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Nos dias que correm, em todos os setores da atividade 
humana, vê-se a improvisação ir cedendo lugar à especialização. 

A Brigada Militar, como não poderia deixar de ser, pondo
se em harmonia com o evoluir da época e no sentido de me
lhor servir àqueles que nela depositam sua confiança, busca, na 
e.specialização de seus elementos, cada vez mais aumentar êsse 
crédito de confiança. Para tal, vemos o Curso de Polícia para 
Cabos e Soldados (CPCS); o Curso de Polícia para Sargentos 
(GPS); o Curso de Técnica Policial para Oficiais (CTPO). São 
Cursos destinados a especializar o homem, dentro da esfera que 
lhe está afeto, na árdua missão policial. É necessário, antes de 
mais nada, fazê-los sentir que ser policial não é simplesmen
te colocar uma arma na cintura, um distintivo na túnica e sair 
a vociferar em nome da Lei. É preciso, isso sim, que compre- · 
endam a Lei, que tenham uma noção de Direito, por mais pá
lida que seja essa noção. Só assim poderão, honestamente, "fa
lar e agir" em nome da Lei para que ela seja respeitada e de
sejada quando se faça necessária a sua presença. 

A Companhia de Polícia "PEDRO E PAULO" é um teste
munho real e palpável do quanto pode a especialização e a 
abnegada dedicação de um grupo que concientemente dese-
jµm ser úteis à gente de sua terra. · • 

Outro setor de especialização do qual o Rio Grande muito 
espera é o Policiamento Rural. A Lei 2740, de 29-11-1955 
e promulgada nesse benemérito Govêrno, veio satisfazer uma 
velha aspiração das populações distritais. Esta Lei vem trazer
lhes o confôrto não só da assistência de policiamento, como 
também da médica, educacional, etc. 

A sede do ex-1° Regimento de Cavalaria e atualmente do 
REGIMENTO DE POLÍCIA RURAL MONTADA, em Santa 
Maria, é uma dinâmica oficina de trabalho onde estão sendo 
preparados, há meses, os elementos que darão início à nobre 
missão do Regimento. Através de Cursos especiais, os gradua-



BIUGADA GAÚCHA 

dos estão sendo formados na própria sede da Unidade. Novas 
turmas de enfermeiros-veterinários estão sendo formados pelo 
Serviço de Saúde e Veterinária da Fôrça e, nessa especialidade, 
o RPR Mont já poude fornecer a sua primeira parcela de co
laboração quando, cooperando com a Secretária da Agricultu
ra, cedeu uma equipe de sargentos-veterinários para trabalhar 
no combate ao morcêgo -transmissor da cólera que vinha dizi
mando os rebanhos bovinos nos Municípios criadores. 

Dentre as especializações existentes na Fôrça a que mais 
exige do homem pode-se afirmar, é a 'de BOMBEIRO. 

Cedo começa a sua preparação técnica. O oficial, antes de 
ingressar na carreira do oficialato, tem, no Curso de Formação 
de Oficiais, o seu primeiro contato com a espinhosa missão ao 
receber aulas sôbre "Técnica e Tática de Bombeiro", disciplina 
que lhe é ministrada no último ano do curso. Após o CFO, 
quando já class#icado no Corpo de Bombeiros, vai êlle 
frequentar, obrigatàriamente, o Curso de Especialização de Ofi
cial Bombeiro. 

Quanto às praças, sàmente são classificadas depois de se
rem aprovadas no Curso de Especialização que pode sei Cur
so de Especialização de Candidatos a - Soldado, Cabo e Sar
gento - Bombeiro. 

Porém, não basta a freqüência e aprovação nos Cursos de 
_Especialização, para que o homem possa ostentar o título 
de BOMBEIRO. 

O BOMBEIRO deve ser antes de tudo um forte, mo
ral e flsicamente . 

O Curs.o orienta-o tecnicamente. O amor à Brigada Militar 
dá-lhe a satisfação do leal cumprimento do dever. E as oca
siões que a fatalidade determina dão-lhe a oportunidade de 
provar o seu caráter, a sua coragem e a sua dedicação à so
ciedade da qual é integrante. 

É no fogo que se dá têmpera ao ferro. É também o fogo 
que prova a têmpera do BOMBEIRO. 

Muitas vêzes, com a morte a espalhar vítimas ao seu re
dor e a bafejar-lhe o rosto num hálito quente e infernal o 
bombeiro vaí, num combate titânico, impondo-se a êsse incom
parável escravo e impiedoso carrasco do homem : o fogo que 
a quase tudo destrói. 

Depois, resta-lhe a sincera gratidão não só daqueles que 
dependeram diretamente dêle, mas também de todos quantos 
tenham noção da grandiosidade de sua missão. 

BOMBEIRO DO RIO GRANDE DO SUL! A Brigada Mi
litar sente-se honrada por constituíres uma parcela de seu to
do e brinda-te com mais um voto de confiança. 
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~ valor da Crimina
lísttca e sua rela~ão 
com a evolu~ão da 
Polícia 

Ten Joel Vasconcellos Pereira 

Ao abordarmos o nosso tema, qual seja,• O VALOR DA CRIMI
NALíSTICA E SUA RELAÇÃO COM A EVOLUÇÃO DA POLICIA, 
não nos proporemos fazer uma . defesa de tese, e, n?o chegará tam
bém a constituir um , relatório sôbre o desenvolvimento emprestado à 
disciplina durante o transcorrer do Curso. 

Jogando com os ensinamentos que nos foram ministrados durante 
os quatro meses de duração da 4ª turma· do Curso de T~cnica Policial 
para Oficiais, procuraremos dizer do que no~ foi dado assimilar da 
disciplina exposta e referente ao assunto em aprêço. 

Por Criminalística entendemos o conjunto de conhecimentos hecte
rogeneos E}mpregados na elucidação de um fato criminoso e na desco
berta do seu autor. 

Num local de crime há de sempre estar presente o sinal ou sinais 
da passagem de seu autor. O criminoso sempre deixa, por mais im
perceptível que seja, muitas vêzes microscópica, a marca de sua pas
sagem. 

A essas marcas, detalhes ou sinais, dá-se o nome de indícios, 
são as provas materiais do evento criminál. Conforme afirma GALDI
NO DE SIQUEIRA, "o conjunto dos elementos materiais de uma in
fração cometida é o corpo de delito". 

É da busca, estudo e interpretação dêsses indícios materiais que 
se ocupa a Criminalística. 

É pelo exame de vestígios muitas vêzes inexistentes para os olhos 
dos leigos, que 'o perito vai, como num quebra-cabeça, r~constituindo a 
cena de crime. Ora é orientado pelo encontro de um botão que não 
pertenceu à roupa da vítima; ou um fio de cabelo que a vítima man
tinha entre os dedos; o rastro deixado por um sapato, ou por um 
pneumático; uma ponta de cigarro, uma mancha de sangue, de tinta, 
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de óleo, em fim, aos olhos experimentados do p rito, o lornl de crime 
constitui, na maioria das vêzes, um livro riquíssimo •tn dl'lalhes refe
rentes ao fato criminoso e que ao observador não fami11urnmdo com a 
especialidade, o mesmo local, constitui um livro com aH Jl(1ginas com
pletamente em branco ou completamente inexpressivas. 

A Criminalística confunde-se com a Polícia Técnica ou Científica. 
A Polícia caracteriza-se por suas duas maneiras de ação: preventiva 
- que é a sua norma comum de ação - sendo esta ação executada 
pela Polícia Administrativa;. repressiva - ação posterior à ocorrência 
do evento criminoso - é executada pela Polícia Judiciária que nada 
mais é do que a Polícia Administrativa agindo como informante à Jus
tiça, à partir da instauração do Inquérito Policial. 

É regra geral que, o primeiro contato com o ilícito penal ou fato 
suspeitado de características criminosas, cabe à Polícia. E não é apenas 
a arte de utilizar processos e conhecimentos os mais . diversos, mas 
também os recursos da ciência, em cada caso concreto, com a finali
dade própria da Polícia Judiciária, na elucidação da prova do ilícito 
penal e da autoria. 

A Polícia, em suas w-imeiras fases de evolução, quando tratava da 
apuração de um fato criminoso, valia-se de processos empírico's e ba
seava tôdas as suas ações, buscas e conclusões quase que exclusiva
mente, pode-se dizer, nas provas testemunhais e confissionais. Aconte
cia ainda, que às testemunhas eram atribuídos certos valores que as 
distinguiam entre si, e que sôbre o ponto de vista psicológico careciam 
de fundamento. Assim, o depoimento _prestado por uma pessoa de ele
vado nível social tinha muito mais valor do que o prestado por uma 

de nível médio e o desta prevalecia sôbre o depoimento prestado por 
um simples operário ou o de um marginal. Não , interessava à Polícia 
apurar se eram as afirmações dessas testemunhas, dignas de fé, uma 
ve.z que· seu valor decorria de uma posição social. Mesmo que num 

depoimento um nobre prestasse declarações falsas em relação ao fato 
testemunhado, fôsse por deliberação ou fôsse por estar realmente en
ganado, e um operário relatasse a ·realidade, o depoimento do se
gundo perdia o valor e era preterido pelo do pri.meiro. 

Parece uma mentira, mas tal ocorria, e, em conseqüência, imagine
se a que de injustiças era levada a Justiça a praticar. 

Com o advento do estudo psicoiógico das testemunhas, estudo ês
te iniciado por BINET e VON STERN, é que ficou patenteado o valor 
duvidoso dos depoimentos testemunhais. 

Em virtude de estarmos tratando da Polícia em suas característi
cas judiciárias, ou seja, de repressão ao crime, e do importante papel 
que outróra a prova testemunhal desempenhou para ela, cumpre-nos, 
nesta altura, traçar alguns breves comentários acerca do que ocorre 
com as testemunhas para que sôbre seus depoimentos, seja lançada a 
som liru da desconfiança e do descrédito. 
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De ~côrdo com os ensinamentos do Professor ALCANTARA MA
CHADO o testemunho de uma pessoa, à respeito de um crime qualquer 
que haj~ presenciado, poderá falhar por várias razões . nas suas di
versas fases : · 

1 o _ A SENSAÇÃO -poderá ser falha ou incompleta por falta 
l:ie intensidade bastante para impressionar os órgãos dos sentidos, ou 
porque a testemunha apresente um defeito no aparêlho sensorial (como 
surdez - quase cegueira - miupía - daltonismo, etc) ainda a pró
pria testemunha, por ocasião do fato, pode achar-se em tais condições 
de emoção que, po rexemplo, torne a sensação imperfeita, imprová
vel, ou impossível, bem como as falhas que podem acontecer na trans
missão do fato para o cérebro. 

2º A PERCEPÇÃO - como a testemunha percebe a cena, isto é, 
como a impressão sensorial penetrou no campo da conciência e aí foi 
identificada e reconhecida. 

3º FIXAÇÃO - como a sensação transformada em imagem se con
serva na memória e passou a constituir uma lembrança, uma recor
dação. Ficará, o fato fixado pela memória ao abrigo de alterações ou 
deformações ? Não, pois sabemos que não há recordação que não so
fra, com o tempo, alterações mais ou menos lentas. Daí podemos afir-
· mar que, de acôrdo com a capacidade de fixação de cada um, a niti
dez de uma lembrança ou recordação variará na razão inversa do tem
po em que ocorreu o fato e a época em que ela é evocada. 

4º A EXTERIORIZAÇÃO - Processada a triagem pelos centros 
nervosos, fixado o fato pela memória, modificado pela imaginação cria
dora, a imagem que formamos da cen~ presenciada vai ser exte
riorizada por palavras para o depoimento. Ainda aqui multiplicam-se 
as causas de deficiência e êrros. Quando a testemunha fôr se expri
mir, é certo que suas declarações serão defeituosas~ pelo menos pelos 
seguintes motivos : ou pela imprecisão da linguagem ou pela exagera
ção ou pela omissão, conciente ou semi-conciente. 

Depois, a narrativa da testemunha é reduzida a escrita, não por 
ela, mas pelas autoridades interrogantes ou peld escrivão e, aí é cer
to, não mais na sua forma originária mas já em linguagem diferente. 
Outro fator que pesa é a influência do ambiente, que perturba co
mumente a testemunha. 

Como vemos, a interferência possível de êrros involuntários é em 
grande número. Isto não se fa,lando do falso depoimento proposital. 

Não há. a negar que certos crimes, só podem ser provados em juí
zo, pelos testemunhos daquêles que os presenciaram. São os chama
dos crimes de natureza transeúnte, aquêles que em absoluto não dei
xam vestígios materiais. A injúria verbal é um exemplo típico. 

Quanto a confissão, outróra "proba probatíssima' ou "rainha das 
provas", retratável em qualquer fase do Processo Penal, também pode 
não corresponder a realidade dos fatos. Ou, pode ela ser feita para 
encobrir o verdadeiro autor do fato criminoso (um pai que queira pro-
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teger um filho, por exemplo, ou mesmo entre outras p 'ssoas que 
não sejam parentes) ou pode ter sido mediante coação . 

Entretant~, essas provas não são de um todo despresíveis, dcsd uma 
vez que l;laja concordância entre elas e a prova pericial. 

A evolução do Direito determinou a evolução da Polícia . A Fina
lidade do Processo não é encontrar o autor de determinado delito para 
que sôbre êle se abata, com a pena, exclusivamente uma vingança, co
mo satisfação à sociedade, pelos danos que o criminoso causou-lhe . 
Não restam dúvidas que com o ato criminoso o autor do mesmo fica 
em dívida com a sociedade, porém, a finalidáde principal da pena é 
de correção, de recuperação do delinqüente, a fim de que êle possa 
retornar ao convívio social normal. 

Em vista disso, podemos compreender perfeitamente que à Polícia 
compete, quando elabora o Inquérito Policial em tôrno de um ;ven
to criminoso, encontrar O autor e não "um" autor do evento. 

E aqui, podemos avaliar o valor que a Criminalística representa 
para a Polícia, pois quanto mais aperfeiçoados e científicos forem os 
conhecimentos empregados pela Criminalística, menos ela se afastará da 
realidade com que ocorreu o fato criminoso e , em conseqüência, II}aior 
ser á a evolução da Polícia, é óbvio, e o seu conceito perante a Justiça 
e a Sociedade . 

A Criminalística se faz presente, desde a instauração do Inquéri
to Policial até o pronunciamento do Juiz que se valerá dos laudos pe
r iciais, por ocasião do seu estudo e apreciação do processo. E, em tô
das· as fases do processo a Cr iminalística estará informando e esclarecen
do quer seja ao Promotor, quer seja aos Advogados . 

·É ainda inspirado no exame dos indícios materiais feitos pelos pe
ritos que o Delegado orientará, igualmente, suas ações na reta certa 
à cata do criminoso e elucidação do fato ocorrido. 

Para ressaltar o valor da prova pericial e, consequentemente, da 
Criminalística, vejamos, o que dispõem os Artigos 158 do Código Penal 
e 132 do Código de Justiça Militar: 

~ "quando a infração penal deixar vestígios é indispensável o exa
me do corpo de delito, direto ou indireto, não bastando para suprí-lo a 
confissão do acusado 'e, como é claro, a existência de outras provas, por 
mais evidentes e possitivas que sejam" . 

Finalizando, podemos afirmar, sem µiêdo de errar, que ·no local de 
crime sempre fica, por mais indelével ou insignificante que seja, a 
marca do criminoso . :Êle poderá não ser encontrado, mas os seus ves
tígios lá foram deixados e, por certo o perito, se competente, os iden
tificará . 

Isto · pôsto, não se pode negar que a Criminalística é um dos fatô
res essenciais para a evolução da Polícia, sem o que permanecerá essa 
in stituição no empirísmo rotineiro, alheia ao progresso científico e ju
rídico da coletividade a que deve servir. 
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Revirei armarios. Manusiei livros, revistas, 
nada. . . Os títulos se sucediam, despertavam-me a 
os ignorava e seguia na minha obstinada busca. 

"Na eterna vanguarda" ... 

JOSÉ ÂNGELO 

LUCAS DUTRA 

AL. OF. 

folhetos, catálagos, 
curiosidade, mas eu 

Sugestivo título que justificava a balbúrdia de livros e revistas que 
fazia . Buscava algo que sabia encerrar tôda uma epopéia de valor e 
sacrifício. Páginas que lidas e meditadas transportam o espírito a pa
ragens distantes, épocas remotas. 

Já sentiste o prazer das coisas velhas, de revoiver as çinzas do 
passado? De trazer à vida vultos esquecidos ... ? Dar-lhes movimento, 
fazer--lhes falar ... ? Imaginá-los em ação como personáges em tela 
de cinema; realizando façanhas incríveis aos nossos olhos atônitos ? 
Pois foi o que fiz ! 

Após longa busca encontrei a "Eterna Vanguarda", coletânea de 
boletins do 1° BC publicados em fórma de livro, e entreguei-me à 
sua leitura. Aquêle livro velho, conduziu-me ao passado ... ! Minha. 
memória nublou-se ... Fugí ao presente ... Que vi então? 

- Uma estrada de ferro serpeando através campo, atravessando 
cortes ... , pontes ... , rios ... , vilas ... , cidades .. . , estados. . . ! A visão é 
mais nítida, as imagens mais claras. 

- Jaguariava... Itararé ... . Engenheiro Mayer... Parada Ta
quari. .. Faxina ... - Algo brilhante, indelével, surge nessa via fér
rea do tempo onde faço trafegar a composição do pensamento . . . Km 
298 ... ? ! ! - Estanquei ! 

Dia : 26, mês : julho - Imaginei ver, então, cenas indescritíveis . 
Homens, qual seres irreais, fabulosos... Verdadeiros titãs, movendo
se. . . arrastando-se, continuamente, sem cessar. . . Constrastando com a 
serenidade, a impavidez, o destemor, desprêzo à vida. 

- Chovia ... ! Uma chuva lenta e penetrante . Mas os trovões e 
relâmpagos não eram os comuns . O trovejar era de canhões e o re
lampejar das explosões, dos projetí~ que sibilavam. A água da chuva 
misturava-se ao sangue dos bravos. A morte cavplgava o vento, que 
soprava sôbre êsse pedaço de terra transformado em inferno de Dan
te. Distingui os gladiadores. Não eram mercenários, eram gaúchós lu-
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tando por um ideal. Cumprindo o dever, legavam à posll'l'icl11d1 " 1 111 -

plos de desprendimento e valor pessoal. Imortalizavam-:w 1111 "h1 lo· 
ria da Fôrça que é história do Rio Grande". . 

- Que pode desejar um homem nesta passageira vida? /\ 1•lt'>riu 
do dinheiro, efêmera e superficial? Prazeres fúteis de uma vid.i 111111 

ve ? Bens materiais ? - Não ! - Pobre, miserável, digno de p 'llll '• 

aquêle que passa uma existência inteira na busca duma felicidade qu • 
nunca encontrará nêsses fatores. 

· Só é sublime e honroso para um homem, não para farrapos de e
goísmo e de mediocridade, deixar c;omo legado à posteridade exemplos 
de bravura, heroísmo, lealdade, abnegação e cumprimento do dever. 
Êstes podem levantar a cabeça bem alto, por que não mais precisam 
procurar motivo de justificação da existência. Seu legado persistirá 
após sua morte, não se dissipará fàcilmente nem será motivo de dis
putas. Seus feitos serão lembrados, por ser inapagável o que se escreve 
no livro da vida com caracteres de sangue, emoldurado ao fogo das 
vicissitudes. 

- Felizes filhos de tais pais! Fazeis-vos dignos do sangue que 
trazeis nas veias. Êsse será o maior preito que podereis prestar "àque
les loucos", àqueies bravos homens do Batalhão de Ferro ... 

" ... Parecia uma torrente a despenhar-se pela montanha, arras
tando na sua impetuosidade os obstáculos encontrados e espraianiio-se 
depois, para em seguida reunir-se e novamente acometer contra o ini
migo que recuava, mas que castigava-o com os tiros das suas numero
síssimas armas automáticas! 

Um punhado de loucos que só tinham uma mania : lutar, avançar 
.e vencer! ... (Cel A. Dorneles)". 

- Sim, era o 1º Batalhão da Brigada Gaúcha "Batalhão de Ferro" 
que ali combatia. Não estavam ali os homens tranquilos da caserna, 
os burocratas das repartições, dos gabinetes, mas sim o brigadiano-sol
dado, o policial-militar herói e martir. O homem da luta. e do sacrifí
cio. Capitão Tácito, major Camilo, Major Mello, Cap. Waldemar, Cel. 
Aparício, ten Arizoli, corneteiro Timóteo, sd Enéias, e tantos outros ... 
que foram um cortejo interminável de heróis. Feridos, fatigados, rou
pa em trapos. Sujos, esfaimados mas satisfeitos da vitória. Telegra
mas ... pesa,mes ... congratulações ... e uma vóz a clamar: Briga
diano ! Brigadiano, guarda zeloso o t~souro inviolável de tuas imor
redouras tradições. Venera e idolatra o vulto daquele que jamais §e
rá ultrapassado. Faze com o teu grande e inesquecível chefe, da mó'rte 
atrós nos campos de batalha, um belo motivo de vida. Só a ti, te 
é dado sentir a religiosa emoção dos trágicos momentos. Só a ti, te é 
dado evocar o magestoso e real cenário da passada tragédia. ( Cap. 
A. Jaques)." 

- Foi o que fiz com aquêle livro velho, e novamente o faço . .. 
". . . guarda zeloso o tesouro de tuas tradições". . . Só a ti, te é dado 
evocar o magestºoso e real cenário da passada tragédia. . . Do Km 298 ! ! 
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A rainha Srta Lizete Migliavasca desfilando em direção ao trono 

conduzida pelo Sr Cmt Geral . 

A coroação da rainha da SORVE do ano de 1 . 956, se constituiu num 

acontecimento social de grande respercussão na Sociedade Portoale

grense . 

Por especial deferência à pessoa do Cel Ildefonso Pereira de Al

buquerque, DD Comandante Geral da Fôrça, foi SS especialmente con-
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vidado para paraninfar o ato de coroação da Srta Lizete Migliavasca, 
consagrada rainha da referida Sociedade. 

O ato social que teve um transcorrer brilhante, o que bem atesta 
o conceito de goza a SORVE, constou de um baile comemorativo da 
coroação e a solenidade de transmissão da rainha do ano anterior para 
a nova eleita. 

Assim, com seu salão literalmente tomado por distintas famílias, 
procedeu a SORVE à solenidade, fazendo a entrada da rainha, das prin
cesas e suas áias, por um arco especialmente armado, com muito bom 
gosto, tendo a nova rainha sido introduzida no solão, pelo Cel Ilde
fonso, e conduzida ao trono, sob vibrantes aplausos dos assistentes, 
onde estava sendo aguardada pelo Presidente da Sociedade, o Sr 
Ênio Blunn. 

Após a entrada da rainha de 1955, srta Ruth Kramer, das Prince
sas, srtas Alaide B . Motta, Zennyr Pinheiro, Iracélia Cordeiro, e das 
áias srtas Nílvia R . Santos, Arlete Migliavasca, Amélia Alves, Cata
rina Gioia, Juracy Ribeiro, Edith Ribeiro, Marlene Souza, Janete Du
tra, Ilma Rodrigues, Eloa Rodrigues, Eva Lecy, Suzana Santos, Hele
na M. Silveira e Verônica Menick, foi procedida a linda solenida
de de coroação . 

Terminada a mesma, teve início o baile comemorativo, cujo trans
correr causou ótima impressão a todos, tendo sido mantido urp. ambi
ente de entusiasmo e satisfação. 

Nossos cumprimentos aos patrocinadores da solenidade, pelo êxito 
alcançado . 
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CINZA E VINHO, - Romance de Lígia Junqueira.: Livraria Mar

tins Editora - São Paulo, 1956. 

A senhora Lígia Junqueira é, dentre as escritoras do Brasil, a mais 
expressiva e completa romancista. Explorando os temas sociais e, so
bretudo, a situação da mulher na sociedade e no lar, ela nos apresenta, 
em livro vigoroso, a luta da mulher contra o crime sexual a que, 
de modo geral, é arrastada no turbilião da vida. 

Seu último romance - CINZA E VINHO - que também poderia 
denominar-se "a mulher forte", é típico. Vivo, real, quase crú ao expor 
os pensamentos íntimos da "vítima", e muito bem escrito, ao contrá
rio de muitos romances que se lêem meio a contra-gosto, CINZA E 
VINHO atrái e faz pensar. Romance para homens e mulheres, moços 
e casadás, mostra-nos o perigo a que está sujeita a senhora quando o 
in.arido se concentra mais em seus gostos fora de casa, - clubes e jo
gos, - do que no lar, ainda que a trate com carinho. O isolamento 
é, em tais casos, sempre enerente, sobretudo à noite. 

Nora, heroína do romance, é um tipo de mulher forte. Bem pou
cas, na situação dessa vítima do marido, . carinhoso embora, mas todo 
entregue à jogatina, teriam resistido aos, ataques e assaltos de falsos 
amigos e outros tipos inescrupulosos mas 'bem postos e ricos. E muito 
menor seria ainda o número das que perdoariam ao marido, em bene
fício do lar, o crime de, entregue ao jogo como estava, ter-se entre
gue também a profissionais do vício. 

CINZA E VINHO é romance que faz pensar e que, por isso, de
veria ser posto nas mãos de todo noivo e de todo marido antes que 
esqueça seus deveres para com o lar e 1a esposa, para com a famí
lia, enfim. 

A senhora Lígia Junqueira escreveu um romance realista, forte, 
mas profundamente verdadeiro e honesto. 

-XXXXX-

DANÇAS FOLCLÓRICAS BRASILEIRAS, - Maria Amália Giffo 
ni. - Livraria Martins Editora - São Paulo. 

Eis uma obra que estava fazendo falta principalmente nos meios 
educacionais: DANÇAS FOLCLôRICAS BRASILEIRA. É aut:ora, a 
Prof. D. Maria Amélia Corrêa Giffoni. Sistematizando-as pedagõgica-
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mente, prestou a ilustre mestra relevante serviço ao 
país, pois que a dança folclóric~ deve fazer parte 
educandários a adotaram, do ensino. No Rio Grande 
grupos escolares já incorporaram as danças folclóricas 
curso primário . 

professorado do 
- e Ja muitos 
do Sul diversos 
no currículo do 

Melhor que muita ginástica, a dança movimenta e equilibra. Além 
disso, tratando-se de danças tradicionais, despertam na infância o 
amor ao que é realmente nosso, valorizando o nacional histórico, 
belo e popular. 

A sra . Prof . Maria Amália Giffoni com a publicação das DAN
ÇAS FOLCLóRICAS BRASILEIRAS fez obra altamente cultural e pa
triótica, cujo alcance no meio educacional ainda não está perfeitamen-

te conhecido. Mas é preciso difundi-lo, incentivar nossas 
chamando-lhes a atenção parà: o alto significado e valor 
das danças folclóricas. 

professoras 
pedagógico 

A ilustre e benemérita (por que não ? .. . ) autora de DANÇAS 
FOLCóRICAS BRASILEIRAS organizou obra digna sob todos os as
pectos e perfeitamente certa, podendo ser utilizada essa sua obra sem 
receio algum. Por _ isso torna-se merecedora de todos os aplausos a 
obra da sra. Maria Amália Corrêa Giffoni, e oxalá consiga e~tre as 

nossas educacador as por êste Brasil afora, a aceitação que deve ter, 
pelo que representa de pureza e de tradicionalismo, base do melhor, 
mais são e mais perfeito patriotismo . 

A O S NOSS OS LEITORES 

Estando um dos · nossos colaboradores realizando um tra

balho para esta Revista, concernente a ruas, avenidas, lugares, 
colégios, etc. , com nomes de brigadianos, em todo o t erritório 

do Rio Grande do Sul, solicitamos aos nossos leitores que nos 
enviem. com a possível brevidade, aquêles de que tiverem co
nhecimento, não só para cotêjo, como para apresentarmos um 

t rabalho o mais perfeito e completo possível . 

Agradecemos, desde já, as éolaborações que nesse sentido, 
nos forem remetidas . 

A DIREÇÃO 
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Relerências á lri~ada 
Militar 

PROFERIDAS PELO 

GOVÊRNO DO ESTADO 

Relevantes serviços tem prestado esta milícia à coletividade rio
grandense, haja vista a sua ampla cooperação com o policiamento da 
Capital e do interior do Estado e na administração e vigilância de pre
s:idios e cadeias . 

Seu efetivo foi aumentado pela Lei nº 2. 738 de novembro último, 
·o que facilitará, por certo, a tarefa exigida da Fôrça, levando-se em 
~onta a criação dos 26 novos municípios. · 

Pela Lei 2 . 740 de novembro último, foi criada a Policia Rural 
Montada, velha as~iração do "hinterland" rio-grandense, cujo policia
mento até então era efetuado em condiç.ões precárias e deficientes. 

A Polícia Rural Montada incumbirá ,tarefas importantíssimas, uma 
vez que, às funções propriamente policiais, reunirá outras como sejam: 
assistênciais, socorros de urgência, transporte de correspondência, comu-
nicações com as sédes por meio de rádio, etc . . 

Também, com a criação da Polícia Rural Montada, será facilitado 
o problema das subdelegacias nos distritos, pois os comandantes de 
postos policiais serão subdelegados distritais. 

Cuidou-se ainda, de reaparelhar o Corpo de Bombeiros, prosseguin
do-se na construção do edifício destinado a essa corporação e adqui
rindo-se o material técnico · necessário e compatível com o desenvolvi
mento da Capital. Reaparelhado êsse sei;viço, o Rio Grande terá à 
sua disposição um dos órgãos mais bem aparelhados do País . Visando 
dar maior assistência aos municípios no combate ao fogo vários con
vênios foram assinados, e outros estão em estudos. Uma ~ez efetivado 
tais convênios, elevar-se-ão a 19 as Estações de Bombeiros no Estado . 

Extraid0 de "Mensagem à Assembléia Legislativa" 
Apresentada pelo Governador do Estado, Engenhei
ro lldo Meneghetti, por ocasião da abertura da 
sessão legislativa de 1956. 
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Métodos técniccs de 

obtencão , da prova 

confissional 

Copilação do Maj Barros Martins 
Profe5sor do CAO e CTPO 

Com o justo objetivo, não só de obter a confissão dos delinqüentes 
como também avaliar até onde vai o gráu de sinceridade das afirma
tivas de suspeitos ou de testemunhas, alguns métodos técnicos cientí-

ficos vêm sendo usados nas organizações policiais de vários paises. 
Afirmando os tratadistas, entre êles Celestino Braga, com resultados 
senão positivos, ao menos muito alentadores. 

