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A revista não assume res
ponsabilidade das idéias e 
juizos emitidos nos artigos 
assinados, bem como a sua 
publicação não representa so
lidariedade de parte da re
vista aos conceitos que neles 
se contém. 

A revista não restitui co
laborações rejeitadas, bem co
mo não mantém correspon
dência a respeito da mesma . 

NOSSA CAPA 
Na capa desta edição esta

mos publicando uma monta
gem com que comemoramos 
o 3º ano de atividades de 
Brigada Gaúcha Nas seis 
capas que a integram, resu
mimos 12 exemplares como 
símbolo da vitória incontes
tável de Brigada Gaúcha. 

órgão Oficial da 
ll rlgada Militar 

COM 
o 

LEITOR 
Temos a certeza que os leito

res já notaram algumas novidades 
em nossa "Brigada Gaúcha." Cria
mos algumas secções como "Fora 
de Forma Marche!", as deliciosas 
.. Aulinhas de Policia" do Ten. Ipo
neina, etc. Estamos também am
pliando os artigos sôbre policia
mento. Já nesta edição apresen
tamos "'Exerça sua Função Anga. 
riando Simpatia" (pág. 11) pelo 
Tenente João Aldo Danezi, da Cia. 
de Policia ''Pedro e Paulo", ver
dadeira lição de policiamen to de 
trânsito. 

Dentre as diversas boas novi
dades que figuram nesta edição, 
salientamos "Penitenciarismo" sec
ção que hoje inauguramos guin
dados pelos encargos Ultimamente 
recebidos pela Brigada Militar, 
quer em administração, vigilância 
e disciplina de diversas cadeias 
civis, quer nas penitenciárias In
dustrial e Agrícola do Estado. 
Somos, pois, a primeira r evista 
brasileira que dedica uma secção 
ao palpitante e discutido proble
ma que é o penitenciarismo. 

Na série de reportagens sôbre 
as Fôrças Policiais do Mundo In
teiro, já publicamos: "Royal Ca
nadian Mounted .Pc. li<:i!" . . "Sco
tland Yard- e "Polí• 1,j do Egito 
Montada em Camelo~.· Uoje. vol
tamos com mais um,i im portante 
corporação policial : a Fôrça _Sul 
Africana. Sua origem, organv.a
ção, integrantes e missões, o leitor 
cn.::ontrará na pãgina 6. 

O SECRE'l'ÁRTO 
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Dr. Liberato Salzano \/. da Cunha 
Homenagem Póstuma de ~"Brigada Gaúcha" 

! - - - .. ';l'Jt.!- ... ~ . 



"BRIGADA GAúCHA" quando inicias o teu terceiro ano de ativi
dade publicitária, com a distribuição do teu 13º exemplar, voltamos 
nosso pensamento ao passado e recordamos a imensa alegria da BRI
GADA MILITAR, quando viu invadir suas Unidades Serviços e Des-
tacamentos, o ku primeiro exemplar. ' 

"BRIGADA GAúCHA" .. ...... . ... Agôsto de 1. 954 .. . ........ . 
VENI, VIDI, VICI, - Assim nasceste BRIGADA GAúCHA. e na 

ocasião diziamos sôbre ti: "Finalmente em circulação BRIGADA · GAú
CHA. Atingido foi o objetivo principal prefixado . _ A tarefa foi e 
será ingente e o caminho que resta palmilhar é áspero e de longo per
curso . - Será a mensageira que levará aos nossos camaradas das Fôr
ças Armadas as nossas homenagens e o nosso aprêço . - Salve "BR1-
GADA GAÚCHA" o teu nascimento . . 

"BRIGADA GAúCHA" .......... Julho de 1..955 - 6º exemplar .... . 
Teu primeiro aniversário de atividade publicitária BRIGADA GAÚ

CHA e com grande satisfação escreviamos sôbre ti : "Eis-nos chegados 
ao último número do nosso primeiro ano de atividade . Dentro do pro
pósito que nos traçamos, diz-nos a consciência que conseguimos o nosso 
desiderato. Sabemos qne existem muitas lacunas ainda a preencher; 
todos os problemas, porém, já foram equacionados e, no seu devido tem
po, serão resolvidos satisfatoriamente . Para breve estão no nosso index 
a sua melhor apresentação gráfica e a criação de novas secções de alto 
interêsse para todos os nossos leitores . - Nossa prestação de contas 
dêste primeiro ano de atividades resume-se nisto : ATINGIMOS NOS
SA FINALIDADE. 

"BRIGADA GAÚCHA'" .. . . ... . . . Abril de 1. 957 - 13º exemplar . .. . 
Com a consciência tranquila de quem cumpriu o seu dever na me

dida do possível, atingimos com o presente exemplar, o final do se
gundo ano de publicidade de nossa Revista . Criamos novas secções para 
melhor índice cultural e recreativo. Melhoramos a apresentação grá
fica. Cumprimos, portanto, com e afirmado em Julho de 1 .955. Per 
outro lado somos obrigados a confessar não termos resolvido o problema 
do atrazo da Revista . A solução dêste problema é complexa e infeliz
mente não depende de nosso trabalho . No entanto, não ficamos parados 
deante do problema e procuramos sua solução editando dois exemplares 
ao mesmo tempo, sendo um na Tipografia da Imprensa Oficial . Quando 
pensávamos ter solucionado o problema, uma questão com as Emprezas 
Rodoviárias do Estado, nos atraza grandemente a remessa dos dois úl
timos exemplares, a ponto de até a presente data não termos podido 
remetê-los aos Destacamentos que são servidos exclusivamente por êste 
meio de transporte. Não desmoreceremos, no entanto,. deante dêste 
problema Ao contrário, êste ano dedicaremos nossos esforços para sua 
solução . Esta é a nossa promessa. 

"BRIGADA GAúCHA" espelhas e representas a BRIGADA MILI
TAR. É por teu intermédio que o Rio Grande e o Brasil são colocados 
ao par dos teus empreendimentos, das tuas glórias e dos teus sacrifícios. 

Serue "BRIGADA GAúCHA" teu rlorioso destino, porque êle está 
ligado intimamente ao glorioso destino 'da BRIGADA MILITAR. 
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CRI M 1 NALISTICA 

PELOS E CABELOS NA 
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 

Maj Barros Martins 

Muito já se tem dito e escrito sôbre "local de crime" e a necessi
datle imprescendível de sua preservação até que os peritos os tenha 
examinado e colhido todo o material que possa fornecer indícios para 
as investigações que levem a Polícia a prender o criminoso. De um mo
do geral as preocupações no local do crime se dirigem às pegadas, in 
pressões digitais, manchas de sangue ou de outras naturezas, relegando
se a plano secundário outros elementos um fruto ou dôce mordido, um 
dente, um botão, pedaços de panos ou ainda 'a marcas de unhas fios de 
fibras, pêlos ou cabê los. 

