo o qual, sustado na sua fase benigna, significa obtenção satisfatória 
dos objetivos em mira. 

Desnecessário é frisar que a Prevenção pode ser exercida de ma
neira honrosa, quando planificada por oficiais longamente experimen
tados e dotados duma formação profissional mínima. 

A Brigada Militar, no nosso entender, num futuro bem próximo, 
destinará, para êsse serviço, um efetivo elevado de oficiais, já que não 
o pode fazer desde agora. 

Caberá a êsses elementos indicar instalações preventivas e com
pletar a obra de previdência, por meio de sessões educativas, apontan-
· do a todo o pessoal os riscos existentes e os cuidados indispensáveis 
à serem observados. 

O estudo e divulgação das causas do fogo, não tem encontrado 
maior guarida na consciência de certas camadas sociais da nossa gen
te, e é por isso que a negligência, o cigarro mal apagado, o fósforo 
aceso, o curto circuito etc. etc., arcam sôbre sí com a responsabilidade 
que lhes não cabe, e que a ignorância 'lhes atribue. 

Urge dar ao homem conhecimentos exatos dos materiais, em cuja 
aplicação sua mão intervenha, tornando-o senhor dos riscos que corre 
e, conseqüentemente, dos cuidados que deve observar, instituindo-se, 
em tôdas as colmeias da atividade humana, a segurança protetora do 
homem e das instalações, onde êle vive ou trabalha, contra a ação de
molidora do fogo. 

A finalidade precípua da Prevenção de Incêndio, consiste no seguinte: 
a) - Afastar as possibilidades imediatas e remotas da irrupção 

do fogo, pela observância, no trabalho, armazenagem dos diferentes 
materiais combustíveis, de cuidados que só o conhecimento do seu com
portamento permite fazer. 

b) - Consolidar êsses conhecimentos na formação moral e funcio
nal dos homens, a fim de que os incorporem no rol dos seus deveres. 
Não há fiscalização possível de ser custeada, que assegure o cumpri
mento das normas em referência, sem consciência adrede preparadas. 

c) - Limitar a ação do fogo, quando não for possível evitá-lo. 
Tal ação consiste em extinguí-lo, pelo processo tecnicamente certo, 
pelo elemento mais próximo, no mesmo instante em que o perceber. 
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O planejamento importa em demorados estudos prévios, nos lo
cais, cujas construções são detidamente estudadas, circulação da ner
gía elétrica, instalação e funcionamento de motores e geradores, ramo 
e funcionamento da atividade, comportamento dos funcionários no tra
balho, intercânbio do estabelecimento atravez da recepção e da expedi
ção de materiais, manufaturadas ou não, inflamáveis, produtos quími
cos etc. 

Exame do perigo particular de cada material em sí ou em face de 
contatos com outros, de composição química diferente. Exame quanto 
à possibilidade de elevação térmica do ambiente e verificação das tem
peraturas de combustibilidade dos materiais mais propensos à infla
mação e, finalmente, verificação quanto à existência dalguns dos ma
teriais, que por uma dezena de causas podem entrar em combustão, 
espontâneamente. 

Um plano de defesa comporta, em síntese, no mínimo, o seguinte: 
a) - adoção dos meios de defesa; 
b) Preparação do pessoal para o uso adequado dos meios de de-

fesa; 1 '' 
c) Preparação esclarecedora, para que o pessoal saiba, de ciên-

cia e conhecimentos próprios, evitar a concorrência dos fatore,s fun
damentais do fogo: Combustível, temperatura acometendo o corpo com
bustível até elevar-se ao ponto de combustibilidade e o comburente, 
via de regra o oxigênio do ar. 

A naturesa desse elemento perigoso, que o próprio progresso lhe 
oferece possibilidades para fazer-se cada vez mais temível (o fogo), 
pode ser ajuizada classificando-a da seguinte maneira: 

a) - O fogo que decorre da cominação de materiais combustíveis, 
com o oxigênio do ar. 

b) - O fogo que decorre do combustível que contém oxigênio 
necessário à sua combustão. 

c) - O fogo que decorre duma reação química de duas substân
cia", i1ão dependendo da existência de oxigênio. 

Esta é apenas uma idéia da Prevenção de Incêndio atual, que não 
ten «· méritos daquela que nossos antepassados faziam atravez das 
limpeza:; das chaminés, no decorrer de cujas operações aproveitavam 
as oportunidc..des para dar conselhos às donas de casa, sôbre o uso do 
candieiro, do querozene, das velas ·'TI pro visadas etc .. 

A dife> ença reside no fato de que nossos antepa~ .adiam de-
sincuml~ r-se cabal e _ .::atoriamente, do cumpriE1. 

v da missão e 
U'lnto ao fu
imediato das 

nós o fazemos de man...ira muito relativa no preser.. 
turo, o prognóstico é dos mais sombrios, sem o soe o 
indispens~ v · s previsões . 

Sem úúvida alguma pesa, atualmente, nos ombro. do brir,r · "'OS, 

a responsabilidade de garantir a: progres:.,ão condigr .. , do bombeiro, 
para que possa honrar a Fôrça, no futuro. 
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Educação Fíóíca torna 

ad 

muLhered maí,1 beLad e Jadíad 

(Continuação do número 6) 

- Maj. Octacílio Moura Escobar - Professor de Educação Físicit -

1 - BELEZA FíSICA 

Pouca gente sabe o que seja uma mulher bela. A maioria tem 
sôbre plástica, idéias errôneas e confusas. Uma jovem, por apresentar 
alguns encantos, é lógo considerada formosa. r' ·1isso engano, porque 
a beleza é rara; me~ na Grécia, não se encon.ic.vam em grande nú
mero as Aspasias, u , L ., as Frinés ... -

Raras são as mulh€1es que podem ter a pretenção de terem uma 
plástica invejada, possuindo a rigor as justas proporções das partes, 
harmonia de linhas, esbeltezas do talhe, delicadeza de contornos,· • ·
me rosada e fina: além dos predicados indispensáveis à saúde e ro
bustez. Esse conjunto de graça e elegância é o que constitui beleza, 
e que provoca um "sentimento" agra.dável, e um "juízo" desinteressa
do e universal. Ser bela, implica em reunir no cor.,o, as formas harí
m011iosas e proporcionais de uma deusa. 
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Um dos erros mais correntes, é o de que a mulher não deva apre
sentar músculos apreciáveis, mas ter o corpo redondo, macio, gordu
roso, seios volumosos e pernas grossas, sinais êsses que constituem, 
para o professor ou professora de ginástica, uma anomalia física; e, 
para o médico, fisiológica. 

É errônea também a concepção da estética, mesmo entre a classe 
culta, que ignora a sábia observação de Müller, de que "'o tSegrêdo da 
beleza do corpo feminino, representada pela estatuária grega, está em 
que os seus modelos possuiam o colête muscular natural, em vez do 
inquisitorial espartilho moderno . " 

E, continuando, o mesmo mestre: "poucas sabem que as formas 
harmônicas e uma arquitetura estética são devidas à contração incon
ciente e tônicas dos músculos ou a músculos em repouso, e que ele
gância depende unicamente da relação existente entre as diversas 
partes do corpo: e não de uma cintura demasiadamente delgada." 

Ora o que se tem verificado, através da ginástica feminina é que 
os músculos desenvolvidos não deformam, constituem entretanto ele
mentos de beleza e são os esteios da boa conformação; quando porém 
excessivamente salientes é que constituem deselegância. As mulheres 
de fraca musculatura, que não praticam ginástica, não são belas e 
envelhecem mais ràpidamente, do que as que se entregam aos exer
cícios físicos. 

Licurgo ,em sua longa legislação, para garantir a beleza e resis
tência da raça, prescrevia que as jovens se entregassem aos exercícios 
físicos, a fim de se fortalecerem e darem filhos fortes e belos à Esparta. 
O mais interessante, ainda, ao par disso, era que as moças, nas festas . 
públicas, se apresentavam eompletamente nuas, para que assim exi
bissem as suas belas formas, testemunho de que podiam ser mães de 
filhos fortes, para uma pátria, igualmente, forte. 

Se a mulher praticar a ginástica adquire músculos perfeitamente 
modelados, peitorais poderosos, biceps carnudos, abdomen e pernas 
musculosas, sem exageros e resistentes, pés finos e bem arqueados; ao 
contrário dos que se entregam à vida sedentária, que apresentam bra
ços e pescoço gordos e roliços, ventre e seios flácidos, coxas e pernas 
grossas, pés chatos e quadrís exuberantes de tecidos adiposos que fa
zem desaparece os cincos pontos clássicos de Hebert, lembrados por 
êste mestre, como símbolo da boa conformação física; e, além disso, 
a tradicional papada sub-maxilar, que faz desaparecer as formas 
do rosto. 

São essas as razões e a principal causa da raridade dos tipos fe
mininos, verdadeiramente belos, dada a dificuldade na associação in
dispensável das proporções entre as partes do corpo e das formas des
tas partes, isoladamente. 
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Em minha última estada, em nossas Praias de Mar, nas do 
Rio de Janeiro e de Santos (São Paulo), tive pena da maioria das nos
sas jovens patrícias, que contrastam com a relativa beleza física e re
sistência das que praticam a ginástica; fica-se contristado diante do 
espetáculo presenciado: exibe-se mais corpos seminus de uma fealdade 
desagradável, em vez de beleza que agrada ao "sentimento" e ao "juizo". 

Ainda existe quem condene o nu. Porém é preciso que os mo
ralistas compreendam perfeitamente que o nu, em sí, nada tem de imo
ral, porque agrada sem ofender. O nu de uma mulher bela não é 

obceno: "é tão decente como um animal nu, desde que corresponda ao 
estado adotado pelo nosso espírito . " 

Que imoralidade pode haver numa jovem mostrando o modêlo de 
seu corpo, sob um maillot colante? Há alguma indecência na apresen
tação de seios perfeitos e bem implantados, num peito sadio e robusto? 

Obcena é a fealdade, é a deformidade, que o nu põe à mostra. Obcena 
é a preocupação de ostentar formas, com o fito de provocar os instin
tos sexuais do · sexo oposto . 

As nossas praias nada teriam de imorais se fossem freqüentadas por 
indivíduos que, apresentando-se nus, não nos mostrassem ventres bo
judos, pernas de avestruz, tóraxces esprimidos, escolioses, lordoses, e 
outras deformidades da mesma espécie. 

Não é cobrindo os seios que se moralizam as praias, mas cobrindo 
fealdades aviltantes, impedindo atitudes •imorais que deprimem, mui
tas vêzes, os freqüentadores, de ambos os sexos. 

Apolo e Venus podem apresentar-se nus à luz do dia, aos olhares 
da multidão, porque a sua beleza não ofende, não é sensual, mas pura 
e cheia de encantos. 

Hoje está desfeito, em muitos países o preconceito da imoralidade 
do nu, inclusive entre nós, brasileiros; nêles é conhecido e proclamado 
o papel dinamogênico e calistênico da vida ao ar livre, considerados 
os únicos fatôres da beleza e robustez do corpo feminino. 

A pessoa humana só tem vantagens praticando quase nu, a ginás
tica, para que, assim, o organismo realmente retire da natureza tôda 
a fôrça vital, necessária à sua beleza integral. 

Para um povo educado, como por exemplo os europeus e ameri
canos do norte, não subsistem opiniões contrárias quanto a beleza da 
mulher; sabem êles, que os seios salientes, o desenvolvimento dos qua
drís, glúteos exagerados, não constituem elementos embelezadores; ao 

contrário, firmam a sua predileção, pelos tipos bem conformados, que 
apresentam músculos; expressão da fôrça, base da beleza, garantia de 
longa mocidade. 
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O sentimento do belo é feito, de um movimento espontâneo de 
nossa sensibilidade e de um julgamento da nossa inteligência. Um cor
po de mulher não e belo porque seja desejável; é belo porque nêle 
se encontra expresso a dignidade moral, a fecundidade, e muitas outras 
qualidades que constituem o ideal da meminidade. 

Daí, então, ser o julgamento de beleza um julgamento de valor 
e de qualidade; por isso, muitas vêzes, a inteligência e a razão são 
impotentes para julgá-la. O desinterêsse, a admiração e a universalida
de de que o Belo provoca, devem ser independentes do desejo. O bife 
que nos agrada, assim que se vê sôbre a mesa, excita-nos o apetite 
mas não provoca a admiração, porque nada tem de belo. 

A cultura física da mulher é essencial, enfim, não só para desen
volver e manter a beleza do corpo, mas para que cumpra com sua 
função biológica e social, na Pátria. 

"São mulheres fortes que fazem uma raça forte; são mulheres be
las, que garantem a beleza de uma raça forte." 

Manuél Bernardes, proclama, também, a necessidade do culto do 
corpo, pela mulher, no seu magistral conceito: "'Parece que a formu
sura nasceu para persuadir, reinar, e avassalar os corações, e apartar 
de sí presunções indígnas da sua nobreza; porque ela mesma não é ou
tra cousa que império da forma sôbre a matéria." 
2 - FUNÇÃO BIOLóGICA E SOCIAL DA MULHER E O LEVANTAR 

E TRANSPORTAR, COMO EXERCíCIO IDEAL. 

A função Biológica da Mulher é a gestação e a criação dos filhos, 
daí, então, originam-se duas formas de transportar: primeiramente o 
filho no ventre e logo depois nos braços, após a delivrance, durante 
o seu primeiro ano de vida. A função Social, são os encargos domés
ticos, os quais tem sua base no levantar e transportar, que é dinamis
mo, interessando todos os movimentos dos membros inferiores e su
periores, e, principalmente, a marcha, com sua educação sensorial, se
guida dos diferentes flexionamentos; todos praticados instintivamente e 
que têm em vista as diversas funções que ela deve preencher, na vida em 
seguida os trabalhos manuais que é o sendentarismo, com suas con
seqüências perniciosas, entre elas provocando a insuficiência respira
tória. 

As condições da vida moderna, são cada vez mais penosas, para 
a mulher, que, após o casamento, a mais das vêzes, tudo lhe é con
trário, devido a aspiral crescente das dificuldades da vida; em breve 
a alva mão da noiva, não tarda muito que a sedosa palma se cubra de 
calosidade; isso porque? Porque .ela assume a responsabilidade do lar, 
e, a ela, cabe a tarefa de suprí-lo, em todos os serviços, quando, para 
tanto, lhe falta a criada, executando uma série de obrigações. tão pe
sadas quanto as dos homens, compreendendo: executar compras nos 
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armazens · trazendo os braços carregados; remove, em casa, os objetos 
e móveis' mais pesados; na cozinha, levanta a lenha, as panelas cheias 
e demais objetos contendo mantimentos; nos dias que tira para lavar, 
carregq pilhas de roupas molhadas que ela esfregou com movimentos 
repetidos dos músculos dos braços; lava a casa e lustra-a; cuida do 
pequenino filho. 

Ora, como se vê, todos êsses movimentos, são constituidos do le
vantar e transportar. Para que seja executado, é preciso ter braços 
sólidos e fortes, músculos abdominais e lombares desenvolvidos e os 
das pernas elásticos e flexíveis. 

Daí então se recomendar como exercício primordial ·à mulher, o 
levanta; e tr~nsportar, entre outros, tendo em vista a sua função 
BIOLóGICA E SOCIAL, e, porque, ainda, desenvolve a fôrça, a agili
dade, a resistência, a flexibilidade, fazendo realçar a beleza e a graça. 

O transportar, sôbre a cabeça, por exemplo, é um exercício essen
cialmente feminino, é ao mesmo tempo educativo e utilitário, por ser 
um movimento gracioso, que sempre seduziu os artistas. 

O levantar e transportar, portanto, como acabamos de ver, fica 
sendo o gesto feminino ,por excelência: gesto biológico e gesto social. 
É necessário, pois, preparar a jovem, para essas, funções, através de 
é4ercícios de equilíbrio, para as constantes deslocações do centro de 
gravidade que lhe impõe suas diferentes tarefas e funções domésticas. 
Os musculos abdominais devem ser perfeitos, se não se quizer expô-los 
a terríveis rendiduras; os dorsais e lombares devem ser bem exerci
tados para fazer contra-pêso à criança que, a princípio no ventre e, 
depois, nos braços maternos, faz pêso na frente do corpo. 

Por outro lado, as horas de repouso da mulher trabalhadora, são 
horas de costura, do bordado ou do tricot; vê-se, ·então, ela com o 
dorso curvado, o externo encostado no abdomem, que, em breve lhe 
comunica as conseqüências dêsses delicados trabalhos, que traduzem 
o gôsto de seus ideais, mas que são os responsáveis por _muitos casos 
de gravidez penosa, de partos. difíceis e de incapacidade para aleitar 
os filhos, hoje em dia tão freqüentes entre as jovens mães. 

É preciso pois que as jovens pratiquem, os movimentos respirató
rios repetidos, os jogos de rítmo vivo, que compensam a vida caseira, 
o sedentarismo e substituindo os exercícios de fôrça pelas competi
ções ao ar livre, ou ginástica adequada. Qualquer mulher, no pátio 
de sua casa, pode praticar o voleiból, a peteca, etc. Sua variedade e 
seu treinamento são de outra parte, um pedoroso estímulo da alegria 
e da euforia. A mulher gosta do imprevisto, da variedade: as surprêsas 
do jôgo, fazem-na rir, esse riso franco e ruidoso, tão feminino que lhe 
trazem benefícios à saúde e que são os responsáveis pela graça e bele
za física da mulher. 
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BANDEIRA DO BRASIL 

Bandeira gloriosa, lábaro sagrado, "auri-verde pendão de nossa 
terra"! 

Na fúlgida data de teu culto, recebe Bandeira bendita, entre hi
nos, vitores e hosanas, as preces do nosso c1v1smo, a certeza do nos
so patriotismo e as infinitas orações da nossa imensa fé e do nosso 
intenso amor. 

Bandeira da nossa terra - símbolo verde das nossas ridentes es
peranças; pano dourado - da fartura régia da nossa gleba; nesga azul 
do nosso céu nimbado de luz e crevejado de estrêlas. 

Bendita sejas tu, pálio sagrado, na paz ou na guerra, no sertão 
ou na cidade, na oficina ou na escola, nos frontais dos quartéis ou 
:no topo dos mastros dos nossos navios. 

Nas tuas dobras, pano imaculado, vibram todos os nossos sentimen
tos, todos os nossos ideais, todos os nossos ansêios, todos os nossos 
anhelos, tudo o que é belo, o que é grande. o que é puro . 

Na palpitação dêsse verde, no explendor dêsse ouro, na suavidade 
dêsse azul, explendem todos os nossos feitos, todos os nossos herois, 
tôda a nossa História . 