Desses métodos os mais conhecidos e usados são : o de expressão 

motriz de Lúria; o detentor de mentiras de Larsan e o psico-analíti

co de Jung. 

O método de expressão motriz de Lúria, tem seus fundamentos 
nas alternativas que, um certo número de reações musculares ordena
das, podem apresentar durante um interrogatório, num individuo sus

peito ou acusado. Consiste o método em se . determinar ao suspeito 
que efetue, durante algum tempo, uma pressão rítmica sôbre uma mem
brana pneumática, ao mesmo tempo que vai relatando o que sabe sô-
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bre o fato. Observa-se, então, que as curvas das pressões exercidas se 
apresentam uniforme, com pequenas diferen~as quanto a intensidade 
ou a altura das elevações. Através das alternativas que resultam da 
pressão exercida pelo suspeito ou acusado pode-se conhecer o gráu de 
sinceridade de suas afirmativas ou das respostas às perguntas que lhe 
forem dirigidas. 

Idealizado pelo psicólogo norte-americano Larsan, o detentoi:, de 
mentiras consiste num pequeno aparêlho que registra gráficamente a 
pressão arterial e a respiração intimamente ligadas ao interrogatório, 
onde as perguntas que mais interessam são articuladas à outras sem 
qualquer ligação com o que se quer saber. O rítmo da circulação do 
sangue e da respiração, a cada pergunta, será registrado gráficamente 
e, pel~s curvas que acusar êsse registro, se poderá avaliar a veracida
de das respostas fornecidas às perguntas feitas. Êsse método tem re
cebido alguns aperfeiçoamentos, notadamente os aplicados pelos psicó
logos Bernussi e Burt que estudaram a técnica do tempo das ins
pirações e expirações. 

A prova psíco-analítica de ' Jung é descrita por Celestino Braga da 
forma que se segue. 

Em uma relação de perguntas previamente organisadas, e com 
respeito ao fato que se supõe estar sendo escondido pelo suspeito ou 
·acusado, intercala-se outras perguntas sem qualquer ligação com o fa
to em causa. As reações quanto as respostas. emitidas - naturalidade, 
hesitações, rapidez e demora - fornecem uma base para se observar 
a influência de emotividade geral, da ~moção causada pelo temor de 
se descobrir p que o suspeito quer escqnder. A emotividade geral é 
fator constante que intervém nas respdstas às palavras neutras e a 
emotividade anormal se apresenta sempre diante de cada palavra re
lacionada com o fato que se está apurando - palavras estímulo - . 
Essa prova é de um valôr extraordinário, pois além de evidenciar o 
que o suspeito quer ocultar, fornece também elementos bastante para 
o estudo de sua personalidade . 

Sob a denominação de prova psíco-analítica de Abraam - Rossa
no - 'Jung foi introduzido no método que estamos transcrevendo um 
aperfeiçoamento. Tal aperfeiçoamento consiste em se fazer sentar o 
suspeito ou acusado, comodamente, vedapdo-se-lhe os olhos, para evi
tar a possibilidade de distrações, tendo sido previamente organisada 
o ról de palavras neutras o de palavras estímulos. Um auxiliar de 
interrogador, ao lado, terá uma fôlha para registro da prova e um cro
nógrafo que marque até quintos de segundos . Explicará, então, ao 
interrogador, que vai ouvir várias palavras, uma de cada vêz, que de
ve ser bem fixada, respondendo, depois de ouví-la, com outra palavra 
que lhe ocorra, mesmo que par eça absurda . 

O auxiliar do interrogador deve registrar ; a) - os décimos ou 
quintos de segundos decorridos entre a pronúncia da palavra e a res
posta; b) - a resposta fielmente copiada; c) - todos os sinais que 
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acompanharam a resposta, tais como prontidão, hesitação, muclunça de 
vóz, movimentos de impaciência, demoras, repetição de perguntas te. 

Concluida esta primeira parte, permite-se que o interrogador dcs
cance alguns instantes. Em seguinda faz-se com que êle escut nova
mente o ról de palavras para tornar a responder, continuando, porém 
com os olhos vendados. Anota-se igualmente os sinais manifestados, 
o tempo que tarda a resposta, a repetição da pergunta, etc. 

Terminados êsses trabalhos, processa-se ao estudo das anotações 
feitas, revelando-se, então, o desejo do interrogado ocultar os seus ver
dadeiros sentimentos em tôrno da pergunta através das palavras es
tímulos, da seguinte forma: -

a) - NATURALIDADE E PRONTIDÃO NAS RESPOSTAS - In
dica que o interrogado, presumidamente, nada tem a ocultar. 

b) - AUSÊNCIA DE RESPOSTA Indica que o interrogado não 
está sendo sincero.· 

e) - ATRASO DA RESPOSTA - o tempo que medeia entre a 
pronúncia da palavra resposta do interrogado, é muito va
riável, porém não excede de dois a três segundos.. Nesta,s 
condições todos os tempos que supéram indica desejo de 
ocultar a primeira intenção na resposta. 

d) - REPETIÇÃO DE PALAVRAS - É 

tempo para estudar uma resposta. 
suspeita. 

e) - REPETIÇÃO DE PALAVRAS NAS 

uma forma de ganhar 
É uma conduta sempre 

RESPOSTAS - Indica 
que a palavra repetida tem uma significação especial para 
o interrogado. 

f) - MUDANÇA DE VOZ, TITUBEAR, INQUIETAÇÃO E OU
TRAS MANIFESTAÇÕES DE FALTA DE NATURALIDADE 

Devem essas circunstâncias merecer particular atenção do in
terrogador para as condições personalíssimas do interrogado 
(impulsivo, tímido, impressionável etc.) 

g) - RESPOSTAS OU REAÇÕES ABSURDAS -'É um sinal que 
habitualmente acompanha o atrazo da resposta. Indica mu
dança de direção do interrogado no sentj.do da pergunta. É 

o que fazemos ·quando, em conversa, pretendemos escapar 
br,uscamente do assunto, fugindo a perguntas que não nos in
teressam responder por qualquer motivo. 

Com tais elementos, um interrogador hábil e com alguns conheci
mento de psicologia humana, está capacitado a emitir a sua opm1ao, 
concluindo pela interferência ou não do interrogado no fato que se 
quer apurar e ainda conseguindo outros elementos através dos quais 
pode aferir da responsabilidade direta ou indireta que lhP pod ' caber. 
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I 

CENAS DA VIDA HERÓICA 
1 

DO ~10 GRAN-
DE DO SUL 

Prof. WALTER SPALDING. 

(Palestra realizada a convite do Sr. Comp.ndan
te do CORPO DE BOMBEIROS, da BRIGADA MI
LITAR, na "Semana de Prevenção de Incêndios"). 

Sfculo XVI. . . Século XVII. . . Rio 
G1·ande do Sul... TERRA DE NIN
GUf~)I!. . . Capitania d'El Rei. . . Vas
to 1!eserto entt·e Laguna e a Colônia do 
Sacramento. . . índios. . . Onças.. . Vea
dos ... Bugios ... AYes de rapina ... Pa
tos bra\·os ... Garças ... Sabiás e Bem
te. vis. . . E o João-de-)>ano, despertador 
do pam1>a. . . e, por todos os recantos, 

o quel'o-quero, - sentinela arrogan .. 
te perYigil audaz das camJJinas. 

E o !!;ado ... muito gado espalha
do po;· todo, o "Continente". . . Gado 
<'hil11c11•rão, perdido na vasticlão imensa 
de eoxilhas, cauhadas e repechos, fu
gido elas estâncias jesuíticas, <las ;\lissões 
Orientais do Uruguai. 

E por tôda a parte - o indíge
na . . . os ousados ('harruás, cavaleiros 
ardílo~os. . . os atre,·idos Mtnuanos, não 
H?"'nos bon"i cayaleiros ... e os Guarani 
missionados, civilizados. Civiliza
do~?. . . Sim. Nas Missões Jesuíticas 
ac1u(>m Uruguai. Obra iniciada por Ro
que Go11zález de Santa Cruz Juan dei 
('astll lo e Alfonso Rodríguez, . em 
16:!8. . . J,ogo de início, Nheçu, feitlcei
ro-m6r, revolta os Indígenas. Truclcla
mento <los apóstolos, a 15 de novem
bro õo mesmo ano. . . Mas a obra con
tinuou ... - São Nicolau ... São Luiz ... 
S;io '.\lignel... São Lourenço... São 
.João Batista. . . São Borja. . . Santo 
.:\ngelo ... - \'icla ... Explendor. - Os 
JH'il?teit·os 1nát·tires venceram... São, 
ho,ie, santos. Os 11rhne-iros santos do 
Rio Graucle glor·ioso! ... - Depois, Cris
t6••ão de Menclonza. . . As estâncias 
u1is:i-;ioneil'as. . . Grandes. . . sem arama· 
cios. . . Tuclo campo aberto!. . . - E o 
gaclo :<e espalhou ... ;llultlplicou-se ... 
Onro ambulante na terra de ninguém!. .• 
na Capitania d'El Rei. 

-xxx-

Vieram os Bandeirantes... Os La
gnnistas ... Os Tropeiros... Abriram 
<Ca1ninhos, estradas que os Jigassem aos 

h1llíginas ... Brito Peixoto ... João de 
)fagalhães. . . Cristóvão Pereira. . . Com
pr·aclores de gado que levavam para São 
Paulo, para Sorocaba ... - Viamão ... 
Santo Antônio da Patrulha... Concei
ção elo Arroio ... Jerônimo de Arnelas, 
tropeiro paulista. domicilia-se· no pôrto 
elo Viamão formando, ai, pouso nara 
suas tropas compradas aos inclios, abl
geatlirios das n1issões. - Requer a 
f":es1naria e inicia o povoan1ento da zo
na depois Pôrto do Dorneles. . . Pôrto 
dos Casaes quando êstes chegaram doze 
anos mais tarde em 1752. . . Fiualmen· 
te. Pi>rto AIPgre com Ma1·celino de Fl-
gnerejclo... · 

-xxx-

17!17. . . J,uta a Colônia do Sact·a
mento contra as· investidas castelha
nas ... Silva Pais, - brigadeiro José <la 
Silva Pais, - vai em seu auxilio ... 
Nada consegue. Regressa e funda o 
Rio Grancle, a 19 de fevereiro. E par
te dai a conquista da terra de ninguém, 
da ('apitauia d'El Rei, do Continente 
de São Peclro <lo Rio Grande do Sul. . . • 

Bahianos. . . ('a1•iocas. . . Paulis· 
tas... tt·asmontanos... Dragões <lo 
Rio Grande ... Depois, em 1752, os ca
...:.;ais <le n ínnero. Primeiro, no Pouto do 
Dorneles que passa a ser Porto de São 
Franci~co <los Casais. Em seguida, es
palham-se pl'lo Continente: Triunfo ... 
•raqnari... Santo Alnaro... Rio Par
<lo. . . e outros. Formam o estêio, a 
base, o alicerce g1·anftico do povo gaú
cho... Heróis anônimos da enxada da 
rabiça <lo arado, elas lides campelras. 
Principalmente <las lides campeiras. -
F. tanciPiros, solclaclos e generais. São 
a garantia <los lindes extremos do sul 
brasilico ... 

-xxx-

1754 ... Espanha e Portugal, graças 
ao tratado cle )laclrid, de 1750, procu
ra111 hanronizar·S~ e demarcar seus limi· 
tes entre o Jacui e o Prata. Seguem 
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para o incipiente pouso do Rio Pardo 
os Dl'llgões do Rio Grande. Ali se es
tabe lecem . Fundam o povoado . .. a vi· 
la. . . a cida de. . . Dragões do Rio Par· 
<l o : . . . Os benemé ritos Dragões do Rio 
Pardo: .. . - P into Baudeira ... Perei· 
ra Pinto . .. Bor ges do Canto ... Santos 
Peelroso ... P a trício Corrêa da Câma· 
ra . . . i\lena Barre to. . . - A expulsão 
eles ,j:·suitas ... - Sepé Tiara.iu ... Pri· 
m e it·o grito t e lúr ico de amor ao Rio 
Gr a nele... Sepé ! . . . Santificaelo, por 
isso, pe los seus pares - São Sepé ... 

-xxx-

17(i:J ... No,·a gnerra entre Espanha 
e Portugal. .. São Pedro do Rio Gran· 
ele, como sempre, é o campo de bata· 
lha. . . Yerliz ameaça e toma a vila do 
Rio G l'lrnele ocupando tôda a costa . . . 
Jraest c contra Rio Pardo . .. José Mar· 
celi no. governado1·, espera-o ... A 
P o1·t" lc i<a de Jesns-i\laria-Josl' nada tem! 
<'<i nhões encravados ... Fuzis sem mu· 
11 i<_:ão . . . Há, apenas, uma centena de 
t iros lJara fuzis e meia duzia para dois 
canhões!. .. Vertlz, súper-armado, com 
m nll iclão de solelados, a1>roxlma-se. DI· 
r ig;e -se I>~u·a Rjo Pardo . . . Quais suas 
inte n ções? . .. - José Marcelino man
d a. saber, depois de ter saudado com 
1 il•os <l<' canhões e fuzilaria o general 
C's pa nhol . gas tanelo o resto da muni
çã o ! . . . )las a Fortaleza estava apara
tosa . Os canhões encravaelos brilhavam 
.ao sol! Pare cian1 novos ! ... A bandel· 
rn t 1·<'n1 ula ''ª no a lto con10 un1 desafio. 
T ertiz, ignornndo a situação, t eme . Te
rne <' r ec ua . . . - Que sõmente viera 
, ·is i t>11 · os confins das terras de Sua Ma
.ies tnele Católica, El Rei de E spanha .. . 
E b a te cm retirada! - José Marcelino 
'i"' P ig u e il'eclo . sem um tiro. sem armas 
<' s<•tn n111ni c;:ões, ganhara a batalha! ... 

-xxx-

1777. . . 'l ' l'a(aclo lle Santo Ildefon· 
"º. . . H e fi n ltiYa expulsão dos espanhóis 
elo tcnltór io b rasile iro, no Rio Grande . 
i\ s Jllissões, p oré m , fi cariam pertencen: 
<lo a J<Js pa nha . - Paz . . . - 1801 ! ... 
Borv,es elo Can t o e Santos P e droso con· 
q 1ri~tam-uas a )>ata d e cavalo . E de
nw1·cam, a IJ011ta de lança , os llndes 
<l<>fiui th•os <lo extre m o sul brasillco,. 
rr;n'lu'stan do o Rio Grande para o pró
nrio Rto Grande e para o Brasil ! 

Patas de ca\'alo e ponta llc lança 
flzeram o <1ue a d ip lom acia não conse
gu ira: liq iiid1's questões seculares . :
i\ssim, o R io Grande fico u devendo a 
• .. i n1f'~1no, aos seu!:" h eróis, a sua for · 
ma <1.-. coração e a sua brasilldade . 

- xxx-

Cisplatina . .. NO\'aS lutas sem fim ... 
n. .Diogo de Souza. herói sereno, reor.
r!;an •zn o exército. F un da B agé, e m 
181 1 ... Fun da, iueliretamen te, San tana 
}1.~n~.1~;~~1.1nento. . . Gu an ece, dessarte, a 

J,111 ,,, ingratas! .Sacrifícios sem con ta! 
O Rio Grande. •empre o R io Gl'ande, n a 
r1n;::r11nrfla ! É o prhneiro a marchar, 
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na f r e nte, e o lil11tuu n n ·tl n 1r! . . É 
~en11u·e o 1nes1no : uno, c·o•'"'º A rga. 
11-;as~ado nas estânC'lns, nu •nui.tn d e 
~.f"u s hf"r óis anóuhno~. o •• tnn<"lei· 
ro ... o capataz ... o lll'•io O hn· 
m il<les que lhe derai;n. ao 11111 (lrnnde 
e a o Bras il, os gran\les, - ''' '" pie.la· 
de brilhante que uascc•u 11u11 icu••rrns 
pla tinas , na Campanha Cl~plnt 11111 . na 
g ue rra contra as Províncias do Rio <ln 
P1·ata . . . - José de Abreu, hnrllo elo 
Cerro J, argo . . . Prln1elros grandN1 f<'I· 
tos <le Bento Gançalves ... Bntnlhn <lo 
Passo do Rosál'io. . . lndepencl(ln('ln elo 
Uruguai. 

- xxx -

1822 ... i\lovimeuto independên· 
eia. . . Os J>róceres gaúehos - Francis
co Xavier Ferreira, e o cônego Antô· 
nio Vieira da Soledalle, no Rio de Ja· 
n e iro, delegados do Rin Grande, batem· 
se 1>ela independência . - Em Pôrto 
Alegre, Marechal João de Deus l\lena 
Barre to, Manuel Ricalde Marques, Reis 
T,on7,ada, Vigário do Rio Pardo Masca· 
renhas Castelbranco, Mata Barcelar, di· 
rigem o govêrne, incentivam o povo. 
- Sete ele setembro, enfim! ... Expul
são (le Oliveira e Daun . . . Junta Go
vernativa . . . Província de São Pedro . .. 
.Tos(' Feliciano Fernandes Pinheiro, pri
Tn<"iro go,·ernador . 

- xxx-

1824 . . . Feitoria d& Linho Câmnha-
111 0. . . TA1gar Iludo. rico, fértil e quase 
a lla n clona<lo! F e rnaucles Pinheiro inte· 
rrssa-se p ela importação de braços li· 
' ' r es. . . Quer a policultura . . . E conse
gue traze r o s primeiros imigrantes a
lem ães. . . Fnnda São Leopoldo, em ho· 
nwnagem à Imperatriz Dona Leopoldi· 
n a. Instala, ali, os colonos recém che
ga dos . . . Abre novos horizontes para a 
riqne za do Rio Grande ... D esbastamen· 
to el e matas ... Geme o arado ... o ma· 
chado vibra e a enxada faz sangrar a 
terra ! Brotam sementes e surge um 
ttoYo r elem ! - Heróis ela enxada e da 
,.abiça do aracl o l ... Criam cidades, vi· 
las e po,·oael os ... Sã o Leopoldo ... No· 
,.o H a 111hur g o ... Santa Cruz ... e on· 
tt·os, 1nu it os outros . 

:\leio século mais t a rde , nova levn 
de o u t r as t erra s : . italianos. Desbn~t:lm 
a encosta da Serra. Repetem as C<'llll ll 
<le heroi~mo dos alemães . Criam ln· 
<lústrias e novas agricuJtura se plnntnm 
a 1>c.1rra. P n ascP o vJnho: . . . - f'n l n~, 
Garihal<li, Ben to Gon çalves, Novn Tr1•to. 
<" tnnitas 111ais! .. . E espaJhan1·S(' <·omo º"' 
alen1iie~ atraYéS de seus d<-R<"4~1ult,nte., 
por tono o Estado ... - Fnutor·•· d o 
progresso. Heróis da paz . 

-xxx-
Rl' \'Ol nçiio Farroupllhnl :l fl <l e 

tembro de 1835! - n.-.1110 flo11rnl v•'" da 
SilYI! condut or ele ll01111·11N .lo ~ Go· 
mes lle Yasconcelos .l11r•lh11 n Onofre 
Pir<"s cl~~ S i1Te ira ( ' 1111•0, , 11 11 J( 11 11r•l <"lam 
:1"" fôr('as ... Ton1am l'th fo \lt i"n' na 
n1rH~1·11 g-a da <l o fll H :!0 4 111•f'\ o t·o1nbate 
<la Ponte <la A zr11ha - I'• oiro Rotlcá· 
1·io ... os Tr1n fi o!-l <1ah1 f t. Rl'Uo .. . 
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a Imp,i:ensa Farmupilha: Sentinela 
da Liberdade. . . O Recopilador J,lbe
ra 1. . . Eco Portoalegrense. . . O Consti
tucional Riograndens'j... O Contlnen
tista. . . O Amigo do Homem e da Pá
tria ... 

Expulsão de Fe nandes Braga .. . 
Dis1>ensão das fôrças revolucionárias .. . 
Es11eram:a de Paz e de Justiça. - Em 
, ·ão. - Araujo Ribeiro promoveu uma 
contra-revolução, au~liado por Bento 
l\lanuel Ribe iro. . . DQSfaz-se o sonho e 
a luta pro>segue. M4s assume, de lo
go, novo aspecto : to~na-se republicana, 
pouco depois. . . Proclftma-se a Repúbli· 
ca Riograndense nos Cami1os do Seival 
a U de s<>tembro <le 1836 .. . General 
Antônio de Souza Neto implanta-a: - E 
o movimento reivindicador transforma
se por completo : (' 'nu grande movi
n1ento revublicano. 1n Pira tini, com 
sua Cântara e a tle ugual'âO, ttulo se 
confirma : O Rio Gran,cle seria Jndepen
d('nte, n1as <lii-.Jlosto a ~ed.era<:ão às de-
1nai~; pro\'fncias que hdotassen1 o i1ro
g1•a111a da República Riograndense. 

Elegam os prcisdentes : Bento Gon
çalves da Silva e José · Gomes de Vas
concelos Jat·<lhn. E a guerra continúa, 
tení,·eJ, Sem tréguas! - Domingos Jo
se de Ahnei<la... José ! l\lariano de !\fa
tos ... João Antônio da Silveira ... Antô
nio Vicente da Foutl'm'a. . . Jacinto 
Guedes da Luz - "morro· sêco e não 
me entrego!". . . Luiz Rossetti que mor
r eria no campo de baiallia. . . Garibal
<li. . . Anita, a vibrante 'e vigorosa cata
rihense... E David CaJrabarro, o gran
de "mestre de brasili<lade" . . . Os desti
nos finais da causa. dirige.os êle. -
Confabula com Caxias: - "Ainda te
n1os o necessário para lutar mais dez 
anos!". - A proposta de Rosas, dita
dor Argentino : unir o Rio Grande à 
'República Argentina pal'a <lenubar o 
Império ... - Hesposta ~e- Canaba1·ro: 
- "0 primeiro de vossos soldados <1ue 
tra nspuzer a fronteira, fotnecerá o san
gue con1 que assinaremos .a paz com os 
imperiais. ( ... ) Vossos homens, se 
onsaren1 invadir nosso país encontra-
1·ão, ombro a ombro. os republicano's de 
Pira tini e os monarquistas do Sr. D. 
Pedro II". 

E a sombra sagrada de João . Ma
n ncl de Lima e Silva as~assiuado nas 
Missões. . . e a de Côrte 'Real. . . E o he
roísmo sem par de Carvalhlnho. . . de 
Amaral Ferrador. . . de taµtos outros! 

~o Prata, poré1n, as nuvens se a· 
densava1n. Caxias, aproveitando o pa· 
triotismo de Canabarro, aponta-as,. . . E 
a paz foi assinada. - Paz honrosa. -
1 o de março de 1845. - Campos da Ca
rolina, em Poncho Verde. 

- Sentido! 
Leram-se as Ordens do Dia. De 

Cana barro, em nome dos republicanos. 
De Caxias em nome do Império. 

- "E, quando, de ' ragar, 1nagesto· 
8a1nente, solenetnente,. huponentemente, 
a bandeira tricolor vai descendo do se,;, 
alto tope, - enquanto os clarins vi
bram no ar sereno da tarde que caía e 
os tambores rufiavam a marcha-batida 
- C'.'nabarro e Caxias. profundamente 
en1oc1onados, apertam-se as mãos leais, 

num gesto simbólico da uniao indisso
lín'el entre os filhos '\lêste Brasil imen
so, e liAdo !" (Castilhos Goycocbêa). 

... E todos voltam para casa, om· 
bro a ombro, regressando ao trabalho 
fecundo e construtor. 

-xxx-

Foi durante a Revolução Farroupi
lha que a então Província de São Pe· 
<Iro, por seu presidente marechal de 
cam1>0 Antônio Elzeário de Miranda e 
Brito, promulgou a Lei número 7, de 18 
de novembro de 1837, que criava defi
nitivamente e fixava o efetivo do Corpo 
Policial projetado que ficou denomina
do FõRÇA POLICIAL DA PHOVtNCIA, 
cuja ''organização, disciplina e venci
mentos seriam os mesmo da tropa de 
l,..imeira linha", e tinha por finalidade 
"auxiliar as justiças, manter a boa or
dem, a segurança pública, assim na Ca
J>ital e seus subúrbios, como nas comar
cas. por destacamentos, não podendo ser 
distrai<la dêste set•viço, exceto no caso 
tle iln·asão de iuhnigo". 

J~ isto se\upre foi cumprido. durante 
52 anos, ou seja, de sua cria!lâo à pro
clamação da República, a 15 de novem· 
b1·0 de 1889. 

Durante aquele meif:I século de e
xistência, a Fôrça Policial destacou-se 
sobremodo, primeiro no combate aos 
Farroupilhas e, feita a paz em 1845, 
ponde, também em paz, "auxiliar as 
justiças, manter a boa ordem e a se
gurança pública", garantindo o sossêgo 
e o trabalbo honesto de seu povo - o 
gaúcho, de cujo seio nascera. 

Depois, vem a segunda fase de guer
ras! Em 1852 e, a seguir. em 1864. 
Teria . então novamente que cuidar das 
fronteiras, tuas desta vez conrta estrau
geit·o~ : Rosas e Solano López. E foi 
sõme11te depois de 1870 que ponde com 
eficii"ncia tratar de seus misteres pac[
ficos até 189:!. 

Com a Re1>ública, assumimh a pre
sidência do Rio Grande do S1 1 o glo
rioso herói do Pa1·aguai, general Vlscon· 
de de Pelotas, êste, pelo ato de 26 de 
dezembro de 89 transforma a Fôrça Po· 
liclal da Província em GUARDA CtVICA 
DO ESTADO no HIO GRANDE DO SUL. 

Começam, entretanto, logo após, as 
questões e dissenções políticas e, em 
1892, novamente na Presidência, como 
Vice-governador, o mesmo Visconde de 
Pelotas, resoh"eu êle, pelo Ato número 
222, de 9 de junho, transformar a Gua1·
<la Cfvtca do Estado em BHIGADA PO
UCIA J, DO RIO RIO GRANDE DO SUL. 
Deixando o govêruo, assume-o o dr. 
Fernando Abbott, que era Secretário de 
Esta<lo dos Negócios do Interior, e trans
forma a Brigada Policial em BHIGADA 
l\IJLITAR DO ESTADO DO RIO GRAN· 
DE DO SUL, pelo Ato número 357, de 
15 de outubro de 1892. Aliás o dr. 
Fernando Abbott, por motivo políticos, 
não tomara conhecimento do Ato nº 
222, do Visconde de Pelotas, tanto que, 
no de n° 357 declara "extinta a atual 
Guarda Cí,·ica", e •'cria" a Brigada l\Ii
lita1·. - Pouco mais tarde teria esta 
fôrça riograudense de enfrentar as hos-
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t es l!'edcralis tas, tal como a 'Primeira 
Fôrça l 'oli cial enfrentara os ousados 
farranpilhas , sel~ncl_o . como e s ta, com 
sa ng-uc a sua cr1açao . 

}1,o i, tau1bé1n, n essa é poca, durante 
a R e volução P e de ralis ta (1893/ 95) que 
fo i cl'ia <lo o h e róico CORPO DE BOM· 
Bl!~ lllOS, com tração humana, como en: 
t icla d•• 11a rt ic nla r , mas a qne. ~unca foi 
e~t 1 ·a nha a l>riosa Brigada l\flhtar que 
JIH' forn ecia o e lemento humano de 
chefia e instn1ção no combate ao fogo . 

Aliás, nosso glorioso Corpo de Bom· 
l.Jeh·os nasceu con10 quase todos os Cor
por de Bombeiros <lo mundo: do na· 
da e por iniciativa puramente particu· 
lar no geral, pois, às .vêze~, hayia pe· 
q ut•no am,;ílio ou contribuiçao oficial. 

- xxx~ 

A Agua e o Fogo! . . . Elementos 
bá~ ico~ da vida hu1nana e da civiliza
ção, for1nam, entretanto, entre os gran
des inhnigos do ho1ne1n _ da cultura e 
da própria civilização! · 

Foi com o descobrimento do fogo, 
não se sabe quando nen1 como, que o 
ser lunnano, que até ~utão s~ conhec~a 
a [tgua. con1c~ou a vn~cr mais hu1na-
11<unente . 

Entl'etanto, desde o pdncípio, como 
à água, o rei da criação temia o fogo . 

E tinha lá suas razões! Quem, por 
exemplo, poderá conter a flíria das 
águas numa grande enchente? . . . E, nos 
º'Tandes incêndios, provocados uão ra· 
~o t>cla próprâia natut·eza, <1ue1n 1>odcrá 
conter o poderio destruidor das cha· 
rna s'! . . . - Sóm<'nte a mi•ericórdia di· 
\ ' ÍDa . 

Foi por isso, certamente, que a pri· 
mith-;1 humanidade considerou elemen.tos 
sa~t'ados . a água e o fogo _ e dedicou
lhe~ cultos especiais, sobretuclo ao fogo 
que tinha, nas festas - órficas, sua má· 
xima consagração, através de sacrifícios 
Junnanos e bacanais. 

É que o fogo aterrorizava sobremo· 
do, pois que da v iolência das águas, 
podiam com certa facilidade fugir ln· 
factos quase sempre, mas da do fogo 
era muitíssimo mais difícil pois que êle 
tudo destruia mormente o provocado 
ll<•Jo ráio, o ~rande <leus irado q11 e era 
preciso abrandai' con1 dádivas, ofertas 
at<- de , ·idas r ealizadas em melo de 
Yio le11 tas fes t as onde o próprio fog o 
p r<'<lo minava sob a forma de fogueiras 
e em h onra de Orfeu, o v encedor do 
fogo do inferno de onde conseguira rou· 
b ar su& l>em amada Eurídice, graças 
no som m á gico de sua flauta ... 

- :xx x -

Depois dos incêndios de Sodoma e 
Gornol'l'a, as cidades viciadas, instituiram 
º"' hebreus os "Yigilantes noturnos" que 
<lt•y ia m fazer rondas constantes e dar 
a lat•m c em caso ele qualquer sinistro . 