Alguma vêzes, é certo, guar
dam-se chapéus, peças de roupa, 
calçados etc., com o objetivo de se 
procurar a quem se adapte tais 
peças, não sendo comum o exame 
das minúncias além das manchas 
que possam conter. Outros obje
tos que s_e arrecadam no local do 
crime é sempre com o fito de pro
curar nêles impressões digitais. 

Entretanto, assim não deve ser. 
O exame e estudo do local de cri
me deve ser o mais detalhado pos
sível, descendo-se mesmo aos míni
mos detalhes por mais insignifi
cante que pareçam. 
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Reiss, o grande policiólogo, já 
afirmou : "É no inverossímil que, 
muitas vêzes se encontra o fio de 
Adriadno". 

Dentre os elementos julgados 
insignificantes, os pequenos nadas 
que se transformam muitas vêzes no 
grande tudo para prova da autoria, 
levando á Justiça a convicção de 
que ela precisa para a sua sereni
~:lade, estão os pêlos e cabêlos. 

É fora de dúvida que os cabê
los e pêlos de animais, porventura, 
encontrados no local de crime na 
vítima ou no acusado, nas ar
mas, roupas ou nos objetos consti-
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tuem indícios de alto valor. 
Em tese, cabêlos são pêlos. Na 

linguagem vulgar, entretanto, com 
que se faz o intercâmbio das idéias, 
pêlos são filamentos nascidos pro
fundamente em certas partes do 
corpo humano ou da pele dos ani
mais formando-lhes um resvesti
mento protetor, dando-se a denomi
nação específica de cabêlos a êsses 
mesmos filamentos quando nascidos 
na cabeça do homem. 

Segundo ensina Almeida Ju
nior, o pêlo compreende duas par
tes : a sua porção livre, terminada 
em ponta, é a haste; a porção ocul
ta no folí0ulo da pele é a raiz. 
Esta última tem, na extremidade, 
uma dilatação denominada bulbo. 

Examinando em corte transver
so, o pêlo mostra camadas concên
tricas : 

a) a medula ou porção central, 
composta de cédulas poliédricas, 
dentro das quais aparecem granu
lações pigmentárias, granulações 
gordurosas e bôlhas de ar; 

b) - a substância cortical, 
que envolve a medula, como se fôs
se um cilindro ôco, e que é formada 
por células epiteliais córneas, em 
lâmina, alongadas no sentido lon
gitudinal e ricas em pigmento; 

c) - a cutícula, camada super
ficial do pêlo, muito delgada e 
cºnstituida por escamas epidérmi
cas transparentes, que se imbricam 
regularmente na fórma de telhas 
num telhado. 

Encontrados no local do crime 
devem os pêlos serem recolhidos 
cuidadosamente. A melhor fórma 
de preservá-los é acondicionando-os 
em tubos de vidro' hermeticamente 
fechados. Não sendo isso possível, 
pode-se guardar os pêlos estenden-
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do-os em cartões ou mesmo sôbre 
uma fôlha de papel presos com fi
ta "durex" ou tirinhas de papel go
mado, tendo o cuidado de não dei
xar que a cóla ou goma unte os 
pêlos. Quando não são encontrados 
no local do crime, deve-se procu
rá-los nas vítimas e nos suspeitos, 
dos quais se deve também examinar 
cuidadosamente unhas, dentes, bo
tões, vestes, jóias e tudo mais quan
to susceptivel de embaraçando-se 
reter qualquer natureza de fíos. 
Luvas, chapéus, bonés, meias, cal-

çados e peças de roupa podem con
ter pêlos, motivo por que devem 
merecer especial cuidado na sua 
conservação e meticuloso exame de 
cada peça, pois tais indícios não se 
revelam, muitas vezes ao primeir~ 
olhar. 

O estudo comparativo dos pê
los são procedidos nos laboratórios 
de Polícia Técnica. Aí o microscó
pio permite estabeler a origem e
xata dos pêlos. _se humano, de ho
mem ou de mulher e de que parte 
do corpo; se de animal, de que es
pécie, por isso que, entre os ani
mais, difere a medula capilar. 

Também o micrômetro fornece me
didas exatas que conduzem á clas
sificação perfeita dos pêlos, segun
do sua espessura, comprimento, 
etc. Além disso podem os técnicos 

examinando os pêlos informar 
mais a idade, o trato pessoal de 
quem deixou o pêlo, bem como se 
foram arrancados, cortados ou caí
dos naturalmente e ainda se pinta
tados porque processo. 

Em "Lições de Medicina Le
gal", A. Almeida Júnior, assim se 
expressa com relação ao exame pe
ricial dos pêlos: 
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o exame pericial d os pêlos 
comporta: a) - o diagnóstico ge
nér:::o; b) o diagnóstico específico; 
c) informe diversos conducentes ao 
diagnóstico individual. 

Diagnóstico genérico - Para 
averiguá-lo, se dispusermos de bas
.t3í1te material, podemos submeter 

f-t combustão alguns fios, ao ar li
vre; os pêlos queimam-se com di
ficuldade, exalam cheiro caraterís
tico e a ponta fica arredondada, 
g.·ossa ou recurva. Então se isso 
não acontecer não será pêlo mas 
. :m fibras vegetais. 

J!J.J.gnóstico específico - Só se 
r_c, r sabei·, quase sempre, se o pê
lo é humano ou de animal. Pode-se 
a:nda perguntar, mais raramente, 
s~; pe:·tence á determinada espécie 

n.'mal. 
. 1 - A distinção entre pêlo hu

mano é dada pelo conjunto de. ca
ractres da medula, substância cor
tkal e da cutícula. 

a) Medula - no homem, falta, 
ou seu diâmetro é muito reduzido; 
nes animais, grande diâmetro; as 
c6lulas medulares no homem, são 
quase; nos animais são muito apa
rentes. b) Substância cortical -
no homem, espêssa; nos animais, 
deigada. Seus pigmentos: no ho
mem: em grânulos homogêneos, fi
nos; nos animais delgada. Seus pi
gmentos: no homem, em grânulos 
homogêneos, finos; n os anim ais ir 
regulares e grandes. c) - Cutí-

cula - no h om em delgada, sem 
saliências; nos animais, escamas es
pêssas e salientes. 

Decidido o diognóstico especí
fico e verificado que o pêlo é hu
mano, então outros informes podem 
ssr ~btidos, tais como: a) sexo do 
indivíduo de que proveio o pêlo; 
b) idade aproximada desse indiví
duo; e) região corporal a que o 
pêlo pertencia; d) os pêlos foram 
2parados, quando no corpo do indi
v' duo, e em que época; e) caíram 
eJ cc.:.tâneamente, foram arrancados 
ou cortados? f) foram pintados, e 
d.:: que forma? g) provêm do in
di\ ·duo "X'"?. 