Tu guardas, na santidade imaculada do teu seio, o arrôjo como
vente dos herois das Tabocas; a independêRcia, a altivez, o desassom
bro e a dignidade dos valentes Guararapes - os construtores da na
. cionalidade; a altanaria de Antônio João; o estoicismo de . Marcírio 
Dias; o sacrifício de Felipe dos Santos; a abnegação d.o Guia Lopes; 
o valor de Aparício Borges e o martírio de Tiradentes. 

Na pureza dêsse pano estão gravados os sentimentos de Benjamim 
Constant, a energia de Floriano Peixoto, a campanha saneadora de 
Oswaldo Cruz, a política equilibrada e sábia do Rio Branco, o arrôjo 
de Santos Dumont, a eloquência de Silveira Martins, a cultura formi
danga de Rui Barbosa, a bravura de Osório, a elegância moral de Emí
lio Massot e a espada invicta de Caxias. 

Pano bemdito, aberto em ondulações ao vento. brilhante ao sol, 
tendido no ar, pano fulgente, hino de amor, cântico de vitórias, epo
péia de valorosos feitos, grito . de liberdade,, Bandeira sagrada do Brasil! 

Bemdita sejas tu, que estiveste nas Campanhas do Prata, que tre
mulaste nos campos do Paraguai, que desfilaste vitoriosa na terra lu
sitana, drapejaste altaneira nos nevados píncaros e nas ensolaradas cam
pinas italianas - iluminando os vestígio~ inapagáveis lá deixados pe
las Aguias Imperiais do grande Corso. 

Mil vezes bemdita sejas tu que venceste sempre em nome da li
berdade e do Direito, sem nunca te curvares. 

Ergue-te sempre, paneja bem alto, sobe ainda mais, muito mais· 
Bandeira querida, balsão radioso e extende sôbre nós o teu manto de 
·estrêlas, drapeja sempre, pano rútilo, na imensfdade da tua glória, na 
plenitude de tua grandeza, na certeza do teu destino, símbolo augusto 
da Pátria, símbolo que és do Bem, da Razão, do Direito e da Justiça. 

Ave Bandeira sagrada. 
Salve Bandeira do Brasil ! 
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AÇÃO RETARDADORA 
A ação retardadora é uma manobra que tem por fim redator o mo

vimento do inimigo em marcha para a batalha. 
O combate defensivo da DC repousa, como o da Infantaria, no 

estabelecimento de barragens de fogos contínuos, reforçados, se possível, 
por obstáculos ou destruições. Sua dotação em armas automáticas 
lhe confere uma capacidade de resistência que a habilita a resistir de
fensivamente em frentes extensas, por limitado tempo, obrigando assim 
o adversário a consumir tempo na organisação do ataque; é oferecen
do resistências momentâneas em posições sucessivas, que o inimigo se
rá compelido a tomar suas disp.)sições de combate. 

A ação retardadora pode ser considerada como uma propriedade 
da Cavalaria. A sua potência de fogo proporciona à ação retardadora 
um valor que o comando terá freqüentemente interêsse em utiliz31r. 

A ação retardadora é o denominador comum de tôdas as missões 
da DC ; empregada em missão de exploração ou de segurança, fre
qüentemente a Cavalaria opera em ação retardadora. 

A potência de fogo de que dispõe a Cavalaria, resultante do grande 
número de armas automáticas, Petrechos e Art que se lhe atribuiu e 
o alcanc~ destas armas, conferem a essa sua operação uma impor
tância especial . A ação retardadora exige a procura do contato com o 
inimigo o mais longe possivel, a fim de que "se disponha duma profun
didade de terreno suficiente à manobra em retirada. 

A DC marchará de objetivo em objetivo, sempre coberta e esclarecida. 
Durante a progressão, o Comandante da DC reconhece o terreno 

sôbre o qual manobrará em retirada. operando assim, em um terreno 
conhecido, de que avaliou o valor das posições sucessivas, dos obser
vatóriós, campos de tiro, caminhamentos, etc.; poderá assim, determi
nar sucessivamente as linhas em que será possivel retardar eficazmen
te a progressão do inimigo. 

A ação retardadora é geralmente uma ação frontal. Admite-se, en
tretanto, que, em certas circunstâncias, a ação retardadÓra se pode exe
cutar sôbre um dos flancos do adversário, quando esteja descoberto. 

A ação frontal, em certos casos, terá seus efeitos grandemente au
mentados se puder ser conjugada com a ameaça dirigida sôbre o 
flanco inimigo. 

A ação retardadora não é, pois, uma operação que deva ser 
sempre conduzida da mesma maneira. O fogo nela desempenha um 
papel primordial, mas a manobra, isto é, a exploração das qualidades 
de movimento peculiares às Unidades de Cavalaria. que permite deslo
camento rápido, total ou parcial, dos seus fogos. não pode ser desprezadas. 
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Mais espaço, 7,4 pés. 
Acabamento interno a prova de corrosão. 
Congelador amplo, com espaço para armazenar alimentos e gavetas 

para cubos de gelo. 
P!'ateleiras removíveis de acabamento inoxidável ajustáveis em vá

rias posições. 
Compressor silencioso de último modêlo. norte americano, ultra si-

lencioso e de baixo consumo. : 
5 {CINCO) anos de garantia e assistência técnica. : 

Compre diretamente na fábrica aos melhores preços : 

i ;:; :c1~~~~· d:
0 

:E;;,~;:~~iio CRUZEIRO DO SUL UDA. I 
: Caixa Postal, 78 - Telg. RECRUSUL i 
: MARCELI NO RAMOS - RIO GRANDE DO SUL ................................................. ! 
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o Grande Fotógrafo 
(EL SE:NõR FOTÓGRAFO 

ELENCO: 

Cantinflas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CANTINFLAS 
Consuelo .. . . . .. . ... . ... ... .. ... ... ROSITA ARENAS 
Penagos .. . ............. .. .. . . ... .. ANGEL GARASA 

É com impaciência que Alberto Alvirez espera seu futuro genro, 
o grande químico Penagos, inventor da fórmula da poderosa bomba 
Z. O chefe de um bando de espiões sequestra Penagos que. ao lutar con
tra um dos raptores, dispara o revólver dêste, matando o chofer . O 
carro sofre um choque e Penagos perde a memória . Em vista disso, 
internam-no numa clínica de loucos, de onde êle foge . Os jornais dão 
a notícia de sua fuga . 

Enquanto isso, num salão de beleza, Consuelo lê a notícia e vê, 
naquele mesmo instante, pela vitrine, a cara de Cantinflas, fotógrafo 
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de um estúdio próximo. Consuelo se assusta julgando tratar-se do 

louco Penagos. 
Consuelo e Cantinflas acabam por namorar-se, e, pensando em fazer sua 

independência monetária. Cantinflas resolve estabelecer seu estúdio num 
jardim. público. Enquanto isso, o bando de espiões anda atrás de Pe
nagos e da fórmula da bomba Z. Convencidos de que Alvirez tem a 
fórmula do explosivo, o chefe dos espias entra na residência daquele 
para arrancar-lhe o segrêdo . Estão maltratando Alvirez e sua filha 
quando surge Cantinflas empurrado por um dos espiões. Ora, o fo
tógrafo penetra na casa apenas para tirar algumas flôres que pretendia 
oferecer a Consuelo. Mas Alvirez declara que conhece Cantinflas, 
porque êle é o ajudante de Penagos e, portanto, conhece a fórmula Z. 

Confuso e sob os maus tratos. Cantinflas tenta explicar sua inocên
cia, mas Alvirez ameaça os bandidos com a bomba Z, que carrega nas 
mãos. Aprov~itando-se da situação, Cantinflas distribui socos e ponta
pés e acaba expulsando os espias. Em seguida, Cantinflas consegue 
um retrato de Penagos e promete descobrir onde êle se acha. 

Por acaso, encontra-o no jardim público e o leva à casa de Alvi
rez. Em sua loucura, Penagos chama Cantinflas de mestre e obedece
lhe às ordens; então Alvirez e ilua filha oferecem um bom salário a 
.Cantinflas para que tome conta de Penagos. 

Os espiões raptam Consuelo e apresentam um ultimatum: darão li
berdade à moça se Cantinflas lhes entregar Penagos. Imediatamente 
Cantinflas entrega o jovem químico ao chefe dos espiões. :l!:stes o le
vam, junto com Cantinflas, para a casa .onde se acha Consuelo. 

Os espiões tratam Penagos com rude;za, mas dispensam certas aten
ções a Cantinflas e a Consuelo. Captinflas resolve enganar os bandi
dos com uma bola, fingindo que se trata da bomba Z. Mas o truque 
falha, porque a bola lhe cai das mãos. 

Mais uma vez os bandidos prendem os raptados num quarto. de 
onde Cantinflas consegue lançar para a rua um bilhete dirigido à po
lícia. Um sujeito encontra o bilhete e leva-o à polícia. Enquanto os 
policiais cl]egam à casa de campo, os espiões saem para buscar Alvirez 
e sua filha. 

No momento em que Penagos vai ser torturado para que diga o 
segrêdo, Alvirez lança mão do velho ll;uque de apresentar a bomba z. 
mas os bandidos se riem dêle. Acontece, porém, que não se trata de 
truque e sim da verdadeira bomba explosiva. Como se parece, de fa
to, com uma bola, os bandidos começam a jogá-la de um lado para outro. 

No instante em que a polícia chega, Cantinflas joga para a rua a 
perigosa bomba. Dá-se a grande explosão e logo tem início a luta en
tre os policiais e os espiões, da qual participam Cantinflas, e Penagos, 
que recupera a merória no momento em que lhe dão um golpe na cabeça. 

Afinal o bando todo é prêso. E Cantinflas, o grande herói da aven
tura, casa-se com a sua Consuelo, enquanto Penagos desposa a filha 
de Alvirez. 
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A Brigada Militar, representada pelo Capitão NEY GOMES CA
MARA,, no Campeonato Brasileiro de Hipismo. 

Espetacular atuação do cap Câmara. 

Esteve "BRIGADA GAúCHA" silenciosa por vanos números na 
sua coluna - EQUITAÇÃO - r~abrindo, porém, suas páginas, nesta 
edição para sua maior satisfação fazendo relato do que foi o campeo
nato brasileiro de equitação e da atuação desenvolvida no mesmo, pe
lo nosso ilustre camarada Cap Câmara . 

Determinado pela Federação Hípica Brasileira a realização de seu 
Campeonato Hípico, tratou sua representante no Rio Grande do Sul, 
de levar a efeito as eliminatórias necessárias para indicar. quem de
fenderia o prestígio hípico da terra gaúcha. Realizadas três eliminató
rias surgiu o nome do cavaleiro Cap Câmara para representar o Rio 
Grande do Sul. ,. 

Foi desdobrado o Campeonato Brasileiro em quatro provas: cava
lo d' armas - adestramento - saltos - e resistência. 

A prova de resistência, que foi realizada pela primeira vez, o foi 
na distância de 140 quilômetros, da sede do Itanhangá C. C. à Escola 
Militar de Equitação, na referida cidade fluminense. A prova sob to
dos os seus aspectos teve um resultado espetacular, quer quanto ao 
tempo gasto .,eloo concorrentes, quer pela notável apresentação dos 
cavalos. 
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Iniciada a prova destacaram-se imediatamente como seus prová
veis vencedores os representantes do Rio Grande do Sul, Cap Câmara, 
e do Distrito Federal, o cavaleiro do Clube Regatas Flamengo, civil 
Paulo Borba. Até a altura do quilômetro 103, na Via Presidente Du
tra, mantiveram os dois cavaleiros uma distância curta, pendendo a 
vitória para um ou para o outro. Foi mais ou menos neste quilômetro 
que o Cap Câmara iniciou a arrancada que o iria consagrar vencedor 
da prova, confirmando assim seU:s predicados de cavaleiro de proje
ção internacional. Avançando decididamente com o seu cavalo mesti
ço "NOBRE", belo representante da mestiçagem gaúcha, conseguiu ven
cer de maneira extraordinária, completando o longo percurso, numa 
oitava parte do tempo previsto e determinado pelos técnicos da pro
va. Das 72 horas em que era prevista a duração da prova, Cap Câma
ra descontou 63, efetuando o percurso em apenas 9 horas e 54 minutos 
de marcha efetiva, tendo com as duas paradas obrigatórias de meia 
hora, totalizado o tempo de 10 horas e 54 minutos. Tôda a crônica 
hípica nacional considera este feito como a mais brilhante atuação em 
provas hípicas já realizadas no Brasil. 

Deve-se ainda ressaltar que "tanto cavalo como cavaleiro, chegaram 
em ótimas condições" como foi escrito no relatório dos juízes da com
.petição, mais ainda elevando a vitória do nosso representante, que 
demonstrou ter um cavalo em ótimas condições de preparo e ter tido 
o necessário tino e capacidade de direção para fazer com que o mes
mo vencesse sem estafa, numa prova de grande distância como e1tta. 
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As demais pro~as do campeonato tiveram os seguintes vencedores: 
cavalo d'armas. Major do Exército, José Pedro Martins Gomes; 
adestramento, Major do Exército, Carnaúba; - saltos, Cel do Exér-

cito, Eloi Menezes. 
Conseguiu ainda o Cap Câmara graças ter se colocado em 2° lu

gar no campeonato de cavalos d'armas, o título honroso de O MELHOR 

CAVALEIRO DO ANO. 

"BRIGADA GAúCHA" não poderia melhor cumprimentar o co
lega Cap Câmara, do que transcrevendo o artigo publicado na imprensa 
carioca de autoria do conceituado cavaleiro Paulo Borba, segundo 
classificado na prova de resistência, o qual se referiu da seguinte ma
neira: '"Em meio ao borborinho das ruas deparamos às vêzes com a 
figura serena do gaúcho tradicional - bombacha, guaiaca, espora com 
rosetas e lenço ao pescoço. O Gaúcho ft}tico, heroi lendário de ou
trora, que hoje galopa pacificamente na coxilha, contribuindo com seu 
esforço e denQdo para o desenvolvimento de seu rincão é um traço de 
união entre o presente e o futuro. Assim fitando aquele vulto sin
gular, somos obrigados a recuar ao tempo e vamos encontrar as coli
'nas verdejantes e as matas espessas, que caracterizavam a . paisagem 
dos pampas, onde residiam os índios charruas. Nos primórdios da co
lonização do Continente de São Pedro, aparecem os primeiros currais 
e invernadas que mais tarde foram substituídos pelas estâncias e os 
estancieiros nelas radicados. tornaram-se os troncos das primeiras ge
rações de gaúchos . 

Nei Câmara é por certo um descendente destes primeiros gaúchos. 
Com esforço, com sacrifício, com abnegação esportiva, soube preparar 
e superar dificuldades e vir aqui disputar dois campeonatos brasileiros . 
Preparou o excelente crioulo gaúcho Nobre e o trouxe para vencer 
o campeonato de resistência. Preparou Indaiá para bem se apresentar 
na prova do Campeonato da Cavalós i>'armas. Mais do que ninguém 
sei das dificuldades em preparar um cavalo para provas de resistência 
e por isso assim admiro o trabalho de Nei Câmara, que em nome do 
esporte lutou e esforçou-se ao máximo para alcançar a meta vitorio
sa. Outros com as mesmas possibilidades prefiriram deixar-se ficar nos 
doces prazeres das provas de salto a ter que trabalhar uma montada, 
com abnegação e sacrifício . É mais fácil e mais cômodo competir em 
provas de adestramento ou salto, mas é preciso compreender a fina
lidade das provas de outros tipos. Felizmente um militar dos pampas 

soube viver a situação e por certo seu exemplo não será esquecido e 
seu feito será levado pelo minuano através as campinas. Um gaúcho 
da velha guarda montando um pingo é o campeão brasileiro e a mui
tos isto deve fazer pensar. Ao Cap Nei Câmara, lídimo representante 
da alma invencível dos gaúchos os cumprimentos de um admirador" . 
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CRI M 1 NALISTICA 

Provas Periciais 

Compilação do maj. Barros Martins - Professor do CAO e· CFO 

Em face do que dispõe o artigo 158 do Código de Processo Penal e 
artigo )32 do Código da Justiça Militar, no que são idênticos: "quando 
a infração penal deixar vestígios é indlspensável o exame de corpo 
de delito, direto ou indireto, não bastando para suprí-lo a confissão do 
acusado nem tão pouco, a existência de outras provas, por mais evi
dentes e pósitivas que sejam". 

Em regra, quer os exames dó corpo de delito, quer as demais pro
vas periciais, devem ser feitas por peritos oficiais. Na impossibilidade, 
porém, o exame poderá ser feito por duas pessoas, escolhidas de pre
ferência entre as que possuam habilitações técnicas ·especializadas ou 
correlatas com a espécie de exame a ser feito, as quais prestarão o 
compromisso de bem e fielmente desemp~nhar o encargo. 

As perícias podem ser feitas em pessoas, cadáveres humanos, ani
mais e cousa. As realizadas sôbre pessoas são numerosíssimas e podem 
visar, entre outras hipóteses, as seguintes: -

Determinar a identidade 
Diagnosticar doença ou deficiência 

Sõ- mental. 
Afirmar ou negar simulação de 

BRE loucura 
Diagnosticar doenças venéreas 
Diagnosticar gravidez 
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PES- Diagnosticar lesão corporal 
Diagnosticar personalidades psi-

SOAS copáticas 
Afirmar ou negar crimes sexuais 

Diagnosticar a realidade da morte 
Só-Determinar a causa jurídica da 

morte 
BREDeterminar a data da morte 

Diferenciar lesões corporais em vi
da e após a morte. 

CADÃ\-Exame toxicológico das vísceras 
do cadáver 

VER Exumação 

Numerosas são também as perícias sôbre coisas, entre as quais, as 
comuns são: 

Panos e roupas; instrumentos vá
SO-rios manchados de sangue, de 

leite, de líquido aniótico, de en
BREdutox fetal, de mecônio, de massa 

cerebral, de saliva, de urina, de 
fezes, de puz blenorrágico, e colôs

COI- tro etc.; pêlos, cabêlos, armas, vi
,, dros e outros recipientes contendo 

SASlíquidos; superfícies lisas que pos
sam conter impressões de qualquer 
natureza; documentos etc. 

É evidente que, de todos os exames periciais que incumbe à Po
lícia realizar, o mais importante e o de maior relevância é o de corpo 
de delito, uma vez que êle constitui a base de todo o procedimento 
criminal . 