Foi, porém, na China que surgira_m 
os J_l l'in1e iro.s "con1l>aten tes do fogo". 
Sabe-se realnw n te, que 4 . 000 anos an· 
tes de · ( '1•isto haviam os cWnesses cria· 
<lo uma ·•Hr igada do Fogo", isto é: uma 
ff>rça para-milit ar que tinha por fim 
co1111Jate r os incêndios constantes nas 
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n a s sua~ palhoças e casas <lC' b ambits. 
Xo Egito, 2 . 0UO anos au~es _de 

( rhtto, ta1nbc."1n e'Xistiran1 ~rgantzaç-oes 
ele coml>ate ao fogo . A areia e a ág!'a 
eran1 os ele1nent9 uti1b .. aclo~ na extJn .. 
ção dos incêndio . 

Os gregos, del>de os primórdio;; de 
s ua civilização, possuiam seus " Corpos 
de Bo1nbeiros'' soll a forma de "Rondas 
Noturnas" de vigllância ao fogo . 

Com o advento de no)lla como Ca· 
beca da noYa civilização, herdada <la 
G1·~cia, en1 . grandq parte ou na sua qua .. 
se totalidade, feiram oflclalment(' cria· 
das rürça~ de co1i}bate ao fogo. A prln· 
cívio o~ "trfunvires", grupos de três, 
dt•pois os "decêltYiros noturnos" qu~, 
pouco mais tarde receberam ? sipüit· 
cath'o nome ele AEDILES INCENDIO· 
RUi\1 EXSTJNGUr.NDORUl\1. 

No fim do npi'rio, Augusto c!'iou 
a legião de doi mil homens dividHlos 
e m sete côortes correspondendo a ca· 
da uma das g1·a des divisões da cidade 
<l e Roma . Cada! côorte estava sob as 
ordens de um PRAEFECTUS VfGILUl\I. 
Ali'm disso, mui,tas casas, - edifí~ios 
píiblicos sobretudo. - estavam munidos 
<le sinos de alarma. 

Foi, por('1n, j na Idade Média que 
:is fôrças píibliaas de co1'1bate ao fogo 
mais se desenvolveram. 

Em 803, C'trlos Magno encarregou, 
por JJei. en1 ca~a cidade, certo "búmero 
de habitantes, obrigando-os sob penas 
sevC>ras,, do caldado das mesmas du· 
;.ante· a noite . IE•·am ".fôrças de vigilân· 
ela' ', ou "vigilimte" do tipo elas roma· 
nas no govlo-rnb de Augusto . 

}<~ 111 118!) a Inglaterra legislou, pe· 
la prime it·a véz, sôbre construções de 
1>edra, lHOibindo as de madeira ou ou· 
tro qualque r material inflamável facil· 
int:'nte. E, na mes1na ocasião. organiza_· 
, .a tropas ~·e~ulares, mas particula~·es, 
pa ra coml>atq ao fogo . Esta orgamza· 
ção foi melh rada, sob todos os aspec
tos, em 1212 

Na França, em 1254, J,uiz IX auto· 
rizou a for m11ção de patrulhas notur· 
nas como m~<lida de proteeão comum . 
Essas "pat rulhas burguesas" - g~et.s 
bourgeois - e as "patrulhas espectah· 
zadas" - g ne ts de métier -, fora1n 
cn ;·cgucs _;>or 111elipe, o B e lo, ao contrô· 
le da " patru,lha real" e do comandante 
<lo Castelo Real. Mais tarde, em 1524, 
l<'r ancisco 1 regulari7,ou as obrigações 
dos quarte~ers, ou seja dos magistra· 
dos e n carr egados em cada quarteil'ã o, 
(los se r vi<;os d e incêndio . Passaram, dai 
J>Or diante, às ordens do lugar-tenente 
ch'il d n Prefeit o de Paris . 

Em 16 80, em Londres, foi fundada 
a primeira companhia ele Seguros con· 
tra Fogo , a - PHOENIX - que pas· 
sou. tam b ém, a fiscalizar as patrulhas 
<l e vig ilâ ncia e incêndios . 

E m 1699 o grande industrial fra n· 
eí·s Dumour ier-Dupérier iniciou forte 
ca1n11anba en1 favor da íormação de 
mode r11á fôrça para combate ao fogo, 
con seguindo, afinal, Pm 1716. a cl'iaçã o 
ofid a l do primeiro grupo particular de 
homens des tinados a Juta conh'a o fo· 
go, devidan1ente instrui<los e a1larelha· 
''º' . F. o 1n·ó11rto Dumom·l'ie r-Dupérier 
in •talo u e m sna~ 1n ·nncles oficinas efi· 
c ientr 1naterinl a r:<"nte e~pecialn1ente 
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Em 1&84 jã havia em Pôrto Alegre a companhia de Seguros Pôrto Alegrense 

entre outras. Nada menos de seis incêndios verificaram-se em pouco mais rle dois 

mêses na Capital Gaúcha. "O SÚulo", de Miguel de Werna, em seu número .64 

comenta em diversas charges êsses incêndios e reproduz, em desemnhos, na 11'. 

pãgina o último ocorrido, que foi na firma Chaves & Almeida. É essa ilustração 

que repruduzimos acima e pela qual se verifica o equipamento da época. 

pl'eparatla no combate ao fogo. 
Vitol'iosa a itléia, com apóio inte

gral do govêl'no francês, formaram-se 
logo de)lois outras companhis particula
res e oficiais. 

Em 1825_ reconhecendo o govêrno 
tlf' Sua l\Iagestade Britânica as necessi
dade de ampliar e amparar as organi
zações contra incêndios, resol..-eu unificar 
as diversas companhias particulares e, 
em 1865, o Pal'lamento oficializou, por 
T.ei, e gl'ande BRIGADA J\IETROPOLI· 
TA.NA COXTRA O FOGO, que é, ainda 
hoJe, o Corpo de Bombeiro da lngla· 
terra. 

l\"a Itãlia,, na Alemanha, na Es
panha, em Portugal, nos Estados Uni
dos e nos demais palses do mundo, 
não· men()r foi a luta para a definitiva 
formação oficial das fôrças de combate 
ao fogo. Contudo, ainda existem muitas 
localidades, em todo o orbe, em que 
o Col'PO de Bombeiros nada mais é do 
qne uma sociedade particular sustentada 
1>elo interesse e boa '"outade do povo. 
E, de muitas dessas fôrças, os govêrnos 
nem sequer tem conhecimento oficial! 

Não é, portanto, de estranhar que 
no Brasil tardiamente surgissem as b1·i· 
gadas de combate aos incêndios. • 
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Em 1856, a 2 de .inlho, pelo 
necl'eto n• 1775, surgin, no Rio de Ja
neil'o, o Corpo de Bombeiros da Côrte, 
cnjo Regulamento reunia as entidades 
dos Ministérios da Guerra da Marinha 
e das Obras Públicas e mais a da Ca
deia. Esta, portanto, a mais antiga en· 
tidade, no gênero, do Brasil. Pot• tal 
motivo é que foi escolhida a semana 
de 2 a 7 de julho para, com o titulo de 
"Semana de Prevenção contra Incên· 
clios", Sel' consagrada à benemérita ins· 
tituição, anualmente. 

Assim, pois, podemos afirmar que 
nosso Rio Grande do Sul figura na van· 
guarda de tais organizações, em idade 
e eficiência. Das vinte e sete unidades 
brasileiras, incluindos os territórios e o 
Distrito Federal, o CORPO DE BOM· 
REIROS DO RIO GRANDE DO SUL 
ocupa o terceiro ou quarto lugar em 
impol'tfrncia e antiguidade. 

Fundado em 1894 como fôrça 
particulal' de combate ao fogo_ com o 
nome do Companhla de Bombeiros, era 
custeado pelas Companhias de Seguros 
contra Fogo e auxílios particulares do 
comércio, Indústria e proprietários de 
JH'édios De todos êstes cobrava a Pre
fei tu l'a Municipal uma taxa qne era pa-
ga no ato do pagamento dos Impostos 
e isso especialmente a partir de 1930, 
de acôrdo com a Lei nº 268, de 30-12· 
1929. Antes, a renda do Corpo de Bom
bPit·os compunha-se de nm auxílio da 
municipalidade, outro do govêrno do 
Estado e de contribuições das compa
nhias de Seguro . Em 1929, conforme 
o Relatório do então Intendente Muni· 
cipal majo1· Albe1·to Bins, a renda bruta 
11ara a corporação foi de 541:897$090 
(Cr$541.897,09), estando ai inclnfdas as 
subvenções do Município no valor de 
C1'$ 140.000,00, e a do Estado no de 
Cr$ 60. 000 00. E era com isso que se 
devia manter e desenvolver-se o Corpo 
(le Bombeiros de Porto Alegl'e ! 

Mas não é só: a taxa municipal, 
ou melhor, a subvenção municipal de 
C1'$ 140. 000,00 somente começou a vigo-
1·a1· a partll' de 1928, de acôrdo com a 
Lei n° 188, de 22 de dezembro de 1927. 
Antes. nem isso. Apenas as Companhlas 
de Segm·o contra Fogo e as taxas "vo
luntárias" cobl'adas extra-oficialmente 
pelo próprio Corpo de Bombeiros a prin· 
cípio, e depois em talão sepecial, pela 
Intendência . · 

Assim, pois, começou a vida desta 
'llOSsa gloriosa corporação que vós todos 
sabeis como se desenvolveu lutando sem
pre para sustentar-se e prosseguir, unifor· 
memente, no seu nobre afã at.é que o Go
' 'êrno do Estado, pelo Decreto número 
5. 985, de 29 de junho de 1935, dia de 

GAÚCHA 

São Pedl'o, patrono do Rio Grande, re· 
solveu encampar definitivamente a 
Cla de Bombeiros, encorporando-a. com 
o nome de CORPO DE BOMBEIROS à 
nossa gloriosa e tradicional Brigada 
~Illitar do Estado. 

Foi, portanto, no ano do Centenã
rlo da Revolução Fal'roupllha, gover
nando o Rio Grande do Sul o sr. ge-

neral José Antônio Flôres da Cunha, 
que a antiga e heróica Companhia de 
Bombeiros de Porto Alegre passou à 
entidade oficial anexa à mais gloriosa 
milícia militar estadual do Brasil -
que é, sem favor, a legendária Brl· 
gada. 

Devo, entretanto, declarar que mui· 
to antes da fundação oficial do Corpo 
de BQmbeiros jã, existia em Pôrto Ale
gre dma milícia contra o fogo _ sôbre 
a qual quase nada se sabe afora leves 
referências da imprensa tratando de sua 
atuação quase sempre ineficiente. E 
deveria ser realmente assim pelo que 
nos reYela um desenho publicado em 
" O Século" de l\Iiguel de Werna, nº 
164, de 17 de fevereiro de 1884. Jã nes-
Na época havia água encanada em al· 
guma~ ruas de Pôrto Akgre; ãgua da 
Gl'AIJH<JNSE e as mauguell'as, pÓ1· isso, 
n1ais fortes en1 seus jatos, 1nas, mes-
1110 asshn, i>ouco eficientes ao que re
\'e la a imprensa, pois dificilmente con-
segui:un extinguir o fogo. 

Aliás, a primeira noticia que se 
encontra• em Porto Alegre a respeito de 
Bombeiros, figura na FALA do presi
dente da Provvíncia, Dr. José Antônio 
de AzeYcdo Castro, em 1876. 

Diz o referido presidente : - "Os 
incêndios que ultimamente ocorreram 
nesta capital, demonstram ainda uma 
\"ez a urgente necessidade que há de 
Ol'ganizar-se uma companhia de bom
beiros. - O Arsenal da Guerra é o 
único estabelecimento público que com 
1nais vantagen1 presta serviços em oca
~iões de incêndios". 

E continua: - Consta-me que exis
tem uma ou duas bombas particulares 
e que a companhia Hidráulica trata de 
estabelecer em diversos pontos da cida
de válvulas para coadjuvar a extinção 
dos incêndios,,. 

Em seguida sugere a organização 
ele uma fôrça com 40 praças "Coman
dadas por um oficial cientifico". 

l\Ias tudo ficou no mesmo, apesar 
(JO assunto voltar a ser tratado mais 
tarde. 

-XXX-

Seja-me agora, permitido escrever 
algumas linhas sôbre a Ol'igem da pa-
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lavra "Bombeiro" . 
Certos filólogos, a meu ver errada

m ente. fazem confusão entre as expres
sões "bombeiro" e "bombeador•, que 
dão con10 sinônin1os i·egionais, havendo, 
até, quem condene "bombeador" . Pare
ce-me, entt·etanto, que são bem distin· 
tas e sem ligação alguma, de vez que 
do v erbo "bombear" - certamente pro
,·mdo do antigo "pombeiro" (com p) 
- significando - olhar, espiar, exami
nar situações,, não pode derivar o subs
tantivo "bombeiro" e sim o regionalis
mo "bombeador", que todo o gaúcho 
conhece e não confunde . 

A palavra "bombeiro" é imensamen· 
te mais antiga e está ligada à bombar
d11 . pois que, nos antigos exércitos. o 
"bombeil'o" era o artilheiro encarreiiado 
dos til'os <le "bombas" nas "bombardas", 
como o "botafogo" era o soldado desig· 
nado para por fogo no estopim das 
"bombardas" e canhões, depois do ln· 
vento da pólvora. O nome "bombarda..,. 
deriva do latim "bombns", barulho, CO· 
mo também desta palavra latina vem e 
nome do instrumento de percussão nas 
bandas militares - o "bombo" - o 
ba rrulhento. 

As " bombardas" foram criadas na Ida· 
dt'l Mé dia e faziam na realidade, maü ba· 
rulho qne estragos. Eram, - as. sur
gidas depois do advento da pólvora, -
peças de artilharia de grosso calibre e 
pouco alcance . Carregavam-se pela bô-
ca . Foi c9m "bombardas" semelhantes 
que os árabes conseguiram, após algn· 
mas dezenas de tiros quase à queima 
roupa, abrir brechas nos muros de Bi· 
zâncio e fundar o Império Turco aca· 
bando com a Idade Mé dia . A s " bom· 
bardas" empregadas antes, eram apare
lhos complicados, · cheios de cordas e 
molas. destinados a jogar pedras. para 
dentro das fortalezas, fortes e castelos. 

Dessa " bombus" latina foi que nas· 
ce u também a palavra "bomba", a mo
de rna bomba clestinada à e leva1:ão· da 
água e o nome dado à bola explosiva . 
E aos " soldados do fogo" deu-se-lhes o 
n ome de "bombeiros" quando começa· 
ram a trabalhar nos primitivos aparê
lhos pa ra apagar iniêndlos, - umas 
bombas aspirante-premente, movidas à 
;;;ão, q ue impeliam a água através de· 
tubos o u canos, despejando-a sôbre o 
fog·o, ou seu s focos. 

Foi desde êsse momento que come
çou na r ealidade a vida agitada e he
r óica elos '"ho1nens do fogo" que, além 
c1 ~ todos os trabalhos, carregavam nas 
cos tas o u sôbre rodas os a parêlhos com 
os q ua is faziam prodígios, apesar de 
sua pouca e ficiência e trabalho insano 
1>ara tran sportar e acionar, depois . 

O car g o e posto de "bombeiro" 
fo i-, po_i~ • . desde os primórdios, de lutas 
e . sacrlf1cios. P a ra ser Bombeiro. prin· 
<'•paimente nest a nossa era ''babélica" 
de a rranha -céus. é preciso ter espírito 

tle sacrifício, 1naior do que o necessário 
p ara ser solclado, mesmo porque o Bom· 
beiro vive em guerra constante conh'a 
as labaredas. Ao Bombeiro jamais se 
poderá dizer que está em paz. A gner· 
ra contra êle, - e quantas e ' quantas 
-,,rêzes crin1inosamente ! - é contínua. 
Está sempre declarada . E o inimigo se 
lhe apresenta diversa e traiçoelramen· 
te . Até nas enchentes, na atualidade, 
os " hó1nens do fogo'' são chamados pa· 
r a se rviços de salvamento e combate ..• 
às ii.guas invasoras ! E é, sempre. o que 
trabalha com mais eflciêncla e dedicação. 

O Bombiero é, pois, um herói cons
tante , herói anônimo e, por isso, de 
mérito muito maior, mesmo porque de
fendendo a sociedade e a própria· Pá· 
tria em caso de guerra, trabalha, ape
nas, por um DEVER DE HUMANIDA· 
DE E DE CARIDADE CRISTÃS, sem 
esperar recompensa ou consagração de 
seus nomes individuais em praça públl· 
ca ou ruas de cidade. 

Norteia-os somente o Ideal Humano 
de Amor ao próximo, da Caridade e 
da Humanidade . 

Modernamente cabe ao Bombeiro 
papel importante na defesa passiva do 
Estado . O emprego dos Bombeiros na 
g uerr a, nasceu em 1915 quando as fôr· 
ças fra ncesas foram atacadas com gazes 
asfixiantes em J, augermak. Coube,ai, pe
la prhneira vez na história, ao Corpo 
de Bombeiros o salvamento da popnla· 
ção civil contra o traiçoeiro e deshuma
no ataque à cidade. 

-XXX-

Nenhuma da s cenas her~icas da fils· 
tória do R io G1·ande do Sul sobrepuj a, 
em Yalor e g randiosidade, a obscura 
heroic idade do humilde Bombeiro na 
paz e na g u e r ra_ na sua luta diuturna 
con t r a a s calamida des que podem a sso
lar a socieda de humana. 

Se foram grandes e dignos de re
no1ne os heróis guerr eiros·, des de Ara .. 
ri boia, P oti e Sep é Tiaraj ú., a B ento 
Gonçal ves Osório, Pôrto Ale,gre, Marcf: 
lio Dias, Vilagran Cabrita, Caxias e a s 
fô r ças exp edicionár ias b r asileiras da úl· 
ta gmirra, h eróis t ão dignos de louvor 
e consagração foram todos aqueles que 
lnnnildf" e n1odestamente, morre r am n~ 
seu p osto ele h onra no comba t e ao fogo· 
todos êsses destemidos Bombeiros· qu~ 
fazem de sua v ida sacrifício perene e 
de su a h onra o deg r au máximo para a 
tranqiiilida de e bem estar de popula
ções in teiras. 

N uns mal enjambrados versos re
gistei, certa feita, um episódio heróico 
de modesto Bombeiro cujo nome já 
agora, infeli zmente, n inguém mais re
corda e n em eu o gravei, inadvertida· 
m ente . 

Di7;em os versos em que pretendi 
glorificar, no g e sto h eróico de um tôda 
a Cort>ol'ação g loriosa e benemérl~: 
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O B~MB~IRO 
No recesso do lar suavemente repousa 

a família feliz. . . - Mas eis que, de repente, 

forte ruido se escuta ... Estrondos ... - Qualquer cousa 

de anormal alvorota e revolta o ambiente. 

Gritos de angústia e dor logo depois se escutam ... 

Densas nuvens de fumo envolvem, sufocantes, 

o céu e invadem tudo ! . . . Um grupo de homens lutam 

inutilmente contra as chamas escaldantes ! 

Tocam sirenes. . . Cessa a gritaria e nova 

guerra começa, agora, mais perfeita e ativa : 

são os "homens do fogo", audazes, lpondo a prova ~ 
de um dever o valor e o valor da ofensiva 

I 

que contra o fogo e a dor empreendem com vigor. 

Mas eis que dentre a chama envolvente aparece, 

como louca a gritar, retorcida de horror 

triste mãe cujo filho entre o fogo fenece. 

Mal falado ela havia apresenta-se, roto, 

olhos em braza, o corpo em chagas, rastejante, 

um Bombeiro trazendo um pequeno garoto 

que entrega à pobre mãe ! - E, sem fô.rça, arquejante, 

cái por terra êsse herói, estorcendo-se em dor ! ... 

. . . Roubando o inocentinho à morte, êle pagou 

com sua própria vida aquela vida em flor 

somente pela far.da que o honrava e êle honrou ! 

-XXX-

É · que o Bombeiro, Senhoras e Senhores, pela sua dedicação se 

torna um tipo extra-humano: é o altruísmo personificado. O grande 

Herói da Humanidade e, nêste nosso Rio Grande, onde ninguém o so

brepuja, - o Herói máximo de sua vida heróica, na paz e na guerra. 
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i\PARELH1\MEl\JTO TEC~ICO 
DO CORPO DE BOMBEIROS 

REPORTAGEM DO 1° TEN E. J. P. NEME 

Todo órgão criado para a defesa da coletividade humana, 
deve, obrigatoriamente, ser aparelhado de maneira que ao ter 
de intervir no cumprimento de suas missões, o possa fazer com 
eficiência, desempenhando-se com êxito. 

Com muito mais razão isso deverá ocorrer nas oportuni
dades e nos momentos em que entram em jogo não só os bens 
e as propriedades dessa mesma coletividade, como também, as 
vidas de seus integrantes. 

Quem ao assistir um incêndio não tremeu ante a fúria do 
fogo, êste elemento destruidor e voraz quando agindo livre
mente, sem as pêias impostas pela inteligência humana? 

Quem já não teve conhecimento da perda de grandes e pe
quenas propriedades, verdadeiramente calcinadas pelo fogo, 
deixando na miséria em poucos minutos, uma família que tenha 
dedicado uma existência inteira na formação de um próprio 
que lhe permitisse viver sem preocupações ? 

-25 -



BRIGADA GAúCHA 

Q.uem já não teve conhecimento da morte de uma pessoa 
e as vezes de uma família que não teve oportunidade de esca
par a fúria assassina do fogo ? 

Foram com êstes pensamentos que nos dirigimos ao valo
roso CORPO DE BOMBEIROS, verdadeiro orgulho da BRIGA
DA MILITAR, a fim de esclarecermos devidamente nossos lei
tores sobre as providências tomadas no oportuno sentido de 
aparelhamento técnico da Unidade, de molde a torná-la plena
mente apta no combate do seu eterno e persistente inimigo. 

Como sempre aconteceu quan
do entramos no Corpo de Bombei
ros, fomos recebidos fidalgamente 
pelo seu digno Comandante, o Ma
jor Cezário Lorandi Filho, que 
pôsto ao par de nossa intenção, 
aquieceu de nos fornecer os da
dos necessários ao cumprimento de 
nosso trabalho. 

SS disse de seu prazer em 
manter uma pequena tertúlia com 
nossa reportagem, momento em 
que poderia explanar todo seu pon
to de vista sôbre tão importante 
matéria, razão mesmo de seu tra
balho à frente do Corpo. 

Explicou-nos SS, inicialmente, 
que comandar o Corpo de Bombei
ros era uma das fáceis missões na 
Brigada Militar, pois o seu conjun
to de oficiais e a abnegação das 
praças tornava simples a expedi
ção de ordens e certo o seu cum
primento correto e eficiente. 

Dado o devido valor à essa 
afirmativa de SS passamos ime
diatamente a tratar da situação do 
Corpo em relação ao material de 
que dispõe para o combate ao fogo. 

Assim exprimiu-se nosso digno 
entrevistado : 

"0 Corpo de Bombeiros feliz
mente já tem seus problemas de
vidamente planüicados e em ple
na execução no que se refere ao 
seu aparelhamento técnico e a 
construção do seu tão decantado 
quartel central. Assim mesmo po
demos cliz.er que atualmente em 
relação aos inúmeros e~cargos que 
possúe e sua responsabilidade no 
combate ao fogo na Capital e em 

13 municípios do Rio Grande, ain
da não está aparelhado da melhor 
maneira em material e em homens. 
Possuindo uma frota de 68 via
turas e um efetivo de 806 homens, 
m cessita o Corpo mais 35 viatu
ras e 544 homens. 

Por outro lado, não pode se 
queixar o Corpo do não atendi
mento de suas necessidades pois 
no corrente ano teve um aumento 
de efetivo de homens e receoimen
to de material moderno, que vai 
especificado nesta reportagem, o 
que atesta perfeitamente do in
terêsse do Govêrno do Estado e 
da Brigada Militar, no atendimen
to dos seus pedidos. 

Também com a Egrégia As
sembléia Legislativa estamos mni
to satisfeitos, pois todo expediente 
encaminhado pelo benemérito Exe
cutivo, que trata de medidas re
ferentes ao Corpo, é tratado com 
inusitado interêss'e, . demonstrando 
suas Excias os Srs Deputados, um 
perfeito conhecime'nto do assunto e 
um especial deferimento para com 
êsse setor da defesa da coletivi
dade." 

Tratando do problema do ma
terial recebido pelo Corpo disse
nos SS que nos últimos meses me
lhorou consideràvelmente a situação 
da Unidade, neste setor, com o 
recebimento do seguinte : - três 
( 3) escadas mecânicas "Magyrus" 
de 30x2 metros e 44x2; - sete 
(7) auto-bomba tipo normal (So
comatim); - 20 lanternas de ba
teria "Waterporoow'; - 3.000 me
tros de mangueira americana "Ca
yuga"; - dois (2) auto-bombas 
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mixtos hi.dro-químicos "Ward La 
France" para tôdas as categorias 
d e incêndios, sendo que deste tipo 
siio os únicos existentes no Brasil; 
- dez (10) aparelhos respiradores 
para serviço em casos de mergu
lho, de fabricação francesa "Co
meinnhes" - três (3) uniformes 
para penetração no fogo, de amian
to aluminizado; - cento e sessen
ta ( 160) cintos ginásticos ; - tre
zentos e v inte (320) capacetes de 
bombeiros para praças; doze (12) 
lonas para resguardo de salvados; 
- um (1 ) chassis For d-F-600 para 
transformação em auto-bomba · 

Declarou-nos que as oficinas 
do Corpo, contin uando no seu tra
balho eficiente e de alta valia téc
nica, recuperou no corrente ano, 
seis (6) au to-bombas completos, 
uma (1) ambulância e dois (2) 
carros especia is para Secções . 

Do m aterial citado SS resol
veu nos indicar as qualidades dos 
principais e os m elhoram entos que 
advirão no combate ao fogo : 

"As escadas Magyrus são de 
fabricação alemã se const ituindo 
em ver dadi:·ira obra prima da en
genharia bombeirística, sendo tôda 
d, aço, com 4 ou 6 lances de esca
cb, possuindo um dispositivo de 
elevação por meio de fuso (para
fuso sem fio ), montada em chas
s~s da própria fábrica Magyrus, 
com cabine dupla, motor Diesel 
"Deutz" refrigerado a ar, esguicho 
monitor, telefone e aparelho de 
salvamento. A escada Magyrus é 
o que de mais moderno existe, ten
do neste Corpo entrado em servi
ço, com excepcionais resultados, 
mais de uma vez, não só de incên
dios como de salvamento. O seu fun
cionamento pode ser manual ou 
mecânico, como seja : Elevação, 
Inclinação, Extenção, Engaveta
mento, Giro à direita e esquerda 
e Inclinação para direita e esquer
u~. movimí1ntos êstes que podem 
ser executados simultaneamente. 
Pode ser empregada como ponte, 
guindaste ou torre de água. O 

arrear da escada é possível a 200 
graus de inclinação. Se'us corri
mões tem a mesma altura o que 
torna a subida cômoda e o saJva
mento das pessoas seguro, levando-
se- em conta o sistema nervoso, 
principalmente nos salvamentos. 
Em vista dos corrimões terem a 
mesma altura, pode-se aplicar um 
ascensor . A escada de 44 metros 
além de todo o equipamento nor
mal das de 30, têm um elevador 
destinado principalmente para o 
serviço de salvamento . 

Quanto aos auto-bombas mixto 
W ARD LA FRANCE, trata-se de 
viatura de procedência norte-ame
l"icana, construida pela Ward a 
pedido nosso, moderna e exis 
tente no Brasil apenas no nosso 
Corpo. Possui uma bomba ·centrí
fuga de dois estágios, pode1J1do 
trabalhar em série e paralelo, com 
capacidade para 500 galões por 
mi.nuto à .pressão de 150 ·libras e. 
250 galões à pressão de 250 libras . 
Tem três tanques para as diversas 
formas de incêndio : um para 
água, com capacidade para 1. 200 
litros; outro para espuma, com ca
paciààde para 120 litros; um últi
mo plitra água molhada, com capa
cidade para 40 litros . Possui ainda 

Carro escada "Magyrus", o que 
de mais moderno se conhece em 
material para combate ao fogo. 
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uma bateria de C02, constitulda 
de 4 cilindros de 75 libras cada 
um, montada transversalmente no 
chassis; um gerador elétrico de 
1 . 500, equipado com refletores de 
500 . Watt . Além do equipamento 
normal e necessário, tem grandes 
melhoramentos que lhe dão como 
consequência Uillla notável eficiên
cia no combate ao fogo : uma es
cada prolongável e desmontável; 
Esguicho para mangotinho; Escada 
dt:1 2 ganchos; Extintores; Lanter
nas portáteis; Faroletes móveis; 
Geradores ile Espuma, · de ponta; 
Esguichos neblina para água; Es
guicho canhão (monitor) e Carre
téis de mangotichos, com 150 pés, 
de l", para alta pressão. 

Já os auto-bombas tipo nor
mal SOCOMATIM, tratando-se de 
uma viatura nacional, cuja fábrica 
está instalada nesta capital, úni
ca no gênero no Brasil, possui uma 
bomba centrífuga tôda de bronze, 
de 2 estágios, com capacidade pa
ra 500 galões por minutos, à pres
são de 150 libras, tendo um tanque 
para água com capacidade para 
3 . 000 litros . Êste tipo de viatura 
vem sendo utilizado pelo Corpo 
há muitos anos e acha-se equipado 
com material Standard de extin
ção de incêndios; tipo padrão do 
Corpo . 

Um dos setores de trabalho 
mais anônimo do Corpo de Bom
beiros é o de salvamento n 'água, 
como o trabalho de afogamentos, 
naufrágios de embarcações etc etc. 
Para êste setor no seu aperfeiçoa
mento foram r ecebidos 10 aparê
lhos "Comeinnhes" tipo G . C . 47 
de funcionamento anfíbio. F:ste a
parêlho permite sem fadiga suple
mentar ao organismo, sem regula
gem inicial, tanto viver, trabalhar, 
como combater em atmosfera 
irrespirável ou intevir instantânea
mente e com tôda a segu,rança, tan
te em água doce como ~m água 
salgada, para o salvamento de afo
gados ou .qualquer outro Sterviço 
necesSário. Trata-se de um aparê
lho isolado a ar comprimido e de 
circuito aberto . Sob o ponto de 

L.1 
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vista da função respiratória a pes
soa que se serve deste aparêlho se 
encontra nas condições naturais de 
vida : é o ar puro, dosndo a uma 
pressão conveniente, que chega aos 
pulmões. O ciclo respiratório da 
pessoa é respeitado f! conservado 
em todos os seus mínimos deta
lhes . O ar viciado é expulso logo 
após cada expiração." 