Para os policiais de rua, isto 
~ 2queles que, geralmente, são os 
prim 'iros a chegar ao lugar do cri
me, o problema está em respeitar 
e . fa::e:- . res.peitar . rigorosamente 
êsse focal, .para isso mesmo, .po
».'..m, se torna útil conhecer o valor 
dos vestigios do criminoso e como 
enc~ni.~á-!os, preservá-los e porque. 

O , anais policiais do mundo 
, c;isctram inumeros casos em que 
o· ~xame dos pêl-os condtlziram á 
b .. ffa dos tribunais autore$ de cri
mes a:Jarentemente perfeitbs. Nes· 
L.s condições não é demais repeti 
qi;e o local do crime deve ~er, tar
ta quanto possível, conservado tl 
quel o encontrou o primei~ pOl
cial que ali chega, só deve do er 
desembaraçado após a perí ·a te-
nica. 

BIBLIOGRAFI4 - \ 
Lições de Medicina Legal - A. Al
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Técnica Policíaca - E. Locard 
La Policia AI Dia - Reginald Mor
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01IGE)li - ORGANIZAÇÃO - CÃO POLICIAL - POLÍCIA 

J[_ONi ADA - ÁREA DE AÇÃO - ALGUMAS MISSôES 

portagem do 2º Ten CARLOS JONATAS SPALDING 

. antigas colônias da África do Sul : Natal, Cabo da 
Boa Esperança, Rio Orange e Transvaal, possuiani cada, há 
temPJs atrás, suas corporações policiais. Estas corporações 
agian no '1hinterland" de cada ex-colônia, e por elas eram man
tidas 
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No clichê ao alto, vemos elementos nativos do Sul da África, 
com se1ts fardamentos de serviço e as diversas insigneas da 

"Soitth African Pol~ce". 
1 

------ 1 

O desenvolvimento material e intelectual daquelas colônias, 
numa ascenção notável, começou a exigir melhorias em todos 
os setores. Um, o policial. Após diversos entendimentos entre 
os dirigentes das colônias, foi criada uma única corporação po
licial ·para tomar conta das atividades de todos os recantos da 
encantada África do Sul. A Fôrça Policial Sul Africana. 

Nos dias que correm, esta famosa corporação policial pos
sue um efeti\·o de aproximadamente 23 mil homens. ~ digno 
de nota que, 12. 000 são homens brancos e 11. 000 de côr. 

ORGANIZAÇÃO 

A Fôrça Policial da África do Sul tem seu Quartel Gene
ral em Pretório. Naquele QG veremos trabalhando arduamen
te: Estado Maior, Departamento Geral de Abastecimento, Sec
ção de Treinamento, Preparo Policial, e Secção de Adestra-
mento de Cães. · 

A Secção de Treinamento é responsável pela instrução po
licial e preparo físico de todos os recrutas, pelos cursos de trei-
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namento dos sub-oficiais, e de instrução especializada. 
A Polícia Sul Africana compreende 9 Divisões ou Zonas 

ele Polícia. Cada uma delas sob o comando de um Vice Comis
sário. Essas divisões acham-se, por sua vez, distribui das por 
58 Distritos. Êstes 'divididos em 945 estações ou postos. 

CÃO POLICIAL, POLíCIA MONTADA & POLíCIA MOTO
RIZADA 

A África do Sul, por causa dos problemas policiais extruor
dinários que a assoberbam, há mais de trinta anõs, dedica 
atenção fora do comum ao adP.stramento de cães para o me
lhor cumprimento de suus missões. Existem boas razões para 
acreditarmos que a grande soma e o tempo gastos nesse tra
balho tenham sido bem empregados. 

Em vista de variada natureza do território africano que é 
muitas vezes, preciso atravessar, e das longas distâncias a per
('orrer, grande parte dos policiais sul africanos anda sempre 
montada. Ainda hoje em dia, é fato assente que , em certas 
áreas, os montadas são indispensáveis, ou em cavalos, burros, 
ou camêlos. 

A polícia :Motorizada, possui 1. 800 automóveis e caminhone
tas, e 800 motocicletas. 

A grande preocupação dos motorizados é a boa conserva
rão dos veículos. Para tal, existe o Departamento de Conser
vação de Veículos que anualmente examina 400 carros. A ra
zão da existência deste Departamento fica bem clara quando 
lembramos, que segundo as estatísticas policiais, os veículos 
percorrem em média 48. 000. 000 de quilometras de estrada 
africana . 

A maioria desses veículos são dotadas de apárelhos de rá
dios para o melhor atendimento e entendimento das ordens. 

ÁREA DE AÇÃO 

Cerca de 1 . 264 . 000 quilometras quadrados, é a área pa
trulhada pela Polícia Sul Africana . Não só se trata de uma re
gião imensa em relação ao número de policiais empregados, 
como há também a considerar a diversidade demográfica do 
país que vai das áreas urbanas densamente povoadas, às pou
co povoadas, semidesertas e totalmente desertas. É interessan
te considerar ainda que a população da África do Sul, calcula
da nuns 13. 000 . 000 de habitantes, é composta de cêrca de 
8 . 500. 000 negros, com graus de desenvolvimento muito diver-

---- 8 -
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Na foto alguns dos maravilhosos cães policiais adestrados 
pela Polícia Sul Africana. Não resta menor dúvida que o em
prego de cães preparados para o combate· ao crime está apro
vado pelas mais renomadas corporações do mundo. 

-9-
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oH. qunse 3. 000. 000 europeus, 1. 000. 000 de mestiços e, apro-
111.idamente, 400. 000 asiáticos. 

O custo do policial sul africano é, em alguns lugares do 
p.us. de três dolares americanos por habitante. Não são mui
tos os sul africanos que conhecem o excelente padrão de segu-
1 un(';i policial de que desfrutam, na base do custo por habitante. 

É em virtude dessa boa paga e das concessões feitas, que 
os recrutas policiais costumam ser padrão acima de tudo. 

ALGUMAS MISSÕES 

Entre os serviços especiais da Fôrça de Polícia da África 
do Sul figuram dois realmente singulares. ligados à vigilância 
em tôrno do trafico ilegal de ouro e diamantes. Isto, em vir
tude de a produção de ouro na região estar calculada em du
zentos milhões de libras esterlinas por ano, e a de diamantes em 
talvez mais de trinta milhões. Compreende-se logo a grande 
necessidade da proteção policial dessas duas industrias, nas quais 
o roubo, podendo ser de pequeno vulto, é frequentemente de 
grande valor . 

. Algumas das hitórias mais empolgantes da África do 8111 
estão relacionadas com tais roubos. Roubos, as veezs, de con
cepção extraordinária. 

Outras dessas histórias, que sobrelevam o comum, relacio
nam-se com a prática de feitiçaria africana, assassínios de natu
reza ritual ligada à supertição. 