Afirma Galdino de Siqueira "o corpo de delito é o conjunto dos 
elementos materiais de uma infração cometida" e continuando, diz mais 
o mestre "E, neste sentido restrito e técnico, a expressão compreende 
não sàmente os elementos físicos indispensáveis à existência da infra
ção, como também todos os elementos acessórios que se ligam ao fato 
principal, especialmente às circunstâncias que possam influir na apli
cação da pena. Para isto terá a autoridade de recorrer, não só às ope
rações periciais pràpriamente ditas, como às informações das testemu
nhas de vista e de ouvido, dadas no ato do exame, ou pràximamente ao 
tempo em que se deu o fato e as diligências posteriores relativas a ob
jetos que se ligam ao fato, mesmo que se achem afastados do lugar ou 
do tempo do delito". 

Diz-se o auto de corpo de delito direto quando realizado por pe
ritos, o que indica haver vestígios que foram examinados. 
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. . , . I 
Entende-se pôr vestígios: sinais, dados materiais, resqu1c10s perce-

bíveis pelos sentidos, manifestações físicas que se ligam a um ato ou 
fato ocorrido ou cometido, isto é à infração penal. 

Havendo desaparecido os vestígios da infração penal ou não tendo 
esta deixado, haverá então o caso do corpo de delito indireto, que é 
feito através das provas testemunhais, isto é , serão elas interrogadas, 
específicamente, sôbre as características materiais do fato. 

Dentre os autos de corpo de delito, o mais importante por sua na
tureza, é a autópsia. A respeito, explica Cândido Mendes "A palavra 
autópsia é imprópria e etimologicamente inexata para exprimir pes
quisa minuciosa do cadáver. Auto, em grêgo, significa, próprio, de si 
mesmo, originando-se, daí, as palavras autonomia para designar o 
govêrno de si próprio; automóvel veículo que se move por si mesmo, 
automático etc. A Comissão adotara com muito acêrto a designação de 
necrópsia, que melhor e mais precisamente exprime a inspeção cien
tífica do morto, do mesmo modo . que necrópole designa cidade -
polis - dos mortos, isto é o cemitério . Tolerou, porém, a manuten· 
'ção de autópsia por já se achar essa palavra adotada pelo uso, prin
cipalmente no Regulamento do Instituto Médico Legal". 

É a seguinte a lição de Souza Lima, a respeito: "Necrópsias médi
cos legais, assim se chamam os exames efetuados em ·cadáveres, quer 
antes, quer depois de inhumados, com alguns dos fins que podem in
teressar às investigações judiciárias; e vem a ser ou a verificação de 
identidade de pessoa, ou o descobrimentçi da verdadeira causa da sua 
morte. E na indagação desta última circµnstância, deve-se atender pa
ra o duplo ponto de vista que, na expressão feliz de Coutagne, se dis
tingue em causa médica e causa jurídica. A primei!'."ª refere-se à lesão 
que determinou a morte a segunda à maneira pela qual foi feita essa 
lesão: se pelo indivíduo em si próprio, se por outro nêle, se, finalmen
te, foi obra de um desastre. A causa jurídica importa, pois, o diagnós
tico diferencial entre o suicídio, o homicídio e um acidente, pelo exa
me cadavérico" . 

A necrópsia médico legal consta de duas partes: a inspeção exte
rior do cadáver - necrópsia externa; e a abertura do cadáver para 
exame dos órgãos internos - necrópsia interna . 

Desde que não haja infração penal a apurar ou quando as lesões 
externas permitam .apr eciar a causa da morte - por ex. esmagamento 
do crâneo - e não havendo razão mais poderosa para verificação de 
alguma circunstância relevante de caráter interno, "é permitido pelo 
Código de Processo, art. 162, parágrafo único, o simples exame exter
no do cadáver. 

Exumação "é o ato de proceder-se ao desenterramento de um ca
dáver para nêle se proceder á autópsia" . Ela ocorre sempre que, após 
o sepultamento vier a suspeitar-se de que a morte não tenha sido na-
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tural ou acidental, mas sim resultante de um ato de violência pra
ticado por alguém. 

As regras da formalística de exumação são detalhadamente 
previstas no artigo 163 e seu parágrafo único, do Código de Processo 
Penal. 

Em casos de lesões corporais, quando ,por qualquer circunstância 
o auto de corpo de delito não tiver sido completo ,isto é não declarar 
peremptôriamente ,se a lesão incapacita a vítima para o trabalho habi
tual por mais de 30 dias; se houve perigo de vida ou debilidade perma
nente de membro, sentido ou função; aceleração de parto; incapacidade 
ou deformidade permanente; enfermidade incurável; perda ou inuti
lização de membro sentidÇ> ou função; ou abôrto, proceder-se-á a exa
me complementar, chamado pela legislação anterior ao novo Código de 
Processo, exame de sanidade física. Segundo ensina Galdino de Siquei
ra o exame complementar vem a ser o complemento do exame de 
corpo de delito, uma espécie de contra prova dêste, sendo pois, de abso- '11 
luta necessidade a sua realização. Se êsse exame tiver o objetivo for>-
mal e principal de precisar a classificação da natureza da lesão cor
poral-leve ou grave tal exame deve ser procedido logo que decorra o 
prazo de trinta dias a contar da data do crime ou melhor no t'rigési-
mo primeiro dia . 

Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculos 
à subtração da coisa ou por meio de escadas, os peritos além de des
crever os vestígios, indicarão também com que instrumentos e por que 
meios e em que época presumem ter sido o fato consumado, proceden
do-se também à avaliação de coisas destruidas, deterioradas ou que 
constituam produto do crime. Se essa avaliação fôr impossível de for
ma direta, far-se-á a avaliação por meio de elementos existentes nos 
autos e dos que resultarem de diligências. 

Nos casos de incêndios, desabamentos e outros da mesma natureza 
a perícia tem o objetivo fundamental de verificar a causa ou causas, 
o lugar em que houver começado, o perigo que dêle tiver resultado 
para a vida e para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu 
valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato . 

Todos os instrumentos, armas etc. empregados na prática da in
fração penal devem ser submetidos a exame pericial com o objetivo 
de verificar a natureza e a eficiência. 

Em se tratando de exame para o reconhecimento de letra ,por com
paração, dispõe o · Código de Processo, que devem ser obedecidas as se
guintes regras I - a pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o 
escrito será intimada para o ato, se fôr encontrada; II - para com
paração poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa re
conhecer ou já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de seu 
punho ou sôbre cuja autenticidade não hajam dúvidas; II - a auto-
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ridade, quando necessário, requisitará, para o exame, os documentos 
que existirem nos arquivos ou estabelecimentos públicos, ou neste rea
lizará a diligência ,se daí não puderem ser retirados; IV - quando 
não houver escritos para a comparação ou forem insuficientes os exi
bidos ,a autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe fôr ditado. 
Se estiver ausente a pessoa, mas em lugar certo, esta última diligên
cia poderá ser feita por precatória, em que se consignarão as palavras 
que a pessoa será intimada a escrever. 
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-.O nome completo do Imperador brasileiro D. Pedro Il, é : 
Pedro de Alcântara João Carlos Salvador Bibiano Francisco Xa .. 

vier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Bragança e 
Bourbon. ' 

- Os nomes de cidades mais curtos, são os de .duas aldeias norte
americanas: "0" e "Y" . 

- O nome mais extenso é duma aldeia britânica "Llanfairpwl-
_Igwyngyllgojerijcchwyrndrobwllandisiliogogogoch" . 

- Napoleão e a letra "M" 
- MARENGO foi a sua primeira vitória; 
- MILÃO a primeira cidade em que entrou vitorioso; 
- MOSCOU a sua última derrota; 
- MARIA LUIZA, sua mulher; 
MASSENA, MAISON, MACDONALD, MURAT, MONCEY, MOR

TIER e mais vinte e seis de seus generais . tinham nomes. come
çados por "M"; 

- MALET foi quem primeiro conspirou contra êle; 
- MARMONT logo a seguir; 
- MALMAISON o palácio que foi sua última r esidência em França; 
- MAILLAND e MONTHOLON acompanharam-no a Santa Helena; 
- MARCHAND o creado que aí o serviu até a visita da Srt . 

MORTE, a mais fatal das coisas que começam por ''M" . 
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f\~ÕES f\NTI-SOCl1\IS DOS MENORES - Suas 
causas. Medidas terapêuticas e proiilálicas 
aconselhadas para a solução do proble1na. 

2º Ten . Procópio do Espírito Santo 
Aluno do C.T.P.0. 

"'Os menores de dezoito anos são penalmente irresponsáveis, fican
do sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial" (Artigo 23 
de Código Penal Brasileiro) - A legislação especial a que se refere 
aquêle artigo do C.P.B . é o Decreto-Lei 6.026 de 24-11-43, que trata 
exclusivamente da maneira como devem ser corrigidos, como deve ser 
tentada a readaptação dos menores que, cometendo infrações penais, 
praticam os chamados atos anti-sociais. 

O ato anti-social, como o crime ou a contravenção, sob o ponto de 
vista legal é a ação ou omissão que incide nas disposições das leis pe
nais (Código Penal, Lei das contravenções Penais e Leis especiais). 

D Sob o ponto de vista ético são atos que a moral repudia, que contrariam 
os princípios que regem a Sociedade. Difere do crime apenas pela de
nominação, resultante da idade de quem o pratica. Crime e ato anti
social são infrações, são faltas definidas em lei e às quais correspon
dem penas também previstas em lei. O artigo 121 do Código Penal Brasi
leiro prevê como crime "matar alguém", cuja pena correspondente é "re
clusão de seis a vinte anos"~ 1!:sse mesmo ato cometido por um menor 
de dezoito anos, muda de denominação, isto é, em vez de crime será 
classificado ato anti-social. Como a aplicação da pena depende de fa
tôres diversos, entre os quais, talvez o principal, é o grau de respon
sabilidade do acusado, caberá ao Juiz analizar as condições em que o 
menor praticou êsse ato e aplicar-lhe não uma pena, pois êle é "pe
nalmente irresponsável", mas sim uma corrigenda ,tendo em vista evi
tar que reincida nesse ato ou possa praticar outro ato semelhante. 

Antes dos quatorze anos de idade o menor é absolutamente irres
ponsável perante a lei; só é aplicável ao menor situado entre os qua
torze e dezoito anos. 

Os fatôres da anti-socialidade dos menores são os mesmos da cri
minalidade, isto é, as mesmas causas que contribuem para a criminali
dade, com muito mais razão contribuem para a anti-socialidade dos 
menores. 1!:sses fatôres são de ordem biológica ou de ordem mesológica . 
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Fatôres biológicos são originários da constituição individual; à1es 
proveem de enfermidades hereditárias, congênitas ou adquiridas pela 
criatura humana, desde que tal enfermidade venha a ter influência 
sôbre o psíquico. 

Entre as enfermidades hereditárias as que mais contribuem para 
a anti-socialidade dos menores são as de origem sifilítica ou alcólica. 

A sífilis hereditária é responsável por uma série de deficiências fí
sicas e intelectuais, conforme fartos exemplos; o filho de pais alcoó
latras é, via de regra, mentalmente, um anormal, um deficiente, pelo 
menos. 

Tais criaturas, já pelo seu estado doentio, teem uma infância dife
rente das demais crianças. Para alguns merecem piedade, compaixão; 
para outros causam repulsa. Convencidos de sua inutilidade, sentindo
se humilhados perante a sociedade, inferiores aos seus semelhantes, às 
vêzes entregam-se exclusivamente à mendicância, nada procurando fa
zer em benefício de sí mesmos; atribuindo a todos, indistintamente, a 
culpa de não terem sanado ou amenizado seu mal; revoltados contra 
tudo e contra todos, outras vêzes, procuram empregar as energias de 
que ainda dispõem em prejuizo daquêles que os rodeiam. 

Conta-se de um indivíduo que nasceu com um braço dobrado para 
trás, sôbre os rins, em virtude, talvez, dos movimentos do feto no in
terior do útero materno; êsse defeito, que não foi corrigido em tempo 
oportuno, permaneceu durante o crescimento do indivíduo. Quando ra
paz, foi julgado incapaz para o serviço militar, carreira que sonhara 
abraçar, e em cujo meio, acreditara, seu ; defeito seria corrigido; desi
ludido e sem orientação, suicidou-se. O desespêro dêsse rapaz ao ver 
fracassar aquela esperança, para êle a última, poderia tê-lo jogado 
contra a sociedade, contra os pais, contra todos enfim; talvez na im
possibilidade de vingar-se daquêles que supunha culpados de seu de
feito físico, recorreu ao suicíd.io. 

Os fatôres mesológicos estão fora do indivíduo ,isto é, são causas 
externas, são influências do meio. Mesmo o adulto pode sofrer essa . 
influência que será maior ou menor, conforme o tempo que viveu em 
determinado ambiente, o temperamento, a _personalidade formada, mui
to mais fàcilmente acontecerá à criança, que tende imitar o que vê, re
petir o que ouve e ao adolescente, impusivo, aventureiro. Queremos 
mesmo crer que o homem é uma cópia mais ou menos fiél do meio 
em que viveu sua infância, sua adolescência, embora possa, natural
mente, sofrer modificações mais ou menos apreciáveis. 

A tendência do menor para a anti-socialidade tem sua origem, não 
ráras vêzes, em sua própria casa; o lar lhe fornece a orientação para 
a prática de bons ou maus atos . Comumente o menor se dá à prática 
de atos anti-sociais, ou porque os pais são delinqüentes, dêsses que se 

-33-



BRIGADA GAÚCHA 

jactam de contar suas aventuras criminosas, seja pela má orientação 
dos genitores, incutindo no filho uma falsa concepção de ombridade, 
seja porque o pai, embora não sendo criminoso, costuma exaltar qua

lidades pessoais tais como coragem, perspicácia, etc. de delinqüentes, 
sem salientar o lado mau dêsses indivíduos, sem mostrar ao filho que 
essas mesmas qualidades, se empregadas em benefício da sociedade, se
riam de grande utilidade. 

Há pais que se utilizam dos filhos menores como seus instrumen
tos, ou porque vivem da caridade pública, que o filho os ajuda a explo
rar, ou porque encaminham, ensinam o menor a praticgr desonestida
des, facilitando assim sua tarefà de delinqüente, ou ainda porque, em
bora não incentivem o menor à prática de atos reprováveis, não lhes 

mostram a inconveniência dessa prática, aceifando tàcitamente as con
seqüências da ação anti-social do menor. Assim, é o pai mendigo que 
se faz acompanhar do filho para esmolar, para mais :fàcilmente ferir 
a sensibilidade pública; do pai criminoso que se aproveita do pouco 

pêso e tamanho do menor para fazê-lo transpôr janelas, etc. e lhe fa
cilitar a entrada nas casas onde quer roubar; do pai paupérrimo ~e do
ente que aceita como contribuição do filho os produtos da falsa mendi
cância por êste explorada em vez de fazer com que o menor se dedique 
a trabalho honesto. 

As más companhias teem grande influência sôbre o menor; comum 
ver-se um menor criado em lar quase exemplar, praticar atos inexpli
cáveis à primeira vista. É que apreciou o modo violento como o ami-

• guinho espancou outro; ouviu a resposta desrespeitosa, marota, que o 

"filho do vizinho" deu a outras pessoas; viu outros invadir o quintal 
alheio e de lá subtrair frutas ou qualquer objeto que lhe chamára a 
atenção. Inspirado nesses exemplos que o menor vai ampliando, aper
feiçoando de acôrdo com a sua capacidade de imaginação, vai êle pro
gredindo, preparando-se para ser o criminoso de amanhã. 

A situação financeira dos pais, é talvez um dos principais fatôres 
de distonia social e do qual decorrem tantos outros. Não raro os pais 
são obrigados a deixar, durante o dia, os filhos entregues a si mesmos: 
pai e mãe saem para o trabalho e deixam os filhos entregues aos cuida
dos da "'vizinha do lado" que com êles não quer ou não pode se pre
ocupar, ou os deixam sob a vigilância do irmão mais velho que, por 
sua vez, necessita de cuidados. 

Pais abastados e honestos, decentes, portadores de várias qualida
des, ~ontribuem, inconscientemente para que os filhos enveredem para 
a anti-socialidade. As vêzes por mimarem demais os. pequenos, os dei-

xam adquirir hábitos grandement~ prejudiciais, seja consentindo gestos 
féminados nos meninos, seja permitindo que as meninas imitem as ati-
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tudes indecorosas que observaram, dando assim, muitas vêzes, o pri
meiro passo para a pederastía, para a prostituição. 

o cinema, o teátro, o rádio, exibem de quando em quando filmes, 
peças e programas verdadeiramente instrutivos; freqüentemente, po
rém, apresentam espetáculos de "mocinho x bandido" que a petizada 

tanto aprecia, onde são exibidas cenas tais como arrombamentos, mortes 
de tocáia, assaltos à mão armada, colóquios amorosos e tantos outros 
quadros que os tornam verdadeiras escolas da anti-socialidade. 

O esporte, ótimo meio de aperfeiçoamento físico, quando não fôr 
bem conduzido e orientado torna-se pernicioso ao menor que quase 
sempre tem predileção pelos mais violentos, tendo em vista a sua apli-

cação contra o seu desafeto, a quem quer se sobrepôr pela fôrça. 
A ilegitimidade da constituição do lar, nos Países onde isso é con

siderado motivo de escândalo, cria naturalmente uma situação de in-

ferioridade no filho de casal não organizado legalmente e essa situa
ção pode gerar o ódio do menor contra a sociedade. 

Após as convulsões políticas (revoluções, guerras, etc.) a práti
ca de ação anti-social aumenta consideràvelmente. É que alguns pai

ses utilizam os menores 'como sabotadores, observadores, estafetas, e ou
. tras missões que estejam ao seu alcance, como aconteceu com. a Fran
ça e Itália, durante a última guerra; desse modo os menores vão se 

acostumando a agir fora da lei e premidos pelas necessidades próprias 
dêsses p._-íodos, derivam para outras fraudes tais como furto de ali
mentos, câmbio negro, etc. e assim se conservam por não alcançarem 

o sentido nobre e patriótico de seus atos· durante aquela fase por que 
1 

o seu País atravessou. 

Além dêsses fatôres poderíamos citar as influências climáticas, hoje 
desprezadas, mas que em nosso desautorizado entender, concorrem de 
certo modo, para predispôr a criatura humana a determinadas ações. 

Assim, nos dias claros, de temperatura amena, as pessoas parecem mais 
dispostas, melhor humoradas, · ao passo que em dias chuvosos, muito 
frios ou muito quentes, ouve-se expressões mais ou menos assim: 
"que dia chato!" Um clima atuando constantemente dessa maneira 

sôbre o indivíduo, naturalmente terá seus_ efeitos prejudiciais, que se
rão tanto mais influentes quanto menos sólida seja a educação da pessoa. 