Após termos obtido as infor
mações genéricas da situação do 
Cor po, atualmente, em razão dos 
seus encargos, tanto em viaturas 
como em seu efetivo em homens, 
após também termos obtido as in
formações sôbre as últimas aquisi
ções em material, achamos que 
nossos leitores gostariam de ter 
uma idéia ou conhecimento dos fu
turos planos de aquisição de no
vos materiais. 

Mais uma vez fomos atendidos 
em nossa pretenção e obtivemos a 
seguinte resposta para esclareci
mento dos leitores de BRIGADA 
GAúCHA: 

"O Corpo já encaminhou ao 
Estado Maior Geral, pedido de au
mento de efetivo para o ano de 
1. 957, não para tôdas as suas ne
cessidades gerais e sim, somente, 
para completarmos as diversas Sec
ções especializadas e as Estações 
do Interior do Estado já instaladas 
e para instalar, a fim de que pos
sam f!ntrar em pleno funcionamen
to . O aumento previsto é de 382 
homens, sendo 27 oficiais e 355 
praças. No que tange a material, 
levando-se em conta o número de 
Estações no interior do Estado, as 
Secções especializadas e Estações 
a serem instaladas na Capital, foi 
prevista para o ano de 1957 a aqui
!:ição de uma escada Magyrus de 
30x2 metros, visto termos destina
do uma par a Pelotas; seis (6) au
to-bombas mixtos do tipo ultima
mente recebido ·e que se destinam 
ao interior, para tôdas as classes 
de incêndios; um (1) auto-serviço 
proteção, destinado ao Quartel Cen
tral, visto não possuirmos/ êsse' 
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tipo de viatura e que tanta falta 
tem feito; três (3) auto-bombas 
"Socomatim" e um auto-bidrante. 
O nosso serviço fluvial com as lan
chas atualmente em serviço, está 
desajustado para a época . Já so-
licitamos um crédito para que se
ja adquirida uma "lancha-bomba" 
para que possamos atender com 
eficiência tôdas as classes de in
cêndios, tanto na costa como em 
embarcações ·e ainda o serviço de 
salvamento . Com referência a ins
talação de hidrantes na Capital, 
setor dos mais deficientes e que 
tanta falta vem fazendo nos incên
dios, solicitamos verba para a ins
talação de 150 . Já no -corrente ano 
adquirimos 80 hidrantes de colu
na e 40 de caixa, que ainda não 
foram recebidos da firma fornece
dora, além do equipamento neces! 
sário para sua instalação . Para as 
Estações do interior, que se en
contram com falta de diversos ma
teriais necessários para o bom de
sempenho da profissão, solicitamos 
meios para a aquisição de : 50 
~áscaras contra gazes e de profun
didade; 5 . 000 metros de manguei-

•,·:'.::..:~~~ .. • / ~~~ ~?~?,IW~j 
-· ~as; 3. 000 --- metros d~ "éorda pàra 

aparêlhos de salvamento; 120 más
caras contra fu:maça; 5 motores bom
bas portáteis, como motor refrige
rado a ar com o respectivo equipa
mento; 30 fardamentos de amianto 
aluminizado para entrada no fogo, 
além de extintores de C02, extin
tores de pó seco, divisores, apare
lho5• de registros, curvas de liga
ção, complementos de- bronze para 
aparêlho de registro, lonas res
guardo de salvados, ge'radores de 
ponta e mais equipamentos nor
mal ." 

Cumprido nosso objetivo, nos 
r etiramos do Corpo de Bombeiros, 
com a plena convicção àe que a · 
unidade dos valorosos soldados do 
fogo, graças ao seu aparelhamento 
técnico e a capacidade de trabalho 
e eficiência de seus componentes, 
se tornará numa das mais comple
tas da América do Sul, elevando 
cada vez mais o concelto da Bri
gada Militar, como Fôrça inteira
mente voltada para o cumprimento 
de suas mais variadas missões . 
Nossos cumprimentos aos bombei
rqs da Brigada Militar 

Na foto , os ãutos-bombas SOCOMATIN, com capacidade para 
três mil litros d'água. Estes carros são o tipo padrão do Corpo 
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NO HBM-SM IJRMAZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇAO TRA-

RÃO ASSIST~NCIA E BEM ESTAR AOS QUE SOFREM . 

----------·-

A 5 de abril realizou-se no Hospital da Br igada Militar de Santa 

Maria a solenidade de ~ntrodu'?,::: º e ro?:::: C:: :c. s Irmãzinhas da Imacula

da Conceição . 
O ato revestiuse de solenidade, tendo sido desdobrado o seguin

te programa : 

As 8,45 no Gabinete do Diretor interino do Hospital, Capitão Mé

dico Dr Izidro Agostinho Gai, foi lido o boletim interno com refe

rência especial para ó ato. 

As 9,00 horas foi feita a benção das imagens e da capela, seguin

do-se Santa Missa oficiada pelo secretário geral do bispado Monsenhor 

Cordenunsi que fêz ó sermão alusivo. 

As 9,45 foi feita uma pequena r ecepção aos pre~entes, tendo sau

dado as Irmãzinhas, em nome da dir eção do nosocômio, o 2º tenente 

João Amado Réquia. 

As 10,00 horas foram visitadas as dependências do Estabelecimento. 

tendo a montagem do novo aparêlho de Raio X , despertado, em espe

cial, a atenção dos presentes . 

Entre as autoridades presentes, destacamos os Ten. Cel. Max 

Herbert Hanck , comandante da Guarnição estadual e representante do 

Sr . Comandante Ger al; Major José Carlos Menna Barreto Lampert, re

presentante do senhor Chefe do EMG; Major Otacílio de Moura Esco

bar , do 2° BC; Irm ã Arsênia das Irmãzinhas da Imaculada Conceição do 

Rio Grande do Sul; Monsenhor Cor denunsi, secr etário geral do bispado 

e r epresentante de D. Antônio Reis bispo diocesano; Monsenhor Fre

derico Didonet, cura da Catedral; além de outras autoridades civis, mi

litares e eclesiásticas, oficiais, famílias e religiosas de diver sa ordens . 

Em nome· das Irmãzinhas falou agradecendo as gentilezas o Monse
nhor Frederico Didonet . 

O Ten . Cel . Max Hanck em nome do senhor comandante geral en

cerrou as solenidades solidarizando-se com a Direção do Hospital pôr 
tão significat ivo acontecimento . 
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LOGOGRIFO EM PROSA. 

(discurso do xeque Abd-er-Rabman ao Arqueólogo inglês Layard) 
(Do livro de C. W. Ceram, "DEUSES, TúMULOS E SABIOS") 

Adaptação de Ten João Alvaro 'Machado. 

(Jotaeme. C.E.S.M.) 

"Meu pai e o PAI (1-9-4-2-5) de meu pai antes de mim abri
ram aquí as suas tendas. . . Há doze séculos que' os verdadeiros' cren
tes-Deus seja louvado, só êles possuem a verdadeira SABEDORIA 
(7-8-5-6-7-8-9) - se estabeleceram neste país, e nenhum dêles 
ouviu JAMAIS (6-3-6-7-9) falar em palácios subterrânec;>s, nem 
támpouco os que precederam. Então, eis que aparece um franco de 
u~ país, afastado mÚitos dias de viagem, vai diretamente ao lugar, 
pega dum BASTÃO (1-9-3) e traça uma linha para cá, uma linha 
para lá: "Aquí" diz êle, "está o palácio; e lá," diz êle, "está o portão ; 
e mostra- nos o que durante tôda a nossa VIDA (5-2-9) esteve sob 
os nossos pés, sem que nada soubessemos., Maravilhoso 1 Maravilhoso! 
Aprendeste isso pelos livros, por artes mâgicas ou pelos vossos profe
tas? Dí-lo, ó Bei ! Diz-me o segrêdo da SABEDORIA!" 

1 2 3 4 5 6 

-xxx-

CHARADAS 

NOVíSSIMA 

7 8 9 

Êle não estava dançando DENTRO do RíTMO; havia FALTA DE 
CONTINUIDADE . (2-3 . ) 

CASAL 

A ASSEMBLÉIA do clube foi efetuada em uma casa PERTO 
da minha . (2) 

PORTUGU2SA 

O navio tem por baixo, (2) o navio tem por cima. (2) Conceito 
UM GRANDE POVO. 
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ENIGMA POR INICIAIS - PROVÉRBIO 

Ten . João Alvaro Machado 

(Jotaeme - C.E.S .M.) 

M e E B E T A p s A 
-- - - -- -- -- -- -- -- -- -

2 3 1 3 1 2 1 2 

M. Pessoa do sexo feminino, depois da puberdade. 
C . (fig . ) Paixão, mania (por pessoa ou coisa) . 

1 2 

E. O mi na antiga notação musical usada na Inglaterra e Alemanha. 

B . (Bras.) Lâmina fina de borracha. 

E . Preposição que indica lugar, tempo, causa, etc. 
T . Completa, íntegra. 

A. A nota La na antiga notação musical, ainda usada na Inglaterra. 

P . O que numa peça de música ou de teatro compete a cada voz, 
instrumento, ou atos . 

S. Conjunção: Dado que· 
A . Encontra . 

S O LUÇÕ ES 

(oul:?Jpawy ) OUBO - a.IJBW : VS~D.DD.J.'H:Od 

O'.).UnÇ - l:?'.).unÇ : '1VSVO 
l:?pu~pl:?;) - .Ia'.J.UI : VWISSJAON 

:svav11vn o 
6 8 L 9 9 t 8 z 1 

V I J N rg: a D. 'H d 

: VSO.ld iua of~.lôoôorJ 
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\f ersa. sôbre a competência da Justiça Militar 
dos Eslados para o processo e inlgan1ento 
de ci\lis por crimes cometidos conlra militar 
e1n ser\liço de p o 1 i e i ame n to ostensivo. 

Dr. CLIO FIORI DRUCK 
Juiz Togado da J M E. 

Como "Fôrças Auxiliares"", no Sistema de De-. 

fesa Nacional, são, as Polícias Militares, a RESER

VA ATIVA do Exército, dinamizada na tarefa cons

titucional da manutenção da ordem nos Estados, 

com indeclinável característica militar. Subordinação 

à autoridade civil atravez dos órgãos da hierarquia. 

A qualidade própria de •militar dos integrantes 

das milfcü:s estaduais, para o serviço de policia· 

mento, em face das prescrições dos artigos 182, §§ 

3.0 e 4.0 , e 183 da Constituição Federal. 

• - Habeas-corpus denegado. 
- A natureza da função ihilitar, de que tra

ta o artigo 6.0 , III, letra "d'', do Código 
Penal Militar, se énuncia nas leis e nos re
gulamentos militares. 

- Compete à Justiça Militar do Estado o 
processo e julgamento dos delitos em que 
sejam indiciados elementos civis, quando 
cometidos contra militar da Brigada em 
policiamento ostensivo, porque, pelas cir
cunstâncias especiais que envolvem a de
terminação criminosa, se estabelece a cer
teza de que o agente do ilícito penal ti-
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nha razões para saber que a vítima, sen
do militar, se achava no desempenho de 
sua função. 
O crime assim cometido ataca a fôrça mo
ral e a fôrça material da corporação mi
litar, importando numa lesão de interêsse 
militar digno de particular tutela. 

Vistos . 

O advogado Antônio Leite de Souza impetra ordem de "habeas
corpus" em favor dos civis Walter Silveira Gomes, Horácio Gomes 
da Silveira, Florício Geraldo Antunes e Walter Gomes, alegando so
frerem êles constrangimento na sua liberdade pelo fato de haver o 
dr. Auditor recebido a denúncia articulada pelo dr. Promotor Mili
ta<· de primeira e ·de segunda instância, totalmente autônoma, na 
Código Penal Militar (ferimentos) na pessoa do soldado Sérgio Mar· 
ques Duarte, da Brigada Militar do Estado . 

. O fato d eli ,vc~,o imputado aos pacientes ocorreu num comércio 
de carreiras no município de Piratiní, estando o soldado Sérgio em 
serviço de patrulha de policiamento civil. Sustenta, por isso, o im
petrante, que o processo e julgamento dos pacientes foge à compe
tência da Justiça Militar, devendo ser aforado na Justiça Comum. 
Não há como entender de forma diversa, em face do que dispõe o 
artigo 6° do Código Penal Militar. 

E prossegue : 

O único dispositivo que tornaria possível considerar o de
"lito atribuído aos pacientes, como militar, e, portanto, com
"petente a Justiça Militar para processá-los e julgá-los, seria 
"a alínea "d" do inciso III do já citado artigo 6º. 
" Mas, para tanto, também seria necessário que o soldado 
"Sérgio - vítima dos pacientes - estivesse, no momento em 
"que ocorreu o delito, em FUNÇÃO DE NATUREZA MILITAR. 
'" E foi justamente o que não ocorreu. A função exercida 
"pelo scld. Sérgio era de POLICIAMENTO CIVIL." 

Transcreve, em seu prol, a ementa de vários acórdãos do Supre
mo Tribunal Federal, colhidos na secção de "Jurisprudência Resumi
da" da Revista Forense, volume 127, pag. 534; volume 131, pag>. 537; 
volume 134, pag . 538; e volume 137, pag. 532. . 

Não bastassem - continua - os fundamentos de direito 
"e a jurisprudência invocada para alicerçar o presente pedido 
"de '%.abeas-corpus", poderia ser ainda invocado um óbice de 
"ordem constitucional à competência da Justiça Militar Esta
"dual para processar e julgar os pacientes. 

E efetivamente sustentamos esta incompetência face à 
"Constituição Estadual de 1947. ' 
" Na Carta Magna da República encontramos no art. 108, 
"a definição da competência da Justiça Militar: 

"A Justiça Militar compete processar e julgar nos cri
"mes militares definidos em lei, os militares e ás pessoas 

· "que lhes são assemelhadas. (0 grifo é do impetrante)". 
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" Até aqui falece à Justiça Militar competência para proces
"sar e julgar qualquer cidadão que não seja militar ou asseme
"lhado, ainda que o crime seja tipicamente militar e definido 
"como tal em lei. 

Mas o § 1º dêste mesmo art. 108 é que dá à Justiça Mi
"litar competência julgar e processar civis, ou melhor, pessoas 
"não assemelhadas aos militares, pois dispõe : 
" ":í!:sse fôro especial poderá estender-se aos c1v1s nos ca-
" "sos expressos em lei, para a repressão de crimes con-
" "tra a segurança externa do país ou as instituições mili

"tares." 
Acontece que a Constituição Estadual não contém dispo

"sição análoga ao § 1° do art. 108. 
" O § 30 do art. 116 - onde estão definidas as atribuições 
"da Justiça Militar do Estado, somente atribui à Justiça Mili
"tar competência para : 

" 
" 

" ... processar e julgar, nos crimes militares definidos em 
"lei, os militares da Brigada Militar e as pessoas que lhes 
"são assemelhadas." 
Como vemos, repetiram os legisladores constituintes 

"do Estado, o art. 108 da Constituição da República, mas não 
"lhe acrescentaram um parágrafo estendendo o fôro especial 
" '1.os civis nos crimes contra a "segurança externa do país ou 
"contra as instituições militares." Aliás. é intuitivo aue no 
"primeiro caso - "contra a segurança externa" - sempre à 
"Justiça Militar. Federal compete processar e julgar o fodiví
"duo. Mas já o mesmo não se dá quando o crime é contra as 
"instituições militares, e contudo, o legislador constituinte sub
" 'traiu à Justiça Militar Estadual a competência para processar 
"e jul~ar os indivíduos que não são militares nem assemelha
"dos." 

"PntPúde. ::: ss~m, demonstrada a incomoetência da Justiça Militar 
do Estado para processar e julgar os pacientes, concluindo ser evi
dente o constrangimento que êles sofrem, sujeitos a processo nulo, 
constrangimento saI\ável por via de "habeas-corpus." 

Instrui o pedido uma certidão da denúncia, do despacho de seu 
recebim~nto . e dos depoimentos dos pacientes prestados no inquéri
~o insta11r;:i.do em consequência do fato. 

R-cqu.isitadas informações à eutoridade apontada como coatora, o 
dr . Auditor as prestou a fls., fazendo juntar cópia da "parte" da 
occ.rrência e do auto de lesões corporais. Informou, outrossim, haver 
desi1m1lrlo o dia 25 do corrente para o inícic1 do sumário. 

· O dr. Procurador, em sessão, manifestou-se pela concessão . 

. Tudo examinado. 

Duas são as questões a resolver : 

a) - Exerce. o mili.tar 
!idamento civil, 

da Brigada, em servico de po
função de natureza militar ? 

Entenda-se por "voliciamento civil" a MA
NU'!'PJNÇÃO DA ORDEM CIVIL, de resvon
sab1lidade do Estado, e oue se distinaue da 
ordem militar, cuja manutenção compete à 
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União. atravez da fôrças armadas federais em 
qualquer momento e em qualq'll:er vonto do 
território nacional onde se verifique uma re
belião. O policiamento civil só pode ser feito 
vela fôrça federal à requisição do govêrno lo
cal ou mediante intervenção prevista no arti
oo 70 da Constituição. 

b) - Em caso afirmativo, tem a Justiça Militar do Es
tado competência para processar e ~ulgar os cri
mes praticados por civis contra militares da Briga
da em serviço ? 

I - A pr imeira indagação tem sido amplamente discutida nesta 
Côr te, nas várias ocasiões em que foi chamada a conceituar delitos 
cometidos por omissão nos serviços de vigilância dos presídios, a 
cargo dos Destacamentos da fôrça pública estadual. 

Ainda recentemente, em acórdão nº 718, de 21 de junho último, 
r eafi rmávamos que .a Brigada Militar do Estado não é uma corpo
r ação civil militarmente organizada, mas uma corporação militar 
constitucionalmente destinada ao serviço de policiamento civil (Const. 
Federal, art. 183; Const. Estadual, arts. 221 a 229). 

Com efeito, a Constituição de 18 de setembro de 1946 inclui as 
milícias estaduais entre as instituições permanentes que compÕE;!m as 
Fôrças ,Armadas Nacionais, das quais o Exército, a Marinha e a 
Aeronáutica constituem a essência (art. 176) . Particularizando-as 
com a denominação específica de POLfCIAS MILITARES, e as es
truturando com base na hierarquia e na disciplina, quiz a Lei 
Magna impr imir a essas corporações um cunho militar indeclinável. 
Deu, mesmo, especial ênfase ao propósito, reservando à União a 
competência legislativa para a sua organização, instru~ão, justiça e 
garantias, sôbre as quais só complementar e supletivamente podem 
legislar os Estados (Constituição Federal, art. 5°, XV, letra "f", 
e art. 6°) . 

Colhendo, aliás, a faculdade, o Estado do Rio Grande do Sul 
outorgou Estatuto próprio à sua fôrça pública, editando a Lei nº 
1. 753, de 27 de fevereiro de 1952. Nêsse diploma legislativo, denomi
nado "Estatuto da Brigada Militar", inspirado nos princ1p10s gerais 
da legislação federal, estão editados, entre outras, as seguintes de-
finições: · 

Art . 3° - Os membros da Brigada Militar formam uma 
dasse especial de servidores, denominados 
"Servidores Militares do Estado". 

Art . 63 - O exercício da atividade 
são, na Brigada Militar, 
policial militar. 

Art. 108 - Os militares da Brigada 
seguintes prerrogativas : 

específica da profis
caracteriza a função 

Militar gosam das 

a - uso das designações hierárquicas; 
b - uso privativo dos uniformes· 
c - honra e tratamento que lh~s forem devidos 

além de outras que lhes seja,m assegurada~ 
em lei ou regulamento; 
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d - julgamento em fôro especial dos delitos mili
tares (art. 108 n.a Constituição Federal). 

Reafirmando o. propósito de manter, no policiamento ostensivo, 
o r.aráter militar que a Constituição Federal expressamente formu
la o Estado deu estrutura aos serviços de segurança, atravez da Lei nº 2. 027 de 3 de janeiro de 1953, na qual, reorganizando a Po
lícia CiJil, institui a Divisão de Polícia Militar, (art. 73 e seguin
tes). , junto à Chefia de Polícia, como órgão de ligação entre esta 
e o Comando da Brigada Militar. O Decreto nº 6. 078, de 16 de maio 
de 1955, regulamentou os serviços da Divisão de Polícia Mihtar. N~s
\e Regulamento está expresso: 

Art. 2º - A D. P. M. tem por finalidade a supervisão e 
fiscalização dos serviços policiais afetos aos 
Destacamentos da Brigada Militar empregados 
nos serviços de segurança pública do Estado. 

De acôrdo com êsse diploma, a Divisão de Policia Militar 
é chefiada por um oficial superior da Brigada, auxiliado por Asses
sores Regionais, também oficiais, e por uma Diretoria de Desta
camentos. 

Entre as atribuições do Diretor da D.P.M. , do Diret9r da Di
retoria de Destacamentos e dos Assessores Regionais, definidas nos 
arts. 8,9 e 10, figuram as seguintes, pelas quais se fixa o ina1ienável 
cunho 'militar do policiamento civil pela Brigada: 

- Manter o Chefe de Polícia a par das possibilidades da 
Brigada Militar, quanto ao policiamento; 

_..- Estar em condições de informar ao Chefe de Po"licia 
sôbre pessoal, material e possibilidades ,dos Destaca-
r<J.entos· .,,,-

- Inform~r o Comandante Geral da Brigada Militar, das 
necessidades do policiamento; 

- Estar ao par das necessidades de policiamento para su
prir tais necessidades; 

- Solucionar questões surgidas nos serviços de policia-
mento dos Destacamentos; · 

- Elaborar normas e instruções para maior eficiência 
do serviço de policiamento executado por elementos 
da Brigada Militar, submetendo-as à aprovação das 
autoridades competentes; 
Estudar continuamente as necessidades de efetivo dos 
Destacamentos, em face dos fatores que influem no 
policiamento; 
~rientar e fiscalizar diretamente os serviços de poli
ciamento dos Destacamentos da Capital. 

Fin~l~ente, ~o Regulamento do Serviço de Po iciamento da Bri
gada Militar, estao consignadas estas expressivas definições : 

Art. 1° - A Brigada Militar do Estado do Rio Grande 
do Sul, iz:stituida para a segurança interna e 
manutençao da ordem no Estado, é organiza
da com base na hierarquia e disciplina, é cOn· 
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siderada Fôrça Auxiliar, Reserva do Exército 
Nacional, nos têrmos das Constituições Fe
deral e Estadual. 

Art. 2º .:_ Como corporação Policial-Militar, em face dos 
dispositivos constitucionais, no que concerne à 
ordem e à segurança do Estado, compete à 
Brigada Militar : 

I - Garantir o cumprimento da Lei, a segurança 
das instituições e o exercício dos Poderes 
constitucionais; 

II - Exercer a função de vigilância e garantia da 
ordem pública, executando o serviço de poli
ciamento ostensivo-preventivo, em todo o ter
ritório do Estado; 

III - Tomar as providências de caráter repressivo, 
em caso de perturbação da ordem pública; 

IV - Atender às requisições de autoridades da Po
lícia Judiciária; 

V - Atender às requisições dos Tribunais e Juízes 
para a execução de suas decisões. 

Art. 3º - No exercício das atribuições mencionadas no 
artigo anterior, a Brigada Militar empregará 
o efet'ivo necessário, bem como os meios ma
teriais de que dispuser, a juízo do Govêrno e 
na conformidade da legi~lação vigente.' 

Art. 4º - Os elementos da Brigada Militar são conside-
• derados permanentemente em serviço policial. 

Por êsse Regulamento os serviços policiais confiados à Brigada 
MiEta!· são supervisionados, pessoalmente, · pelo Comandante Geral 
(art. 5°), secundado pelo Chefe do Estado Maior Geral (art. 6°), 

( tendo como órgãos executivos os Comandos das Unidades (art. 10º), 
os Assessôres Regionais (art. 13º) e os Comandantes de Destacamen
tos (art. 14°), a êstes se atribuindo entre outras funções, as seguintes: 

Art. 14 - Ao Comandante de Destacamento, responsável 
pelo serviço policial, pela disciplina, adminis
ção e instrução do Destacamento, além do es
tabelecidos em outros regulamentos, compete 

mais ·o seguinte : 1 

1) Elaborar o "Plano de Policiamento" do Municí
pio, no que diz respeito ao seu Destacamen
to, dispondo os integrantes do Destacamento 
de maneira a prevenir, realmente, perturba
ções da ordem, fazendo prévio entendimento 
com o Delegado de Polícia; 

2) .... ; 3) - .... ; 4) - .... ; 

5) - Atender, com a máxima brevidade, as solici
tações e requisições, escritas ou verbais, do 
Delegado de Polícia, de praças para a exe
cução dos serviços de polícia repressiva. 
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Verifica-se, assim, que, tanto por definição constit~?ional, corll:o 
por disposições expressas de leis complementares, o militar da Bri
gada tem quali(lade própria de militar para as fm_ições policiais,_ qua
lidade essa de que se investe pelo fato de seu alistamento ou incor
poração (Estatuto, artigo 2). Essa qualidade é que o distingue do 
servidor civil integrante da carreira policial, bem como do "guarda
de-trânsito" êste último pertencente a corporação intrinsecamente 
civil apesar' das insígnias e uniformes, usados com a finalidade, ex
clusiva, de identificação pública e sumária . 

Como decorrência da incorporação ou engajamento, cria-se um 
vínculo "sui generis", pelo qual o militar fica sujeito a ~veros pre
ceitos formais de subordinação e disciplina, preceitos êsses ·que se 
enunciam em leis e regulamentos especiais, porque é essencialmen
te neles que se aasenta a razão de ser e a dinâmica das Fôrças Ar
madas. Essa subordinação é essa disciplina, ínsitas na condição de 
soldado, é que vão plasmar a personalidade adequada aos imperati-
vos da farda, impondo ao profissional das armas um comportamento 
peculiar, em função do interêsse militar, sempre presente onde quer 
aue atue o militar em serviço . . É por isso, e porque o crime cometi
do pelo militar em serviço compromete a ordem administrativa mi
litar, que se lhe dá fôro especial (Código Penal Militar, art. 6°, II, 
letra c) , considerando-se que a lesão do interêsse social comum se 
caracteriza aí pela contemporânea lesão do interêsse militar (MAN
ZINI, Diritto Penale, pag. 11; ESMERALDINO BANDEIRA, Direi-
to Penal Militar Brasileiro, 1º volume, pag . 116). · 

Dentro da estrutura constitucional vigente nenhuma distinção 
pode ser feita entre o militar do Exército, da Marinha ou da Aero
náutica e o militar da Brigada Militar do Estado, como sujeito ativo 
ou passivo de delito. Assim como se afora na Justiça Militar o cri
me cometido por aquêles, quando em. serviço ordinário de guarda 
a edifícios públicos federais ou em serviço extraordinário de re
fôrço ao policiamento estadual, (reclamado, reiteradamente, por oca
sião de greves ou de agitações do ânimo popular), haverá de se dar 
fôro especial ao militar da Brigada Militar do Estado, quando pro
cessado por delito praticado em serviço de guarda a edifícios públi
cos estaduais, aos presídios, aos portos, e de policiamento preventivo 
e repressivo, na manutenção da ordem civil, mesmo porque tais ser
viços se incluem entre os pressupostos constitucionais das milícias 
em tempo de paz, para as quais a Carta Magna institui Justiça espe
cial irrecusável (art . 124, XII). 

Ora, os delitos praticados pelos militares da Brigada quando no 
exercício da função policial-militar, que caracteriza a ~tividade es
pecífica do funcionár io militar do Estado, são delitos que afetam o 
dever, a disciplina e a obediência do soldado, a quem se confia, como 
soldado, a tarefa constitucional da segurança interna e da manuten
ção da ordem . 

Subtrair à Justiça Militar do Estado o processo e julgamento 
dêss~s ,d~litos, impo~tar~a em negar a própria razão histórica, políti
ca, Jund1ca e constituc10nal ·da sua existência (Const . Federal, art . 
108 e H, e art. 124, XII; Const. Estadual, art. 116 e §§; Dec. Lei Esta
dual nº 559, de 2 de junho de 1944, que r eorganiza a J. M . E.) . 

É verdade que, na história jurisprudencial brasileira, tem havi
d~ .uma certa in~egurança na conceituação dos crimes cometidos por 
militares estaduais em serviço . As. oscilações se devem menos à subs-
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tância do problema do que à 1!1Í!lgua de ~upr:ime~tos _legislativos focais 
que complementem as disposiçoes constitucionais vigentes. Cham8:do 
a dirimir conflitos de jurisdição, no regime de 10 de nqvembro, e, am
da no atual, e Colendo Supremo Tribunal Federal, depois de uma su
ce~siva linha de acórdãos em sentido contrário -- com robustos votos 
vencidos aos Exmos. Srs. Ministr-0s Orozimbo Nonato, Hahnemann 
Guimarães Barros Barreto Aníbal Freire, Afrânio Costa, Abner 
Vasconcelo's e Nelson Hung~ia, alternados, vez que outras por deci
são favorável à Justiça Militar, por acidental composição das Egré
gias Turmas - parece ter-se fixado no reconhecimento definiti
vo db caráter militar do crime praticado em serviço, por integrante 
das fôrças públicas dos Estados, conforme se vê do acórdãq proferi
do no Conflito de Jurisdição n° 1.975, dêste Estado, de 26 de junho 
de 1952. 

Em nenhuma vez, porém, o problema da conceituação do cará
ter militar da função se debateu com maior clareza do que no jul
gamento de "habeas-corpus" nº 30. '362, de 23 de junho de 1943, de que 
foi relator o eminente Ministro Ribeiro da Costa, e cujas notas ta
quigráficas estão reproduzidas na Revista dos Tribunais, vol. 185, 
pag. 477 e seguintes. . 

Embora discordantes em detalhes e desconciliados na decisória, 
todos os integrantes do plenário excelso, sem exceção de nenhum, 
estiveram acordes num ponto: o de que A NATUREZA MILITAR 
DA FUNCÃO SE ENUNCIA NA LEI E NOS REGULAMEN'POS 
MILITARES. Daí por que só caracterizam como militar o delito, nas 
hipóteses do art. 6°, II, letra e, e III, letra d, quando o sujeito ativo 
ou passivo do crime esteja no exercício de sua função específica, co
mo ·tal expressamente definida em lei. 