É digno de nota, também, os valorosos serviços desta cor
poração policial de grande capacidade, no que diz respeito ao 
roubo de gado e matança de caça grossa, tal como elefante, hi
popótamos, etc. , que são elementos especiais de reserva da e
conômia nacional. 

Como sucede em outras partes do mundo, a Polícia Sul Afri
cana desempenha muitas funções que pouco ou nada têm que 
ver com a polícia. Falamos de casos de registros de nascimentos 
e óbitos. Inspeções sanitárias, principalmente nos oasis. Não 
raras ocasiões fazem vezes de médicos, veterinários, parteiros, 
agentes do correio, etc. 

Em 1952, ano em que se fez a última estatística dos traba
lhos dessa Corporação Policial, a Polícia tomou conheci!llento de 
1. 625. 471 casos diversos dos quais resultaram 1. 328. 653 pro
cessos, tendo sido condenados 1. 183. 967 pessoas em consequên
cia dos mesmos. · 

Afinal, o policial, que alguns têm razões para temer, é, fre
quentemente o "pau para tôda obra" do Govêrno Sul Africano. 

-10-



Pelo 2º Ten João Alclo DANEZI 
da Cia de Polícia PEDRO e PAULO 

Até bem pouco tempo a função policial era antipática tan
to para quem a exercia como para quem fôsse obrigado, por 
qualquer circunstância, tomar contato com a Polícia. E, por 
que era essa função, que hoje achamos tão nobre, antipatizad~? 
Eis o segrêdo : "FORMAÇÃO DO HOMEM". A formação do 
homem se revestia somente na parte externa, isto é, fardava
se um homem, armava-se, e lhe apelidavam POLICIAL. 

O primeiro contato com o público causava, quase sempre, 
consequências irreparáveis para o resto da vida. Não havia a 
preocupação em preparar-se um policial espiritualmente, isto 
é, incutindo-lhe, no íntimo, uma formação moral indelével, 
e além do preparo técnico profissional propriamente dito, a pre
paração psicológica para a função. 

O aspecto psicológico, hoje, com o advento da psicologia e 
sua aplicação na seleção profissional, modificou de maneira ra
dical o conceito até então dispensado à função policial. 

Precisa o policial moderno ser psicólogo para desempenhar 
sua missão? Claro que não. O que êle necessita é conhecer a 
psicologia própria da função que exerce. E para isso basta-lhe 
uma formação que lhe ensine as normas essenciais no trato 
com o público. 

O policial é como o comerciante'. :ti:ste vende mercadorias 
específicas e aquêle tranquilidade. : Se ambos insistirem em 
vender seus produtos, por certo não os venderão. Ninguém 
gosta que lhe vendam. ·O que todos gostam é de comprar o que 
melhor lhe parece. E é isso que o policial e o comerciante de
vem fazer : interessar seus clientes para que lhes comprem 
seus produtos. Perguntarão : - Como pode um policial inte.
ressar o público para comprar tranquilidade? Ameaçando-o 
com as sanções da Lei? Jamais. Qualquer policial pode muito 
bem desempenhar sua missão com grande eficiência, com o 
mínimo de corretivos. Basta para isso, interessar-se pela pes
soa com quem se trata. Ninguém gosta que lhe digam : - "O 
sr. está errado!" "O sr. vai ser punido!" O policial que se 
dirigir a um infrator, tendo em vista demonstrar sua autori
dade e seu poder, na certa não conseguirá atingir o objetivo 
principal de sua missão, o qual seja o de que a Lei seja cum
prida. 

Naturalmente qualquer um pode fazer com que um homem 
lhe dê seu relógio apoiando-lhe um revólver nas costelas. E, 
certo que um policial pode fazer um motorista cumprir as leis 
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do trânsito ameaçando-o com uma multa. Mas será cwta esta 
medida? Evidentemente que não. Eis, então, porque o policial 
moderno necessna saber tratar com o público, para faz r com 
que as leis sejam cumpridas, tornando sua função atra nt e 
um meio de fazer amigos. 

E para exemplo da tese que esposamos, podemos citar o "po
liceman" da Inglaterra, cuja urbanidade no trato com o público 
é conhecida em todo o mundo. 

· Qualquer motorista que entre contra mão numa rua, por 
não conhecer a sinalização do trânsito, ou o sinal feito pelo 
guarda, terá por certo que parar, por intimação do mesmo. 
O policial encaminha-se na direção do infrator. Calmo e trân
quilo. Com um largo sorriso e uma continência bem feita, diz 
ao motorista: "Amigo, o senhor não devia ter avançado. Con
tamos com a sua colaboração em não mais fazer isto para o 
futuro. Do contrário poderá suceder que, uma vez ou outra se 
não der atenção aos meus sinais, o senhor venha a bater em 
outro carro. E depois do abarrotamento do trâsito ocasianado 
pelo acidel}te, todos se voltarão contra mim". Dito isso, o guar
da despede-se com nova continência e tôda a urbanidade; 
Volta para o seu posto e continúa dirigir o trânsito. Sem
pre com gestos desembaraçados e fleumáticos e a maior tolerân
cia pelas imperfeições comum aos mortais. 

Atitude como esta fazem com que qualquer forasteiro, após 
breve permanência em Londres, fique querendo bem aos "po
liceman". A infração não o irrita em nada, e o guarda não 
ameaça ao motorista caso torne a repetir a infração. A multa 
virá sem apelação. Êle se preocupa, isso sim, com a conserva
ção dos paralamas, interessa-se pela conservação dos bens 
alheios. Certamente o infrator que for tratado tão polidamen
te por um mantenedor da ordem, que não se preocupa em de
monstrar sua autoridade, e sim interessar-se pela sua proprie
dade, e pela sua vida, tomará tôdas as preocupações possíveis 
para não tornar a infrigir as leis do trânsito e, o mais importan
te, o agente terá evidetemente, um aliado, um colaborador, 
um amigo. 

..._ _ 
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O QUE REPRESENTA 

o Ensino Primário Sopleli\To 
RUBENS FALCÃO 

Quando se celebra o primeiro decênio de funcionamento dos cursos 

de ensino primário supletivo para alfabetização de adultos, vale a pena 

registrar alguns aspectos do que representa essa Campanha do Govêr
no no sentido de eliminar do Brasil a chaga da ignorância, tão nociva 

ao nosso conceito no exterior e tão prejudicial ao nosso desenvolvi

mento econômico no interior. Muito se tem conseguido nesse terreno no 
período que se recorda com júbilo . Ganha o Brasil em valores positi

vos numerosos elementos que antes constituíam um pêso morto pela 

sua reduzida capacidade econômica e insignificância social. No ano 

findo , dizem os dados iniciais que funcionaram 9. 687 escolares e 88 Cur-
' sos de Iniciação Profissional, com um total de duzentos e seis mil alu-

nos . Para nutrir êsses núcleos de aproveitamento dos nossos patrícios 

sem recursos para educar-se e instruir-se à altura da importância do 

nosso País, gastou o Estado Cr$ 43 . 538. 859,00, distribuída essa verba 

pelos serviços administrativos, material escolar, alimentação, professo

rado, e essas várias aplicações demonstram o pouco que coube a cada 
um dêsses setores para a sua eficiência funcional. 