A anti-socialidade dos menores constitui um problema dos mais 
difíceis de solucionar e por isso mesmo sua solução deve ser tentada, 
não pelo indivíduo ou por pequenos grupos isci'lados; requer uma ação 
de conjunto, na qual cooperem tôdas as classes, tôdas as entidades, 

seja qual fôr o seu caráter: político, religioso, social. É, antes de mais 
nada, uma obra patriótica, que deve ser iniciada no lar, na escola, esten-
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dendo-_se por tôda parte. Negar a importância de tal obra seria negar 
também o valor de uma sociedade tranqüila, composta de cidadãos or
deiros, compreensíveis, uma sociedade onde os direitos da coletividade 
se sobrepõem aos direitos individuais. Sim, porque o menor de hoje 
é o cidadão de amanhã. 

Quer nos parecer que uma campanha nesse sentido deveria começar 
com a instrução dos adultos, concitando-os a orientar não só os pró
prios filhos mas a todos os menores, o que se poderia conseguir me
diante conselhos constantes trasmitidos através da imprensa falada 

e escrita. Paralelamente a essa medida procurar-se-ia melhorar as con
dições financeiras daquêles que realmente carecem de tal cuidado, fis
calizando-se, é lógico, o emprêgo das verbas a isso destinadas. A tarefa 
de doutrinar o povo estaria a cargo, principalmente, das demais entida-

des; no tocante aos auxílios, também seriam solicitados a contribuir 
todos os órgãos sociais, embora a maior parte do auxílio, a orientação 
e fiscalização coubesse ao Estado. 

Seria necessária a criação de hospitais onde pudessem ser trata
dos os menores enfermos; de escolas dotadas de um corpo docente es
pecializado e de comprovada competência, realmente capaz de orien
tar os menores, corrigindo as tendências más que revelarem; de esco
las profissionais onde o menor se fôsse encaminhando para o exercício 
da profissão de sua preferência. 

Outras medidas que se impõem pela importância é o exame pré
nupcial ,tendo em vista evitar as doenças heraditárias; a . assistência 
prénatal, isto é, o tratamento à futura mãe, durante a gravidez, pre-
venindo os defeitos físicos, o raquitismo ,etc. . · 

Os menores portadores de doenças contagiosas, bem como aquêles 
que já hovessem revelado acentudas tendências à prática da anti-so
cialidade, mereceriam um cuidado todo especial, tendo em vista não 
só a cura dêsses males, como evitar que transmitissem aos demais as 
enfermidades ou os maus costumes. 

Queremos crer que o problema do menor requer acima de tudo 
cooperação e expontaneidade, pois é por demais complexo e dispen
dioso; exige sacrifício e constância, já que não será solucionado em 

pouco tempo. como seria de desejar; é uma luta que se prolongará 
através dos tempos, encontrando tôda a sorte de obstáculos e . reações. 
É talvez a mais importante obra filantrópica e patriótica que se pode 
realizar; seu escôpo seria a -formação de uma sociedade ideal, de países 
sem problemas de ordem social com uma organização perfeita, o que 

é uma utopia . Entretanto, dada a importância do problema, urge que 
seja tratado e resolvido pelo menos em parte, buscando tanto quan
to possível, a perfeição. 
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Conto de ANTONãO AUGU&TO 

Mula tive eu! 

Cruza de burro-chôrro com 
égua de manada, claro. 

Não sabe como se tira uma 
cruza dessas? Pois vou le explicar: 
quando parir uma burrinha-chôr
ro, a gente escolhe uma égua que 
tenha dado cría na mesma época 
que a tal burrinha. Aí, entonces 
- é judiaria, eu sei, mas é pre
ciso - a gente pega o potrilhinho 
da égua e le passa a faca no pes
coço. · Bueno; leva para outro cam
po a burrinha-mãe e retova o bur
rinho nascido com o couro do po
trilho que se matou. Isto feito, se 
pega no burrinho agora com o cou
ro por cima do lombo, atado com 

-tentos. e se lo leva até onde esteja 
- num potreiro, mangueira, ou 
coisa - a égua-mãe, que por es
sas alturas está dando muitos coi
ces na cola a procura do filho que 
a gente pelou de luz. Está enten
dendo? O que a gente faz é acostu
mar o burrinho'-chôro a mamar na 

égua. A pobre, sentindo o cheiro 
- do potrilhinho seu filho, e ven

do seu couro, pensa que vai dar 
de. mamar ao próprio filho, quan
do, que não, pois vai dar leite ao 
buno que a gente - malevaços, 
que somos! - retovou e ageitou. 
A princípio, meio que se estranha. 
Depois, o desejo comum os aco
lhéra: a égua-mãe tem os úberes 
cheios e o burrinho quer mamar. 
Lá um belo dia - cousa de uma 
ou duas semanas - a gente tira 
o couro do potrilho do lombo do 
burrinho e pronto! Novo estranha
mento por parte da égua des
confiada. Mas, "total" pensa ela, 
"já que vinha dando a mamar a 
êste orelhudo, por que não seguir 
até o fim?" E está a coisa feita. 
Para o resto da vida, o burrinho 
vai sempre pensar que a raça dê
le é a dos cavalos e não a dos 
burros. Quando está no ponto, se 
bota o bicho numa manada e êle 
não estranha. Em pouco tempo o 
burrinho velho está se dando muito 
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bem com as éguas! É assim que a 
gente consegue mulas. E que mu
las! Não reproduzem, claro, por
que são cruza, mas só em poucos 
casos perdem para os cavalos em 
utilidade e em inteligência. Em 
utilidade, só, porque em inteligên-

-eia não perdem nunca! Duvida? 
Pois le conto: 

Eu tive u'a mula! "Mula
ta", chamava-se. Era toda záina
e tinha uma estrêla branca assim, 
lá nela, logo abaixo da testeira. 
Com essa mula eu fiz cada uma 
que só quem conhece mula boa 
pode acreditar. Barbaridade! 

Eu sou crioulo dos pagos de 
Rio de Dentro, no município de 
Tôrres, bem onde linda com São 
Chico de Paula e Santa Catarina. 
Alí, a Serra do Mar esqueceu que 
devia parar e se alastrou com ma
máu em retôço. Aquilo é só cêr
ro, amigo velho! Mas dá cada gau
chaço que le digo! Eu sou um 
dêles, não é porque esteja na mi
nha presença . 

Pois alí a mula vale ouro. 
Nos caminhos empedrados que 

levam aos montes, um cavalo fà·
cilmente se rebentava todo, por
que - guapo em campo aberto -
não agüenta uma perdiz pelo bu
çal no meio das pedras. Mas a 
mula? Pois sim, cheiroso! Agüenta 
como uma taura e nem remexe o 
calcanha. Eu não sei, mas as ve
zes eu penso que o Patrão-Velho
Lá-de-Riba fez a mula mais inte
ligente que muita gente boa. . . É 
de se ver! 

Miles e miles de vezes eu tre
pei cerros que pastoreiam o meu 
Rio de Dentro. Se conhecesse a
quilo, me diria, duvidando: "Mas 
trepou mesmo, lá?" Le digo: a 
gente pega cada carreiro que nem 
formiga pegaria, de feio e perigo-
so. A cada passo é um buraco, 
um barranco medonho, a morte 
em ronda, sempre. O cavalo, se 
a gente mete, êle vai. Desconhece 
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faca, se mete em rio, se cruza -
o perigo. A cavalo se peleia de 
ou se atola - nos barrais. Mas 
quem diz que a mula faz isso! É 
só sentir o perigo que ela já sen

·ta na retranca: dalí, nem um pas
so. Porisso le digo: nunca tente pe 
lear de a cavalo nu'a mula: ela não 
chega nunca, no contrário é bem ca
paz de êle le courear, de vereda. 
Nem tente vadear atoleiro, tam
bém, ou pular aramado, que na 
hora o senhor vai e ela fica, tro
cando orelha. Não tente, ainda, 
encostelar um boi, ou passar um 
rio, que ela refuga. É como eu 
disse: vendo o perigo, ela bufa, 
arregala aquêles olhões, troca de 
ponta e tranca o pé na moita. Da
li, nem a pau. Porisso mesmo, a 
gente precisa saber usar as qua
lidades dela. Imagine uma tre
pada num cerro, cheio de preci
pícios, numa noite escura. Nu'a 
mula o senhor sobe que dã gôs
to. Se aparece um perigo na fren
te, como um buraco, ela para. E 
dalí não sai nem a pau. Entonce 
o senhor tem que descer, e pé 
por pé, examinar o lugar e desco
brir a causa do medo da bicha. 
Mais lá adiante ela torna a parar 
novo perigo. E assim por delante. 
E o senhor pode atar rédeas e 
cruzar os braços que é a mesma 
coisa, nada le acontece. 

E pra uma tropeada - le di
go! - é a mesma coisa. A mula 
agüenta muito mais que um cava'
lo. Tenho visto miles e miles de 
vezes. Campereada, também. Po
se sair a recorrer o campo de ma
drugada e voltar à hora que qui
zer. A mula velha sempre atiran
do o freio. 

Pois com a minha "Mulata" 
eu tenho causos bem engraçados. 

Há tempo, coisa de uns dois 
ou três anos, num baile que houve 
lá pelo rancho do velho Janguta, 
o guampa-torta do Nestor Mão-Pe
lada se passou com minha irmã 
mais nova. Ela, chorando, a po-
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bre, veio me contar. Pra que! 
Bor dei o lombo do cujo a facão, 
que no outro dia não havia sal 
que desse. Mas nunca me esqueci 
do olhar raivoso que êle me bo
tou, quando os vedores me tira
ram de riba dêle. 

Bueno, e eu sei que um dia 
me tocava a passo lá pra estância 
da Timbaúva, de um contra-pa
rente meu, enforquilhado no lom
bo da minha "Mulata". No en
trar de uma picada a "Mulata" 
empacou . Trocava orelha, bufava, 
arregalava os olhos e daí não 
saia. Macaco velho, desci e enve
redei por dentro do mato, de Na
gão engatilhado, costeando a pica
da, até que no confrontear uma 
velha caneleira, vi um vulto que 
~inha escorado uma arma na for
quilha da árvore . Era o dito cujo 
Mão-Pelada! Mandei-le um "tá cal
çado!" e o maleva, em lugar de 
erguer os braços, soltando a com-
blém, se virou e me tocou bala 
sem um "Deus-te-salve!" sequer. 
Errou, que era pra lá de chambão, 
mas eu não errei. Numa outra 
feita, quando eu fui visitar a Mi
lóca, por quem eu andava de ré
dea no chão, ela tinha se manda
do dizer, com um povoeiro lam
bisgóia que andava de arriba lá 
na casa dela. Fiquei por conta do 
atoa . No primeiro bolicho em que 
passei esgotei o sortimento de 
canha, de descornado que estava. 
O bolicheiro ainda quís me pre
venir, que o caminho era perigo-
so, que eu poderia cair, e tal, mas 
como eu le tivesse saído meio a
travessado, pela canha e pela dor 
de côrno, o homem se fechou. 
Quase sem me sentir, alcei a per
na e me toquei, cai-não-cai, mal 
me equilibrando no lombilho da 
minha "Mulata". 

' 

81\LJ\Dll 
LÚCIO BORBA 

Velhos caminhos que eu conheci! 

Como mudastes vossos aspectos, 

Tão diferentes dos cotidianos 

Velhos caminhos que eu conheci. 

As mesmas árvores não me conhecem, 

Já sou extranho para os regatos, 

Velhos regatos que eu conheci. 

Salgueiro antigo, ramos vergados, • 

Como pesados, tocando o chão. 

Salgueiro antigo que eu conhecilai. 

Quase um rebento, tão novo eras. 

E foi assim que eu envelheci, 

Salgueiro antigo, velhos regatos, 

Velhos camlnho!lo que eu conheci. 

Numa madórna de borrachei
ra, subi e desci -cêrro à boche . Sà
mente a segurança e o tino da mi
nha mula impediram que eu me 
despencasse prec1p1c10 abaixo e 
guiaram as r édeas até a querên
cia . E assim como êsses causos, 
tenho miles . 

Minha mula hoje está velha e 
eu já não tenho coragem de mon
tá-la, _pra não fazer judiaria a 
quem tanto me serviu. Ela há 
de morrer no meu melhor pasto, 
na minha melhor aguada, e dor
mindo, às vezes que quizer, no 
meu galpão. 

Não sei qual foi o guampa
torta que inventou histórias dizen
do que a mula não presta pra nada. 

Se lo · encontrasse haveria de 
bordar à ponta de facão no seu 
lombo sujo o nome respeitado da 
minha "Mulata". 
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P ÁGINA P8ÉTIUA. 
Bastos Ti~re 

A MOR A L GÉBRICO 

Ponhamos, nós, em equação, primeiro, 
Do nosso afeto o original problema 
E, depois, resolvamos o sistema 
Pelas regras de Cunha e Serrasqueiro; 

Procuro "x" sem que enganar-me tema ' 
E encontro-o após um cálculo ligeiro; 
De valor positivo, real, inteiro 
- "x" representa o amor que a ti me algema -

Tem duas soluções, coisa é sabida, 
Uma equação a dois, do gráu segundo; 
Busco "x" e a tenho resolvida . .. 

' Mas, ah, de amante algébrico fadário, 
Eis o valor do teu amor profundo: -
Raiz de menos um. É imaginário ! ... 

-XX.X-

MAL DISCRETO 

Se a "prontidão", a "pinda", a "quebradeira" 
E os outros males desta mesma classe, 
Tudo o que punge a "tísica" algibeira, 
Sôbre o rosto do "pronto" se estampasse . .. 

Se se pudesse a crise financeira, 
V êr através d.a máscara da face, 
Quanta gente, talvez; que da primeira 
Fila, então, para a última passasse . .. 

Quanta gente nós vemos, quanta gente, 
Cujo largo "plastron" discretamente, 
Umc. camisa enxovalhada esconde . .. 

Quanto moçó elegante e perfumado ' 
Que anda imponente de automóvel. . . fiado, 
Porque lhe faltam níqueis para o bonde! . .. 
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DMl ~ÍPIIll Vl~ITA U ~IM ... 
Impressões colhidas por nossa reportagem na 

ocasião do encerramento letivo no CIM. 

Um aluno do CFS prestando exame final de Aritmética Vê-se 

na foto o Cmt do GIM e a banca de exame. 

Sabedores de que já estavam 
sendo realizadas as p r o v a s 
finais nos diversos Cursos dó CIM, 
e que o Curso de Aperfeiçoamen
to de Oficiais, realizados todos os 

trabalhos do ano, aprestava-se em 
encerrar suas aulas, prepararando
se para a manobra de fim de ano, 
comparecemos à Unidade Escola 
da Fôrça, a fim de anotarmos a 
vibração ali existente. 
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O Ten Gel Plínio ministrando 
aula de História Militar. 

Ao procurarmos o Ten Cel 
João Carvalho Carpes, DD Coman
dante da Escola, em seu gabinete 
. de trabalho, fomos informados que 
SS se encontrava assistindo ao 
exame final do Curso de Sargen
tos . Dirigimo-nos para a sala de 
exames e ali encontramos o Ten 
Cel Carpes, juntamente com a 
banca de exame de Aritmética 
composta dos Tens Amândio Es
píndola Custódio, Jacques da Ro
cha Motta e Odilon Alves Chaves. 

em pleno trabalho, conforme ates
ta a primeira foto desta repor
tagem . 

SS colocado ao par de nossas 
intenções, nos deu a necessária 
permissão para que percorrêsse
mos as diversas salas. 

Depois de termos permaneci
do alguns minutos acompanhando 
o exame dos futuros sargentos. es
tivemos na sala de aulas do . 1 * 
ano do CFO, estando os alunos 
participando de uma aula de 

Os cadetes do 1º ano em ple
no trabalho escolar 
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Espanhol, ministrada pelo compe
tente professor Cap Santiago De
rosa. 

Notamos perfeitamente o am
biente de satisfação dos cadetes 
por já se encontrarem ao término 
de mais um ano de labor e traba
lho,_ e, por outro lado, o ambiente 
de espectativa profunda pelos e
xames que haveriam ainda de 
prestar para o acesso ao ano su
per ~or. 

Por último estivemos na sala 
de aulas do Curso de Aperfeiçoa
mento de Oficiais, onde encontra
mos os oficiais-alunos assistindo 
atentamente uma exposição do Ten 
Cel Plínio Lehmann Figueiredo, 
oficial do Exército Nacional, pro
fessor de História e Geografia Mi
litar, no CAO e no CFO. 

Após o término da aula, pa
lestramos com os oficiais-alunos a 
fim de colher as impressões dos 
mesmos sôbre o Curso que esta
vam concluindo. 

Ouvimos as mais lisongeiras 
· referências ao valor que represen
tava o Curso para o aperfeiçoa
mento de nossa oficialidade. Opi
nião verdadeiramente importante, 
por haver partido daqueles que se 
aperfeiçoaram, praparando-se para 
o desempenho das m1ssoes mais 
importantes dentro da Fôrça. 

Como a nossa intenção era a 
de uma rápida visita, nos retira
mos satisfeitos com o que nos. fôra 
dado observar, após havermos 
exteriorizado ao Ten Cel Carpes, 
os nossos agradecimentos. 

• 

Os oficiais-~lunos do CAO assistindo uma aula teórica. 
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Ten Taltibio 

PALAVRAS CRUZADAS 

3 4 

----
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Horizontais e Verticais 

1 - (Bras) Fiasco 

2 - Assim seja 
3 . 

---- ----
3 ~ Uma das linguas faladas em Timor 

4 - Afeição profunda 
4 

' ........ 
HORIZONTAIS 

1 - Leito 

4 - Artigo plural 

5 - Sepultura em que reúnem os 

cadáveres de indivíduos mor

tos em conjunto 

7 - Navegar 

8 - Casa térrea 

9 - Preposição 

10 - J.V[ulher formosa 
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VERTICAIS 

1 - Relativo a cavalo 
2 - Planta da família das Aristoloquiáceas 
3 - Nome de uma árvore cuja madeira é própria para construções 
6 - Pedra de superfície (pl) 

Cap. Fileto 

Dicionário usado - Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Por

tuguesa G. Barroso e H. Lima 

CHARADAS 

NOVíSSIMAS : 

1 - "Não é má" a "paisagem" da "Serra do Brasil". 2-2 
2 - "Muitos" escreviam "organização abreviada" com medo do 

"poder" 2-2 
3 "Isolado" êle fica na sala com a "nota'', sentado num 

"'móvel" 1-1 

SINCOPADAS: 

1 - É "antiga" a "Deusa do fogo" . 3-2 
2 - É "sigilosa" esta "flexa" 3-2 , 
3 - A "Brigada Gaúcha" é "direita" 

INVERTIDAS : 

3-2. 