Ora, a Constituição Federal dá às fôrças públicas dos Estados a 
categoria específica de POLíCIAS MILITARES. Por sua parte, a 
Constituição Estadual atribui à Brigada Militar a tarefa de policia
mento, estruturando-a, para isso, à base da disciplina e da hierar
quia, que são os fundamentos das corporações armadas nacionais, das 
quais ela faz -parte integrante, como fôrça auxiliar (Const. Federal, 
art. 183). A Lei Orgânica da Brigada Militar d~ Rio Grande do Sul, 
ademais, conceitua como "função policial militar" a atividade espe
cüica do profissional das armas, alistado ou incorporado à milícia. 
A lei de Organização Policfal do Estado e seus Regulamentos atri
buem à Brigada Militar o policiamento total do Estado, consideran
do que os seus integrantes estão "'permanentemente em serviço poli
cial-militar." 

Ao contrário do que sustenta o impetrante, os Destacamentos 
policiais-militares da Brigada não estão subordinados ao Delegado 
de Polícia, ou à sua disposição . Êles .o estão, em têrmos, como tô
da a fôrça armada se subordina ao poder civil, numa República e 
numa Democracia Constitucional, sem que com isso perca a sua ca
racterística militar, como se vê dos dispositivos legais e regulamen
tares citados. Nos exatos têrmos em que o Exército a Marinha e a 
Aeronáutica se sujeitam à autoridade civil, atrave~ dos órgão!; de 
sua própria hierarquia. 

~ão f~r~ assim, como haveria de se harmonizar o exercício da 
f~nçao pohc~al. c9m os preceitos · taxativos. dos artigos 182, §§ 30 e 
~ , da Conshtmçao Federal e 228 da Constituição Estadual que ina
tivam e mandam agrE:gar o militar que venha a exercer' qualquer 
cargo ou função extranha à carreira? 
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Art. 182, § 3º : O militar em atividade que aceitar cargo 
público permanente extranho à sua carr~ir~, 
será transferido para a reserva, com os d1re1-
tos e devere.s definidos em lei. 

Art. 182 § 4º : O militar em atividade que aceitar cargo 
público temporário, eletivo ou não, será agre
gado ao respectivo quadro e somente contará 
tempo para promoção por antiguidade, trans
rência para a reserva ou reforma. Depois de 
8 anos de afastamento, contínuos ou não, se• 
rá transferido, na forma da lei, para a reser
va, sem prejuízo da contagem de tempo para 
a reforma. 

Foi por isso, - porque os militares da Brigada estão permanen
temente em serviço policial, como inerência de sua própria condição 
de militar, - que a Constituição Estadual organizou a Justiça MV.i
t ar de primeira e de segunda instância. totalmente aotônoma, na 
estrutura do Poder Judiciário do Estado (arts. 105, II e V, 116 e §§). 
Como, pois, se aforarem na Justiça ordinária os delitos praticados 
em função policial pelos miltares da Brigada, sem ofender o siste
ma constitucional e legal do Estado, instituído nos extritos moldes 
da Constituição Federal? Sem que se proclame, enfim, a inutilidade 
e a inoperância de todo um organismo judiciário por falta de .objeto? 

Não se trata de uma justiça de exceção, mas de uma justiça cri
minal especial, a que se sujeitam os militares do Estado nos crimes 
cometidos no serviço de policiamento, específico de sua condição de 
soldados, serviço que exercem porque são soldados. Essa justiça es
pecial é peculiar à condição do soldado: útil à sua formação, e, por 
isso mesmo, irrecusável para os integrantes das milícias estadu

. ais, os quais, quando exercendo o policiamento, e pôr isso mesmo, 
não podem, e não devem despojar-se da condição de militar. 

As fôrças policiais militares dos Estados, notadamente as dos 
Estados de fronteira, precisam conservar o caráter essencialmente 
militar que a Constituição Federal lhes outorga, sob pena de elas 
perderem o sentido de sua exata posição no arcabouço da defesa 
nacional, como a reserva ativa do Exército. Pois êsse caráter esta
rá comprometido se, no desempenho da sua função específica, os 
militares estaduais perderem aquilo que· é mais peculiar ao militar: 
a justiça especial para os crimes porventura cometidos no exercício 
da função. 

II - Estabelecido, assim, que o militar da Brigada, em serviço 
de policiamento, exerce função de natureza militar, como tal defi
nida na Constituição e nas lei especiais que a complementam, res
ta decidir se a Justiça Militar do Estado tem competência para jul
gar os crimes praticados por civis contra militares da Brigada em 
serviço, previstos no Código Penal Militar, art. 6º, III, letra d . 

O impetrante nega essa competência. É que, permitindo a Cons
tituição Federal que o fôro militar se extenda aos civis em casos ex
pressos em lei, a Carta Estadual de 1947 atribui à Justiça Militar do 
Estado competência para julgar os militares da Brigada e as pessoas 
que lhes são assemelhados, (art. 116, § 3°), sem se referir aos civis 
não assemelhados. Subtraiu, assim, no seu entender, à ínstância es
pecial, a jurisdição sôbre delitos praticados por paisanos, embora 
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definidos em lei como crimes militares, quais sejam os praticados 
contra a administração militar ou contra militar em serviço especí
fico de sua função (Código Penal Militar, art. 6°, III, letras a, b,. e, d). 

Não repetindo, contudo, no texto local, o § 1° do _artigo 10~ da 
Constituição Federal, o constituinte estadual, nem por isso exclm da 
jurisdição especial os civis que hajam cometido crime militar, 
pelo simples fato de que a própria omissão da Justiça Militar não 
importaria em prescindí-la para o julgamento dos crimes militares 
definidos no Código Penal Militar. Ainda que a Constituição do Rio 
Grande do Sul não houvesse feito qualquer referência à Justiça Mi
litar - como aliás acontece com a maioria das Cartas Estaduais, -
ela existiria e funcionaria , como um imperativo do sist!'!ma consti
tucional vigente, pelo qual a União legisla sôbre a sua organização 
e atribuições entre as quais se inclui a de processar e julgar os civis 
pelos crimes definidos como militares (Código da Justiça Militar, 
art. 88, letra i) . 

De resto, o § 1º do art. 108 da Constituição Federal não havia 
que ser copiado, porque, contém uma permissão outorgada à lei or
dinária, do domínio exclusivo da União, qual seja a faculdade de 
definir crimes e lhes estabelecer processo de julgamento (art. 5, XV, 
letras a). E o Dec.-Lei n° 510, de 22 de junho de 1938, que "regula 
o processo e julgamento dos civis em fôro militar", com inteira vi
gência, manda expressamente aplicar-se às Polícias Militan;s dos 
Estados. 

O Código Penal Militar enumera como militar o crime impu
tado aos pacientes eis que são denunciados por haverem agredido o 
soldado Sérgio Marques Duarte quando êste em serviço de patrulha 
policial-militar (art. 6°, III

0 
letra d). E o faz porque o delito prati

cado em tais circunstâncias, na concepção legal, ataca, diretamente, 
a fôrça moral e a fôrça material da corporação militar, importando 
numa lesão de iriterêsse militar digno de particular tutela (Revista 

Forense, vol. 139, pag. 89). Sobretudo quando, - como particula
riza o Ministro Ribeiro da Costa, no julgamento do "habeas-corpus" 
n° 30. 362, antes aludido - sobretudo quando se estabeleça, na ação 
delituosa praticada por civil, a certeza de que êste pelas circunstân
cias especiais que envolvem a determinação criminosa, tinha razões 
para saber que a vítima, sendo militar, se achava no desempenho de 
sua função : 

"Visa, sem dúvida, a alínea "d" do nº III do artigo 6º do Có
"digo Penal Militar, resguardar o militar em função de natu
"'reza militar, ainda que fora do lugar sujeito à administra
"ção :militar, passando, em circustâncias especiais os crimes 
"previstos no Código Penal Comum a ser consider~dos milita
::r es, ~e:ido em v~sta, neste caso, ~ pessoa da vítima, pela sua 
cond1çao de m1lltar, e pela funçao específica que exerce na 

"ocasião em que o crime é_ perpetrado ." 

· Po~ essas razões, a~ordam, unanimemente, os juízes da Côrte de 
Apel~çao da Ju~tiça M1lltar, em negar a ordem impetrada, para que 
p;oss1ga o sumario perante a Auditoria Militar do Estado, que é 0 
foro compet~nte par a proce~sar e julgar os delitos de que sejam 
a~usados c1y1~, quando cometidos contra militílr da Brigada em fun
çao de pollciamento ostensivo. 
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Comentários 
,Desporli\los 

-- Potiguara Freire -
J \J Ten Conv 

os DlZ .\IEl uon .s 
1\ li elas do mundo 

10.000 m rasos 

e 

400 metros ra!'os 

10.000 l\letros :Rasos 

TEMPO NOMES 

28:54"2 E mil Zatopeck 
28:59"2 Wladimir Kuz 
29:02"8 J oszef Kovacs 

( Checoslosláquia) 
(Rússia) 

(Í;Iungría) 
29:10"6 Alexandre Anufrijew (Rússia) 
29:14"6 Iwan Tschernjawskij (Rússia) 
29:17"2 Gordon Pirie (Inglaterra) 
29:21"4 Kenneth N orris (Inglaterra) 
29:23"0 J arzy Chromik (Polônia) 
29:23"8 Valter Nystrom (Suécia) 
29:24"8 Herbert Schade (Alemanha) 

400 l\letros Rasos : 

45"4 - Louis Jones (USA) 
45"8 George Roden (Jamaica) 
45"9 Herbert Me Kenley (Jamaica) 
46"0 Grover Klemmer (USA) 
46"0 Rudolf Harbig (Alemanha) 
46"1 Archie Williams (USA) 
46"2 Wiliam Carr (USA) 
47"0 Emerson Spencer (USA) 
47"4 James Meredith (USA) 
47"6 Eric Liddell (Inglaterra) 
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DATAS 

1-6-54 
3-10-55 
24-9-55 
20-5-55 

10-55 
3-9-53 

12-10-55 
25-10-55 

14-9-52 
14-9-52 

17-3-55 
22-8-50 

2-7-48 
29-6-41 
12-8-39 
19-6-36 
5-8-32 

12-5-28 
27-5-26 
12-7-24 



célebres utletas brigadlanos 
- A BRIGADA MILITAR TÊM CONTRIBUIDO com gran

des atletas para o despoPto brasileiro. Wolmí das Missões Bo
corní, foi pctr muitos anos o recordista dos 200 metros rasos 
do Estado; João Alcina Junior, ex-soldado do Centro de Ins
trução Militar, lá pelo ano de 1934, foi uma das melhores mar
cas das nossas corridas rasas e Ghegou a recorde dos 400 me
tros; Egydio Bitencourt, vestindo a camiseta do Esporte Clu-
be Cruzeiro, desta capital, nunca deu folga ao cronometro, e 
como corredor de fundo tinhamas Rivaldino Maia. No futebol 
revelamos Maiones, que atuou pelo Fluminense do Rio e In
ternacional desta capital; Geraldo, um médio de notáveis qua
lidades que fez parte do quadro do América da Capital Fede
ral. Ambos eram soldados do 2º RC, sediado em Livramento. 

A equipe de futebol do 2° RC -

integrada por Neves, Aristótele_:;, Poti· 

guara, Palm, Miones, Galo, Chico. Cor· 

rêa, Rosa, Geraldo, Odarico, José Soa· 

res, Jcstigarribla, Arqnlbaldo e Alce

biades. 

O famoso Botafogo, um dos "grandes" do futebol carioca, 
possuiu em suas fileiras Osvaldo A vila aquêle preto que fez é
poca no futebol brasileiro. Foi centro-médio da Seleção Gaú
cha e um dos integrantes do "Rôlo Compressor" (Internacional) 
cuja equipe incluía cabo Ruí Paredes, o celebre "Motorzinho". 
Duas glórias do futebol gaúcho e brasileiro. A vila e "Motor
zinho" pertenciam, respectivamente, ao 4° BC, sediado em Pe
lotas, e ao 1° BC, desta capital. Dizem, entretanto, que o mais 
espetacular craque brigadiano foi "Polaco'', um meia esquerda 
que pertencia ao quadro de praças do 3º RC (Passo Fundo). 
Em 1936 apreciamos de perto as suas performances. Era de fa
to um espetáculo. Tivesse surgido hoje, estaria rico. Também, 
o 1° RC (Santa Maria) revelou Zeno, um centro-médio como 
poucos. Ainda no 2° RC surgiu o famosissimo centro-avante 
Galo, um terror nos dribles e um dos mais respeitados craques 
dos campos da fronteira. Os uruguaios da cidade de Rivera, o 
chamavam "El fenomeno Gajo". Além de outros, pode-se ci
tar Laxixa. Quem não conheceu um dos melhores médios que 
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possuiu o Grêmio Portoalegrense? Foi, com Noronha e Luiz 
Carvalho, o maior espetáculo daquele celébre encontro Grêmio 
x Independiente de Bueno Aíres. Militavam no quadro porte
nho astros como Sastre, :Erico, Leguiszamon, Bello, Coleta, Ma
ril Dela Mata Sorrilla e outros famosos do futebol sul ameri
ca{,o. Os gaú~hos venceram por 2 à 1 e Laxixa surgiu como 
dos melhores .em campo . Pertencia ao· quadro de praças da 
Companhia de Administração, desta capital, e surgiu no Flu
minense da cidade de Livramento. Encerrou sua carreira de 
craque consumado no Botafogo do Rio. 

E para fechar com chave de ouro esta citação dos célebres 
atletas brigadianos, muitos dos quais ainda vivem na lembran
ça de todos os nossos esportistas, vamos deixar muitos de lado, 
como o grande centro-médio Mascaranhas, ex-soldado do C.I.M., 
para apresentar uma das maiores glórias ·ao futebol brasileiro, 
filho autêntico da nossa Fôrça. Eis o homem : Osmar For
tes Barcellos, ex-soldado armeiro d.o Serviço de Intendência e 
para o futebol mundial : TESOURINHA ! Desnecessário se 
torna comentarmos as decantadas qualida?-es dêsse fabuloso jo-

... . Equipes do 2º RC campeãs de fu

tebol, voleibol e basquete da Brigada 

Militai'. É de se notar os troféus mag

níficos conquistados na campanha es· 

pol'tiva . 

gador, pois tôda -a crônica mundial já foi farta na apreciação 
das performances do grande mestre Tesourinha . Aqui uma 
pergunta só nos cabe fazer aos nossos leitores, lembram-se 
daquele ataque formado por Tesourinha, Zizinho, Heleno, Jair 
e Ademir ? E dizer-se que com êsses astros não nos foi pos
sível conquistar um Campeonato do Mundo! Problemas, meus 
velhos . Problemas, de que o nosso querido País está cheio . 

- A COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO foi a primeira 
unidade a conquistàr o título de Campeã da Brigada Militar, 
em certamem destinado ás praças . Isso foi no ano de 1938 e o 
quadro orientado técnicamente pelo então Tenente Anselmo Pi
va, hoje cel da reserva, formava assim : Maria - Mesquita -

, Armand9 - André - Laxixa - Pita I - Cabo Velho - Po
lícia - Marques - Soelcí - Pita II . 
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Cap Helio Moro MARIANTE 

O HOSPITAL D~ P~RTO At~GH~ 
Fugindo, um pouco, às finalidades desta pagma, vou fazer um 

pequeno comentário a respeito dos primórdios do Hospital de Pôrto 
Alegre. 

O Esbôço Histórico, do saudoso major Miguel Pereira, diz que..: 

"Desde muitos anos as praças da fôrça policial do 
Rio GrlJ,nde, eram, mediante acôrdo com a administração 
da Santa Casa de Misericórdia, tratadas nas enfermarias 
deste pio estabelecimento, em promiscuidade com os in
digentes ali recolhidos . Embora contribuisse o erário pú
blico com avultada soma e os nossos doentes peirdessem 
a etapa em favor do hospital, os compartimentos- era~ 
comuns. 

O Govêrno do Rio Grande, porém, conseguiu do res
pectivo provedor, coronel Antônio Soares de Barcelos, sa
las separadas para recolher os soldados que ficariam en
tão sob os cuidados exclusivos dos médicos da Brigada 
Militar . 

. . . . :íl::ste serviço começou a vigorar efetivamente a 24 
de Setembro, acrescido do consultório diário, aonde com
pareciam as praças enfermas, para sennn examinadas, bai
xar ao hospital ou receberem medicamentos, a fim de se 
tratar em domicílio, .quando os males eram passageiros. 

Os oficiais .que o quisessem, teriam quartos de pri
meira classe para se recolherem, conforme tudo consta da 

ordem do dia n° 47, de 23 de setembro de 1893 ." 
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Como se depreende da leitura acima, ainda não possuia nossa Fôrça, 
lá pelos idos ' de 1894, seu Hospital. 

Naquela época, as praças doentes e que não se pódiam locomover, 
eram transportadas em macas até à Santa Casa de Misericórdia, meio 
de condução êsse que oferecia um aspecto deprimente ao público, des
confôrto ao enfêrmo e canseira aos padioleiros . 

A 6 de novembro de 1902 foi, finalmente, adquirido um carro am
bulância de tração hipomóvel, para o transporte dos doentes, o que 
veio sol~cionar êsse problema . 

Até 1º de janeiro de 1907 foram os no$los doentes hospitalizados 
na Santa Casa. Desta data em deante, foi criada uma Enfermaria no 
Cristal, onde havia "um edifício destinado à hospitalização de enfer
mos de moléstias especiais, fàcilmente transmissíveis, que pudessem 
surgir epidemicamente" . 

Esta enfermaria, adaptada à nova finalidade,... foi a semente do 
nosso atual Hospital. , 

Ainda nêsse ano foi instalado um Pôsto Médico no 1° Batalhão de 
Infantaria para atender o pessoal destinado à enfermaria, bem como 
os casos que necessitassem de curativos urgentes. 

Funcionava como um posto de triagem, como dizemos agora . 
Em 21 de setembro de 1907 foi criado o cargo de cirurgião den

tista na Fôrça, sendo o lugar dado a um alferes . 

A Enfermaria do Cristal funcionou até 4 de agôsto de 1911, quan
do foi transformada em Hospital, denominação que conserva até hoje . 

Acontecimento de relevante importfjncia para o nosso estabeleci
mento hospitalar ocorreu no ano de 1911 : foram admitidas para os 
serviços do nosso nosocômio, as beneméritas Irmãs Fransciscanas que, 
até pouco tempo, ali desempenharam suas piedosas· tarefas, com eleva
do senso de humanidade e comovedora piedade cristã. 

Como remate desta despretenciosa crônica, registro aquí a criação, 
em 9 de junho de 1915, da · Enfermaria Homoeopática do Hospital da 
Brigada Militar . 

Confesso, francamente, que jamais ouvira falar da existência des
sa Enfermaria, como, também, não encontrei em.-nossos anais, o tér
mino de suas atividades. 

Assim, em pouco mais de meio século, desde as salas em promis
cuidade, na Santa Casa de Misericórdia até o nosso atual HBMPA, vêm 
sendo tratados os homens de nossa Brigada Militar, com dedicação e 
carinho . 

O próprio autor destas linhas deve a sua vida a êste Estabeleci
mento, quando foi paciente de uma melindrosa operação cirúrgica, na 
qual foi posta a prova a competência do seu corpo médico, a dedjcação 
sem limite de seus enfermeiros e funcionários e a eficiência do seu 
moderno aparelhamento hospitalar. 
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Para iniciar, não posso deixar de contar o caso daquele homem 
que era tão azarado, mas tão azarado, que no dia em que morreu, 
para o cúmulo do azar, o carro fúnebre que transportava seu ataúde 
furou um peneu. 

COISAS DE DELEGACIAS . .. 
Delegado: - Você não tem ver

gonha ! Sim senhor, todos os sábados 
na delegacia! 

Bêbado : - E o senhor que vem 
todos os dias ... 

E a moça rica perguntou insis
tente ao namorado : 

- Você casaria comigo por din}ieiro? 
- Não! Nem pense nisso! Não 

casaria por dinheiro nenhum deste 
mundo! 

Transmissão e recep-
E no túmulo daquela mulher, seu marido escreveu êste epitáfio: 
"Minhas lágrimas não lhe darão nova vida. Por isso choro!" 

-XXXXX-

ITARARÉ disse: 

~"Quem não tem calos é um desgraçado que desconhce o prazer 
de tirar os sapatos, ao chegar em casa." 
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Cnt dos UHtis asseados animais que consci<"nciosantente seus alimentos em 
se conhece r o TEIXUGO, que lava :ígm1 limpa antes <le ingerí-los. 

Em Hollywood, onde se casa e se descasa e se volta a casar com a 
facilidade que temos para beber um cópo d'água no verão, foi verda
deira a seguinte história : 

Um diretor de cinema, casado com bela artista, ao chegar em seu 
lar encontra sua espôsa nos braços de um certo ator seu amigo. Ao 
notar a surpresa do diretor, o artista foi logo dizendo : 

- Vamos com calma estudar esta situação. Tu amas tua espôsa? 
Eu também ! Então proponho que disputemos com quem ela ficará 
numa partida de "canastra". 

O diretor, acostumado a receber propostas de todos os geitos e fei
tios, raciocinou um pouco e exclamou : 

- Aceito ! Mas gostaria, se não te opõens, a acresentar mais um 
dolar. É só para dar um pequeno interesse à partida ... 

---- -- - --------

ção de uma ordem ... 



~ Soú.!t t V~briuõriu f 
AL ERGIA • • 

Pa\lor do desconhecido 
Extt·aído de um trabalho do Dr. 

H.oland H. Berg - Bacteriologista de 
New York - T ranscrito Data Vênia de 
H.evista do Br asil . 

Jones come tomates . Gosta m uito. 
Smitf\ come tomates, passa m al. 
Por quê? A resposta h onesta dos "aler
gistas" é: - nao sabemos. 

E porque êles n ão sabem, até hoje 

CAUSAS DA . ~LEI!GI 

C.O.Jme'l:-.:".f= tt 
den11;, 1 

peiYe: 
. emicl'J/11~ 
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não se descobriu uma cura definitiva 
para a alergia. Existem indivíduos que 
parecem ocasionalmente curados, m as. 
na maioria dos casos, o que se pode es
perar apenas é um certo alivio. 

A alergia é um fenômeno biológico 
,1a tural que degenerou. É o que acon
tece quando o corpo tem o seu sistema 
de proteção altamente complicado pelo 
pólem e não aceita determinadas comi
das. A causa básica dessas perturbações 
ainda intriga os médicos. 

Ser alérgico significa mostrar-se hi
persensível às coisas que se come, que 
se queira ou que se toca, coisas essas 
geralmente inofensivas. Esta sensibilida
de pode mostrar-se sob a foma de ecze
mas ou de uma outra variedade de 
sintomas. Um estado de a lergia pode 
ser adquirido em qualquer idade. Uma 
vêz desenvolvido êsse estado, novas sen
sibilidades podem surgir. Raramente 
uma alergia vem só. A asma, por ex em
plo, é frequentemente acompanhada de 
bronquite. 

Provàvelmente metade da popula
ção cio mundo é alérgica em relação a 
alguma substância, em determinados 
momentos. Um entre dez é a lérgico em ' 
estado de consultar um médico . 

NUMEROSAS TEORIAS SOBRE 
AS CAUSAS DA ALERGIA -

Existem, naturalmente, muitas teo
rias sôbre as causas da alergia . Uma 
das mais aceitáveis é a que se refere 
às mudanças químicas verificadas no 
sangue e nos tecido durante um ata
que de alergia. As pesquisas realizadas 
prometem encontrar um meio para o 
equilíbrio do corpo. Elas demonstram 
que no decurso de uma reação alé-cgica 
o corpo lança em circulação uma subs
tância química que age como elemento 
de irritação, criando os sintomas. Vá
rios químicos produziram uma histaml-

( 



Abril - 1956 V 

r.a sintética tentando imunizar a alergia 
contra êsse elemento Irritante. Entre
tanto, na prãtica, essa histamina não 
se mostrou ainda eficiente. 

NEl'IHUM TRATAMENTO CERTO-

Dietas restritivas tiveram alguma 
eficãcia. Foram recentemente, feitas 
experiências com· grande dose de vita-
mina C, mas os resultados continuam 
até agora incertos. Esta vitamina estã 
sendo usada geralmente coroo um su
plemento de outras formas de trata
m i>nto de alergia. 

Uma vêz que dez a vinte por cen
to de casos ele alergia tem reações en
dócrinas, algumas pesquisas se relacio-
nam com perturbações glandulares pri
mária do sistema endócrino. Mas estas 
pesquisas também estão baseadas ape
nas nas teorias. 

Apesar ela falta de conhecimentos 
reais sôbre as causas da alergia muitos 
novos tratamentos têm sido desenvol
vidos, uns mais eficientes que outros, 
toc;os porém, não definitivos. Muitos 
dos doentes deixam de sofrer completa-
mente, outros nunca encontram cura. 
A maioria só consegue um alívio par
cü1l. Com freqüência, doentes, coro os 
nieSffiõS" sintomas. reagem de maneira 
diversa em relação a mesma droga. 

Entre os tratamentos usados encon
t1·u n-se os mesmos produtos emprega
dos na cura da asma. 

- QUE .FAZER A RESPEITO? 

O pálido sofredor que quer saber o 
que deve fazer coro a sua alergia pre
cisa primeiro determinar a origem dos 
sintomas da doença. Vãrios métodos 
são usados para a descoberta dos sinto
mas. Um deles consiste em se injetar 
extratos dos elementos aos quais se tem 
alergia, na pele. 

Uns testes eliminatórios podem ser 
feitos pelo próprio doente sob a super
l"isão de um médico. O paciente faz 
uma lista de tôdas as comidas que in
gere diàriaroente, e quando aparecem 
os sintomas da alergia êle observa os 
alimentos que ingeriu nas últimas vin
te e quatro horas. Vai eliminando cer-
tos itens enquanto permanecem as per
turbações. Desta forma o alérgico en
contra o alimento que lhe é prejudicial. 

- QUAIS AS POSSIBILIDADES DE 
CURA -

Alergias provocadas pela simples co
mida são fáceis de evitar uma vez que 
se descobre qual o alimento que pre
judica. 

Infeliz é o doente que não respon
de a nenhum dos testes sõbre alergia . 
Há os que não se curam nem coro o 
fato de se privarem de tantas substân
cias que ficam quase sempre desfaleci
dos e os que se metem em casas à ·pro
va · de poeira ou ainda os que ficam 
num semi-isolamento. Definitivamente 
o que existe é isto - a ciência ainda 
não chegou a uma solução absoluta, 
conclusiva e curativa sôbre a alergia. 
Mas os estudos se prolongam, se desen
volvem, e passos preliminares · no ca
minho da descoberta dêsse curioso fe
nômeno patológico jã foram dados, o 
que leva a crer que dentro em breve 
a humanidade estará livre dêsse PA
VOR DO DESCONHECIDO, e a ciência 
terá ganho mais uma batalha contra 
a enfermidade. 

CAUSAS DA ALERGIA 
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Estudando Comparações 
Sílvio Deniz 

CARRETA CHIANDO É EIXO QUEIMADO! 

- A falta de graxa, resseca o eixo e provoca a queima. 
É sinal de relaxamento. - Aplica-se às cmisas feitas com des
leixo e para advertir provocadores. 

MAGRO QUE NEM CUSCO DE CARRETEIRO! 

- O cão de carreteiro sempre é magro porqiie falta ao seu 
dono o essencial para o gaúcho : a carne para churrasco. O 
carreteiro geralmente come feijão e arroz com charque . - Diz
se de pessoa ou animal fraco, ou excessivamente magro. Tam
bém de festa sem fartura. 

CURTO QUE NEM ALEGRIA DE POBRE! 

- Alegria de pobre não dura muito, - dizem. Por isso 
quando alguma coisa boa tem pequena duração, é curta como 
alegria de pobre. 

MAIS CONHECIDO DO QUE ÁS DE BARALHO EM BO.: 
LICHO ! 

- O ás dos baralhos de jôgo, nos bolichos, de tão sovado 
é sempre conhecido pelas marcas. - Aplica-se às pessoas cujos 
vícios são conhecidos . 

Também aos animais ou ainda a pessoas populares na região. 

FINO QUE NEM CABELO DE PORCO! 
- Expressão irônica, pois o cabelo de porco é grosso e 

duro. - Diz-se de pessoa grosseira, mal educada, e também de 
objetos grosseiramente fabricados, especialmente dos trançados. 
- Também já a ouvimos como referência à pele de certa mo
ça, maltratada e bexigosa . 
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HONRA CRIOULA 
Conto adaptado de um fato por 

CARLOS JONATAS SPALDING - AI. Of. 

O tal de Gomercindo era de fato um guasca de grande valor pela 
sua bravura no lombo de um bagual chucro. Grudava-se no serigote 
que nem carrapato em picanha de boi gordo. 

Certo dia, Seu Luíz, proprietário da Fazenda Rosário, obsequiou 
Gomercindo com um potrilho zaino. Animal com fama de indomável. 
Seu Luiz, no entanto, exigia como condição indispensável, que Gomer
cindo quebrasse o corincho do redomão em sua presença . 

Nosso personagem não fez muito caso da oferta. Achou que o velho 
Luíz queria fazer mofa. Até mesmo esqueceu que ganhara o pôtro . 

Meses mais tarde Gomercindo resolveu visitar um de seus primos 
. que era peão da Fazenda Rosário- Quando lá chegou, ao sauqar o pro

prietário expondo a razão de sua presença, Seu Luíz, em troça, e tal
vez para inticar, disse-lhe com fingido assombro: 

- "Buenas, indio velho! Pensei que viesse enfrenar o zaino ! 
Faz horas que o espera, ou será que lhe mete medo por acaso ? " 

- "Medo ! - grunhiu o gaúcho, ao· tempo em que um relâmpago 
fugaz orilhou em suas pupilas verdes . M<)strava seu amor próprio ferido . 

- "Medo ! " - repetiu 
brar-lhe o queixo, e em 
vessão da porteira do cur-

- "Agora mesmo vou que
pelo ! ·saltarei nêle do tra
ral !" 