Mas o mais interessante, como documento esclarecedor, é a verifi
cação do baixo custo de cada aluno, ·dividido o montante dêsse dinheiro 

pelos duzentos e sei mil indivíduos que buscaram os cursos primários 

para o aprendizado das letras e os centros de iniciação profissional pa

ra o adestramento em diversas profis~ões de sua escolha. Cada aluno

adulto não chegou a custar ao Estado trezentos cruzeiros! . . . Só . êsse 
fato merece consignação auspiciosa, para que se tenha a certeza de que 

a conquista de elementos válidos para o exercício de atividades úteis 
e produtivas dependerá menos de dinheiro do que da vontade dos di
rigentes em cumprir, como vêm cumprindo, um programa da mais al

ta transcendência, como é êsse da alfabetização de muitas centenas de mi
lhares de brasileiros. 

-13-
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Por que 

ficam 

• as crianças 
ESTRABICAS? 

O estrabismo provoca, na inft1ncia, um sentimento de infe
rioridade. A criança quase sempre torna-se tímida, fugindo dos 
companheiros e alheiando-se aos seus folguedos ; encontra difi
culdades na escola e, além dêsses, outros problemas aparecem 
para os pais. Os estrábicos quando se tornam adultos, para as 
moças, cria-se o problema da dificuldade de trabalhar em costu
ra, em escritórios, etc., e ainda mais, o problema da beleza e da 
boa aparência que se exigem para as aéro-moças, para as aten
dentes e para outros cargos. O complexo de inferioridade está 
sempre ameaçando a moça "vesga". Sendo rapaz, o estrábic<! 
é incapacitado para o serviço militar e para cer_tas profissões, 
entre elas a de motorista, pois o seu defeito é fatôr para lhe ser 
negado carta dr; habilitação para dirigir veículos. 

O estrabismo ou "vesguice" é o desvio de um ou ambos os olhos de 
sua posição normal. O estrabismo se apresenta de vãrias maneiras, sen
do as mais comuns aquelas em que o desvio se faz para dentro, para 
o lado do nariz, e aquelas em que o desvio se faz para fora. 

Um desequilibrio muscular 

Na grande maioria dos casos, o estrabismo é devido a um desequili
brio muscular, resultante de um acentuado esforço da criança para en
xergar. Exemplefiquemos para melhor compreensão : dois cavalos, cada 
qual guiado por suas rédeas, puxam uma carroça; para que a carroça 
entre à direita, é preciso que o carroceiro puxe, para a direita, as rédeas 
de ambos os cavalos. Se o carroceiro, em vez disso, puxar somente a 
rédea do cavalo da direita, o cavalo da esquerda segue em frente e, o 
outro, vira em direção à direita. No olho se dá quase a mesma coisa. 
São seis musculos que o olho possui que podem virar o globo para to
dos os lados. E geralmente, normalmente, quando um olho vira o ou
tro acompanha o movimento para o mesmo lado, pois os musculos dos 
dois agem •conjuntamente, fazendo a mesma fôrça os musculos de cada 
olho ., Quando uma criança faz muito esforço para enxergar, principal
mente de perto, desequilibra-se o conjunto dos musculos, ficando uns 
mais fortes e outros mais fracos, virando-se então um dos olhos para 
outro lado, isto é, não acompanhando o outro inteiramente. 
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Abril de 1957 

Quase todas as crianças nascem com defeito 

Apesar de não ser regra geral, quase todas as crianças, ao nascer, 
apresentam defeitos de visão . Esse defeito é a hipermetropia, causado 
pelo achatamento do olho . Na grande maioria das crianças esse defeito 
se compensa com o proprio crescimento do olho; porem, como nem sem
pre isso acontece, então, a criança, para enxergar, precisa fazer um 
esforço de concentração . 

Como aparece o estrabismo 

O esforço da criança para enxergar provoca uma quebra de equi
librio no conjunto muscular, ficando uns musculôs mais fortes que os 
outros. E os musculos mais fortes puxam mais o olho para o seu lado, 
daí nascendo o estrabismo. 

Por que se dá o desequilibrio muscular 

P ara que a visão não seja perturbada - e isto é interessante assina
lar - é que se dá o desequilibrio dos musculos. Sim, estes se adaptam 
para êsse fim, provocando estra-
bismo para nor- malizar a visão . 
Como todos sa- bem, podemos ver 
com cada ôlho separadamente. 
Podemos tapar com a mão um 
dos olhos que, com o outro, en-
xergamos. E se é assim, vem logo 
a pergunta dos leigos: "então por 
que motivo não vemos, duas ve-
zes, o mesmo ob- jeto?" E a r espos-
ta é esta: "por- que o nosso cé-
rebro tem a capa- cidade de super -
pôr as duas ima- gens de modo que 
formam uma só . A verdade, po-
r ém, é que nós enxergamos as 
coisas em relêvo, ou então, na fra-
se da moda, en- xergamos tudo 
nas três dimen- sões. Esse fato 
acontece porque a imagem forma-
da em um ôlho é ligeiramente di-
ferente da forma- da no outro e 
quando o cérebro as superpõe essa 
pequena diferença dá a sensação de relevo e de profundidade. 

Todavia quando é muito grande a diferença entre as imagens não 
é possível ao cérebro realizar a superposição. Nesse caso acontece isto: 
a imagem menos nítida deve .desaparecer para que a mais nítida apa
reça. Então quebra-se o equilíbrio muscular que, desviando um olho, 
impede que ele possa ver os objetos . 

CURA DO ESTRABISMO 

Tem cura o estrabismo quando este tem por cuasa um defeito de 
visão que pode ser corrigido com o uso de óculos e com exercícios para 
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os musculos do ôlho. Quando uma criança é portadora de um forte de
feito e este não é corrigido, um dos ôlhos como que não aprende a V& 

e o cérebro da criança não aprende também a superpôr ou fundir as 
imagens, aparecendo então o desvio do ôlho - o estrabismo. O trata
tamento do defeito deve começar ensinando-se o ôlho a enxergar, me
lhorando-se a visão com o uso de óculos, e ensinando-se o cérebro e os 
musculos oculares da criança a agir pelos exercícios, para que se rea
lize a superposição das imagens. 