1 - Tenho "grande afeição" por uma "capital da Europa" - 2 
2 - :Êle "pula" no "mapa geográfico" - 2 
3 - Nesse "'carro tosco" carrego uma '.'gramínea" - 2 

CASAIS: 

1 - :fl:le vai todo "rasgado" por aquêle "caminho" - 2 

2 - Entrei por aquela "abertura" no "cais de embarcação" - 2 

Ten Taltíbio 
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CLUllE DOS 
SUB-TEl\JEl\JTES E SAHGEl\JTOS 

f!.eJu:ada de rpia,nde 6.tlehantidm<J. a 
ÚtUUtrpt'UU;ã<J. M. Bafã<J. de '7-.eJtaJ na da.ta 7 de 

19 de fJtau.em6.11a. 
\ 

Uma foto que atesta do brilhantismo do baile realizado 

pelo Clube. 

Inaugurado com o máximo ne em seu seio a totalidade dos 
brilhantismo o salão de festas do sub-tenentes e sargentos de nos-
Clube. sa milícia . 

Constituiu-se em acontecimento Dentro do programa fest ivo, 
de alta significação social. a inau- alusivo à êsse empreendimento, 
guração, na data de 19 de Novem- destacou-se pelo seu brilhantism o 
bro, do salão de festas do Clube ' a noitada dançante, que teve iní
dos Sub-tenentes e Sargentos da cio ás 22,30 horas e à qual compa
Brigada Militar, entidade que reu- · receram os associados e suas fam í-
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O belo recanto de divertimento 
do Clube 

lias, bem como convidados espe
ciais, representantes da imprensa 
e rádio, notando-se a presença dos 
Srs Coronel Ildefonso Pereira de 
Albuquerque, Comandante Geral 

· da Fôrça, Tenente Coronel Manoel 
Monteiro de Oliveira, Chefe do 
Estado Maior Geral, Coronel Lou
rival Rodrigues Sobral, Presidente 
do Centro de Oficiais Inativos da 
Brigada Militar e o Major Eng 
Solon Pelanda Franco, Chefe do 
Serviço de Engenharia, ao qual 
deve o CSSBM elevada soma de 
serviços. 

Iniciando a solenidade, o Sgt 
Rivadávia Danezi. Presidente do 
Clube, em breves palavras focali-

zo1:1 a significação daquele ato, de
pois do que passou a palavra ao 
Cel Ildefonso P. Albuquerque, o 
qual se congratulou com todos os 
componentes do CSSBM, diretores 
e associados, dizendo que sempre 
estará pronto a amparar a agre
miação no que tiver em seu alcan
ce e desejou longa vida e pros
peridade à entidade social da rua 
Vitorino Rosa. 

Após sua oração, fez SS a en
trega do diploma de sócio bene
mérito ao Ten Conv José Cavalli, 
pelos inestimáveis serviços presta
dos ao clube, quer como Presiden
te, quer como simples associado. 

Visivelmente comovido, o Ten 
Conv Cavalli agradeceu a homena
gem que lhe fôra prestada. 

Em nome da Casa do Sargen
to do R:io Grande do Sul, seu Pre
sidente Sgt Gouiarte, teceu louvo
res ao CSSBM e disse da sua sa
tisfação em tomar parte naquela 
festividade, como representante da 
entidade que preside . 

Terminada a oração do Sgt 
Gouiarte, deu-se início ao grande 
baile, cujas danças foram marca-
das pelo excelente Jazz Pan-Ame
ricano e que se prolongou até al
tas horas da madrugada. dentro 
de contagiante alegria. 

AS AGRURAS DO SERVIÇO POLICIAL ... 

- No município de Arrôio Grande, o Sd Eduardo Obelra, fazendo 
parte de uma patrulha policial, a(_) efetuar a prisão de desor
deiros, ·foi pelos memos agredidos, sendo obrigado a usar sua 
arma, ferindo à um levemente; 

- No município de Canela, o sd Luiz dos Santos, ao efetuar a 
prisão de um desordeiro, por ocasião de um baile realizado na 
localidade, foi, pelo mE>smo, agredido, tendo sido obrigado a 
fazer uso de sua arma e," em consequência, ferido ao seu agressor; 

- No município de Uruguaiana, o sd Manoel Neves da Silva, 
quando recorria o interior do município a serviço policial, ao 
efetuar a prisão de desordeiros, foi agredido a facão, fazendo 
uso de seu revolver e morto o agressor;. 
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Sexagésimo Terceiro . ,. . an1\lersar10 
do Ser\li~o de Intendência 

Completou mais um ano de profícuo labor um 
dos principais estêios da Administração da Fôrça. 

O Ten Cel Antônio Martins expondo às autoridades as atividades 
da Secção de Confecções. 

Com a presença do Cmt Geral da Brigada, do Chefe de Polícia, dos 
Cmts de Unidades e Chefes de Serviço, dos Céis Francisco Jos~ 

Martins, Gervásio Rodrigues, Júlio Danton Canabarro Trois e Milton 
Gomes da Silva, antigos Chefes do Serviço de Intendência, foram efe
tuadas as solenidades em comemoração do 63º aniversário dêste Es
tabelecimento. 

Inicialmente, foram hasteadas as· bandeiras do Brasil e do Rio 
Grande, seguido de um desfile dos operários e concentração dos mes
mos no páteo do Estabelecimento ~ 
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Foto das operárias. Os operário!> em desfile. 

Milton 

Gomes 

O Chefe de da 

Polícia, ou- Silva, 

vindo uma operoso ex• 

explanação 
Chefe do SI. 

sôbre a 
do 

confecção 

Cel Res dos 

calçados. 

Neste local foram agalardoados os operários que mais se destaca
ram durante o ano, pelo seu trabalho produtivo e consciente, em pról 
da eficiência do Serviço de Intendência, verdadeira mola mestra da 
Brigada Militar. 

Após ter usado da palavra o Ten Ary Guedes de Mello, que em 
nome das operárias que trabalham na Fábrica de Calçados e na Sec
ção de Confecções, fêz uma saudação à Administração do Serviço, os 
Ten Cel Antônio Martins. Major Aristides Monteiro e Cap José Cajal, 
respectivamente Chefe, Sub-Chefe e Chefe da 1 ª Secção, foram obse-
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quiados pelas mesmas com fin<.:s corbeiles. 
Agradeceu esta singela mas significativa homenagem, em nome dos 

homenageados, o Cap José Cajal. 
Dando cumprimento ao programa dirigiram-se as autoridades e os 

convidados ao gabinete da Chefia do Serviço, a fim de serem procedi
das as inaugurações dos retratos do Exmº Sr Governador do Estado 
Ilmº Sr Cmt Geral da Fôrça e do Cel Júlio Danton Canabarro Trois' 
ex-chefe do Estabelecimento . ' 

Descerrados os retratos daquelas autoridades, respectivamente, pelo 
Sr Chefe de Polícia, Cel Anthero Marcelino da Silva Júnior e Cel 
Francisco José Martins, foram procedidas as saudações aos homena
geados pelos Tenentes Nabuco Rodrigues Martins e João Alfredo Pi
nheiro Machado, que em oportunas palavras ressaltaram da honra do 
Estabelecimento em possuir na galeria de retratos do gabinete de seu 
Chefe, os de figuras marcantes para a vida da Brigada Militar. 

Em breves palavras, agradeceu a homenagem de que fôra alvo, o 
Cel Trois, relembrando os tempo em que dirigiu o SI, referindo-se 
com palavras elogiosas a abnegação e capacidade de trabalho de seus 
operários. 

Finalizando esta solenidade o Sr Cmt Geral usou da palavrá, em 
seu nome e no do Exm0 Sr Governador, declarando que apezar de re
gulamentar, era uma homenagem que tocava profundamente seu sen
timento, dada a maneira especial com que era ressaltada a figura do 
grande homem público Eng Ildo Meneghetti, DD Governador do Es
tado, "que com tanta segurança e patriotismo vem dirigindo os desti
nos do Rio Grande". 

Passou em seguida a Chefia do Serviço a mostrar às autoridades 
e convidados as Secções e Fábricas dando amplas e minuciosas in
formações sôbre o funcionamento do Serviço, que tantos e tão rele
vantes serviços vêm prestando à Brigada Mili~ar e, portanto, ao Esta
do do Rio Grande do Sul. 

Entusiásticas foram as manifestações dos visitantes, que ficaram, 
assim, conhecendo, em seus detalhes, a organização e o funcionamen
to deste modelar Estabelecimento, orgulho de nossa Fôrça. 

Ao final dos festejos, foram os visitantes obsequiados com um co
quetel, ocasião em que expôs o Ten Cel Antônio Martins os trabalhos 
desenvolvidos pelo Serviço durante o ano e a sua satisfação e de seus 
chefiados em poderem recepcionar tão distintos visitantes. 

Em nome do Cmt Geral, dirigiu a palavra ao Estabelecimento, o 
Ten Cel Wilson Odilon Torres. transmitindo a mensagem do Coman
do, mensagem de confiança no trabalho operoso e digno dos operários, 
em benefício da Fôrça. Ressaltou, também, o trabalho eficiente de di
reção do Serviço, assim como. dos oficiais, sargentos, cabos e solda
dos todos dedicados ao cumprimento de seus deveres. 

'Foram, após, encerrados os festejos comemorativos do 63° aniver-

sário do Serviço de Intendência. 
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CEL ILDEFONSO PEREIRA DE ALBUQUERQUE PARANINFO DOS 

FORMANDOS DO CURSO MUSICAL PALESTRINA 

l
~;,;; 

; .. ·· .· 

·s: ·» 
li l .. ~<;- • 

V" '.·-··· .......... . 

As fo1·mandas do corrente ano do 
Curso J\Iusical Palestrina, que funciona 
na Pontifícia Universidade Católica, por 
especial deferência à pessoa do Cel Il
defonso Pereira de Albuquerque, DD 
Cmt Geral da Brigada Militar, convida
ram SS para seu paraninfo. 

As formandas, em número aproxi
mado ele duas centenas, organizaram um 
lindo programa de formatura, que cons
tou ele uma missa celebrada na Capela 
ela Universidade, e. da entrega elos di
plomas, à noite, no salão de festas. 

Ambas as solenidades contaram com 
a presença de numerosas e distintas 
famílias da sociedade portoalegrense, 
constituindo-se num verdadeiro aconte
cimento social. 

Por sua vez, o Sr Cel Ildefonso, 
recepcionou as formandas com um bai
le, realizado na sede do Clube Farra-

pos, que teve um transcorrer brilhan
te, prolongando-se ·até a manhã do dia 
seguinte. 

Foi tão numerosa a afluência ao 
baile, que motivou a utilização da sede 
social e do Galpão Gaúcho, ambas as 
sedes, finamente ornamentadas, com 
uma apresentação impecável. 

O baile foi dado início com a en
trada das formandas, cada uma acom
panha&l. de um aluno da Escola de Ca
detes ou do Curso de Formação de 
Oficiais ela Fôrça, surgindo em primei
ro lugar, o Paraninfo, Cel Ildefonso. 

Profunda a repercussão social da 
linda recep 0 ão oferecida pelo Paranin
fo, tendo as centenas de famílias que 
con1pareceram, saido encantadas, não 
só com a festa, como também, com 
o conhecimento que tiveram da Briga
da Militar e do seu Clube de Oficiais. 
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Por Sheyla 

- Móda de Outono -

O encantador modêlo juvenil é uma criação de Pierre Billet, de 
Paris, feito em escossês marinho e verde, com ráios amarelos e verme
lhos, num conjunto de duas peças. 
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Dedíque aLgunJ 

mínufoJ à 13eLe~a 
Dormir oito horas, cultivar o bom 

humor, cuidar da pele, limpando-a, 
tonificando-a, nutrindo-a, observar a 
alimentação a fim de não ingerir coi
sas nocivas à saúde, fazer exercícios 
diàriamente. 

Contribui também para a beleza da 
pele as massagens feitas com o auxilio 
de cremes nutritivos, as fricções no 
corpo com água de colônia, o repouso, 
ou melhor, a sesta após o almôço. Pro
cure descansar, não só fisicamente co
mo espiritualmente, a fim de possuir 
um rosto tranquilo, fisionomia repou
sada e olhos brilhantes. 

Conserve a côr natural do seu ros
to, se êle é rosado. Evite o excesso 
de "rouge" que tanto envelhece as fi
sionomias mais jovens. Aplique uma 
leve· camada de pó de arroz, a fim de 

que sua pele consiga um aspecto de

licado e brilhante. 

Refresque seus olhos, aplicando 

diàriamcnte compressas frescas de 

água boricacla. As pálpebras devem con

sen-ar-se fechadas. Pingue, após, duas 

gotas elo seu colírio predileto em ca

da ôlho. 