E dez minutos mais tarde, Gomercindo • estava 
pendurado na trave do curral . Abriram a portei-
ra e o zaino disparou co- mo se lhe tivessem ata-
do couro cru na cola. Ao sair Gomercindo largou-se 
do travessão e acomodou- se, que nem guri em beira 

de rancho, no lombo do colhudo. Êsse, animal de poderosa 
musculatura, prendeu-se o corcovear e dar priscos de arrepiar . Gomer
cindo só lhe corria pelas paletas as chilenas de prata, no mais . 

O zaino escarvejava . Bufava. Ia se boleando, quando o guasca 
manoteou do mango de cabo de guajuvira e se botou a relhaços e sô
cos na ganacha do chucro. 

A mango, sôco e espora, levou-o pras bandas donde o velho Luíz 
assistia tudo, se abrindo que nem cordeona em baile. Bem perto dêle, 
levantou pela ultima vez o mango e grudou-lhe no meio da testa . O 
cavalo caiu como fulminado . 
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BRIGADA GA úCHA 

NÃO T .E ASSUSTA ZACARIAS! 

CHASQUE AO LUIZ CARLOS BARBOSA LESSA 

VELHO COMPANHEIRO LESSA 
NUM CHASQUE MEIO COM PRESSA 
VENHO COM · MUITA ALEGRIA 
DAR-TE A MINHA ACLAMAÇÃO 
POR TUA REALIZAÇÃO 
" NÃO TE ASSUSTA ZACARIA." 

PARA O PALCO TU TROUXESTE. 
COM TODO O SABOR AGRESTE, 
u:.vi: APARTE DO RINCÃO . 
ASSISTI ENTUSIASMADO 
O TEU TEATRO REPASSADO 
DE ARTE E DE TRADIÇÃO. 

ENCE NASTE COISA BOA 
CO:II GENTE QUE BEM ENTOA, 
O TEU JUSTO PASTOREIO 
E SE ALGO SE DESGARROU, 
NADA, EM VÉRAS, DESLUSTROU, 
O VALOR DO TEU RODEIO . 

T l! SABES QUE A PERFEIÇÃO 
TEM ALGO DE "ASSOMBRAÇÃO". 
É MUI QUEBRA E CABORTEIRA. 
REPONTAMO-LA DE PERTO, 
:IIAS ELA ESCAPA, ISTO É CERTO, 
QUER DE LAÇO OU BOLEADEIRA. 

O QUE IMPORTA É QUE TEU FEITO 
MERECE APLAUSO E RESPEITO. 
COM ARDOR E PERSISTl!:NCIA 
ABRINDE UM CAMINHO NOVO 
ENTUSIASMAS NOSSO POVO 
PELAS COISAS DA QUERl!:NCIA. 

E NESTE TEU "PELO A PELO" 
ME AFIGURAS UM SINUELO 
PUXANDO O RENASCIMENTO 
DO NOSSO TEATRO NATIVO. 
QUE SEMPRE MOSTRA UM MOTIVO 
DE REAL ENCANTAMENTO. 

DAS A MOSTRA, VELHO AMIGO. 
QUE O RIO GRANDE É ETERNO ABRIGO 
A TõDA COGITAÇÃO. 
QUE O BELO REROISMO E ARTE 
TUDO TEM A SUA PARTE 
DENTRO A NOSSA TRADIÇÃO. 

SE G UE TRAN QUILO A VIAJADA 
QUE SEMPRE TERAS POUSADA 
:-\ESTES PAGOS COMO AGORA. 
E STAS MONTADO "A PRECEITO" 
V AI SEGUINDO NESTE PLEITO 
POR :f::SSES MUNDOS A FóR4. 

V ASCO MELLO LEIRIA - Cap 

HONRA CRIOULA 

Gomercindo deu alguns passos para espichar as pernas . E, no si
lêncio que mar cou sua façanha só se escutou o ressonar de suas esporas 
nazarenas, donde corria ainda o sangue do bagual . Gomercindo diri
giu-se ao palanque onde deixara seu pingo atado. Montou sem tocar 
no estrivo, e com um sêco - "'Inté mais ver! " - despediu-se dos pre
sentes com uma saudação geral. 

- "Ei ! - gr itou Luíz "Não leva o zaino ? É seu tchê. 
Ganhou-o . .. " 

- "Obrigado Patrão - respondeu o gaúcho - Deixo-o ai. Poderá 
servir-lhe para puxar as pipas de água de volta do poço. 

E inclinando-se sôbre a cruz do cavalo, partiu batendo na marca 
rumo da porteira da estância . . . · 
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Página Feminina 

n 

l 
Vestido-manteau - Muito 

em voqa, inclusive para as es
tações estivais, são os man
teau-vestido". 

.. 

-

Êste é uma ótima sunestão 
para a tarde. Mangas raglan 
e oito botões na frente. 
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BRIGADA GAÚCHA 

A beleza feminina depende 
muitas vêzes de uma pele limpa, 
tratada, livre de cravos e espinhas. 

Para completa limpeza do ros
to, a água e sabonete não são su
ficientes. Faça uso de um bom 
creme de limpeza, retire-o com 
papel absorvente e passe tônico, a 
fim de que resulte uma boa · apa
rência para a sua pele. 

-XXX-

Você sabe que seus olhos me
r c:cem uma especial atenção, para 

que possam realçar sua aparência? 
Não convém esquecer os cuidados 
diários, a fim de mantê-los claros, 
brilhantes, e com expressão de 
juventude. 

As rugas devem ser evitadas, 
assim como o aspecto cansado que 
envelhece tanto a fisionomia das 
mulheres. Um dos cuidados que 
tôdas devem ter, é o de usar ócu-
los escuros, a fim de que a clari
dade excessiva não atinja seus 
olhos, fazendo surgir as rugas nas 
pálpebras, que tanto enfeia. 

A elegância ajustada à personalidade liga a moda como 
uma escrava de tôdas as suas imposições. Procure adaDtá-la 
à sua personalidade ao seu tipo. 

Logrará, com êsse senso do oportuno, um destacado lugar, 
pelo encanto que provávelmente emanará de sua aparência 
pessoal. 

PARA VOCÊ QUE É BOA QUITUTEIRA ... 
I 

DOCINHOS DE AMENDOIM E 
CôCO 

- Ingredientes -

250 grs. de côco ralado 
250 grs . de amendoim 
3 OVOS 

1 pitada de sal 
300 grs . de açucar 

- Como fazer -

Misture o côco com os amen
doins, ligeiramente torrados e 
moídos, os ovos, o sal e o 
açucar. 
Leve ao fogo, mexendo até en
xergar o fundo da panela. No 
dia seguinte, faça os docinhos. 
Passe-os em açucar e deixe 
secar . 

UM CABO AOS RECRUTAS 

- Pelotão, ordinário marche ! 
Todos os recrutas se põem em movimento, menos um que fica 

parado no mesmo lugar. 
- Pedaço de bôbo, diz o cabo enfurecido, por que não marchas ? 
- É porque não me chamo Pelotão, seu cabo, meu nome é Bastião ... 
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SA!CFO 
NOVOS CADETES 

Após rigorosos exames de seleção e físico, foram aprovados os se
guintes candidatos, que no dia 1° de março, incluídos, compuzeram o 
1º Ano do C .F.O. 

As boas vindas da SACFO e de BRIGADA GAúCHA aos novos 
cadetes: :Flávio Franco Vogt, Ubirajara de Sá Gomes, Antonio Varela 
Vergara, Dorval Gomes Filho, Sérgio Pereira Simões, José Betat Rosa, 
Leôncio Krás Coimbra Pércio Luiz Fernandes, Ivo da Silva, Walter de 
Oliveira Araujo, Augu~to Manoel da Silva Coelho, Jarbas Quadros da 
Silva, Plínio Ivar da Rosa, Luiz Carlos Rodrigues Cassales, Cezinando 
Antonio Martins, Walmir de Oliveira Borba, Ney da Silva Fetnandes, 
Ro.get Pacheco da Rosa, José Alfeu Monteiro de Oliveira, Alcione Bar
bosa ·da Rosa, Ziul Corrêa Pujo!, Reny Duarte da Silva, Fernando Silva 
Ferreira, Alvacyr Setembrino Flôres, Pedro Antônio Vieira, Luís Cus
tódio, Adão Elizeu de Carvalho, e Rui de Campos Soares. 

-xxx-

C . F . O . MINEIRAS & BASQUETE 

1 

Na manhã do dia 2 de feverei-
ro, a Sociedade Acadêmica do Cur-

so de Formação de Oficiais iniciou , !::i\•l:·········•· l•·········~ suas atividades esportivas de 1956, 

Encontravam-se em Pôrto Ale
gre, diversas representações femi-
ninas de basquete. Vieram dispu
tar o "Feminino de Bola ao Cesto". 

Convidadas, compareceram as 
representantes da Federação Minei
ra de Basquete, ao Quartel do 
CIM . Gostaram de nossa primeira 
exibição. 

Parelha partida contra o qua
dro dos oficiais da Escola . 

No término da peleja, na bi
bliotéca do CIM, os Departamentos 
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Social e Desportivo homenagearam 
com um coquetel as encantadoras 
visitantes . 
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BRIGADA 

-Alto, esganifrado, com o bi
gode flácido, caido dos cantos _ da 
bôca, Aloisio Bitencourt parecia um 
bagre. Seus olhos, saltados, sem 
brilho, eram os de um peixe . Tra- · 
balhava num açougue, no fim da 
linha do Partenon, onde, pontual
mente, exercia suas atividades. De 
manhã ainda escuro, de bombachas 
e botas, avental enodoado de san
gue, estava a desprender dos gan
chos quartos e costilhares que arre
meçava no cêpo, reduzindo-os a 
pedaços. Manejando a serra, ou 
esgrimindo a machadinha. assobia
va, satisfeito. 

N a q u e 1 e instante, sonhava, 
proscrito do presente que se asi
lara no passado ; Imaginava-se nu
ma estância, da qual era peão ou 
capataz, a carnear uma ovelha, de-

GAúCHA 

contemplação do tutano a escorter 
do osso recém-atorado . 

Os outros voltaram à carga: 
- Agora pensa que caracu é 

manteiga! 
- Que triperio é linguiça ... 
- Tá é cogitando de nos ofe-

recer um churrasco na estância 
dêle - caçoava um patusco conhe
cedor de seu fraco. 

As vezes, topava no ar a brin
cadeira . 
. - Como não ! . . . - aquiecia, 

mui sério - Desde já estão os ami
gos convidados prá saborearem 
um naco de carne, domingo, na 
minha fazenda. 

Chamava de fazenda o potrei
rinho, inçado de guanxumas, no 
môrro da Polícia, onde se achava 
o seu rancho; um chalé de tábuas, 

1 

GAITEIROS ·ou 
baixo dum cinamomo. Dependu
rado por uma pata a um galho, o 
animal estrebuchava, enquanto A
loisio o despojava do pelego, fa
zendo correr a faca, calcando com 
o punho matambres e pelancas pa
ra que não saissem aderidos ao 
couro. 

Os. companheiros, que lhe co
nheciam a mania, ouvindo o silvo, 
caiam-lhe no lombo, como vareJel
ras num talho : 

- Já anda o . velho Bi\a no 
mundo da lua ! 

- Tá marcando o gado. 
Velho não se considerava; qua

renta e pico, branqueando nas 
têmporas. No mais. julgava-se : 
sa de para vender, têmpera para 
ser posta à prova na ocasião pre
cisa. 

- Tchê, Bitencourt, suspende 
o apito e me alcança a chaira. 

Cortava o assobio. Alcançava 
a chaira. Atirava o osso acabado 
de serrar ao montão que servia 
de contra-peso, extasiando-se na 

CONTO DO TEN CEL 
recoberto de zinco. Na frente da 
casa, à sombra dumas goiabeiras, 
assava a carne, esperando os con
vidados. Afastada do brazeiro, ao 
abrigo dum tôldo, rodeado de ban
cos, botava a mesa, encimada por 
uma garrafa de cachaça, uma bar
riquinha de erva e os avios do 
mate. Se houvesse soalheira, tam
bém lá estavam "oreando'', as pil
chas de Aloisio - os arreios sô
bre um cavalete e, a modo de ban
deira, desfraldado, que se enfu
nava com a viração da tarde, um 
pala atado a uma taquara fincada 
no terreiro. 

De aamisa branca, remanga
gado, lenço no pescoço, chapelão, 
barbicacho ajustado ao queixo, 

· chiripá, botas, nazarenas retinindo, 
Aloisio Bitencourt encarnava a hos
pitalidade. Pena que a estragasse 
~om s?u espalhafato . Amarrado às 
~adeiras, por cima do tirador, 
~xibia um par de bolas. No cinto 
•argo, marchetado, cruzavam-se, a
trás, uma chaira e uma chavasca. 
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- Chegaram na horinha, mo- Caramba, me atendam ! 
çada ! Bandeiem o alambrado. Sou um homem do campo. Não 

O alambrado, dois fios de ara- me venham tocar pandeiro em bai
me, bambos, atados a uns postes le de gaita - e rogava, choroso, 
guenzos separava o potreiro da como um sacristão admoestando 
ru'.l· A turma (colegas do açougue, uma súcia de coroinhas safados -
amigos e conhecidos do bairro) Por amor de Deus, acabem com 
que não era lerda, atravessava a essas bobajadas ! Os "causos" cam
cêrca, a bancava-se à mesa, inves- peiros merecem mais respeito. 
tindo sôbre a cachaça. Saboreada Duma feita, formou-se um sar
a pinga; atirava-se ao assado, al- f rabulho danado, por obra e gra
catre ou costela, trazido pelo dono ça do Aloisio, enfrascado em sua 

,, da casa, que se esmerara no prepa- ideia fixa. Nessa ocasião, de fu
ro. Depois, em vez, de sobremesa, tebol passaram a debater política, 
mateava-se, para assentar o "almo- para arrelia de Bita, que não pu
ço", afirmava Aloisio. Na verde- c10ra pavonear-se à vontade. Dois 
de, para proporcionar-se ensejo de empregados do açougue, moços, a• 
contar seus "causos", peleias, tro- garram-se num bate-boca acalora
peadas, ganhadas de tirão, em que do. Coisa sem importância, entu
se enaltecia, jagando a pele, des- siasmo da idade. Tal não quis com
temeroso e altivo. Pura bravata, preender Bitencourt que embra-

PANDEIRISTAS ? 
' . 

ALFREDO JACQUES 
maEciavam os ouvintes. E êle 
prosseguia, entreverando histórias 
com tiradas, narrando fatos acon
tecidos havia trinta anos, quando 
lhe apontava o buço e não era o 
mancarrão imprestável, o bichôco 
sotrêta, a que fôra convertido pe
los sofrenaços dos maus fados, na 
carreteira da vida. O pessoal escu
tava, divertido. Não o levavam na 
farra, em consideração à sua ami
zade e, também, êle era, mesmo, 
esquentadiço. De resto, não raro, 
um mal educado, farto de tanta 
compadrada, inticava com o vizi
nho de mesa, distraindo a atenção 
dos demais. 

- Quero ver. hoje, a goleada 
que o Internacional ... 

Pronto, cozia-se a angu, arma
va-se o barulho. Como obedecendo 
a um sinal, todos, simultaneamen
te, entravam a discutir futebol. E 
Aloisio vexava-se, ressentia-se, 
"mascava o freio" até estourar, 
possesso, como se o diabo lhe en
trasse no corpo. 
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becendo, entendeu de "atropelar o 
cavalo e separar os torenas". 

S.altou do banco, puxou da cha
vasca, e se foi para cima dos dis
cutidores, insultando! 

- Me respeitem ! Isso, aqui, 
não é casa da sogra, vagabundos ! 

Interveio a turma, apaziguan
do. Aloisio, porém, dessa volta, es
tava de veneta. Embainhou o fer
ro, quebrou o chapéu à testa, plan
tando-se a sermonar os presentes. 

- Havendo tanto assunto lin
do prá um paisano se florear, char
lando, esses bocós se grudam a 
discutir besteiras. Pois eu lhes ju
ro! -- juntou as mãos, elevando o 
olhar em êxtase - Por esta luz 
que e'stá me alumiando! No dia em 
que me aparecer um grupo de ín
dios de lei, de taitas de verdade, 
que sustente comigo uma conver
sação de gaúchos que se apreciam, 
nessa hora, esvazio a guaiaca, que 
tanto me custou encher, e dou um 
churrasco, marcóta, cuja lembrança 
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BRIGADA 

NOTICIARIO DA SACFO 

GACCHA 

FESTA DOS BICHOS 

O "bichal'' teve sua festa no dia 18 de março. 
No salão do Clube Ferrapos, a bicharada apresentou um "show". 

(como não podia deixar de ser, foi PÉSSIMO!) 
Ninguém gostou das representações humorísticas . Para nós assisten

tes, foi verdadeiro drama aturar as palhaçadas dos bichos. 
Porém, coisa de "BICHO' só pode ser desta maneira ... 
A SACFO querendo que cada novo cadete ficasse com uma lem

brnçaa da festa, mandou confeccionar no Rio de Janeiro flâmulas co
memorativas ao acontecimento. Antes do ponto culmin'ante : lanche e 
reunião dançante, por ocasião do batismo, cada "BICHO" recebeu sole
nemente de seu padrinho uma flâmula de "nylon". 

Aguardamos para o próximo dia 20 de abril o tradicional Baile dos 
Novos Cadetes. "Êste a SACFO oferecerá à sociedade portoalegrense, 
apresentando, em seu decorrer, os novos cadetes de nossa legendária 
Fôrça. 

GAITEIROS OU PANDEIRISTAS? 

nunca há de se apagar da ;memória 
das gentes! 

- Será prá o dia de São Nun
ca ! - zombou, decidido, um mu
latinho, um dos moços que le ti
nha ameaçado. 

Aquilo foi fogo em rastilho. 
- Vou te ensinar a respeitar 

as caras! - vociferou Aloisio. 
E, novamente, arrancando da 

espada, avançou, arrastando as 
nazarenas, as pernas tortas, os bi
cos das botas voltados para dentro 
no jeito de um domador ·afeito à 
lida campeira, criado em lombo de 
bagual, que não déspreza cruzar 
armas, "de a pé", com o adversário. 

Mas o mulatinho, dando de 
mão a uma cherenga, parou-lhe 
parada. 

- Seu Bita, o senhor me o
fendeu, me chamando de vagabun
do . Sou um trabalhador igual aos 
outros, aqui. reunidos. Gosto de 
futebol e não tenho medo de ho
mem. Também gosto de gauchismo 
porém, segundo e conforme. Ago~ 
ra. se o senhor acredita que, re
presentando. nos agrada, tá muito 
enganado. Lhe considero, por ser 
um companheiro às direita, uma 
pe~soa decente. O resto é palha
çada. 

O final do discurso foi dito com 
) rapaz agarrado. O pessoal divi
dira-se em dois bolos, que se apres
saram em apartar os contendores. 
Aloisio Bitencourt atendeu a voz 
ela razão, na bôca dos que sujei
tavam. 

- Desculpe o moço, seu ·Bita, 
êle se sente magoado. 

Terminava o rôlo e, com êle 
a festa. Alguém fez a ponta indo
se. Outros acompanharam é, em 
brevé, a deserção completava-se. 
Só, aborrecido, desapontado consi
sigo me.smo, Aloisio 'pôsse a pas
sear debaixo das goiabeiras, matu
tando acêrca do episódio, envergo
nhado de si próprio. Entretanto 
já não pensava gauchescamente'. 
o incidente serviram-lhe de lição, 
chamando-o à realidade. 

Da rua, a gritaria dos mole
ques, disputando uma "pelada", fa
lou-lhe das coisas tais como ver
dadeiramente são e não como a 
fantasia as representa . 

- Putcha recriminou-se 
meio que rindo - Julguei o mu~ 
latinha pandeirista e não é que 
me saiu um gaiteiro experimen
tado?! ... 
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Nos dias que correm nenhuma dú
vida mais persiste sôbre o inconteste va
lor das impressões digitais. como pro
va concreta e positiva de identificação 
individual. Ninguém mais pode ter 
rest;ric:ões com relação aos fundamentos 
que garantem perenidade, a Imutabi
lidade e a variablliclacle dos desenhos 
digitais . 

Mas para que a humanidade che
gasse a essa tranquila convicção, muitos 
cientistas dispenderam energia, em ho
ras de aprofundados estudos, no senti
do de alcançarem a certeza e tornar 
conhecidos e incontestáveis êsses funda
m entos não obstante à passagem Bíbli
ca "Dens pôs nos dedos do homem um 
sêlo para tornar seus atos incon
funciíveh::". 

Fazendo um passeio mental pela 
história ela dati.loscopia vamos encon
trar como pioneiro dos estudos anatô
micos sôbre os desenhos papilares o 
anat?mico italiano Marcello Malpighi, 
1:asc1do em Bolonha, em 1629 e faleci
do, em Roma, no ano de 1694, tendo 
legado a humanidade, entre outras a 
obra"' Epistola sôbre o órgão externo 
do tacto"", que velo a público em 1664 
na cidade de Napoles. Além de especiaÍ 
atPn~ão ao exame e estudo dos dese
nh~s papilares. dispensou particular in
teresse ao exame dos canais sudoripa
ros. salientando: "Analisando a extre
midade do dedo, observo !numeras li
nhas dispostas quase em círculo ou em 
espiral. Por fim examina as mãos em 

Compilação do Major B ar r os Mar tins 
Professor d o CAO e CTPO 

cujas palmas há linhas que descrevem 
variadas figuras e que nas falanges 
terminais elos dedos se acham dispos
tas em espiral, e, observadas ao mieros
<·ópio, apresentam os orifícios sudori
paros". 

Segue-se a Malpighi, o anatômico 
holandês Frederico Raysch, nascido na 
capital da Holanda em 1638. Foi pro
rc~sôr ele anatomia na Universidade de 
Amsterdam, falecendo em 1731 . 

Através da sua notável obra "The
souros Anatômicos", vinda a lume em 
1701, tornou-se o continuador dos estu
dos levados a efeitos por Malpjgbl. 

Bernardo Sigifredo, alemão, Chris
tilmano Jacob Hintze Prochask, vienen
se, João Frederico Schroter. de Leipzig. 
Todos grandes anatomistas, também 
eom os estudos realizados sôbre ana
tomia trouxeram à datiloscopia grandes 
e eficazes auxíl\ps . 

Em 1823 surgiu na literatura ana
tômka a célebre obra "Comentatio de 
Examine Organi Visus et Sistematls 
Cutanei" de autoria do notável fis!iolo
gista João Evangelista Purkinje, de 
quem falaremos no próximo número . 

BIBLIOGRAFIA 

Dalilo~copia e Policiologia 
lli N. VJOTTI 
RIBEIR~olícia Cientfftca - LEONIDIO 

- 1\fonual de Técnica Policial -
\ l('ENTE BENINCASA 
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Mil TO GROSso· 
ASSOCIAÇÃO DOS REFORMADOS DA POLíCIA MILITAR 

Esta entidade, que luta pelos interêsses dos reformados da P. M. 
Mâtogrossense desde 1952, gentilmente trouxe ao conhecimento da 
BRIGADA GAúCHA o resultado da Assembléia Geral Ordinária de 
dezembro último, que e:Jçgeu e empossou sua nova diretoria. 

Assim sendo, para o corrente ano, deverão reger os destinos dessa 
Associação os seguintes oficiais : 

Presidente de Honra : Coronel Daniel de Queiroz 

DIRETORIA: 

Presidente: Cap João Valentim do Nascimento 
Vice-Presidente: Maj João Nunes da Cunha 
1° Secretário : 1° Ten Sérgio Xavier de Mattos 
2º Secretário: . 2º Ten André Avelino de Araujo 
1º Tesoureiro: Cap Cid Teodoro do Espirito Santo 
2º Tesoureiro: 1° Ten Benedito Avelino T ixeira 
Procurador-Redator: Ten Cel Temistocles A. de Carvalho 
Vogal: Ten Cel Gonçalo Ramão de Figueiredo 
Vogal : Cap Rodolfo Borges de Campos 
Vogal: 1º Ten Antonio Cipriano Pereira 

CONSELHO FISCAL : 

Presidente: Ten Cel João Gutemberg Alves Ferreira 
Vogal. Cap José Antonio da Costa 
Vogal: Cap João Benedito da Silva 
Vogal: 1º Ten José Francisco de Amorim 
Vogal : 1° Sgt Alexandre Dias de Oliveira Campos 

BRIGADA GAúCHA, na oportunidade, cumprimenta os componentes da 
nova diretoria, e deseja que nunca percam o estímulo pela luta da 
classe Policial Militar Brasileira. 

Felicidades. 
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RIO DE JAI\IEIRO 
COROADA A RAINHA DO CLUBE DOS OFICIAIS 

O Clube dos Oficiais da Polí
cia Militar do Rio de Janeiro, re
gistrou a suá festa máxima. 

Na noite que foi passada nos 
salões do clube. abertos às 
solenidades que tinham como pon
to alto a coroação da sua rainha. 

O cunho grandioso emprestado 
pela Diretoria ao seu Baile, foi 
qualquer coisa de extraordinário. 
Desde a entrada solene do séquito 
real, até a grande valsa, cujos ro
dopios falavam em saudades vie
nenses, sentia-se, graças a simpá
tica ornamentação e a magnitude 
dai orqu,estra, como um trecho de 
livros de contos. 

A madrugada já se fazia no
tar juntamente com a ansiedade 
dos presentes. Queriam assistir a 
proclamação e coroação da Rainha 
do Clube dos Oficiais da Polícia 
Militar do Rio de Janeiro . 

Aplausos e brindes, marcaram 
o esperado momento . A Srta . 

A NOVA SOBERANA 

Marlene Valentim, com sua pecul liar graça e encanto, era coroada 
peia Srta. Maria de Lourdes 
Bastos. 

i Em seu trono de simpatia, 
Marlene recebeu flôres e abraços. 

l E a Diretoria com ela se congra-
. ,1 tl,llava, pois o Clube dos Oficiais 8 ~.' acabava de apresentar à Socieda

de sua nova e fenomenal Rainha. 

AL\füNR C0:\l'O, 'ENT ES DA OIR~:TORIA DO CLl'BE DOS OFICIAIS 
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"' o EXTll\JTOR DE PO 
Arthur B. Guise - Tradução de 

Tlsiano F. Leoni. 
Cel da Reserva 

A discussão sôbre o desenvolvimen· 
to do extintor de pó, "dry chemical" -
(]}. C. - como o chamaremos daqui 
em diante), vamos inicia-la com uma 
breve revisão histórica, porque somente 
nos últimos anos o equipamento de DC 
tornou-se importante no combate ao 
fogo. 

O Bicarbonato de sódio, o primeiro 
componente do DC, era usado a mui· 
tos anos como agente de extinção, a· 
través de tubos. Foram os alemães os 
primeil'os a usar cilindros com pressão 
de gás, que expelia o pó sob grande 
veloclclade. Esses extintores não eram 
muito eficientes sendo nos incêndios das 
classes A e B . 

No longlnquo 1920, um extintor de 
pó pressurizado a gás foi criado nos 
Estados Unidos. Esse extintor utiliza· 
va um "pó seco" (seja-nos permitida a 
expressão p\eonástica), composto de Bi· 
carbonato -de sódio, tratado com estea· 
rato de magnésio. Um cartucho de 
bióxido de carbono era usado para ex
pe lir o pó ;num jato relativamente es
treito à alta velocidade. 

Até 1940 não houve grandes esfor
ço para melhorar e desenvolver o DC 
ou para aconselhar mais intensamente 
sua aplicação no fogo. 

Em 1940 iniciaram-se pesquisas ten
do início um desenvolvimento que re
sultou nm11 m elhor DC em 1943 e vá
rias dife ren tes formas de aplicação em 
1945. 

Desde 1946 houveram grandes ap erfei
•:oa mPntos n o equipamento de extinção 
por DC, contr ibuição dada pelos fabri
can tes, não somente nos desenhos em 
geral, m as também nos meios de pres
sn rizar e n a forma dos esguichos para 
apl'.cação do DC no fogo. 

A melhor m aneira de m ostrar o 
aumento elo inter êsse no DC, como a
.~l'nte de extinção, nos é dado 1>elo nú
mt•1·0 de seus fabricantes, r egist r ados no 
"l'nderwriter s Laboratories" : Em 1942 

havia somente um fabricante. Em 
J!J!'i4, oito. Em 1956, dez ! 

A 40 anos passaclos os alemães u
sannn u1n 1>6 relativamente grosseiro~ 
contendo 15% de borax e um esteara
to de metal, a fim de torná-lo repelen
te à água e de fluência livre. 

A finalidade de borax era a de 
dissolver-se, formando uma película pro
tetora sôbre madeil'a, tanto que o ex· 
tlntor era mais indicado para incêndios 
da classe A, porém em testes atuais 
êsse fato foi considerado de valor mui
to questionável. O DC produzido nos 
Estados Unidos de 1928 a 1943 não con
tinha borax, mas, no mais, era seme
lhante ao produto alemão. Em 1943, 
DC de finíss imas partículas foi produzi
clo e a eficiência dos extintores foi me
lhorada em cerca de 50%. O primitivo 
DC continha somente pequena qu:mtida
de de finas partículas : somente 22 % do 
1>ó passava através de uma tela de 325 
"mesh" .. A proporção \atual que passa 
nessa tela é de 72%, tabela base<ida no 
DC adquirido de dez fabricantes . 

Todos os DC atualmente aprovados 
no "Uuderu-riters Laboratorles" con· 
tem estearato de m etal para torná-lo 
repelente à água e de fluência livre. 

Entt·etanto, há variações, não so
mente na composição do DC, mas em 
s uas características . Por exemplo, pode 
h av('r tÍma diferença considerável na 
proporção em que o DC flui. Testes 
têm demonstrado que um DC pode 
fluir somente com dois terços da rapi
dez com que outro fluirá. Se um DC 
de baixa fluência fôr usado ntun extin
tor do a parêlho se verá considerável
meu te diminuida. 

Os primitivos extintores alemães de 
DC não tinham mangueira e o pó era 
expelido J>Or um esguicho tubula r fixado 
na base do aparêlho . Os primeiros mo
delos americanos foram equipados com 
uma mangueira com esguicho e válvu
la de m ola, o que m elhorou a eficiência 
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no con1bate ao fogo, por au1nento de 
facilidade de controle do jato. Hoje so
mente pequenos extintores são fabrica· 
dos com esguichos fixos. 