CASOS INCURAVEIS 
Quando a causa da "verguice" é motivada por defeito do ôlho, dos 

musculos ou do cérebro, acredita-se que não mais pode ser curada, pois 
esses defeitos dificilmente serão corrigidos. Isso geralmente acontece 
quando o tratamento é iniciado muito tarde, por negligência ou igno
rância dos pais . Mas mesmo nesse caso pode-se, mediante uma opera
ção, colocar o ôlho no lugar; isso melhora a estética, mas infelizmente 
não recupera a visão normal. 

O TRATAMENTO 
O uso de óculos, depois de exame da criança pelo oculista, para 

corrigir a visão, é a primeira etapa do tratamento . Depois os oculistas 
preconizam os chamados exercícios ortopticos para restabelecer o equilí
brio muscular, exercícios esses feitos em aparelhos especiais sob a di
reção de técnicos competentes . Se depois desse tratamento, a criang,p. 
apesar de ter aprendido a ver com o ôlho desviado e ter conseguido 
a recuperação dos musculos oculares, ainda apresentar o desvio, os ocu
listas recomendam a operação para colocar na posigão normal o ôlho 
desviado . 

O tratamento pode ter sido completado e a criança ter conseguido 
curar-se do estrabismo, sem necessidade da operação que aludimos, 
pois quase sempre o defeito externo desaparece com os exercícios. A 
operação é apenas realizada para ultimar o tratamento. As crianças 
de três anos de idade portadoras de estrabismo, às vezes, mesmo nessa 
idade, já colaboram nos exercícios do tratamento do seu defeito. Há 
outras que só aos seis anos começam a compreende-los. , Q tratamento 
deve começar o mais cedo possível, entre os três e os quatro anos, pois 
nessa idade o oculista já pode fazer um exame satisfatório para recei
tar o uso de óculos, o que significa o início da luta do médico con
tra a "vesguice". 

Os pais quando notarem qualquer anormalidade nos olhos de seus 
filhos devem leva-los incontinente ao oculista, pois há casos em que 
só percebem os defeitos dos filhos quando alguem estranho lhes chama 
a atenção. Talvez que os pais, dirigidos pelo sub-conscientes, não acre
ditam em defeito nos seus filhos; muitos estrábicos adultos obrigados 
a suportar um . mal já sem cura, d~vem isso, quem sabe, à ignorância 
ou à displicencia dos seus pais. A permanência do estrabismo géra 
problemas sociais inumeros, impedindo quase sempre que os seus por
tadores vençam na vida, reduzindo-os à condição de fracassados e tí
midos, portadores de um arraigado complexo de inferioridade. 

Transcrito de ''Expoente" foto "Conatance Bamiester" 
-16-



o homem 
CERTO 

n o l u g a r 
C ERT O 

É um velho conceito inglês, qtte flui deretamente da cul
tura, da maneira de ver e entender o mundo, enfim, da filoso
fia dos britânicos, a sêca frase no título que lidera esta coluna. 

Como espírito lúcido e objetivo, friamente prático, tocando 
os problemas pelo bordo mais direto de ataque, o inglês es
pelha bem nesse conceito as suas melhores qualidades. Com 
elas conseguiu erguer o maior império já contemplado por olhos 
humano. O mundo Romano, o de Carlos Magno, ou de Gengis 
Kan, foram pequenas massas de terra e população, diant{!J da 
grandeza do Império Britânico, hoje transmudado, com um cu
nho ·mais elevado ainda, no "Commonwealth" . E na raiz dessa 
grande comunidade, está a perfeita compreensão de colocar 
sempre "um homem certo, no lugar certo" . .. 

Em tôdas as situações, como para todos os lances, há um 
homem que é sempre o mais apropriado. Mas não se pode 
que fôrças sobrenaturais criem situações específicas para ca
da indivíduo. A lógica do melhor rendimento das aptidões co
manda que cada indivíduo, cada personalidade, procure por si 
mesmo o seii próprio lugar. Sabemos que não é nada fácil o 
indivíduo possuir uma noção exata do que vale . Disso se ori
ginam os desajustamentos com que diàrimente topamos, as vai
dades gratuitas, expostas a todo o instante. Mas, também, quan
ta inaproveitada modéstia ! 

Há um aforismo, impregnado da filosofia de Sócrates, que 
submete ao "Conhece-te a ti mesmo", a base do triunfo na vi
da . E é uma verdade. Para tanto não se necessita de intros
pecções profundas. Apenas um inventário das próprias fôrças 
- justo, simples, objetivo. Basta isto para assentar uma fru
tuosa linha de ação . 

A insastifação desnorteada exemplifica, perfeitamente, o 
desconhecimento das próprias possibilidades. O herói insatisfei
to não se conhece a si mesmo. Perde tempo a criar casos; ar
quiteta aspirações que não resitem à razão; sacrifica-se sem gló
ria, causticando a existência na amargura . 
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Como seria fácil e agradável, para êle e para os que com 
êle convivem, vê-lo proceder a êsse exame detalhado, que a 
moral socrática aconselha ds gerações humanas! E depois, da 
certeza do seu valor e da certeza do que deve fazer, gostaría
mos de o ajudar a apresentar-se no momento oportuno . Não 
faltam amigos para as ocasiões, lá diz o velho brocardo. 

Numa situação de emprêgo é fundamental vencer as ten
dências que porventura se manifestam fazendo do indivíduo 
um insatisfeito. O querer, já é meio caminho andado. Mas não 
basta é preciso também poder, o que neste caso significa, es
tar realmente apto para o exercício da função que se deseja 
alcançar. 

Cada indivíduo se convença que tem a "sua" oportunidade. 
l:'egá-la exige, no entanto, preparo. Assim como os atl,etas, 
que treinam metodicamente a capacidade de vencer, qualquer 
utn de nós tem de treinar, também, os conhecimentos e as qua
lidades, de maneira que nos sejam reconhecidos por todos, sim
ple~mente, e em nós se veja, não um pretencioso "querer ser", 
mas, de fato , um "ser" incontestável, capaz, digno de confiançp,. 

Na vida, e quando dizemos vida pensamos, implicitamente, 
no trabalho ao qual dedicamos o melhor de nossas energias, 
devemos estar sempre prontos para ocupar o "nosso" lugar, de 
maneira a enobrecê-lo, por o talharmos à nossa estatura. E 
crescendo com os anos a experiência de que vamos ficando do
tados, o "nosso" lugar acompanha a ma'l'cha, oferecendo-se em 
constantes mutuações, numa graduação de responsabilidade. 

"The right man on the right place" é todo um esquema em 
9ue s~ reflete uma filosofia de ser e de comportamento diante 
dos acontecimentos. Tenhamo-lo sempre em mente. Nêle há 
um valor exato de nossas qualidades e possibilidades reais. É 
a negação da instabilidade, do insofrido de se disputar posi
ções, sem o necessário lastro, nem sequer ter feito valer o acer
vo total de nossas qualidades, impondo-as pelo mérito próprio. 