PENSAMENTO 

Lute sempre pelo que desejas porque só os fracos desistem da luta 
e só quem luta é digno da vida. 

~~~~~~-~.~--~--~~-

ECONO:\IIA DOl\IÉSTICA 

"Beignets" de banana. 

3 bananas dágua 
4 ovos 
2 colheres (sopa) 
2 colheres (sopa) 
1 / 2 colher (sopa) 
1 pitada de sal 
canela 

de a 0 úcar 
de farinha 
de Royal 

Amasse as bananas dágua junta
mente com o açúcar; junte a farinha 
e o Royal; incorpore os ovos batidos 
e o sal. Misture bem e frite às colhe
radas em gordura quente. Sirva quen
tes, polvilhados com açúcar e canela. 
Se quiser fazer dos "beignets" acom
panhamen tos de carne, suprima o açúcar 
e aumente o sal. 
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A sobrinha, para a tia solt<>iron a: 
Porque é que a senhora pinta 
o rosto, os lábios, as sobran 
celhas? . .. 
A tia : Para ficar bonita. 
A solirinha : Então por que é 
qu e não fica ? 
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O BTL CEL APARÍCIO BORGES 
Comemorou seu 63.º Aniversário 

O Maj Octavio Machado, Cmt int0 do 1° BC saudando 
as autoridades 

A mais antiga das Unidades da Brigada Militar, o 1º Batalhão 
de Caçadores "Batalhão Cel Aparício Borges'', comemorou festivamen
te o seu 63° aniversário, na data de 21 Outubro, desenvolvendo, nesta o
portunidade, um magnífico programa, cujo sucesso bem atesta do al
to conceito de que goza não só na Brigada como também junto às 
autoridades. 

Compareceram às diversas solenidades o Exm0 Sr Governador do 
Estado, Eng Ilda Meneghetti, o Cel Walter Perachi de Barcellos, 
DD Secretário do Interior e Justiça, o Cel Raimundo Vasconcellos Cha
ves, DD Chefe de Polícia, Dr Adail Moraes, DD Secretário do Govêrno, 
Cel Ildefonso Pereira de Albuquerque, DD Cmt Geral. o Cel Aldo 
Ladeira Ribeiro, DD Presidente da Côrte de' Apelação e grande nú
mero de autoridades federais, estaduais e municipais, assim como, 
distintas famílias e oficialidade em geral. 
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Inicialmente foram inaugurados no gabinete do Cmt do Btl os 
retratos do Governador do Estado e do Cmt Geral da Brigada, res
pectivamente, pelos Secretário do Interior e Representante do Go
vernador, Cap Newton Mello Machado, a convite do Cmt do Batalhão, 
Maj. Octávio Machado. 

Após uma ligeira saudação feita pelo Maj Machado, usou da pa
lavra o Cap Gonçalino Cúrio de Carvalho, para o discurso oficial, 
saudando as figuras dos homenageados. 

Agradecendo a homenagem falou o Cel Ildefonso congratulando
se também com o aniversário do Batalhão, dizendo textualmente "'que 
continue o primeiro batalhão seguindo o caminho da honra e do de
ver, para maior glória sua e da Brigada Militar". 

Falou em nome do Governador o nosso ex-Cmt Geral e atual Se
cretário do Interior e Justiça, Cel Walter Perachi de Barcellos, tendo 
agradecido a homenagem justa tributada ao ilustre homem público 
que governa nosso Estado com proficiência e patriotismo. o Eng lido 
Meneghetti. Ressaltou S Excia a concordância e o apôio do Govêrno 
do Estado aos empreendimentos e melhorias da Brigada Militar, de
clarando que o Senhor Governador do Estado, cheio de confiança na 
fôrça Pública, muito espera dela para a tranquilidade de seu govêrno. 

Coroado o discurso do Cel Perachi com vibrante salva de palmas 
dos assistentes, foi após servido um coquetel e mantida uma agradá
vel palestra. 

O Ten Gel Monteiro qiwndo fazia a saudação oficial da 
Brigada Militar 1 
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A seguir na antiga Exposição foram os convidados recepcionados 
com um lauto churrasco, que teve um transcorrer brilhante, trazendo 
os presentes alegres pelo ambiente sadio que ali imperou. 

Na oportunidade saudou aos presentes o Maj Machado, Cmt intº 
do Batalhão, tendo pronunciado um discurso vibrante de patriotismo, 
demonstrando que sua Unidade como consequência do espírito de 
trabalho e harmonia que reina na Brigada Militar, está tôda ela de
dicada ao serviço diuturno e produtivo, que vem fornecendo ao Es
tado a tranquilidade necessária para o desenvolvimento do trabalho. 

Depois de ter sido SS efusivamente cumprimentado, usou da pa
lavra em nome da Brigada Militar, o Ten Cel Manoel Monteiro de 
Oliveira, Chefe do Estado Maior, destacando-se de sua oração os 
seguintes trechos : 

"Porém, o que importa, neste instante, é esta reun1ao glorificado
ra numa homenagem ao Corpo de Tropa cuja história é um monu
mento de serviços à comunidade riograndense. Como Fôrça Militar, 
trilhou por quase tôda a imensidão brasileira. conduzindo o estandarte 
da ordem e da fé nos destinos desta Grande Pátria. Como Policial, 
s6 conhece o caminho da honra e da dignidade, em pról da Jordem 
pública, da conservação da propriedade e da segurança dos seus 
concidadãos." 

"Meus Senhores - o reconhecimento pela obra realizada, repre
senta sempre uma espécie de bálsamo cicatrizante às chagas do sacri
fício. Está, portanto, duplamente de ·para bens o 1° BC. Se não bas
tasse a data gloriosa que o dia de hoje assinala, restar-lhe-ia êste am

biente salutar de imponência e civismo emprestados aqui pela pre
sença ilustre do Exmº Sr Dr Ildo Meneghetti, insigne Governador dos 
Riograndenses . A Vossa Excelência, em nome da Brigada Militar, e 
em particular do Sr Cmt Geral, Cel Ildefonso Pereira de Albuquer
que, agradecemos, com a sinceridade que norteia o miliciano gaúcho, 
a distinção que concede à Fôrça comparecendo à esta reunião. Esta 

deliberação de V Excia não nos surprende, por isso que já nos esta
mos acostumando a êsse tratamento carinhoso e amigo que V Excia 
vem dispensando à Brigada Militar, que saberá - como até aqui -
levar V Excia à galeria dos beneméritos da Fôrça". 

"Ilustre Comandante, Oficiais e Praças do 1° BC, os nossos cum
primentos pela data aniversária de vossa gloriosa Unidade. Que a 
repetição seja como esta e que continueis as tradições de bravura, de 
lealdade, de moral sadia e disciplina consciente que ú vússú Btl plan
tou nú passado, cultiva no presente e cultivará para todo o sempre, 
em benefício da nossa Fôrça, grandeza dú Rio Grande e Glória da 
Pátria extremecida". 
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O Exm0 Sr Secretário do Interior saudando a B.M. e o 
1° BC em nome do Govêrno do Estado 

Finalizando, em nome do Governador ' do Estado, dirigiu a palavra 
aos presentes, o Secretário dó Interior, Cel Perachi, que pronunciou 
uma brilhante oração, entrecortada de aplausos. Entre outros pronun
ciamentos de S Excia conseguimos anotar os seguintes: "esta data 
n~o é somente de júbilo para a Brigada Militar mas, também, para o 
Estado do Rio Grande. do Sul, tendo em vista os inestimáveis serviços 
já prestados pelo Batalhão e os que vem prestando diuturnamente" .... 
'"cumpro, nêste instante, o dever de trazer à Brigada Militar, por inter
médio de seu operoso Comandante, Cel Ildefonso Pereira de Albu
querque, as congratulações do Govêrno do· Estado, a fim de que fique 
patenteada a admiração do Senhor Governador do Estado, pelo traba
lho produtivo que vem cumprindo a Fôrça Pública Estadual, que con
tinua a merecer o mesmo conceito que sempre fêz jús". 

-
Terminadas as palavras do Secretário do Interior. continuaram os 

presentes, por mais algum tempo, usufruindo do ambiente festivo e 
alegre proporcionado com muita eficiência pelo 1° Batalhão. 
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ANIVER~ARmu ~ G~MANDANTE GERAL ~a BHIG. MIUTAR 
Transcorreu, na data de 14 de Outubro último, o aniversário na

talício do Cel Ildefonso Pereira de Albuquerque, DD Cmt Geral da 
Brigada Militar. 

Ao ensêjo, foram tributadas ao ilustre e digno aniversariante, 
inúmeras e significativas homenagens, que vieram atestar dó alto pres
tígio de que goza SS entre seus comandados. 

Teve profunda repercussão na Brigada Militar, a homenagem. 
prestada pelos oficiais inativos, que em grande número acorreram ao 
Salão Nobre, a fim de prestarem seu preito de admiração ao Coman
dante. Falou em nome dos homenageantes, ó Cel Nicomedes de Frei
tas Beccon, que soube expressar com a máxima clareza e com apro
priadas palavras o pensamento de seus camaradas, dizendo de sua sa
tisfação em poder cumprimentar o Chefe operoso e digno. Foi ressal
tada, ainda mais, esta singela mas significativa homenagem. pela 
presença dos ilustres Céis Ângelo de Melo, Justino Marques de Oli
veira e Walter Perachi de Barcellos, antigos Comandantes Gerais, que 
fizeram questão de trazer seu abraço leal e amigo, àquêle que~ atual
mente arca com o compromisso de dirigir a Brigada Militar. Destacóu
se a presença do Cel Perachi, que além de antigo Comandante, ocupa 
atualmente a /mais importante Secretaria de Estado, a do Interior e 
Justiça, que além de cumprimentar o Cel Ildefonso, ao usar da pala
vra elevou as qualidades do aniversariante, hipotecando a solidarieda
de do Govêrno do Estado. 

Ainda na manhã do dia 14, foi SS o Cel Ildefonso, homenageado 
pelos oficiais da ativa, tendo na ocasião falado em nome dos presentes, 

0 Ten Cel Heitor Lima, que em breves palavras ressaltou a perso
nalidade do aniversariante. 

Foto dos oficiais inativos que 
Cumr>rimentaram o Sr Cmt Geral 
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Momento em que a Bxmª Sra Gel Ildefonso P. Albuquer
que era obsequiada com 'Um ramo de flôres 

Com a presença do Exmº Sr Governador do Estado. do Secretário 
do Interior e Justiça, altas personalidades• do Govêrno do Estado, Pre
sidente da Côrte de Apelação, Cmts de Unidades e Chefes de Ser
viço, grande número de oficiais, notando-se também a presença de ele
vado número de distintas senhoras e gentís senhoritas, foi o ilustre 
aniversariante recepcionado no Restaurante Avenida, com um galeto, 
que transclilrreu num ambiente de grande animação e cordialidade, mo
mend:> em que foi saudado pelo Cel José _Martins, em nome da Fôr
ça, e pelo Dr. Antônio Cezar Alves, em nome da Justiça Militar 
do Estado. 

Em todos os atos do dia, o Cel Ildefonso, visivelmente emociona
do com tantas provas de consideração e ·aprêço, agradeceu as mani
festações, evidenciando, na oportunidade, que tudo tem feito para 
o bem estar dos seus comandados e para maior eficiência dos trabalhos 
da Brigada Militar. Destacou. ainda, SS, que exatamente as homena
gens de que fôra · alvo, mais ainda o fariam dedicar-se ao cumprimen
to de seus deveres, pois com elas, tinham sido aumentadas suas res
ponsabilidades. 

Após o galeto, SS recebeu em sua residência os amigos que ali 
compareceram. 
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O 118. º f\nil'ersário da Brigada 
Militar comemorado com a 

" Semana da Brigada " 
............................................. 

Realizadas inúmeras e brilhantes solenidades num 

grandioso programa. 

Acontecimento marcante na vida da Brigada Militar, fo

ram os festejos comemorativos do seu 118º aniversário, reali

zados nilma semana que foi denominada de SEMANA DA BRI

GADA MILITAR. ' 
Organizado o programa e calendário das festividades houve 

por bem a Administração da Fôrça de indicar como finalidades 

precípuas 1 ª) - A realização das festividades tem por fim a 

comemoração condigna do 118º aniversário de nossa gloriosa 

Corporação, a evocação de seus altos feitos e de seus nomes do 

passado; 2ª) - A realização da Olimpíada visa o coroamento 

da educação física e a estimulação da prática dos desportos, 

meio tão sadio de aperfeiçoamento físico e do desenvolvimento 

da energia, do caráter e de tôdas as qualidades viris que ca

racterizam o homem de ação . 
As solenidades levadas a efeito foram tantas e de tão 

grande significação, que nos obrigam a destacá-las ' por sub-tí- · 

tulos, a fim de podermos dar aos leitores ao menos uma im

pressão segura do que foi feito e do sucesso ímpar obtido. 
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lnaugura~ão ~e retratos nos 
gabinetes ~o ~ornando Geral e 

~o ~bele ~o ~sta~o Maior Geral. 

Momento exato em que o Cel Walter Perachi de Barcellos 
procedia a inauguração do retrato do Sr. Governador 

Com a presença do Ten Cel 
Olavo João Urquia Castagna, re
presentando o Governador do Es
tado, do Cel Walter Perachi de 
Barcellos. Secretário do Interior e 
Justiça, do Cel Aldo Ladeira Ri
beiro, Presidente da Côrte de Ape
lação, do Cel Raimundo L . Vas
concelos, Chefe de Polícia, do Dr . 
Antônio Cezar Alves, Auditor de 

Guerra, Dr Clio Duck, Juiz Toga
do, e de todos os oficiais supe
riores da Guarnição da Capital, 
foram inaugurados os retratos do 
Exmº Sr Governador do Estado, 
DD Eng Ildo Meneghetti e do 
Ilmº Sr Cel Venâncio Baptista, DD 
ex-Cmt Geral da Brigada, no 
gabinete de trabalho do Comando 
Geral da Fôrça . 
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Dando início a solenidade o 
Sr Cmt Geral convidou o Secretá
rio do Interior para descerrar a 
fotografia do Governador do Es
tado, o que foi feito sob vibrante 
salva de palmas da seleta assis
tência. Estava cumprida uma exi
gência regulamentar ao mesmo 
que a Brigada Militar sentia-se 
honrada em ter no gabinete de 
trabalho do seu Cmt Geral a fi
gura do grande homem público 
que governa o Rio Grande do Sul. 

Usou da palavra, na ocasião, 
o Ten Cel Wilson Odilon Torres, 
destacando-se da sua oração os se
guintes períodos: 

"Não poderíamos dar início às 
festividades da "Semana da Bri
gada Militar", em que são evo
cadas as recordações dos feitos 
heróicos de nossos maiores. sem 
que rendêssemos, nesta hora, nossa 
sincera e leal homenagem a S. 
Excia. o Sr Governador, numa 
demonstração evidente de nossa 
estima, respeito e consideração. 
enérgicas e nobres, que demons-

GAúCHA 

tram a todo o Rio Grande, que 
realmente é o Governador dos 
Sua figura já se impôz em nosso 
meio brigadiano, pelas suas ações 
Riograndense, firmado em seu 
espírito de congregação e seguran
ça, criando uma atmosfera de pro
bidade e trabalho eficiente. No 
setor da Brigada Militar tem dado 
sua aquiescência e apôio às nossas 
aspirações, que se identificam, em 
sua maioria, com as próprias neces
sidades do Rio Grande. porque nos
sa Corporação tem se mantido 
sempre e cada vez mais a serviço 
da coletividade riograndense. Nos
sa Corporação ao assinalar mais 
uma etapa de suas jornadas inter
mináveis em defesa de nosso Rio 
Grande querido e nossa Pátria 
estremecida, exalta e projeta ao 
futuro num preito de gratidão e 
justiça, a figura ilustre e i;ligna 
por todos títulos, de S. Excia. o 
Sr Eng Ildo Meneghetti, eminen
te Governador do Estado, colocan
do neste gabinete de trabalho sua 
apreciada fotografia, numa hom e
nagem reconhecida e justa". 

O ilustre Cel Venâncio B aptista agradecendo a homenagem . 
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O Ten Cel Castago'l fa
lando em nome do Sr Gover

nador 

O discurso do Ten Cel Wilson 
Odilon, oportuno e preciso em seus 
conceitos ,foi encerrado com uma 
salva de palmas e com os cumpri
mentos das autoridades presentes. 

Foi descerrado em seguida o 
retrato do Cel Venâncio Baptista, 
pelo Presidente da Côrte de Ape
lação, Exmº Sr Cel Aldo Ladeira 
Ribeiro, a convite do Cmt Geral. 
Na oportunidade o Cel Venâncio 
foi saudado pelo Maj José Carlos 
Menna Barreto Lampert, que ex
pendeu uma apreciação sobre a 
personalidade e o trabalho desen
volvido por SS em pról da Brigada 
Militar, principalmente no tempo 
em comandou a Fôrça, com pro
ficiência e operosidade. 

Transcorridos alguns minutos 
de cordial palestra entre os pre
sentes, usou da palavra o Ten 
Cel Castagna, que em nome do 
Exmº Sr Governador agradeceu a 
homenagem há pouco prestada à 
S Excia ,tendo dito entre outras 
afirmativas que "a presença do re-

certa num motivo de estímulo e 
de trabalho aos componentes da 
Brigada Militar". 

Agradeceu, também, a homena 
gem de que fora alvo, o Cel Ve
nâncio, dizendo da insigne honra 
de se ver situado na galeria dos 
ilustres Chefes que já haviam co
mandado a Brigada Militar, sendo 
sua atual grandeza uma decorrên
cia de suas atitudes retilíneas. Re
feriu-se ao valor da Fôrça tanto 
na paz como na guerra, sofrendo 
as agruras das lutas, com a preo
cupação única da ordem e garan
tia das Instituições. Ressaltou que 
unida e disciplinada, correspon-
dendo a confiança do Rio Grande 
e do Governo, haveria de se con
servar sempre a Brigada Militar. 
Finalizou SS agradecendo a home
nagem e as elogiosas palàvras di
tas em sua referência pelo orador 
que o saudara. 

Passando os presentes para o 
gabinete do Chefe do Estado Ma
ior Geral, foi inaugurado o re
trato ' do Ten Cel Florêncio José 
de Oliveira, ex-Chefe, tendo sido 
o mesmo descerrado pelo Chefe de 
Polícia a convite do Ten Cel Ma
noel Monteiro de Oliveira. 

Saudou o homenageado, na 
ocasião, o Cap Samuel Franz Wag
ner, que em breve alocução ressal
tou o trabalho realizado pelo Ten 
Cel Florêncio e as suas qualida
des moraes, que o haviam situado 
no conceito de seus camaradas de 
farda. 

Visivelmente emocionad~ o Ten 
Cel Florênl'.:io agradeceu a home-
nagem, dizendo entre outras afir
mativas que dera tudo de si em 
pról da Brigada Militar, razão de 
ser de sua vida . profissional. 
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:Página Desporli\la: 
Foram muito intensas as atividades desportivas durante a SE

MANA DA BRIGADA, tendo sido realizados campeonatos de Basquete, 
Volei, Esgrima, Futebol, Tiro, Box e Luta Livre. 

Graças a uma eficiente organização foi possível conseguir-se os 
objetivos desejados, apresentando-se as equipes e os participantes em 
muito boas condições, atingindo apreciável índice técnico o desenrolar 
das provas. 

A assistência manifestou-se sempre com sadio entusiasmo, reinan
do um ambiente alegre e de extrema satisfação e cordialidade, exata
mente um dos principais objetivos das competições desportivas. 

"O IMPORTANTE É COMPETIR, E NÃO, VENCER". 
Os resultados das provas foram os seguintes : 

A) - CLASSIFICAÇÃO POR UNIDADE. 

1° lugar - 2º BC com 138 pontos 
2º lugar - CIM com 124 pontos 
3° lugar - RBG com 54 pontos 

B) - CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPE 

1 VOLEIBOL PARA OFICIAIS 

CAMPEÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3º BC 

2 VOLEIBOL PARA SARGENTQS 
CAMPEÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIM 

3 BASQUETEBOL PARA OFICIAIS 
CAMPEÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIM 

4 BASQUETEBOL PARA SARGENTOS 
CAMPEÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5º BC 

TIRO PARA OFICIAIS E PRAÇAS 
CAMPEÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIM 

PUGILISMO PRAÇAS 

a),- ,BOX 
CAMPEÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2º BC 

b) - LUTA LIVRE 
CAMPEÃO 
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Tenentes 
Assalto 

de 
Nique do 3° BC 

e 
esgrima 

João lVIachado 
e:1tre os 

do 2° BC 

ESGRIMA PARA OFICIAIS 

a) - FLORETE: 