Os primekos extintores eram pres
sm"zaclos com bióxido de carbono 
-C02- contidos em cilindros, com 
válvulas. Depois. os cilindros de ·C02 
foram equipados com discos de punctu· 
ra mas em 1940 ainda muitos modelos 
traziam válvula. lJm fabricante usa um 
cartucho no qual a válvula é fechada 
11<>la pressão do C02 e aberta mediante 
11111 gatilho que atua um êmbolo. Em 
1950 os primeiros extintores DC, com 
pressão armazenada no próprio cilin
dro do pó, foram infr01luzldos no mer· 
cado e des1le então tem cres
cido o número de fabricantes a usar 
êsse processo . Os primefros modelos 
11.,.a,·a111 somente nitrogf'nJo . Entretanto 
algnns motlelos pobteriores podiam usar 
tauto o nitrogênio como ar seco. 

A pressão uonnal n {'sses nparêlhos 
(> da 01·dem tle 150 a 350 psi (pounds 
squa1·e inch - libras por polegada qua
d1·a1la). dependendo do dcs1mho do fa· 
hr1«:111te. 

NOVOS MODELOS 

Todos os primitivos extintores de 
DC expeliam o pó à grande velocidade 
e num jato relativamente estreito e a 
literatura inicial descrevia a ação ex
tintora como as chamas sendo varridas 
da superfície do líquido inflamado. Em 
1 !l'.!5, um esguicho, produzindo um jato 
mais largo à menor velocidade, foi a
prcsPntado ao co1nércio, usado em ex
tintores sôbre rodas e un1 esguicho se
melhante foi logo apc}s utilizado tam· 
lJ(>m, Lm c-xtintore~ Portátf'is, <'lll l!J4.6. 
Em a nos mais recentes alguns fabrlcan• 
ü•s apresenturam outros tipos de esgui
chos <l<' baixa velocidade, ainda que 
al~·uns (•sguichos atuais produzam, atn
<la, ,jatos à alta velocidade. 

Muitas centenas de testes de extln· 
ção foram feitos, soh condições-padrão 
empregando técnicos. pessoal instruído 
e operadores sem prática, a fim de de
terminar a eficiência dos esguichos em 
diferentes tipos de incêndios. Os re
sultados podem ser sumariados como 
se ~egne: 

l) - O TÉCNICO, será eficiente 
tanto se usar o jato de alta velocidade 
como o de baixa, largo, mas não de
ma,iadameutc ctirto, em todos os tipos 
de i11ct'ndios em líquidos inflamáveis; 

2) - O OPERADOR INSTRUIDO 
atuará melhor utilizando um meio en
tre. mn jato <'Xtremamente largo e cur· 
to e um estr••ito à alta velocidade; 

:n - o OPERADOR BISONHO a
gil'á nwlhor em pequenos incêndios em 
tanques de têmpera de óleo, tanques 
com líquidos Inflamáveis etc. com um 
Ja to médio, mas usará o jato longo, 
mais eficientemente em fogos de líqui· 
dos inflamáveis derramados. 

4) - Todos os operadores apagarão 
melhor o fogo em escapes de gás sob 
pre!--·~tlo, se usaretn o jato concentrado 
de alta velocidade. 

É óbvio que não há um tipo de 
e•guicho que seja o melhor em todas 

as condições de operação, para apagar 
todos os tipos de fogos. Deve-se portan· 
to escolher o melhor tipo de esguicho, 
adequado à proteção desejada. Alguns 
fabricantes de extintoJ.!es portáteis forne
cem-nos com um outro tipo de esgui· 
cito. ('omumente os extintores grandes, 
com roelas, são munidos com um tipo 
de esguicho que dá, de acôrdo com a 
yontade do operador, tanto uma como 
outra forma de jato. A curta duração 
do ,jato num extintor manual contrain
di,ca êsse tipo ele esguicho a não ser 
em mãos ele operador altamente espe
cializado. 

A proporção do fluxo de D C no e
quipamento moderno varia de cerca de 
me:a libra por segundo, para um apa• 
ri'lho de 4 libras de capacidade, a sete 
e meia libras por segundo, para os ti· 
1>os maiores, o esguicho na extremida
de ele uma mangueira ele regulares di· 
1nensões e 25 libras por segundo para 
esguichos-canhão de torre, em veículos 
a11to1116veis especiais. Esses esguichos 
ti'm um alcance útil de 27 metros -
90 pés. 

Por volta ele 1948, a maior unida· 
ele extlntora continha somente 350 li• 
bms de DC. Hoje a maior é da ordem 
de 4. 000 libras. 

Os grandes equipamentos requerem 
um estudo completo, não somente nos 
processos de introduzir o gás pressuri· 
zador e flnidiflcador nos grandes reci
pientes de DC, mas também para sub· 
dfridir o fl uxo de DC do recipiente às 
linhas de mangueiras e ao esguicho da 
torreta, de tal forma a manter a efi· 
ciência extlntora em todos os Jatos. 

Os "sistemas"· (de canalizações e a· 
parelhagem fixas) de DC apresentaram 
problemas de fluxo do DC através ca
na llzações. Não somente foi necessário 
detcrnilnar o fluxo característico do DC 
em canos dos recipientes e através 
do.~ f)sguichos, ron10 aconselhar canali
zai;t;<'s " adaptnções padrão, a fim de 
eYital' o uso d<' equipamento especial 
para divltlil' os jatos. 

O DC é essencialm ente uma mistura 
<le sólidos finamente divididos, suspen
sos em gases podendo fluir e, ainda 
que possa ser tratado como um fluido, 
a muitos respeitos, é óbvio que quando 
o DC passa por um cotovelo, k alta ve
locidade, as partículas sólidas são arre· 
messad,os na parede oposta, havendo 
uma separação f'ntre o sólido e o gás. 
Se êsse fato não houvesse sido tomado 
em consideração, poderia acontecer ob· 
ter-se um jato demasiadamente denso 
em DC e outi·o composto quase exclu· 
siYMnente de gás - ambos ineficientes. 

Quando se usam esguichos fixos, 
nos "sistemas", (> necessário deternlinar 
as lim itações da aplicação do DC para 
saturação de espaços fechados e para 
extinção ele /fogos em áreas abertas. 

A fim ele se ficar habilitado a cal
cular a pressão de fluxo em seções re
tas ele canos, cotoYclos, h'ês e csgni· 
chos, bem como determinar as limita· 
çõcs para extinção de inct'ndios, pelos 
"sitP1nas", foram necessários mais de 
1 . 6 00 testes, exigindo a elescarga de 
m ais ele 300. 00 libras de DC ! 

Houve uma acumulação de dados, 

- 65 



BRIGADA 

tanto de experiências <fe campo como 
de testes. Hoje há .muitas instalações 
de grandes "sistemas". com canaliza
ções fixas e complementos de manguei· 
ras, para l>roteç~ de grandes cargas, 
<'aM1s de bombas, etc. Carros de incên
dio de 1. 000 libras de capacidade e de 
mais de 4. 000, são comuns. Muitas 
dessas unidades móveis são usadas em 
aeroportos, e outras em refinarias de 
petl'oleo, fábricas de produtos quími· 
cos etc. 

Alguns "sistemas" de DC foram já 
colocados para proteção de riscos espe
cia Is. A verificação e a testagem dês
ses sistemas pelo "Uuderwriters Labo
ratories" e pelo "Factory Mutual Labo-
1·atories" foran1 recem concluídos e sua 
apro\•ação é esperada num futuro pró-

. xhno . 

Há tun interêsse sempre crescente 
na ação extintora do DC. Como foi dito 
anteriormente a cerca de 25 anos pas
sados, achava-se que a ação extlntora 
era devida à varredura das chamas da 
superfície do líquido inflamado. Poste
riormente teorizou-se que a convenção 
endotérmica do bicarbonato de 1!16410 
em carbonato de sódio, vapor dágua e 
bióxido de carbono, não somente desen· 
volvia uma ação refrescante no grau 
de combustão, mas também llbertn\•a 
gases inertes no 1>onto 011ele a oxidação 
elo combusth•el era detida com mais 
efetividade. 

As mais recente teorias afirmam 
que a ação extintora do DC é larga
mente devida à "quebra da cadeia". 

Sabe-se que a combustão de gases 
e vaporf.lS se desenvolve reagindo em 
cadeia e que combustão cessa se a ca
deia de oxidação é interrompida. A 
cadela pode ser quebrada ou em con
tato com superfície fria ou pela diluição 
da mistura em ar e gás. É evidente 
que a déscarga ele DC dentro ela área 
inflamada pode fornecer a necessária 
superfície fria e que a decomposição do 
bicarbonato de sódio, pruduzindo vapor 
dágua e óxido de carbono, causa a 
diluição no interior das chamas. 

A ramif icada reação em cadeia do 
hülrogênio e oxigênio é relativamente 
simples e foi já integralmente estuda· 
ela. A combustão de vapores de hidro
carbonetos envolve não somente rea
ções em cadeia, mas também ruptura 
e transformação molecular produzindo 
compostos de alto peso molecular de 
caracter complexo. Praticamente pode-se 
provar prontamente o afirmado acen
dendo várias vezes querozene que é 
extinto com água bonifada. O quero
zene cedo mostra por fluorecêncla que 
pelo alto peso molecular se formaram 
moléculas aromáticas. 

GAúCHA 

Há alguns problemas ailloja não 
respondidos. 

DC é aproximadamente duas vezes 
mais eficiente do que o DC2 em fogos 
de hidrocarbonetos (gazolina, querozene 
Ptc.) inclusive metano. Entretanto há 
fortes indicações de que o DC e o C02 
se equhalem çm fogos de hidrogênio 
e monóxido de carbono. Até o presen
te não se sabe a razão disso se a ln· 
tc•1-rupção rla reação em cadeià é o pri· 
meiro fator na extinção. 

DC vem de tornando cada vez mais 
usado em incêndios da classe A, espe
cialmente em fogos de fibras téxteis, 
como algodão. De qualquer modo, com 
DC se obtem rápido controle sôbre o 
fogo. As chamas são quase imediata
mente extintas mas os materiais Classe 
A podem continuar ardendo (sem cha
mas). f: sempre desejável ter água à 
1uão para ultin1ar a extinção, sempre 
que possível. ainda que grandes quan
tidades de DC podem ser usadas para 
a extinção completa, quando a água 
uão 6 utilizável. 

Resumindo, o desenvolvimento da 
extinção por DC é melhor mostrado 
1>elas referências da classificação anual 
elo ''Factory Mutual Laboratories" pe
las lircas ele gasolina incendiada. que 
Hão extintas por operadores inexperien
tes . Em 1942 em extintor de DC de 
20 libras era indicada para a extinção 
de uma área ele 5 e meio pés quadra
dos, comparada com uma de 7 pés qua· 
clrados para um extintor de 20 libras de 
C02 . Os melhoramentos feitos no DC 
em 1943 awnentaram sua área para 9 
p(<s quadrados (conservando o C02 a 
sua de 7); as performances nos méto
dos de aplicação, aumentaram ainda es
sa área para o DC, para 12 pés qua
clratlos, em 1947. 

Es1}era-se que o grande número de 
fabricantes agora interessados em equi
pamentos de DC, traga um considerável 
desenvolvimento e aperfeiçoamento. den· 
tre os próximos anos. 

O atual programa de reclassificação 
dos extintores do "Underwriters Labo· 
ratories Inc." que se · espera este.la den
tro de um ano, por certo acelerarão 
essa atividade. Os compradores de e· 
quipamento contra incêndio serão os 
diretamente beneficiados . . . " 

OBS: JA SE FABRICAM :mSSES 
EXTINTORES NO BRASIL, PATROCI· 
NADOS POR FAMOSA MAJ;tCA AME
RICANA DA QUAL USAM OS DESE
NHOS, OS TÉCNICOS E AS PATENTES. 

1 
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f\ Brigada está em lesta 
EM PLENA CONTINUIDADE A GIGANTESCA OBRA DO 3° REGI
MENTO DE CAVALARIA - INAUGURADO O NOVO PAVILHAO 

REFEITóRIO. 

Cercado do maior brilhantismo foi inaugurado o novo e magnífico 
pavilhão refeitório do 3º RC, ocasião em que confraternizaram altas 
autoridades estaduais, o Comando da Brigada Militar, o Govêrno Mu
nicipal de Passo Fundo e sua luzidia sociedade. 

É inegável que esta solenidade foi de dupla significação para o 
Terceiro Regimento. A primeira, em vêr_ que o esfôrço da tropa con
tinua atingindo plenamente os objetivos fixados pelo Comando. A se
gunda, por ter recebido e confraternizado como as mais distinguidas 
autoridades estaduais, municipais e eclesiásticas. 

Após a chegada da comitiva governamental, tendo como principal 
figura o ilustre Cel Walter Perachi Barcellos, DD Secretáricf do Inte
rior e Justiça, e que na oportunidade representava S Excia o Sr Go
vernador do Estado, procedeu-se ao início das solenidades programadas 
e que marcaram um dia festivo e de gala para o Regimento, sobremo
do honrado, assim como a Brigada Militar, pelo comparecimento de 
tão ilustres visitantes. 
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Cerca das 10 horas teve início o programa no majestoso quartel 
do Regimento, festivamente adornado· No salão nobre foram inaugu
rados os retratos dos ilustres riograndenses Eng Ildo Meneghetti, DD 
Governador do Estado e Cel Ildefonso Pereira de Albuquerque, DD Co
mandante Geral da Brigada Militar. 

O Secretário do Interior descerrou o retrato do Sr Governador, 
enquanto. que S Excia Revdm D. Claudio Colling, descerrou o do Sr 
Cmt Geral. 

Nesta oportunidade, falaram em nome do Regimento os primeiros 
tenentes Octacílio Orosil Medeiros e Aguinaldo Mário Olinto de Amo
rim, saudando as autoridades homenageadas. 
Agradeceram a homenagem e as orações pronunciadas, o Secretário do 
Interior em nome do Sr Governador e o Cel Ildefonso em seu próprio. 

Logo após foi procedida a inauguração do refeitório, tendo sido cor
tada a fita simbólica pelo Cel Ildefonso Pereira de Albuquerque, oca
sião em que fez uso da palavra o operoso e empreendedor Coman
dante do Regimento, Ten Cel Alfredo Rosa Prestes. Passando os pre

•sentes ao interior de espaçoso e bem construido pavilhão, S Excia 

O Reverendo Don Cláudio 

Colling, após a benção do no

vo refeitório, pronunciou ex

pressiva oração congratulando

se com o 3º RC pela monumen-

tal obra empreendida. 

Revdm D. Cláudio Colling procedeu a benção, pronunciando também 
expressiva oração. 

Tendo como local o aprazível capão localizado nos fundos do 
quartel e num clima de cordialidade e profunda alegria, foi levado a 
efeito um churrasco como encerramento dos festejos, com o compare
cimento de cerca de um milhar de pessoas. 

Usaram da palavra, expressando seu sentir deante da solenidade 
ocorrida os Exmos Srs Secretário do Interior e os Deputados Lamaison 
Pôrto e Poty Medeiros. 
· Por outro lado, falou o Comando Geral da Brigada, pronunciando 

as palavras necessárias do Chefe, a fim de não só cumprimentar aos 
que produziram a obra in~ugurada, como, principalmente, estimular a 
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Na foto "cima, os momento~ em que, durantt> o churr asco de confraterni7.ação 
fi zN·am uso da palavra o $1• C'mt Geral, e o Sr Cmt do 3° RC. 

que mais produzissem em favor da Brigada Militar e do Rio Grande 
do Sul. 

SS depois de tecer algumas palavras elogiosas ao digno represen-
. ~ante do Govêrno do Estado, Cel Walter Perachi de Barcellos, por tu
do que tem feito pela Brigada Militar, referiu-se ao Regimento, dizen
do : "Como Comandante Geral da Brigada Militar, felicitamos, publi
camente, desde o mais modesto soldado até o Comandante do Regi
mento, pela perseverança e pelo idealismo com que vêm se dedicando 
à êste trabalho. :tl:le representará, no dfa de amanhã, para as gera
ções vindouras que atravessarem os umbrais deste Quartel, um exemplo de 
civismo, de energia construtiva e de cumprimento exato do Dever" -
'"Ao encerrar as nossas palavras, queremos congratularmos com o Sr 

Con -: ui na P 7'!. 

Dois originais aspectos. Um, das pren das do Lalan Miranda - CTG, que 
abrilhantaram a festa. Outro, dos dedicados oficiais do 30 RC, frente 

a ob1•a que construírom. 
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PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DE CO -
MANDO DO CEL. ILDEFONSO PE-

REIRA DE ALBUQUERQUE 

Por ocasião em que completou o seu primeiro ano de Comando 
da Brigada Militar, foi o Sr Cel Ildefonso Pereira de Albuquerque, 
cumprimentado pela oficialidade que serve no Quartel General, soleni
dade que teve lugar no Salão Nobre da Corporação. 

O Ten Cel Manoel Monteiro de Oliveira, Chefe do Estado Maior, 
reunidos os oficiais, já com a presença do Cel Ildefonso, disse da razão 
daquela solenidade, passando a palavra ao Ten Cel Wilson Odilon 
Torres, Ajudante Geral, para proferir a saudação em homenagem ao 
Comandante Geral, pela Brigada Militar ali representada. 

O Ten Cel Wilson exprimindo perfeitamente o sentir da classe 
brigadiana externou os agradecimentos da Fôrça ao seu Comandante 
Geral, por tôdas as obras e empreendimentos já executados em pro
veito da Corporação e de seus componentes. Ressaltou principalmente a 
criação dos PEDRO e PAULO, a organização do Regimento de~ Polícia 
Rural Montada, a crescente melhoria técnica do Corpo de Bombeiros, 
a elevação do quantum das diárias, e finalmente a proposta para au
mento de vencimentos. 

Conclui na Pag. 72 

-70-



O Corno de Bombeiros da Bri
gada Militar do Estado do Rio 
Grande do Sul define claramente 
seu objetivo na luta contra o fogo, 
com simples leitura de seu lema : 
"EVITAR O FOGO É O IDEAL 
QUE NOS SATISFAZ; LIMITAR
LHE OS EFEITOS É O REMÉDIO 
CASEIRO QUE SALVA NOSSO 
PATRIMôNIO; COMBATER O IN
CÊNDIO É A úLTIMA MEDIDA 
QUE APENAS LIMITA O DE
SASTRE". 

Lema prático e expressivo on
de se nota a intenção primordial 
de evitar o incêndio com as me
didas preventivas eficientes, que 
impedirão o desperdício de pro
priedades e o sacrifício de muitas 
vidas necessárias ao progresso da 
Pátria. 

Procurando de uma maneira 
pública e ostensiva, de molde a a
trair a atenção do povo em geral 
para a consecução de seu objeti
vo: a prevenção, organizou o 
Corpo de Bombeiros, também pa
ra dar cumprimento ao Decreto 
Federal que criou o Dia do Bom
beiro e a Semana de Prevenção, 
uma série de solenidades e um 
programa variado denominando a-
semana de 2 a 9 de Julho de SE
MANA DE PREVENÇÃO CONTRA 
INCÊNDIOS. 

Aliou dessa maneira o Corpo 
de Bombeiros ao seu trabalho diu
turno de prevenção e de esclareci
mento da opinião pública, para tão 
importante matéria, uma semana 
inteira de palestras pela rádio, re
portagens amplas e esclarecedoras 

SElDANA 
DE PREVEN

ÇÃO CONTRA 

INCENDIOS 

pelos diversos jornais e variado 
programa de demonstrações contra 
incêndios para público em geral, 
demonstrações em importantes fir
mas comerciais e industriais etc 
etc ... 

Muito objetiva e cheia de w.. 
verdade simples e evidente, é a 
frase que ouvimos do Comandante 
dos Bombeiros, Maj Cezário Lo
randi Filho : "O BOMBEIRO Só 
FICARA SATISFEITO NO DIA 
EM QUE o SEU MATERIAL co:r... 
TRA INCÊNDIOS TENHA FICA
DO GASTO, VELHO E OBSOLE
TO POR FALTA DE USO OU ME
LHOR POR FALTA DE TRABA
LHO'.'. 

Que se apercebam os poderes 
públicos e o povo em geral, que o 
principal trabalho a ser executado 
é o da prevenção contra os incên
dios, devendo neste trabalho apa
recer a cooperação de todos sem 
distinção, pois a própria Sociedade 
tem o dever e a obrigação de a
prender os meios necessários a se
rem evitados os incêndios· Não 
devemos nos esquecer que irrom
pido o incêndio por maior que seja 
a eficiência dos bombeiros, ficará 
a Sociedade desfalcada de uma 
propriedade ou de parte dela . 
Existirá portanto o prejuízo coleti
vo, o que deverá ser evitado. 

Dando início ao variado pro
grama da Semana, foi no dia 2 
de Julho ,levada a efeito uma for
matura geral do Corpo, com so
lene hasteamento da Bandeira Na
cional. 
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no, que na paz ou na guerra, noi
te e dia, está sempre. a postos, na 
linha de fogo, para a defesa da Pá-
tria, de seus filhos e suas rique
zas" - "Recebemos da Sociedade 
rnta prova generosa de carinho, 
mas nós bombeiros estamos sempre 

Desta formatura sobressaiu-se 
a leitura do boletim especial do 
Comando da Cor poração, do qual 
não nos furtamos de extrair alguns 
tópicos muito oportunos : Come
mora-se hoje, em todo o Brasil, o 
"Dia do Bombeiro", o soldado eter-

pronfos para serví-la e por isso 
.. queremos retribui-lhe a deferência, 
'' indo ao seu encontro com tôda a 

nossa atenção, para esclarecê-la 

A BRIGADA ESTA 

contra os perigos do inimigo co
mum , transmitindo-lhe os ensina
mentos das nossas experiências pro
fissionais. Ela precisa saber que o 
nosso êxito é o seu próprio êxito, 
por.!J.ue ela é o maior bombeiro . 
Mas como nada é perfeito, nós 
exis~imos para completá-la nesse 
sentido de prevenção e combate 
ao fogo. Sendo a nossa missão não 
só combater o fogo, MAS TAM
Bf:M PREVENí-LO, Só SEREMOS 
VERDADEIRAMEN'.l)E EFICIEN
TES QUANDO TODOS -OS IN-

Cmt, oficiais e praças do Regimento, pela magnífica obra que cons
truiram e que hoje foi inaugurada solenemente. Deixamos aqui, a êstes 
valorosos companheiros, os nossos agradecimentos e os votos de que 
continuem trabalhando sempre e cada vez mais pelo engrandecimento! 
da nossa querida Brigada Militar". · 

Foi assim magnífico e completo o dia da inauguração do novo pa
vilhão refeitório, se constituindo n uma esplenderosa r ealização do Ter
ceiro Regimento de Cavalaria, aproveitando BRIGADA GAúCHA, esta 
oportunidade, para exteriorizar ao Ten Cel Alfredo Rosa Prestes, seu 
Comandante, os seus cumprimentos ao Regimento pelo ímpar em
preendimento . 

PRIMEIRO ANIVERSÁRIO . 

O Cel Ildefonso, agradecendo a homenagem de seus comandados, 
dirigiu a palavra dizendo estar confortado e satisfeito com a solenida
de, e convicto de haver cumprido com o seu dever de Comandante. 
Sôbre as obras de seu Comando citadas pelo Ajudante Geral disse tra
tar-se de vitórias da Brigada Militar e não suas. Por fim agradeceu 
o apôio que tem recebido de seus comandados, esperando continuar a 
contar com a colaboração de todos, a fim de que a Brigada Militar 
continuasse trilhando firmemente a senda do progresso. 

Ao término de suas palavras, foi o Cel Ildefonso cumprimentado 
pessoalmente por todos os oficiais presentes à solenidade. 
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QUE TENTAREM 
;:·tw•,, "i R, FOREM EX'l'INTOS 
-:1n s-i.~ ORIGfü\1. '"SSE É o 

~' lL Q JE NOS S TISFAZ. A 
-p 0 te i1re1 arar · Soei dad~ 

:J~ra atír.i.:-i-Jo. P or i ll ovo da 
rn'n.·:l te ra la ·'o o vire!4 o ae
!'1: '.-: 11 luhnte d~ en • nas frias 
nc;les <~e inverno, cort n o o mi
.t.:'.'."'I) r .,; H~l<'' que o pró rio 

yento . são os bombeiros que pas· 
>m e ,. a lPdam e o f n o rla n oi -

o os on ., 

' .. _..,, ,.. o 
nc:;so l' :i minho. PrN'Í mo· ir • o 
r·nron t•·n <la <;ociccla1 e 11ara mo. -
Irar . cnsin:ir e eclu!'aJ. ~· e sa tem 
;;ido a nos~ .1 maior preocupação." 

i\ inda <.:omo parte> C' ü soleni
' ;-ide inicial. pronunciou o Cap 
"-elson Bon0tto uma saudação ao 
Comandante da Corp01·ação, e um 
digno representante ei a Ação Cívi

. c:a Brasileira. saudou ao Corpo de 
Bombeiros . 

1\ • •+o atraente "' b r ilhante foi 
o desfile do Cor po de Bombeiros 
pelas r 11 as c'!a Capital, com suas 
e ev0 nas de carros, belos em su as 
cô•c•s "C'rmelhas. atraindo a aten 
ção do portoalcqrcnse e r ecebendo 
suas entusiásticas salvas de pal
m as. 

Éste desfile foi levado a efeito 
anós as solenidades iniciais. tendo 
passado pelo Quartel General da 
Brinacta Militar: em saudação a o 
Com'\ndo Geral da Fôrça, e ein se
~uida pelo Palácio Piratiní, em ho
n:enrigem ao benem ér ito Govêrno do 
Est<Jdo. incansável no atendimento 
das n ecessidades da Corporação . 

Foi também prestada hom ena
gem aos dignos representantes do 
novo, componentes da Egr égia As
sembléia Legislativa, atentos sem
pres às solicitações dos soldados 
do fogo. 

Por ou t r o lado, tocante e pro
fundam ente expressiva foi a ho
menagem prestada aos bombeiros já 
falecidos n o cumprimento do de
ver . Esta solenidade foi levada a 

e, · {> ·,o loc, , 
Ull' e <;pE. to~o e ,ole 

'1 • lê11cio, expressou o 
l classe o ten Jones San

A oulra parte desenrolou
-: : no róp1·io quartel do Corpo, 
com· '.l ·naug iração dos retratos 
do5 'bombeiros mortos em serviço . 

"O BOMBEIRO NU. CA E S
QUECE O COMPANHEIRO E A-
1\llTGO MORTO NO CUMPRIMEN
T DO DEVER". 

Grande número de casas d0 
comércio associando-se as fes t ivida
des do "Dia do Bombeiro", ador
nz.r am su as vitrinas com decora
ç-ões expressivas e a t in entes a data, 
sobressaindo-se as vit rinas das Lo
jas Americanas, do Bromberg SA, 
Lojas Renner . Casa Guaspary e 
Casa Borbonite. 

Foi no dia seguinte ao do iní
cio da Semana, levado a efeito 
u m a demonstração de combate ao 
fogo, com o emprêgo dos sistemas 
de salvamento em uso nessas o
casiões . Demonstração precisa que 
demonstrou o alto n ível técnico da 
Corpor ação, arrancando as palavras 
mais elogiosas das autoridades 
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presentes e entusiasmando a gran
de massa de povo que as presen
ciou. Foi utilizado um tema táti
co de incêndio e salvamento,· do 
qual tiramos os motivos que estão 
registrados em nossa capa e coll
tra-~apa desta edição. Os leitores 
poderão ter uma idéia do valor e 
eficiência da demonstração pelas 
fotos que publicamos . 

O Corpo de Bombeiros proce
dendo a inauguração de retratos 
ele antigos Comandantes da Unida
de, Céis Ivo Martins, Oswaldino 
Bicca e Tisiano Felipe de Leoni, no 
gabinete do Comando, prestou uma 
justa homenagem àqueles que 
sempre dedicaram um precioso 
tempo de suas vidas, dirigindo a 
Unidade do Fogo, sempre em bus
ca do seu objetivo. Falou em no
me da Corporação o Cap Carlos 
Ferreira de Azambuja e agradeceu 
cm nome dos homenageados o Cel 
lvo Martins. 

Na parte desportiva foram rea· 
lizados torneios de volei para sar
gentos, cabos e soldados, que tive
i_·am um transcorrer animado, com 
uma assistência vibrante de en
tusiasmo, sagrando-se vencedores 
na categoria dos sargentos o S .1. 
e na de cabos e soldados o 
lº Batalhão de Caçadores. 

Com a presença de altas auto
ridades, tendo a frente o Govêr
nador do Estado, Eng Ildo Mene
ghetti, representantes da imprensa 
falada e escrita da Capital, foi 

realizado um coquetel com o qual 
o Comando dos Bombeiros home
nageou aos que vêm trabalhando 
:.m pról do engrandecimento da 
Corporação. Ofereceu o "drink" 
com que os bombeiros prestaram 
suo. sincera homenagem às autori
dades e homens de imprensa, o 
Maj Cezário Lorandi Filho, seu 
Comandante. Em nome do Cel Il
defonso Pereira de Albuquerque, 
Çomandante Geral da Brigada, 
,.Go.deceu, a homenagem o Ten 
Cel Manoel Monteiro de Oliveira, 
Chefe do . Estado Maior, que em 
s~1:: oração ressaltou o papel que 
t:csempenha o Corpo de Bombei-
1 os dentro da Brigada Militar e, 
p:·incipalmente, dentro da coletivi
dade que defende. 

Ainda, nesta oportunidade, o 
Maj Lorandi fez entrega de diplo
mas de beneméritos do Corpo de 
Bombeiros aos srs Lídio Vieira da 
Motta e capitão reformado João 
fl1beiro Alves, por assinalados ier
viços prestados à ~rporação. 

Tôdas as Estações de Bombei-
1 os do interior do Estado cumpri
rallf! também um programa come
morativo da Semana de Prevenção 
e Dia do Bombeiro-

"BRIGADA GAúCHA" asso
c~ando-se as homenagens presta
das aos soldados eternos, sempre 
112 luta contra o fogo, apresenta 
seus cumprimentos ao CORPO DE 
BOMBEIROS da BRIGADA MI
LITAR. 