E se cada um polir as suas arestas e souber fazer render 
as suas qualidades, mesmo as agressivas dos temperamentos a
foitos, pode ir longe . Pode ser, realmente, o homem certo para 
o lugar certo de deseja ocupar. -(De PROVÍNCIA - órgão do Grêmio Esportivo Província) --18 -



Prece ao 
l\Jegrinho do Pastoreio 

Poesia inédita de L. C. BARBOSA 
LESSA 

Negrinho do Pastoreio, 
Eu sinto raiva de ti! 
Quantas vela eu já acendi 
Mas tu nunca me atendeu ... 1 

Eu não te entendo, Negrinho! 
Se eu tivesse te pedido 
Prá sê rico, bem vestido, 
Tê estância minha, só minha ... 
- Tá bem que tu me negasse 
E que nunca me escutasse 
Quando acendi as velinha. 

Mas eu te pedi tão pouco ! ~· 

Diz que quando, nas coxilhas, 
A gente vê uma tropilha · 
Em correria que estara 
Mas sem ninguém tropeando 
- É a tua tropilha vortando, 
Retouçando a campo-fora. 

Agora é a urtima vez 
Que eu te imploro, meu Negrinho 1 
Bombeia os meus crioulinho: 
Ansim nilzinho ... um, doente ••. 
Eu acho inté judiaria 
Tu não querê - da tropilha -
Tirá um cavalo pra gente ! 

Eu queria que tu visse 

Como trabalham os piá ! ... 
É mal o sol apontá 
E êles já" tão no cercado. 
(Vida. de pobre é assim mêmo: 
Os filj:lo que nós criêmo 
É prá' pegá no pesado). 

Se tu nos desse um cavalo 

Eu haveria de ensiná 

Os meus filho a campereá 

- Como o meu pai me ensinô. 

Fui domadô sem igual ! 

... Até o dia em que um bagual 

Numa_ doma, me quebrô . 

Era inté capaz de dá 

Prá botá os guri na escola 

(Abrí um pouco a cachola, 

Aprendê a contá, a lê .•. ) 

Ia sê lindo, não é ? ! ... 

Mas ansim, tudo de a pé, 
Que é que o home vai fazê ? 
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• 
OI Sonetos de Zéca Blau 

TERRA MALDITA 
Lenda da Região Missioneira 

Lá pelo meu rincão diz-se e acredita 
Que uma nesga de terra, que não grama 
Foi regada de sangue e assim maldita ! 
E ao sol retrinca e sob a chuva é lama. 

Porque foi h;:$temunha da desdita 
E o barbarismo da Jéfungança clama ! 
- Mas a artéria rompida lhe bendita 
Por defesa do pago ou de uma dama ! 

É o engano maior da minha gente ! 
Quanto cabloco-herói também exangue 
Por santos prélios, soberanamente, 

Sem um só gesto de valor fitício, 
Sudorisado pelo próprio sangue, 
Santificando-a pelo sacrifício ! 

-----XXX-----

RESSURREIÇAO 

Entrechocam-se esporas contra espadas. 
Há um tropel infernal de mil carreiras ... 
Torvelinhos de poeira nas estradas. 
Longes panejamentos de bandeiras. 

Há volupias de sangue nas fronteiras ! 
Palpitando ao clarão das cavalgadas 

Vejo as planuras do Rio Grande, inteiras, 
Estremecidas e maravilhadas. 

Cornetas e clarins em rude orquestra . 
Campos natais. . . Olhos circum vago, 
Pampas revoltos, onde, a extirpe destra, 

Resurge, no meu sonho com altivez ! 
- São os centauros, meus· irmãos, do pago 

De Trinta e cinco e Noventa e três! 
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OS GRANDES VULTOS ATRAVÉS DA HISTÓRIA DA EDU
CAÇÃO FíSICA 

Major Octacílio Moura Escobar 
Professor de Educação Física 

A história da educação física, sendo unia história de ati
vidades humanas, apresenta-se com os seus homens verrerãveis 
que foram apaixonados pelos exercícios corporais; praticavam a 
educação física uns, e, outros a incentivaram, como governan
tes, incluindo-a obrigatóriamente, no plano educativo de seu 
povo. 

Verifica-se que em tôdas as épocas a praticaram ple
beus, imperadores do Oriente, do Ocidente, generais eminentes, 
e, também, os filósofos mais afamados da Grécia antiga, que 
não se pejavam de, no estádio, na arena ou no ginásio, dipu
tarem o prêmio máximo, com seus patrícios, em igualdade de 
condições, na conquista de uma vitória desinteressada. 

Abordaremos, neste breve resumo, alguns homens que, di
reta ou indiretamente, contribuiram para a evolução ou deca
dência da educação física, fatôres importantes, para o estudo 
da matéria em foco. 

Entre êles citam-se alguns da Assíria, da Pérsia, da Grécia 
antiga, da Macedônia, de Roma, de Cartago, o que vêm provar 
que a prática da educação física sempre teve seus adeptos, não 
importando a classe social, nem as condições de riqueza e nem 
as de cultura, porque da arena ao ginásio, todos os homens, se 
nivelaram para a disputa atlética, na qual somente valia a fôr
ça, a destreza, a resistência física, a audácia e por fim a coragem. 
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I - ASSiRIOS 

1) - Um dos primeiros reis da história Assíria foi Tiglath 
Pileser I, grande caçador, segundo diz a história, que matou 
120 leões em caça a pé e 800 de cima do seu carro. Uma ins
crição, diz que êle "caçava nações tanto, quanto animais". Con
quistou todos os países vizinhos e por fim a Babilônia. 

2) - Assurbanipal - Foi um rei atróz; depois de con
quistar Elam, Susa, Madktu, Haltemosh e outras cidades, o 
seu reino viveu em paz; desde então, dedicou-se aos esportes 
da caça; apenas de faca e dardo, atacava leões, corpo a corpo, 
sendo o primeiro a ferí-los decisivamente. 

Ambos reconheciam que o Exército era a parte vital de 
uma organização e que o govêrno significava nacionalização à 
fôrça . Suas principais contribuições para o progresso humano, 
em geral, giram ao redor do campo bélico, no qual contribuíram 
com o desenvolvimento da estratégia, invenção das armas de 
assédio. A tática consistia apenas, na rapidez dos movimentos 
e dos ataques. 

O armamento ofensivo, usado, em geral, era o arco, a lan
ça, o alfange, as maças, os tacapes e os machados; e, o defen
sivo, tanto para os arqueiros e lanceiros, eram elmos de co
bre ou ferro, enormes escudos e uma armadura. 

A nobreza lutava de cima dos carros, na vanguarda. E o 
rei, no Carro Real, chefiando, em pessoa, o Exército e dirigin
do a batalha. 

Assurbanipal introduziu o emprego da cavalaria, como au
xiliar dos carros, inovação que aprovou vantajozamente em vá
rias batalhas. A principal máquina de assédio consistia de 
um ariete, com cabeça de ferro. 