1° lugar: - 2º BC ( Cap. Queiroz e Ten Rosa) 

b) - ESPADA: 

1° lugar: - CIM (Ten. Nei e Ten Espadaro) 

e) - SABRE 

1° lugar: - 2° BC (Cap. Queiroz e Ten Machado) 

HIPISMO PARA OFICIAIS 

1ª PROVA 

1º lugar: - RBG (Tens. Walter e Colares) 

2ª PROVA 

1º lugar: - 1° RC (Cap. Bocorni e Ten Navarro) 

HIPISMO PARA SARGENTOS 

1º lugar: - 3º RC (Sgts. Norberto e Aldemar) 

C) - CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL 

TIRO PARA OFICIAIS: 

1º lugar: Maj. Hermano Wolf, do CIM. 
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TIRO PARA SARGENTOS 
1° lugar: Sgt Jorge Ant. Fagundes, do CIM. 

TIRO PARA CABOS E SOLDADOS 
1° lugar: Cabo Antônio S . Barcelós, do CIM. 

ESGRIMA PARA OFICIAIS 

a ) - FLORETE: 
b) - ESPADA: 
c) - SABRE: 

PUGILISMO 

a ) - BOX 

1° lugar: Cap. Mário A . Queiroz, do 2º BC 
1º lugar: 2º Ten. Nei Cerqueira, do CIM 
1° lugar: Cap . Mário A. Queiroz, do 2º BC 

1 - PÊSO MOSCA - Sd. Wilson Dias de Oliveira do 2º 
BC (Campeão) 

2 - PÊSO GALO - Sd. Elci Barbosa Cruz, do 2º BC (Campeão) 
3 - PÊSO MEIO MÉDIO - Sd. Algemiro Fagundes, do 

RBG (Campeão) 
4 - PÊSO M.M. LIG . - Cabo Manoel A . da Silva, do 

CIM (Campeão) 
5 - PÊSO MÉDIO - Sd Eme Manoel dos Santos (Campeão) 
6 - PÊSO PESADO - Cabo Raimundo Castro do RBG (Cam

peão) 

b) - LUTA LIVRE 
1 - PÊSO MOSCA - Cb. Higino Vasconcelos, 2° BC (Campeão) 
2 - PÊSO M. MÉDIO - Sd. Adelino Barbosa, 2° BC (Campeão) 
3 - PÊSO MÉDIO - Sd . João A . Ramos, 2º BC (Campeão) 
4 - PÊSQ M. PESADO - Sd. Mário Pfeifer, CIM (Campeão) 
5 - PÊSO PESADO - Cb. Raimundo Castro, RBG (Campeão) 

HIPISMO PARA OFICIAIS 

1ª PROVA: 
1º lugar : Cap. Atilio C. Escobar ,do RBG 

2ª PROVA: 
1º lugar: Cap. Wolmi Bocorni, do 1° RC . 

HIPISMO PARA SARGENTOS 

1º lugar: Sgt. Norberto do 3° RC. 
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O Cel Ildefonso P. Albuquerque dando início ao coquetel. 

Entre as comemorações alu- mero de jo:maiistas e radialistas, 
'as ao 118° aniversário da Bri- foi iniciada a homenagem usando 

rrada Militar, foi considerada uma da palavra o Cel Ildefonso Perei
chs mai,; importantes e oportuna, ra de Albuquerque, que em bre
'' homenagem levada a efeito na ves palavras disse da razão da 
s:?de do Clube Farrapos, pelo Co- mesma. exaltando o valor da im
mando ,;la Fôrça à imprensa es- prensa do Rio Grande do Sul. SS 
crita e falada da Capital, a qual finalizou '"cumprimentando a bri
constou de um coquetel. lhante e desassombrada imprensa 

Com a presença dos Diretores gaúcha", passando a palavra ao 
de Jornais e Rádios, do Presiden- Ten Cel Manoel Monteiro de Oli
te d'.l Associação Riograndense de veira para a saudação oficial . 
Imvrensa. Sr Cícer o Soares, do O Ten Cel Monteiro expres
Cmt Geral da Brigada, Chefe sando perfeitamente o sentir da 
à.o Estado Maior Ger al , Cm ts de Brigada Militar, com r elação aos 
Unidades e Chefes de Serviço, defensores das liberdades do povo 
oficialidade em geral e grande nú- brasileiro, assim se pronunciou : 
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"Engalanea-se, no dia de hoje, a Brigada Militar, porque, se não 
bastasse estarmos iniciando as festividades comemorativas do 118º ani
versário de sua existência, restaria o acontecimento singular desta 
reunião, por todos os títulos, patriótica e de alta justiça. Não po
deria, o alto Comando da Fôrça, escolher melhor oportunidade para 
homenagear a Imprensa Escrita e Falada de nossa Pôrto Alegre. que 
não fôsse o dia que assinala o início da "Semana da Brigada". Eis 
porque nos sentimos a vontade para discorrer sôbre êste feliz instante 
que se há de perpetuar na nossa lembrança e nos anais da Corporação. 

Alguém já disse: "muito há de sem~lhança entre o jornalismo e 
a Caserna". Porque ambos lutam pela segurança e a grandeza da 
terra que- os viu nascer. Deste povo que só aceita como claustro a 

' imensidão dessa Pátria, que é quase um mundo. Já éramos assim, há 
quatro séculos, quando nascíamos para o mundo civilizado. Ê que o 
Divino Guia da humanidade, presagiava-nos como itinerantes à direção 
da grandeza e da glória, mas como resultante da fé ~e do sacrifício, 
por um ideal sagrado - a Liberdade. E a certesa dessa afirm'ativa é 
termos tido chantada - em terras brasileiras - ao em vez da "Aguia", 
símbolo da barbárie e da pilhagem, a '"Cruz", símbolo de sacrifício, 
de justiça e de amor. O mesmo símbolo que nos momentos críticos da 
luta é o sagrado bálsamo suavi~ador dos sofrimentos dê vencedores e 
de vencidos, de opressor e oprimidos, foi escolhido por ·Cabral, quando 
aqui veio para oficializar o conhecimento do Brasil. E, após, êsse 
ato abandonando a esquadra portuguesa, a velha "Enseada da Santa 
Cruz", em alto mar. avistavam ainda, os marujos, aquela Cruz, construi
da de madeira tosca aqui da terra, que lhes parecia acenar, agrade
cendo a obra realizada. 

Já é o Brasil que desperta. E daí em diante, o símbolo do seu 
nascimento passou a ser a divisa sagrada que orientaria, em todo o 
sempre, os seus filhos extremados por essa sublime trilogia: Sacrifício 
- Justiça - Liberdade . 

Não se tem regateado sacrifício e justiça por êsse mundo em fora. 
Entretanto, muito se tem lutado por doses de liberdade, e nessa luta 
que há sido titânica, destacam-se os continuadores de Gutemberg. Ê 

que a Imprensa, no afã de educar e ligar civilizações, não se poderá 
deter ante obstáculos humanos, como não poderá deter-se em fronteiras. 

A liberdade lhes é vida, lhes é honra, lhes é futuro. 
Sim! Porque na liberdade, a fé rasga novos horizontes sôbre a 

realidade, sôbre os homens e os seus destinos, sôbre as condições de 
vida presente e as suas relações com o futuro. Ê o mundo consolàdor 
de realidades invisíveis e inefáveis que vem prolongar as perspectivas 
dos novos conhecimentos morais. 

Na vontade, a ação sobrenatural faz-se sentir com um impulso 
mais decisivo a realizar as grandezas humanas entrevistas pela fé. É 

um novo ideal do homem que nos entra na vida; é um desejo since-
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ro e um esfôrço tenaz de o transformar em realidade. Os rigores do 
do ascetismo, que por vezes tanto nos impressionam na biografia dos 
sábios, não passam de meios adaptados às exigências individuais, para 
levar a termo esta transformação profunda. E. sem a coragem da 
virtude e sem o heroísmo das grandes abnegações, não se dominam 
as paixões rebeldes, nem se afeiçoa o nosso psiquismo egoísta e anár
quico nos moldes superiores do homem perfeito - do homem liber
dade. E daí aos nos::;os dias- num caminho de mistérios - plasma
ram uma consciência e uma linha de fé que constituem verdadeiro 
panteon de glórias e de decência, sem o que a sobrevivência seria 
um mito, particular na época moderna. Quando não se concebe o 
apontamento de atos menos dignos. Quando se quer ser o Messias de 
uma gei::_ação; o desvendador de trevas no saber humano; a estrela 
guia do bem e do amor; mas, tudo construido sôbre falsos alicerces, 
é levado ao desmoronamento, ante o altar da virtude, surge a cólera 
inexplicável e o custo é o espancamento ou a vida daqueles que, na 
luta pela vida e por um ideal de decência, arrojaram-se e comete
ram o crime de prevenir o bem público contra tais falsos salvadores. 
Mas, implacável tem sido o responsável pela criatura humaha. Eis 
porque o jornalismo vem sendo possível manter ereto o altar à vir
tude e o pelourinho ao crime . 

Batalha - insofismàvelmente - ampla, no tempo, que vêm sus
tentando, de geração em geração, o abnegado jornalista. Eis porque 
foi possível à imprensa tornar-se o quaf'to poder na governança dos 
povos civilizados. E agora, assim titulados, só uma vereda se apre
senta: "Liberdade de Imprensa" - sem o que fµgir-lhe-ia a auto
ridade emergente de séculos perseverantes de luta pujante, de exem
plos de sacrifícios e de renúncia. Negar êsse patrimônio de honra 
seria a deserção ao sagrado facho de luz que é a vida na plenitude 
do belo e puro ideal humano. Seria o crepe da amargura sôbre a 
obra de David d'Angers. ocultando a maravilha daquela síntese que 
possuía mais forma divina do que terrena: "E a luz fêz-se". 

Meus senhores - longe iríamos nesta peroração tantas as virtu
des dessa instituição orientadora da coisa· humana, não fôsse a mis
são que temos a cumprir, qual seja a de, em nome da Brigada Mi
litar, manifestar aqui o regosijo que invade o miliciano gaúcho em 
podermos, na singeleza dêste coquetel, demostrar a nossa gratidão e 
o nosso reconhecimento à Imprensa Escrita e Falada de Pôrto Alegre, 
pelos inúmeros e relevantes serviços que vêm emprestando ao atual 
Comando da Fôrça. Não sabemos bem se resulta dum melhor estudo 
da vida da mais antiga Instituição Gaúcha ou se esta, melhor está 
compreendendo o cenário empolgante de sacríficio que constitue o 
viver daquela. O que podemos afirmar é a existência de uma radical 
metamorfose que estamos sentindo nas simpatias do nosso homem pelo 
poder jornalístico do Rio Grande. É como que uma confiança nun-
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ca havida, em face de um tratamento que sobe de carinho a cada 
instante que passa. Talvez porque sàmente a crítica - e muitas ve
zes mordaz - tenha sido o quinhão que nos era atribuido . Os tem
pos passaram e a estimulação que vimos recebendo do jornalismo da 
nossa terra, tem se constituido num verdadeiro bálsamo à obra edi
ficante que precisamos erigir à segurança riograndense. 

É que a Brigada Militar atravessa, neste instante, uma verdadeira 
fase de transição no sentido de enganjar-se, com todos os seus recur
sos: material, técnico, cultural e moral, no cumprimento da missão 
precípua que lhe atribuiu a Lei Básica Nacional. Estamos na marcha 
para a frente, e no caminho certo ·às organizações desta feição. Não 
nos está preocupando insinuações, venham de onde vierem. que não 
se enquadrem na coluna de p arcelas que formará um todo sólido e 
homogêneo na garantia às instituições, na preservação do bem público 

' e na segurança dos concidadãos. 
Êsse monumento que é a Fôrça Policial Militar do Rio Grande, aí 

está a estremecer ante o impulso material e moral que lhe está atri
buindo o benemérito e dinâmico Govêrno riograndense, a ação deste
merosa e equilibrada do seu ilustre Comandante Geral; a vontade 
férrea e técnica dos seus oficiais e praças; e, por fim, essa assis
tência moral e confortadora, dada em abundância e sem arroubos, 
pelos homens dignos e ilustres dessa imprensa - jornal e rádio 
que constitui um monumento à parte no progresso dêste pedaço da 
grande Pátria. 

Senhores jornalistas e radialistas, a ação benéfica e patriótica que 
vindes realizando em pról da Brigada Militar e patenteada ainda há 
pouco, por ocasião da Semana Farroupilha, tem sido de molde a plas
mar no coração do soldado da Fôrça Gaúcha, um sentimento de gra
tidão imorredoura e de reconhecimento eterno. Ainda hoje - numa 
homenagem que nos tocou profundamente - uma das emissoras da 
nossa terra, levou aos ares do território do ·Pampa, do Brasil e do 
mundo. enfim, uma página de estímulo e con.fôrto, de fundo tão mo
ral quão sentimental, que nos provocou lágrimas de penhor e tanto 
nos orgulhou de pertencermos à esta Fôrça que só deseja a grandesa 
do velho Rio Grande de São Pedro. Eis porque. solenemente, que
remos testemunhar a VV SS, com o oferecimento desta reunião, o 
penhor do respeito, da admiração e da confiança da Brigada Mi
litar à cristaliníssima Imprensa portoalegrense, aqui tão digna e bri
lhantemente representada". 

Após ter sido cumprimentado da à do Rio Grande do Sul. Dis
o Chefe do Estado Maior pela o- se SS haver rememorado com o 
portunidade de seus conceitos, Sr Cmt Geral a sua meninice na 
usou da palavra o Presidente da a admirar a Fôrça Públ:ca do Es
ARI dizendo de sua satisfação em tado. Ressaltou que os serviços 
trazer o cumprimento da Impren- que presta ou prestou a Brigada 
sa à briosa Brigada Militar, cu- Militar ao Rio Grande e ao Bra
ja história está intimamente liga- sil foram e são relevantes. Fi-
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O Presidente da ARI saudando 
a Fôrça. 

êste novo e eficiente sistema de 
policiamento, caminhando para o 
futuro em busca da perfeição no 
policiamento". 

Por sua vez, falaram saudan
do nossa Fôrça, os Diretores da 
Rádio Gaúcha e Itaí, tendo o pri
meiro, referindo-se expressamente 
à uma passagem do discurso do 
Ten Cel Monteiro "de uns tem
pos à esta parte a grande trans
formação das relações entre a 
Imprensa e a Brigada Militar", 
dito que devemos nos recordar 
"que a justiça tarda mas não fa
lha", sendo que por êste motivo 

nalizou SS suas aplaudidas pala- u 1 ti mame n t e a I m p r e n s a 
cidade de Alegrete, onde começou tem procurado mais a Brigada Mi
vras dizendo desejar que a Bri- litar . É uma justiça que tardou 
gada Militar continue no presente em ser feitá, mas que já o está 
e possa no futuro, como de fato sendo. Disse ainda SS "a Briga
tem certeza o fará, honrar e da Militar é a tradição do Rio 
glorificar o Rio Grande do Sul. Grande em marcha e que continue 

A seguir dirigiu-se aos pre- mostrando aos homens de impren
sentes o nosso amigo Octávio Au- sa o seu honroso passado em mar-

. gusto Wampré, Diretor Artístico cha para o futuro, com. êste bri
da Rádio Farroupilha, que saudou lhante presente em execução." 
a Brigada Militar . em nome dos Falou por último o Cel João 
Diários Associados, destacando-se Lúcio Marques, Presidente do Clu
de sua oração os seguintes tre- be Farrapos. que disse da satisfa
chos: "Os Diários Associados es- ção do Clube, nesta oportunidade 
tão presentes à esta casa que con- tão· cara a Brigada Militar, em 
sideram sua, para trazerem a rec~ber nas suas dependências, 
sua palavra de fé, adoração à num convívio amável, a brilhante 
esta Fôrça que, sendo sentinela imprensa de Pflrto Alegre. 
avançada da Pátria, conserva as Continuou a seguir o coquetel, 
mais puras tradições dos Farrapos. num ambiente de sadia alegria, 
Lado a lado, Imprensa e Brigada perfeitamente irmanados os de
M i 1 i ta r, procuram defender a fensores da segurança pública com 
honra e o conceito do Rio Gran- os seus colegas defensores das li
de, sendo que, orgulhosos acompa- herdades públicas. Depois de três 
nhamos como o brigadiano com horas de agradável convívio que 
sua atuação e desassombro, segue muita alegria proporcionou, foi 
a marcha do Rio Grande Ao ar encerrada esta homenagem, uma 
presentar nossos cumprimentos ao das mais justas já prestadas pela 
Comando e oficialidade, reitera- Brigada Militar. 
mos.. também, nossos aplausos e "BRIGADA GAúCHA" tam
entusiasmo às novas organizações bém órgão da imprensa do Rio 
da Brigada Militar - os Pedro e Grande do Sul, como porta-vóz 
Paulo, o Regimento de Polícia da Fôrça Pública, expressa aos 
Rural Montada, que vêm aperfei- seus camaradas jornalistas e radia
çoar o sistema defensivo da tran- listas, a satisfação do Comando da 
quilidade do gaúcno. Os Pedro Brigada Militar em ter mantido 
e Paulo demonstram que a Briga- tão alegre e oportuno contato com 
da Militar traz do passado as os homens que espalham as sadias 
honras e tradições, dá no presente idéias no Rio Grande do Sul. 
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GRANDIOSO CHURRASCO REALIZADO EM 18 DE NOVEMBRO 

No aprazível local da Secretaria da Agricultura, a antiga Exposi
ção, no bairro do Menino Deus, foi levado a efeito o grande churras
co de confraternização da Brigada Militar com as autoridades fede
rais, estaduais e municipais, já famoso pela sua organização. 

Grande foi o número de convidados, famílias, que compareceram 
ao churrasco, reinando durante o mesmo um ambiente de alegria, en
tusiasmo e satisfação. 

Vista geral do Pavilhão vendo-se ern 1° plano urn grupo 
de graciosas Senhoritas. 

O notável schow artístico da Rádio Farroupilha, mais uma vez 
pela gentileza do nosso amigo Octávio Augusto Wampré, trouxe a 
sadia alegria ao ambiente brigadiano, contr.ibuindo os artistas da Far
roupilha para o sucesso ímpar desta festividade. 

A organização do churrasco esteve impecável, tanto na qualidade 
como quantidade .dos alimentos. e, ainda, pela maneira eficiente da 
sua distribuição. 

Desta forma, verdadeiramente irmanados, autoridades, Brigada Mi
litar, jornalistas e radialistas, famílias, distintas senhoras e lindas senho
ritas, passaram verdadeiras horas de encanto e de satisfação. 

Os garbosos "'PEDRO e PAULO", eficientemente comandados pelos 
seus oficiais, mantiveram de maneira perfeita a disciplina e ordem do 
local, dirigindo tanto o trânsito, colocação dos carros, como mantendo 
separados os lugares reservados. 
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Momento solene em que o preclaro Governador do Estado 
hasteava o Pavilhão Nacional. 

Para nós oficiais com gratas recordações do áureo tempo de "ca
dete'', tôda formatura de uma nova turma que penetra na vida de 
"oficial", nos causa profundo contentamento, fazendo vibrar nossos 
corações juntamente com os novos colegas. 

Quem não se recorda das lutas e das tlificuldades enfrentadas para 
se poder atingir a meta colimada, o oficialato? 

Quem não mantém em sua mente, a vida agitada do 
sempre em busca do gráu, quer em busca da pequena 
dias de folga dar-lhe o necessário descanso? 

"cadete", quer 
que iria nos 

Por fim, quem consegue olvidar o seu dia de formatura ? Aquêle 
<lia em que viu coroado de êxito o seu esfôrço, a sua constância ? 

Sim, tudo isso nos ocorre ao assistirmos cada ano, mais uma pleia
de de jovens, com os olhos a brilharem de satisfação, sempre com um 
sorriso na face, alegres, gentis, com o coração transbordando de fe-
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licidade, tendo ao seu lado, ou a mãe carinhosa, sentindo ainda mais 
que o filho, a felicidade do momento, ou então, a noiva, aquela que 
já escolheu para sua ·companheira nos momentos de alegria ou de so-

frimento, nervosa de satisfação, apoiada no braço do seu "aspirante" 
desejando que o momento seja infindável, a fim de não se perder o 
seu encantamento, tudo isso tão digno da juventude . 

Foi com êstes pensamentos que nossa reportagem teve a satisfação 
de assistir a formatura dos aspirantes na data de 18 de Novembro 
de 1955 . 

Dia lindo, com um belo sol a queimar a grama do Estádio, desde 
cêdo começaram a surgir os convidados, ansiosos para assistirem o 
coroamento dos ideais dos jovens formandos. Êstes, por sua vez, an
tes de iniciadas as cerimônias, percorrem o páteo do Estabelecimento, 
acertando uma coisa, retificando outra, aguardando a hora inicial 
da solenidade. 

Para maior brilhantismo do ato, compareceram ao mesmo o Go
vernador do Estado acompanhado de auxiliares do seu Governo, os 
Generais Cmts da Zona Sul e 3a . Região Militar, o Arcebispo Metro
politano, o Prefeito Municipal, demais autoridades federais, estaduais 