PINTOS FILHOS DE POMBOS 

Um casal de pombos domésticos, desconsolados por não ter 
filhos, decidiu roubar os ovos de uma galinha da India. Os 
pombos resistiram aos ataques e bicadas da galinha e foram 
chocando os ovos roubados. 

Mas os grosseiros modos dos pintainhos negros que nasce
ram, desapontaram os pais adotivos. Em vez de se deixarem 
ficar sossegadamente no ninho, saltavam para o chão, sempre 
inquietos, recusando-se a comer, delicadamente , pelo bico dos 
pais, preferindo remexer na terra, à procura de alimento, tal 
como as galinhas. Nestas condições os pombos desistiram e 
abandonaram os pintos . .. 
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~ORP~ BE B~MBEIR~~ 
SEMANA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 

~ NÃO deixe fósforos ao alcance das crianças . 
- NÃO sáia de casa antes de verificar se não esqueceu o 

ferro elétrico ligado ou a torneira de gás aberta. 
- NÃO faça ligações elétricas '"'de emergência"'', procu

re sempre técnicos competentes para fazê-las em defi-
nitivo. · 

- NÃO faça concorrência aos · fabricantes de cêra tentan
do fabricá-la em casa; essa economia não compensa o 
grande risco de um incêndio. 

- NÃO jogite pontas de cigarro. e palitos de fósforo usa
dos, sem antes verificar se f(Stão completamente apa
gados e escolha o lugar onde jogá-los. 

- NÃO queira substituir o fuzível queimado por uma Mo
eda ou outro recurso caseiro; use um fuzível novo e de 
capacidade adequada. 
NÃO trabalhe aom material inflamável ou de fácil com
b'l.tstão sem antes certificar-se de que não há fogo por 
perto. 

- NÃO queira dar uma "fumadinha" no instante em que 
o tanque de seu automóvel está recebendo gazolina. 

- NÃO guarde cêra, gasolina para limpeza, solventes ou 
álcool em lugares próximos de fogo ou alcance das cri
anças. 

- N.4.0 solte balões nem queime fogos; ambos provocam 
acidéntes dos mais graves, levando a destruição , o de
sernprêgo e a miséria à muitas famílias. 

Tivf PR UDÊNCIA e o DESCUIDO constituem os MAIORES INI
JlIGOS de sua VIDA , de seu LAR e de seu BOLSO! 
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Cur e 
ConL.it uarn os oficiais da Brigada Militar especializando-se no es

tudo ela matéria policial. 

Contando com o comparecimento do Sr Cmt Geral, dos Cmts de 
Unidade e Chefes de Serv~ço, oficialidade em geral e dos novos ofi
ciais-alunos do Curso de Polícia, o Ten Cel Manoel Monteiro de Oliveira, 
Chefe do Estado Maior e organizador deste Curso, deu por aberto os 
trabalhos da aula inaugural. passando a presidência da mesa' ao Sr 
Cmt Geral. 

O Ten Cel Monteiro, na ocasião, fez uma exposição sôbre a soleni
dade. explanando perfeitamente a importância do Curso de Polícia no 
aprimoramento da Brigada Militar, concitando aos novos alunos a que 
se dedicassem aos estudos pois o Rio Grande do Sul merece que seus 
orga,nismo policiais se aperfeiçôem no serviço de policiamento. 

Dada a palavra ao Cap Plínio de Figueiredo Pinto, Diretor da Di
visão de Policiamento Militar da D. P. C., especialmente convidado pa
ra proferir a aula inaugural do Curso de Polícia, SS soube em seu a
plaudido trabalho, situar com clareza diversos tópicos que vêm atra
vés dos tempos preocupando a Brigada Militar. Abordando com fir
meza o assunto da Brigada no serviço de policiamento, extraímos do 
trabalho de SS as seguintes partes: "A Cons'tituição F·ederal de 1946 
estatui, em seu artigo 183 que "As Polícias Militares, instituidas para 
a segurança interna e a manutenção da ordem nos Estados, nos Terri
tórios e no Distrito Federal, são consideradas como fôrça auxiliares, 
reserva do Exército". Defére aos Estados da Federação, em outros dis
positivos. o direito de organizar e manter o servi'ço de policiamento . 
A Constituição Estadual de 1947 consigna, ·em seu texto, o que a Cons
tituição Federal já estatuira quanto às Polícias' Militares, especificando 
a Brigada Militar (art 221) . Noutros artigos atribui-nos o serviço de 
policiamento, explicitamente "No interêsse do Es'tado é permitido atri
buir à Brigada Militar, o policiamento civil, a prevenção de incêndio e 
combate ao fogo ·e' 011tros encargos condignos, estabelecidos em lei" 
Da redação deste artigo deduz-se que o serviço d·e• policiamento é atri
buiclo à Brigada Militar, já não como finalidade principal e sim como 
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um atributo acidental, colidindo, portanto, com o artigo 221 da citada 

ConstituiÇão" "Entretanto, no Congresso das Polícias Militares, rea

lizado em São Paulo, em 1954, foi aprovado um projeto de lei, a ser 

apresentado à Câmara de Deputados, viando solucionar o problema de 

. uma vez, para tôdas as Polícias Miiltares . Embora discordem"ôs7'Pes

soalmente, de alguns dispositivos do projeto, êle é de valor inconteS'-

tável, pela profundidade e extensão com que aborda a questão ." O 

orador tratando do aproveitamento da Brigada Militar em caso de 

guerra referiu-se da seguinte maneira: ·~Face ao texto da Lei de or

ganização do Exército, duas alternativas · se nos oferecem: participação 

nas operações ou em ·missões especiais nas Zonas dos Exércitos ou na 

Zona do Interior . É evidente que o órgão sôbre que repousa a segu

rança nacional, somente em caso excepcional, empregará as Fôrças Au

xiliares em operações militares. Parece-nos mais lógico que e8Sas Cor

porações sejam utilizadas nas· Zonas dos Exércitos ou na Zona do In

terior, em missões de Polícia Militar, a qual foi instituida, visando a 

manutenção da ordem nessas Zonas, portanto, a segurança das tropas 

empenhadas . Já durante a última guerra ~oram-nos cometidas estas mis

sões, no policiamento das fronteiras e da orla atlântica além do com

bate à sabotagem, à chamada quinta coluna, em todo o território do 

Estado" . 

Encerrou SS seu ótimo trabalho, recebendo dos presentes entusiás
tica salva de palmas. 

O Sr Cmt Geral ao encerrar a aula inaugural, disse da importân
cia do Curso para a Brigada Militar e ao próprio Rio Grande do Sul, 
dando aos novos alunos a palavra alentadora do Chefe, a palavra que 
estimula e dirige aos comandados no caminho da retidão e do dever 
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1 2.º ~. ~. ~e · mâos ~a~as com as 
tra~l~ões ~n mo Gran~e 

Tivemos o grato ensejo de, num encontro casual com o nosso dis
tinto assinante Cap Otacílio Rodrigues da Silva do 2° RC, tomar conhe
cimento de uma agradável notícia para os amantes do tradicionalismo do 
Rio Grande do Sul . 

Deste encontro nos foi transmit ída a alviçareira notícia de que foi 
fundado no ;Regimento um Centro de Tradições qu tomou o nome de 
··~STANCIA VELHA DA TRADIÇÃO", destinado como seu próprio no
me indica µ cultuar o verdadeiro passado de nosso rincão. 

Nossa Revista, infelizmente por estas circunstâncias negativas que 
de vez em quando acontecem, na época oportuna não tomou conheci
mento do aoontecido, tendo agora que se limitar a transcrever a no
tícia qlJ.e sôpre o eve,nt0 publicou o conceituado jornal de Santana, A 
Platéia, mais ;fE;pzardo do que nós, pois esteve presente ao laru;amento 
deste Centro de l'radições, tudo como dizem DATA V1l:NIA. 

Assim pronunciou-se A PLATÉIA: 

"'Uma indiada alegre e crinuda, reuniu-se ontem â noitinha sob o 
giráu da "Estância Velha (}a Tradição", no último rincão do 2º Regi
mento de Cayalai;ia, gloriosa e sempre guapa unidade da nossa Bri
gada Militar. Espe()ialmente convidada para participar do "retouço" 
nossa reportagem ali esteve, e guasca quando ste encontra de cara a 
cara dá sempre em bobagem, porque há quem lhe queira levar van
tagem. Como um dos- patrões da festa, ali estava o coronel Heitor Li
ma, comandaq:te , do "8,egµndo", .que - com aquela simpatia que não 
se compra em "J>ol;sho de. bt;µ.a de estrada e :uem em botica da cida
de - olhava ~udo com a santa alma que Deus lhe delJ, e pedia aos 
tauras que se divertissem e cortassem o assado de acôrdo com a sua 
vontade Mas o melhor dê tudo, foi o "algareio" da '"piasada", quando 
esta se apresent :n .com. trovas, 'Versos e até mesmo com' as dánças tra
dicionais' do nosso Rio Grande Muita gen.te ficou de crina oe·m pé, nu
ma salva de P~}mas à c.1;iançada que se mostrou desempenada e dedica
da . Pra dizer o que foi o entrevêro de ontem no rancho da "Estância 
Velha da Tradição" seria preciso bem empregar muito tempo falando 
de tudo que aconteceu,. Seria !>reciso falar na g·entileza do Catarino, 
"praça véia" que é um mestre do "guidom", e que <ioildíiziu a nossa re
portagem até o lugat• onde se d.eu a; brincadeira, ·e ' q'tle depois a trouxe 
de volta. Seria l}Jteciso falar do tenente Júlio, índio maUla que toma 
trago em guampa e cospe grbsso, mas sempre não perdendo o tino de 
homem bemfalado (verdadeiro "Língua sovada"). Falar também do 
coronel Pújol, velho amigo que fez o reporter lembrar os bons' tempos 
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·um que não andava "de a cabresto"; ·do capitão Otacílio, outro índio 
que é guapo por dentro e po:; fóra, e de tantos outros que nem é bom 
falar para não cair em pecado . E o ,Romário Jordão que lá estava, pa
trão que dos seus patrões, prometeu a todos se intell'essar pela apre
sentaçfio de um programa tradicionalista pela Rádio Cultura, e só esSa 
promessa se constituiu num dos yandes acontecimentos da reuruao . 
Os oficiais do 2º &egimento de Cavalaria da Brigada Militar, merecem 
os mais sinceros parabens, pelo movimento que estão realizando em 
nossa cidade, qual seja a de cultuar como de fato merecem, as nossas 
mais caras tradições . Reunindo-se em família, fazem êles, numa doce 
intimidade, aquilo que muitos outros auxiliares pela imprensa, não 
conseguem realizar na sua essência mais pura. A PLATÉIA, desde já, 
hipoteca sua solidariedade à "Estância Velha da Tradição" . 

Como os leitores verificam foi por mais do que auspicioso o apa
recimento do Centro de Tradições do 2° Regimento de Cavalaria, aguar
dando agora BRIGADA GAúCHA que nos remetam fotografias e ou
tras notícias do Centro, a fim de que todos seus leitores possam acom
panhar o progresso do ESTANCIA VELHA DA TRADIÇÃO. Parabens 
indiada do Segundo Regimento e as páginas de BRIGADA GAúCHA 
estão a disposição para noticiar os teus feitos. 

O "NAUTILUS" foi o primeiro submarino atômico do mundo a 
submergir nos mares. Outro idêntico foi há pouco tempo lançado . Tra
ta-se do "SEA WOLF" . A Marinha dos Estados Unidos convidou a Sra . 
W . Sterling Cole, de Nova York, para quebrar a champanha em sua 
proa. 

Não e~iste mais dúvidas, de que, com êstes lançamentos, estão Cru
zados os umbrais da ERA ATÔMICA nêste mundo de neus 

(Foto IPS) 
- 79 



Entrega de C o nde~oraq:ões 

Por ato do Exmº Sr ~'hnºstro da Justiça, resultante de proposta 
encaminhada pelo Comandante Geral <la P olícia Militar do Di.ztdto 
Federal, Cel João Ururaí de Magalhães, foram agraciados com as me
dalhas comemorativas do centenário rle nascimento dos Marechais 
HERMES RODRIGUES DA FONSECA e JOSÉ CAETANO DE FARIAS, 
os Cel Ildefonso Pereira de Albuquerque, Comandante Geral da Bri
gada Militar, Tens Céis Ernani Ferraz Machado, Antônio Martins, Ma
noel Monteiro de Oliveira, Heitor Lima e Arthur Dorneles da Silva e 
o Cap Atilo Cavalheiro Escobar. 

Estas insígnias têm por objeto 
distinguir os que por seus. méritos 
pessoais tenham prestado serviços 
à fraternidade, relações amistosas e 
de outras naturezas à Polícia Mi
litar do Distritcr Federal. 

Foi portador das insígnias, es
pecialmente comissionado pelo Cel 
Ururaí, o Maj Manoel de Barros 
Martins, ilustre oficial da PM do 
Distrito Federal, atualmente pres
tando valiosos serviços à1 Brigada 
Militar, no setor do estudo poli
cial e já possuidor destas conde-
corações. 

A entrega :foi feita com as so
lenidades regulamentares, contan
do com a presença do Exmº Sr 

Conch i nl P11g. 83 
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PO SS E DA 
DIRETORIA DO MONT EPIO 

O l\Iontepio da Brigada Militar, procedeu a eleição e posse dos seus 
órgãos dirigentes, sendo que a sua Diretoria Administrativa ficou as
sim consH_tuida : 

DIRETOR - Maj Silanus Monteiro Seferin ; 
VICE-DIRETOR - MajJosé Carlo!õ> Menna Barreto Lampert ; 
1° TESOUREIRO - Cap Manoel Gonçalves Brochier e 

Contando com o comparecimento honroso do Exmº Sr Secretário 
do Interior, Cel Walter Perachi Barcellos, ex-Cmt Geral da Brigada, 
e que quando na função de Comando foi o organizador e fundador 
desta útil Instituição, e de grande número de oficiais da ativa e ina
tivos da Fôrça ,teve lugar no Salão Nobre do Quartel General, a posse 
da nova Diretoria. 

O Maj Francico Samuel Jofre Tomatis, Presidente da Assembléia de 
Representantes do Montepio, dando início a sessão, solicitou assumisse 
os trabalhos o Sr Cint Geral. Em seguinda o orador declarou empo
possada a nova Diretoria, assim referindo-se ao novo Diretor, Maj Si
lánus : A Diretoria Administrativa, cujo diretor eleito, Maj · Silanus 
Monteiro Seferin, obteve no pleito que o elegeu, a confirmação irrefu
tável da solidariedade e da confiança que merece de seus consôcios, pe
la sua reconhecida capacidade administrativa, aliada as suas altas qua
lidade:; morais e intelectuais, já postas a prova no exercício interino do 

Co.1dL1i na J a;.;. &J 
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~lu~e ~os Su~lenentes e Sar~entos 

CARNAVAL NO CSS-BM 

Muito alegre e divertido foi 

o carnaval realizado no Clube, usu

frindo seus associados de bem or

ganizadas festas, que contagiaram 

os presentes, confirmando o alto 

prestigio de que goza o Departa

mento Social do Clube. 

Na foto que ilustra esta reportagem vê-se o Rei Momo, entre os 
Presidente do Clube e do Conselho Deliberativo, acompanhados pelo Di
retor Social e Presidentes dos Grupos Carnavalescos Rajados e- Cuba
nitos com suas Rainhas e Princezas, quando de um dos vários assaltos 
feitos por aquêles foliões à sede do CSSBM, durante o reinado do Momo. 

O Clube levou a efeito também uma brilhante festa infantil car
navalesca com bem organizado concurso de fantasias, alegrando a ga
rotada, que divertiu-se melhor que muito adulto . 

O carnaval chegou ao fim, deixando uma saudade e uma esperan
ça de que o próximo o suplantará em alegria e satisfação. 

-XXXXX-

CONFER:ÊNCIA DO PROF E ffiSTORIADOR WALTER SPALJ>ING . 

O Departamento Cultural do 
CSSBM, dando início as suas ati
vidades, convidou o ilustre e co
nhecido Prof Walter Spalding, pa
ra realizar a primeira conferência 
para seus associados . O tema esco
lhido baseou-se no regionalismo do 
Rio Grande, com o título "O CHI
MARRÃO NA POESIA REGIO
NAL". Na foto que vê-se ao lado 
apr·ecia-se o Prof Spandilg profe~ 
rindo sua conferência ladeado por 
diversas autoridades e convidados 
especiais. O orador ao término de 
seu trabalho recebeu entusiástica 
salva de palmas. 
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o PRESIDENTE DO CSSBM acompanhado de membros de sua di

retoria e de gentis senhoritas visita BRIGADA GAúCHA. 

O SubTen Felix Guimarães Vi

anna, Presidente do Clube, acom

panhado do Sgt Amauri Ataides 

Chaves, Diretór Social, · do Sgt Mil

ton e da Srtas Ediles de Santós 

Kroeff, Diretora do Departamento 

Feminino, Maria Elena Seling e Ve

r a Rodrigues da Silva, estiveram 

de visita à nóssa Revista, tendo sido mantida agradável e cordial pales
tra . Nesta ocasião foram os distintos visitantes obsequiados com o 
último número da Revista e o nosso fotógrafo fixou um instantâneo da 
compar ença, em que aparece o 2º Sgt Arthur de Tomazi Rosa, nosso 
desenhista 

. 
ENTREGA DE ... 

Secretário do Interior, Cel Wal
ter Perachi Barcellos, especialmente 
convidado para presidir o ato e 
na forma regulamentar fazer a 
entrega da insígnia ao Sr Cmt da 
Brigada. 

agraciados no Sa-Reunidos os 
Ião Nobre do Quartel General, 

a presença de sele
oficiais, o maj Bar
palavra, dizendo das 

contando com 
to número de 
ros fez uso da 

POSSE DA DIRETORIA . , • 

razões da creação daquelas insíg
nias, bem como das qualidades e 
m~ritos dos agraciados . 

Na mesma ocasião SS proce
deu a entrega das condecorações 
e diplomas. 

Finda esta cerimoma, dirigiu
se aos presentes o Secretário do In

terior, congr atulando-se com os a
graciados, cujos méritos ressaltou. 

cargo a que foi agora consagrado pela vontade da maioria absoluta da 
Assembléia de Representantes, em nome dela, cumprimento SS dese-
jando-lhe pleno êxito" . I 

Após ter o Maj Silanus proferido sua óração de posse, foi dada 
por encerrada a solenidade. BRIGADA GAúCHA hipoteca ao novo Di
retor sua solidariedade, desejando-lhe uma administração operosa em 
pr ól da família brigadiana. 
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Deixou-nos no 1° semestre do corrente ano, o Sr . Major 
Henrique Beckmann Filho. .l!Jste ilustre oficial do Exército, foi 
um dos batalhadores para o melhor aperfeiçoamento de nossos 
oficiais. Na cadeira de Cooperação das Armas e Serviços, dei
xou magníficos ensinamentos aos alunos do C. A. O. 

No flagrante acima, de Dionísio Silva, o instante em que 
o Major Beckmann se despedia do Comando Geral da Brigada. 

Ao lado e a esquerda, o 
ilustre Almirante Carlos Salda
nha, digno Comandante da Es
quadra que visitou Pôrto Ale
gre por ocasião da Semana da 
Marinha, quando proferia pa
lavras de agradecimentos ao 
churrasco que, em nome do 
Govêrno do Estado, a Brigada 
ofereceu aos oficiais da guar
nição, no Galpão Crioulo da 
Exposição. 
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Em nosso Salão de Honra, 
o Sr Comandante Geral teve a 
grata alegria em receber a vi
sita do proeminente Sr. Dr. 
Alcides Flôres Soares Junior, 
digníssimo Secretário da Fa
zenda. Na foto, Dionísio Silva 
registrou o instante em que 
SS apreciava a galeria de he
róis famosos que se encontra 
no salão nobre. 

O Sr. Dr. Sufí.er, digno 
Embaixador da Espanha, hon
rou-nos com sua visita no úl-

1 

timo semestre . O Sr. Consul 
teve oportunidade de palestrar 
com o Sr. Cel Comandante Ge
ral, Sr. Comandante do CIM, 
e Sr. Chefe do SL que apare
cem no foto. 

Foi para nós motivo de 
júbilo receber a visita do Sr 
.Almirante Carlos Saldanha, no 
Quartel General da Fôrça. 

Na foto ao lado, o momen
to em que SS palestrava com 
os oficiais superiores de nossa 
Corporação. 

Ainda no semestre passado, a 
Brig~da Militar na pessoa de seu 
Com~ndo Geral, Cel. Ildefonso Pe
reira de Albuquerque, teve a hon
ra de receber Q ilustre Almirante 
Linhares, Inspetor Geral da Arma
da, em seu Salão Nobre. Durante 
sua estadia nesta Capital, o digno 
Almirante fez questão de conhecer 
algo da legendária Fôrça dos Pam
pas. (Foto ao lado). 
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BRIGADA 

Terminado o período de 
férias, os digníssimos compo
nentes da Egrégia Assembléia 
Legislativa do Estado voltam 
ao trabalho . 

Festivamente, com seus u
niformes de gala, os cadetes do 

Em Rio Grande, o Bata
lhão de Guardas comemorou 
desportivamente a conclusão de 
mais uma ala de seu quartel. 

Na foto a o alto (direi
ta) as equipes de voleibol de 
sargentos do BG e 3° BC, antes 

nosso C . F. O (alto à direi
ta), prestaram a guarda de 
honra ao ato de retôrno dos 
ilustres parlamentaresJ que ve
mos no clichê ao alto e à es
querda. 

do início da contenda. 
Ao centro, parte da torci

da, que deu um brilho invul
gar aos festejas. 

À esquerda, um lance da par
tida de basquete entre os ofi
ciais do BG e 3º BC. 
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1956 : Jl l\J O S .\ l\J T O S - D U M O 1\1 T 

No mês em que o mundo rende graças ao grande brasilei
ro Santos-Dumont, nossa BRIGADA GAúCHA sente-se no de
ver de lavrar seu reconhecimento pelo que de magestoso nos 
legou o "Pai da Aviação". Nada, pois, melhor do que lembrar 
ao brigadiano por nossas páginas que as comemorações de ou
tubro do Ano de Santos-Dumont, recapitulam, na evocação da 
biografia deste patrício, uma das atividades mais fascinantes da 
história do progresso do homem. A solução do problema da di
rigibilidade dos balões que lhe valeu a láurea do prêmio Deu
tsch de la Meurthe em 12 de outubro de 19o1 e o feito de Ba
gàtelle de 23 de outubro de 1906 onde, com o seu 14 - Bis, re-

solveu o tríplice problema do vôo mectlnico deco'lando, susten
tando-se no espaço e aterrando exclusivamente com seus pró
prios recursos, documentam um dos aspectos marcantes da con
tribuição brasileira à evolução universal da técnica e da ciência. 

Na realidade, o que se comemora universalmente é o cin
quentenário do nascimento do avião, êste poderoso instrumen-



BRIGADA GAÚCH./'.. 1 

to destinado a aproximação de povos, govêrnos e nações, con
cebido, construído e pilotado, pela primeira vez, por Alberto 
Santos-Dumont no pórtico da era revolucionária da técni
ca moderna . 

O 14 - BIS 

Asas ligadas por uma de suas faces e dispostas de · 3 a3 
de modo a formar dois planos com um ,ângulo obtuso muito 
aberto, para cima . Eram fixadas a uma longa carcassa de 
bambu, que, antes,· fôra a viga armada do balão 14.. Essa viga 
armada era formada de tecido, e tinha na parte antenvi', mon
tados em junta universal, os lemes, que tinham movimento 
em todos os sentidos. Na parte poster~or estava o grupo moto
propulsor, motor-hélice de duas pás-radiador de formato espe
cial. A nacele, de junco, igual a tôdas as usadas nos balões 
de Santos-Dumont, e encaixada na viga armada atrás do mo
tor e na frente das asas. O aeronauta tinha à sua frente, à 
direita, uina alavanca que comandava, por intermédio de um 
cabo, os movimentos verticais do leme e à esquerda um vo
lante que comandava os movimentos laterais. O aparêlho esta
va montado sôbre um chassis com 3 rodas de bicicleta, duas 
na frente e uma menor, atrás. Essas rodas eram ligadas por 
uma suspensão muito elásticas com tiras de borracha, ideali
zadas por Santos-Dumont. 

O VôO DO 1º AVIÃO 

A primeira apresentação do 14 - BIS, o aviao de Alberto 
Santos-Dumont, foi feita em Bagatelle, França, a 13 de setem
bro de 1906, para alguns amigos. Não obteve pleno sucesso. 
"Voou apenas 60 metros porque perdeu a direção do aparêlho 
e caiu. Considerou-se o único culpado disso. Não culpou sua 
máquina." 

Ansioso por ver sua invenção no ar, o aeronauta fez algu
mas alterações, exercitou-se na direção durante algum tempo, e, 
finalmente, marcou para o dia 23 de outubro de 1906 a pro
va derradeira. 

Havia, então, no local, muitas pessoas. Também estava 
presente a Comissão de contrôle do Aero Clube da França. 
"Pilotando o aparêlho, Santos Dumont ergueu-se nos ares, ao 
ronco do motor e ao zunir da hélice t, atingindo logo a altu
ra de 60 metros, voou numa extensão de duzentos e cin
quenta metros. 

Estava provado que era possível aquilo que muita gente 
ilustre duvidava: conduzir pelo espaço um aparêlho mais 
pesado que o ar." 

Era completo o triunfo de ALBERTO SANTOS - DU
MONT ... 



SUMARARIO 

Editorial 1º Ten Joel Vasconcellos P·ereira ............... . 1 

O Valor da Criminalística e sua relação com a evolução da po-

lícia - 1° Ten Joel Vasconcellos Pereira . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Km 298 - AI Of José Angelo Lucas Dutra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Lizete Migliavasca nova soberana da SORVE . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Estante - Prof Walter Spalding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

referências à Brigada Militar proferidas pelo Govêrno do Estado 13 

Criminalística - Maj Barros Martins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Cenas da vida heróica do Rio G. do Sul - Prof Walter Spalding 17 

Aparelhamento técnico do Corpo de Bombeiros - 1° Ten 

E. J. P. Neme ..................................... .. .. 25 
No HBM/SM as Irmãzinhas da Imaculada Conceição . . . . . . . . . 30 

Passatempos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

Versa sôbre a competência da JME para o processo e julga

mento de civis por crimes cometidos contra militar em ser-

viço de policiamento ostensivo - Dr Clio Fiori Druick -

Juiz Togado da JME ................................... . 

Comentários Desportivos - 1° Ten Conv Potiguara Freire ... . 

Antigamente era assim. . . - Cap Helio Moro Mariante ...... . 
Fóra de forma marche ! .................................... . 

Saúde e Veterinária - Dr Roland H. Berg ................. . 

Estudando Comparaçõts - Silvio Deniz .................... . 

Honra Crioula - AI Of Carlos Jonatas Spalding ........... . 

Não te assusta Zacarias ! - Cap Vasco Mello Leh-ia .......... . 

Página Feminina - Sheyla ................................. . 
SACFO 

Gaiteiro ou Pandeiristas? - Ten Cel Alfredo Jacques ...... . 

Datiloscopia - Maj Barros Martins ........................ . 

Noticiário Coirmãs .......................................... . 

Combate ao Fogo - Cel Tisiano Felipe Leoni ... . ........... . 

A Brigada está em festa ................................... . 
Primeiro aniversário de Comando do Cel Ildefonso Pereira de 

Albuquerque ............................................ . 

33 

43 

46 
48 

50 

52 

53 

54 

55 

57 
58 

61 
62 
64 

6'1 

70 
Semana de prevenção contra incêndios - E. J. P. Neme 1º Ten 71 

Abertura do Curso de Polícia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
O 2° R. C. de mãos dadas com as tradições do Rio Grande . . . . 78 

Entrega de conde.corações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

Posse da Diretoria do Montepio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 

Clube dos Subtenentes e Sargentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 

Noticiário da Brigada Militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 




	01 A 08
	BG 10 - 01 - CAPA 1
	BG 10 - 01 - CAPA 2 - DIRETORIA
	BG 10 - 01 - EDITORIAL
	BG 10 - 02
	BG 10 - 03
	BG 10 - 04
	BG 10 - 05
	BG 10 - 06
	BG 10 - 07
	BG 10 - 08

	09 A 19
	BG 10 - 09
	BG 10 - 10
	BG 10 - 11
	BG 10 - 12
	BG 10 - 13
	BG 10 - 14
	BG 10 - 15
	BG 10 - 16
	BG 10 - 17
	BG 10 - 18
	BG 10 - 19

	20 A 27
	BG 10 - 20
	BG 10 - 21
	BG 10 - 22
	BG 10 - 23
	BG 10 - 24
	BG 10 - 25
	BG 10 - 26
	BG 10 - 27

	28 A 42
	BG 10 - 28
	BG 10 - 29
	BG 10 - 30
	BG 10 - 31
	BG 10 - 32
	BG 10 - 33
	BG 10 - 34
	BG 10 - 35
	BG 10 - 36
	BG 10 - 37
	BG 10 - 38
	BG 10 - 39
	BG 10 - 40
	BG 10 - 41
	BG 10 - 42

	43 A 57
	BG 10 - 43
	BG 10 - 44
	BG 10 - 45
	BG 10 - 46
	BG 10 - 47
	BG 10 - 48
	BG 10 - 49
	BG 10 - 50
	BG 10 - 51
	BG 10 - 52
	BG 10 - 53
	BG 10 - 54
	BG 10 - 55
	BG 10 - 56
	BG 10 - 57

	58 A 72
	BG 10 - 58
	BG 10 - 59
	BG 10 - 60
	BG 10 - 61
	BG 10 - 62
	BG 10 - 63
	BG 10 - 64
	BG 10 - 65
	BG 10 - 66
	BG 10 - 67
	BG 10 - 68
	BG 10 - 69
	BG 10 - 70
	BG 10 - 71
	BG 10 - 72

	73 A 90
	BG 10 - 73
	BG 10 - 74
	BG 10 - 75
	BG 10 - 76
	BG 10 - 77
	BG 10 - 78
	BG 10 - 79
	BG 10 - 80
	BG 10 - 81
	BG 10 - 82
	BG 10 - 83
	BG 10 - 84
	BG 10 - 85
	BG 10 - 86
	BG 10 - 87
	BG 10 - 88
	BG 10 - 89 - CAPA 3 - SUMÁRIO
	BG 10 - 90 - CAPA 4