e municipais, assim como, grande número de distintas famílias e ofi
cialidade em geral. 

A cerimônia teve um transcorrer belíssimo, tendo sido lido o bó
letim do Comando Geral alusivo ao ato, do qual extraímos o seguinte 
e significativo trecho: "Jovens aspirantes. Diante do lábaro sagrado 
de nossa Pátria, prestastes o solene juramento de serví-la e defendê-

-la com tôdas as vossas fôrças ! Não destes apenas cumprimento a um 
ritual, mas empenhastes. concientes e decididos, vossa honra de solda-

dos e vossos sentimentos de brasileiros e patriotas, na guarda leal 
e dedicada dêste imenso patrimônio moral e material que nos lega
ram nossos antepassados e de que nossa gloriosa Fôrça tem sido, na 
esfera de suas atribuições, guardiã tradicional". 

Fêz uso da palavra, na ocasião, o Maj Hermano Wolf, Sub-diretor 
do Ensino e Paraninfo da turma, tendo, na sua oração, traçado aos seus 
paraninfados a reta que deveriam seguir para o perfeito cumprimento 
do dever . Foi um trabalho da experiência para a juventude, um tra
balho de sábios conselhos. 

Parte que tocou profundamente no coração dos assistentes, foi a 
da entrega do diploma e da colocação das espadas, tendo sido esta úl
tima procedida pelas distintas madrinhas. 

O orador da turma denominada de "CEL ILDEFONSO PEREIRA 
DE ALBUQUERQUE", foi o jovem aspirante Jones Mello Santellano, 
que pronunciou o seguinte e aplaudido discurso : 
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Após a 
as madrinhas 

colocacão 
abraçam os 

das 
afilhados 

espadas 

É muito natural nos costumes cívicos da nossa gente determinar 
um orador para interpretar os sentimentos do grupo numa solenidade 

como esta, porém, espinhosa se torna a nossa missão, quando se deseja 
interpretar grandes coisas e sente-se ser pequeno diante da exuberân
cia da língua ingrata de Camões . .. 

Senhores, por esta razão não ousaremos fazer discurso, mas fare
mos o possível a fim de abrir o caminho até vossos coraçõe~ e levar 

· i\té êles um pouco desta vibração expontânea da nossa alma de solda-

do, neste dia invulgar da nossa vida de alunos, pois, alcançamos a apo
teose de nossos sonhos, o oficialato, e precisamos dizer algo desta sa
tisfação que nos inunda a alma .. . 

Se é lícito penetrar as profundezas· do Oceano em busca das 
mais preciosas pérolas das entranhas marinhas é, também. lícito que 
nós, neste momento, violemos as fronteiras da eternidade em busca 
dos grandes exemplos que alumiam a rota mais segura no caminho 
da existência ... 

Erguemos. então, o olhar ao horizonte distante numa evocação res
peitável aos nossos heróis, que dormem o sono tranqüilo da imortalida
de. . . Tocando as páginas épicas do nosso passado histórico, torna-se 
humilde a nossa memória, diante da grandeza moral dêsses bravos, e 

nos sentimos miudinhos para falar de gigantes. . . O coração · pulsa-nos 
forte. Um calafrio nos percorre o espírito e desfilam, ante os nossos 
olhos sonhadores; ora, a figura impostergável de um - Aparício Bor-

ges transmitindo suas ordens de combate; ora, o venerável Emílio 
Massot entreverado no combate do · Salsinho conduzindo a velha es
tirpe brigadiana às vitórias do passado. . . Porém, é extenso demais o 
número dêles, para falarmos em todos, Ramada - Salsinhq - Quatepe 

- Itararé e Buri foram apenas uma crisma de bravura, na vida desta 
Fôrça Centenária, que já nasceu batisada pelo fogo nas lutas da nossa 
formação histórica .. . 
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Vibram, pois, com entusiasmo desmedido, tôdas as fibras de nos
so peito. Vibram, porque só de lembrar os nossos antepassados e os 
seus feitos, já nos sentimos, também, mais fortes do que o comum e 
mais brigadianos do que nunca. . . Pois sabemos que ao recebermos 
as nossas ·espadas e ao prestarmos o nosso juramento; - fizemos um 
pacto com o dever e uma aliança com o passado. . . Antes o suicídio 
que desmerecê-lo. . . Antes a morte que desonrá-lo ... 

Perdão, senhores, se a nossa mocidade ferve em nosso sangue quen
te de brigadianos e empolga a nossa alma de soldado .. , É que a 
felicidade desta hora, é duplamente grande para os nossos corações ... 
Hoje. não é simplesmente o grande dia da Formatura, é a data em 
que esta Fôrça Centenária - assinala mais um ano na sua existência 
proficua a serviço do Rio Grande e, para maior alegria nossa, permi
tiram as autoridades que as datas coincidissem. 

No artifício da idéia invocamos a glória de nossos maiores e ago
ra desejamos dedicar, de todo o coração, todo o brilho da 'hora pre
sente e tôda a esperança de nosso futuro, a nossa própria vida, en
fim, tudo dedicamos à Brigada Militar, porque prestigiando a nossa 
Fôrça, e servindo ao glorioso torrão gaúcho, sem dúvida alguma, es
taremos amando ao Brasil . . . 

Senhor Paraninfo : -

Chegou o instante supremo da nossa vida nesta Escola e aqui, nes
ta solenidade, com a alma arrebatada de emoção, externamos um pou
co do que sentimos e precisamos, então, dizer-vos algo, antes de ouví-lo ... 

Precisamos dizer-vos, que se há uma forma. que a vontade plasmou 
com a energia da razão, dando-lhe a solidez da pedra, essa é a forma 
da vossa personalidade; que se impôs, silenciosamente, a nossa conside-

ração e ao nosso respeito . . . Se existe uma trajetória, reta como a 
justiça, capaz de exemplificar o procedimento de um cidadão; essa 
é a de sua vida de brigadiano da mais conceituada estirpe e do mais 
apurado quilate . . . Conh~cemo-vos desde a aurora de nossa vida de 
alunos do C .l.M., o ilustre mestre, Hermano Wolff, não só na teoria, 
ma na prática . Não somente instruindo como tomando parte em com
petições de caráter nacional e internacional, o distinto Paraninfo tem 
brilhado sempre, elevando bem alto o conceito de nossa querida Bri
gada Militar . Além disso, de uma modéstia implacável, impõe-se logo 
pelo caráter e pela inteligência .. . 

Todavia, aos nossos modestos olhos de sonhadores não foi possível 
escapar as suas qualidades, e lá, num cantinho de nossos corações. o 
esclarecido inestre e amigo, começou a frutificar como uma árvore, 
digna de ser imitada pelos frutos . que produz e, mais digna de seguir
lhe o exemplo, pelas sementes que lança. . . Eis, senhor Paraninfo, as 
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razões, que sem favor algum, impuseram-nos a vossa escolha para o 
ato de paraninfar os aspirantes de 1. 955. Temos a satisfação de que 
a totalidade da turma não errou e a unanimidade que o escolheu, 
aguarda respeitosa a oportunidade de ouvír-vos. 

Rio Grande do Sul, terra de bravos e intrépidos guerreiros, que 
jamais recuaram diante de uma batalha. . . j}Js celeiro fecundo quando 
produzes para o Brasil, és também, justiça e amor quando a Pátria 
ferida te chama para defender a sua integridade. . . Daí a grandeza 
da glória cívica de sermos teus filhos. . . Daí a responsabilidade enor
me que se agiganta ao enterdermos, que a espada, hoje, aqui recebida. 
deve estar afiada para defender as tuas leis ... 

O Asp Jones Santellano ·proferindo seu aplaudido discurso 

C.I.M.: -

Velha Escola do dever aonde se aprende a servir ao Rio Rrande 
e a extremecer ao Brasil. . . Já sabemos de quanto és capaz, porque 
sugamos por longos anos de tua fonte a seiva do saber e o líquido 
precioso da experiência... Somente ainda não sabemos, quanta sau
dades haverá conosco, porque êsse mal humano não nos permite me
dí-lo ... 

Respeitáveis Professôres: -
Alcançamos a uma encruzilhada do caminho. Forneceste-nos 

bôço da jornada. . . Deste-nos um norte a seguir. . . Cabe-nos, 
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tanto, agora, prosseguir sozinhos pelas veredas do destino. . . Agrade
cer-vos seria irrisório . . . Louvar-vos seria justo e humano, porém, ba
nal. . . Que fazer ? . . . Faremos além disso. Diremos, com a mesma 
emoção do nosso juramento de fidelidade à prátria, imbuidos do mes-
mo respeito, que animava o .Efebo grego no seu juramento, nós di
remos aos estimados mestres, que tudo o que aprendemos será aplica
do unicamente para o Bem e para o maior engrandecimento de nossa 
Fôrça e maior glória do Rio Grande . .. 

E não poderia haver outro tributo maior para quem semeia do 
que a felicidade de ver produzindo e frutificando o que plantou na 
terra fértil da bondade e do amor a Deus . . . Daí, caros professores, as 
palavras que passam num instante de exaltação, jamais seriam um pre
ço digno do vosso sacrifício; por esta razão, queremos dar-vos algo, 
mais perene do que as palavras bonitas, para isso, esperamos que o 
tempo passe e quando nos defrontarmos, então, nas dobras do futuro, 
nos vendo em vossos alunos de hoje, o fruto amadurecido e respeitado 
de amanhã, como o sois, nêsse instante, o i;ilêncio de um olhar e um 
abraço amigo de brigadiano sincero, será a maior recompensa, que a 
própria vida nos permitirá oferecer-vos .. . 

E, nêsse grito de agradecimento e veneração, desejamos apenas 
reafirmar-vos o que disse Ruy Barbosa, que: "É antes de tudo pelo 
respeito tributado aos mestres que se avalia o grau de civilização de 
um povo". 

A quem mais devemos nos dirigir ? Aos familiares, aos amigos 
às noivas, às espôsas e às queridas mães . . . Não, êles não estão habi
tuados com discursos, porque sabem, que as grandes coisas da alma 
vem suavemente do coração no convívio de cada dia .. . As lágrimas 
de nossas dôres . As máguas do nosso peito. A tristeza da nossa alma . .. 
Quantas vêzes ! todos êles tem suavizado com o sustento precioso do 
pão do seu amparo. . . E se não fôra essa preciosa chama inapagável 
do carinho com que nos aquecemos, contra a frieza do mundo, se 
não fôra o calor dêsse afeto para nos alimentar na fome espiritual de 
cada instante; quem sabe, se chegaríamos incólumes aos cumes da jor
nada ... 

Principalmente as nossas extremecidas mães, essa Joia preciosa do 
coração humano, como disse alguém, "Deus concentrou todo o seu po
der no Universo mas tôda a sua bondade no coração das mães". . . As 
mães presentes cuja felicidade é a nossa emoção vinda da mais pura 
fonte do prazer divino. . . As mães ausentes em corpo porém presen
tes na infinita harmonia da natureza, a tôdas elas curvamo-nos humil
des rendendo-lhes o nosso preito imorredor de gratidão e reconheci
mento ... 
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As nbssas mãesinhas somos gratos, pois nos deram à luz e foram 
as guias de nossos primeiros passos, no alvorecer da vida, em mundo 
agreste de criancinhas em homem nos fizeste, ó! mães queridas de 
amor e paz, além das mãis, além, só Deus . . . És digna de todos os 
nossos segredos, és de tudo, porque não trazes na farsa do sorriso a 
máscara das hipocresias do mundo ... Daí, ó! mãis queridas, tôdas as 
lágrimas, que alguém no mundo, nos pranteasse, não valeriam uma 
única lágrima que tu chorasses ... 

Mas, senhores, mães, espôsas, noivas e amigos; todos os que cho
ram e riem conosco. . . Quanta felicidade existe nesta cerimônia não 
podemos pintá-la, só sentí-la, nesta comunhão maravilhosa de coração 
para coração de alma para alma. . . A nossa alegria é, também, vossa, 
pois se compramos com o tributo do sacrifício a glória dêste momen
to, vós nos destes a fôrça do vosso estímulo e emprestastes mais ra
zão para lutar ... 

Finalmente, olhando em tôrno, todos vós, com a fisionomia radiante 
e um sorriso aflorando aos lábios não sabemos ao certo quem mais fe
liz de nós ... 

Entretanto, em meio desta exultação humana e simples, uma es
.trêla de lágrimas fura o céu da nossa alma, num preito de dor e de 
saudade, pelos que Deus chamou de nosso meio, sem que hoje pudes
sem estar presentes para beber conosco da glória dêste dia . . . Porém, 
êles não morreram, nós os sentimos, em espírito, aqui conosco, agora, 
nós os pressentimos na imensidão da natureza e na profundidade do 
infinito, que se harmoniza com Deus nos páramos da eternidade ... 

Mas, queridos familiares , perdoai-nos esta manifestação pública de 
nosso afeto, P.stais acostumados ao nosso convívio humilde e agora nos 
vêdes arvorados em orador es, para dizermos, o que antes só pensa
vamos no silêncio ... JG que olhando-vos sentimos no peito a confian
ça e o afeto que tendes em nós e queremos mostrar-vos a nossa imor
redoura gratidão, sem nunca .macular a vossa fé . . . Não poderiamos 
ser diferentes e jamais mancharemos o lençol sagrado de nossa for
mação moral de povo civilizado. . . Porque, é, simplesmente, do seio 
da nossa família, que arrancamos a fibra e a fôrça para lutar, por um 
Brasil mais forte e por uma Pátria mais. respeitada por todos os 
povos civilizados . . . 

Colegas que aqui ficam na continuidade do labor desta Escola, até 
o dia florido de vossa formatura, deixamo-vos o nosso abraço aperta
do de aluno e amigos que somos e que a satisfação sincera desta so
lenidade vos contagie de entusiasmo e vos sirva de motivação, para 
lutar cada vez mais, mantendo aquêle garbo acadêmico dos grandes 
lances de nossa vida cívica; quer desfilando pelas ruas, quer aprimo
rando o caráter e o espírito da nossa mocidade. . . Porque é só dêste 
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que manteremos sempre aceso na pira de nosso peito o elã sacrossan
to, que tem encarnado e não desamparará jamais o ideal sadio e 
superior do aluno oficial da nossa gloriosa Brigada Militar. 

Colegas, partimos de vosso meio para a estrada natural de nosso 
destino, entendemo-nos bem na luta em comum, sempre nos sobe
jou · a verdadeira amizade dentro da disciplina e da necessar1a com
preensão aos interêsses superiores das nossas responsabilidades. Resta
nos, dizer-vos, adeus, agradecidos . Mas, não, jamais diremos adeus, um 
brigadiano de fato não separa, está sempre unido pelos laços da tra
dição . . . E para que dizermos adeus, se logo mais estaremos juntos 
lado a lado no cumprimento do dever, que tanto exige da renúncia, 
do devotamento e da abnegação de cada um, o que tem servido de 
auréola aos nossos bravos e nunca nos desamparará na nossa m1ssao, 
temos certesa, pois o heroismo de um José da Silva, o arrôjo de um 
aspirante Jenner ou a bravura afoita dos soldados do fogo. estarão 
sempre nos apontando o caminho inviolável do dever e o exemplo sa
grado da fôrça moral necessária ao verdadeiro brigadiano que tudo 
dá e nada exige em beneficio do Rio Grande e da Pátria .. . 

Concluimos aqui, apenas a primeira etapa, dessa grande peregrina: 
ção pela nossa existência, novos rumos se descortinam no horizonte ... 

Passamos, nesta Escola quatro anos bem vividos de nossa moci
dade, inteiramente dedicados ao preparo físico e intelectual para de
sempenhar a profissão abraçada, tal' como as gigantescas árvores das 
selvas do Amazonas, que para se verem livres da obscuridade, procu
ram crescer muito em busca da luz do sol, nós, também, buscamos não 
a luz solar mas a do espírito, única potência capaz de humanizar 
o homem, guiando-o para o porvir supremo da espiritualidade, na ver
dadeira compreensão e harmonia, que irmana os sentimentos cristão, 
na estrada comum que conduz a um só fim, Deus ... 

Penetraremos agora na segunda etapa, não seremos mais uma pro
messa mas uma esperança. . . Não menos árduo será o caminho a tri
lhar, mais ainda. talvez nos será exigido de cada um, porque muitas 
vêzes isolados pelo solo gaúcho, seremos os guardiões da ordem e da 
tranquilidade pública e a Sociedade confia na Brigada Militar e esta 
confiança nos cabe merecer ... 

Entretanto, enrolados no mesmo Pavilhão sagrado e unidos pelo 
lema imortal de "Ordem e Progresso", por certo, ó! .Pátria brasileira, 
não desmentiremos a voz de tua oração de que um filho ·teu não foge 
a luta e não teme quem te adora a própria morte ... 

"BRIGADA GAúCHA" aó encerrar a presente reportagem cum

primenta efusivamente aos novos aspirantes à oficial, desejando-lhes 

uma carreira coroada de sucesso e que alcancem ó que todo jovem de

seja ao abraçar uma carreira. 
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CIM 

1 

O Cmt do Grupamento Tático dirigindo 'O exercício 

Como coroamento elo ano de ins
trução, realizou o CL\I a sua manobra 
de fim ele período de ensino, partici
pando todos os Cursos, especialmente o 
de Aperfeiçoamento de Oficiais e o de 
Formação. 

Trabalho muito bem elaborado e 
executado, c·onforme atestaram os ofi
ciais instrutores e, especiahnente, os 
ilustres oficiah elo Exército Nacional, 
quando ela critica lcvacla a c•fcito após 
o exercício. 

O Sr Cmt Geral., a\'umpanhaclo tio 
Chefe do Estado Maior e d<' '1111 l'ottll 
tiYa, assistiu ao desenvolvlnwnto do 
excrdl'io, dando ao final sua hlll>t'l' s.io 
totalnwnte favorável, quando elogiou a 
atua1;110 brilhante da Unidade Escola 
da 1 ll'li.;ncl11 Militar. 

Participaram tropas ele infantaria e 
cavalaria, num desenvolvimento ofen
sivo e c\efensiYo, demonstrando o apro
veitamento da instrução ministrada. 

A i 11f1111/111·111 1111 11/, /1 !111 11 
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uma. ma,(fl14~Ca. n<J.ttada. 
" devendo permanecer na recordação .. 

Entrada dos Aspirantes para 
a sua Valsa 

Esplenderosa festa social rea
lizou a Brigada Militar conjunta
menté com o Clube Farrapos, na 
noite de 18 de Novembro, quando 
levou a efeito o baile comemo
r ativo de seu 118º aniversário, no 
salão de bailes do Petrópole Te
nis Clube, prestigiosa agremiação 
da mais fina sociedade por
toalegrense. 

Compareceram à it;te baile 
grande número de autortrlades ci
vis e militares, assim como, de 
distintas famílias, o que veio dar 
um brilho todo especial a festa. 

Graciosas senhoras e lindas e 
gentis senhoritas deram o toque 
que a· beleza e a dis.tinção da "mu
lher gaúch a", sabe fazer realçar 
nestes acontecimentos sociais. 

De há muito não realizava a 
Brigada Militar uma festa social 
de tão profunda repercussão na 
sociedade do Rio Grande do Su l, 
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de todos nós, por muito tempo, 
as agradáveis horas e os belos 
momentos que lá passou a famí
lia brigadiana. 

A Administração da Fôrça ho
menageou, também, neste baile, a 
nova turma de Aspirantes à Ofi
cial, graduados pela manhã, tendo 
se constituído na nota principal 
da noitada, · a Valsa dos Aspiran
tes, os quais se fizeram acompa
nhar pelas suas distintas e lin
das madrinhas. 

Tão atraente foi a noitada que 
ao surgirem os primeiros raios 
da alvorada. o salão ainda se con
servava cheio de pares, valsando 
ao som do famoso jazz Tabajara, 
esquecidos das lutas da vida e ine
briados pela doçura do momento. 

Não poderia ter a Brigada Mi
litar escolhido melhor encerramen
to para os festejos do 118° aniver
sário, do que êste grandioso bai
le realizado em uma das melhores 
sociedades da Capital do Estado. 

Oportimo aspecto do baile 
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