Em um tablete, diz, êsse poderoso rei: ". . . aprendi a ati
rar com o arco, a guiar cavalos e carros ... Enurt e Nergal fi
zeram-me viril e forte, e de incomparável fôrça. . . Montei pô
tros, guiei-os com prudência para que não se tornassem violen
tos; distendi o arco, lancei a seta - sígno do guerreiro. Arre
messei o dardo como lança curta. . . Empunhei as rédeas, co
mo cocheiro. . . Dirigi a feitura dos escudos de vime, bem co
mo a dos peitorais, como a um artífice ... ". 

A história silencía, formalmente, quanto aos métodos de 
adestramento físico, usados na época. Contudo ao analisarmos 
as façanhas dêsses monarcas e os escritos do próprio Assurba
hi pal, deduzimos que tais feitos, somente podiam ser realizados 
por homens que vivessem, diàriamente, praticando a educação 
física, sob o ponto de vista utilitário, em todos os seus aspectos, 
ao lado de seus aguerridos e disciplinados soldados, que eram 
adestrados, da mesma forma. 
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II - PERSAS 

Entre os Persas, salienta-se Mitrídates VI, que foi um 
grande rei, e que dseempenhou papel importante na história 
da Pérsia. Will Durand, assim, cita-o : "Mitridates VI era Per
sa e cêdo começou a interferir nos negócios de Roma. Quando 
herdou o trono do Ponto, tinha onze anos; sua mãe e tutores, 
conspiraram para matá-lo; fugiu disfarçado e por sete anos vi
veu nas florestas, como caçador, vestido de peles . Em 115 a.C., 
foi re'staurado no poder .. . Sua vida selvática e extranúa deu
lhe grande fôrça física e moral; tornou-se fisicamente, um gi
gante; quando mandou para Delfos a sua armadura, os pere
grinos assombram-se . Emérito Cavaleiro e guerreiro, tinha fa
ma de alcançar um veado na corrida, guiar oito parelhas de ca
valos, cavalgar até 120 milhas, num só dia . . . Comia e bebia 
mais do que qualquer um. . . Tinha grande cultura, falava 22 
línguas e nunca precisou de intérprete ... ; estudou letras gre
gas, apreciava a arte e a música". 

(Do seu livro "História da Educação Física 
Através dos Séculos? a ser publicado bremente). 

POLICIAIS DE CARTOLA 

Por R. L . MEGROZ, via BNS 

Foi em 1829 que Sir Robert Peel, então Ministro do Interior da In
glaterra, preparou um projeto de lei para a criação de uma fôrça poli
cial para Londres . As principais idéias, base do novo sistema policial, 
não eram suas, mas Sir Robert deu-se ao trabalho de consultar muitas 
pessoas e escolher bons elementos para os postos de Comissário. 

Discutiu-se prolongadamente sôbre a questão do uniforme e, após 
estudarem uma farda luxuosa, parecida com a dos soldados da época, 
resolveram adotar um traje de tipo civil, incluindo mesmo a CARTOLA 
tão em moda naquele tempo e um longo paletó azul com botões de 
cobre. A cartola era reforçada com couro e servia, até certo tempo, 
de proteção . 

Muita gente começou encarando a policia com desconfiança, ven
do nela uma forma possível de opressão. G~adativamente, entretanto, a 
disciplina, a boa conduta e sua eficácia na redução dos crimes triunfa
ram, superando as reservas iniciais. 

Durante os primeiros anos, Peel teve que compartilhar da impopu
laridade da polícia e, porque a legislação que a criara era de sua auto
ria! os novo~ policia!s, f_oram ª?elidado~ de "Peeers" Em 1837, quando 
a Jovem Rainha Vitoria subiu ao trono, os cidadãos amantes da lei 
começavam a gostar dos policiais e a chamá-los de "Bobbies" dbnlnui
tivos de Robert, primeiro nome do Lord Peel) t;ste foi o triunfo final 
da F?rç'.1 de Polícia Democrática que ganhou a amizade ~ o respeito 
do pubil~& . 
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1 Marcha para o 
Policiamento 
AULA INAUGURAL PROFERIDA 
PELO CAP . ERNANI AFFONSO 

TREIN - NO CAO 

Distiniuido com o honroso con
vite que me foi formulado pelo 
operoso e digno Comandante do 
Centro de Instrução Militar, Tenen
te Coronel Otávio Machado, para 
ministrar a aula inaugural do cor
rente ano letivo do Curso de Aper
feiçoamento de Oficiais, - recebí 
minha indicação como uma defe-
rência especial, justificada pela 
amizade que nos une desde os pri
meiros dias de meu ingresso no 
oficialato na Brigada Militar e, ao 
mesmo tempo, como um dever a 
que não me po eria furtar, sem 
medir, certamente, o ônus da res
ponsabilidade que assumia ao dar 
meu assentimento à tarefa que iria 
empreender. 

Eis-me agora de certo modo 
perplexo ante a realidade que se 
me apresenta, consciente do dever 
a cumprir, e, por isso mesmo, ver
gado sob o pêso de um compromis
so que, humildemente reconheço, 
ultrapassa minha modesta autori
dade. 

Poderá parecer estranho que 
um professor se julgue temeroso 
àe versar assunto relacionado com 
a cátedra que exerce. Não somen
te estranho, mas incompreensível. 

Não se trata, porém, de minis
trar simples aula, dentre as que 
compõe o currículo normal dêste 
Curso. 

Careceria de sentido e seria 
mesmo enfadonho discorrer sôbre 
um tópico apenas da cadeira da 
qual sou titular, quando se ..dá ca
ráter - solene a êste ato e a êle 
comparecem ilustres figuras da ad
ministração do Estado . 

Entendo que o momento exige 
mais, muito mais, para que possa 
corresponder a um mínimo de es
pectativa das altas autoridades que 
nos - honram com sua presença, 
com o sacrifício dos assoberbantes 
encargos que estão a clamar por 
sua atenção e desvêlo . 

Nesse sentido, a primiera diti
culdade que enfrentei ao planejar 
esta alocução, foi a de encontrar 
um tema que se ajustasse aos im
per ativos desta solenidade . 

Meus senhores 
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BRIGADA 

Constituindo-se o Curso de A
perfeiçoamento de Oficia1s, no co
roamento de tôda a instrução leva
da a efeito na Brigada Militar, e 
considerando que os objetivos da 
preparação intelectual e técnico
profissional visam, sem qualquec 
dúvida, o cumprimento dos deveracs 
funcionais que nos estão afetos, -
nada mais oportuno, no meu jul
mento, do que procurar lietabelecec 
o relacionamento destes dois fato
res, tendo em vista a eYolução que 
vem . experimentando nosea Fôrça, 
nos ulhmos anos, e, mais que isso, 
as perspectivas que se apresentam 
na marcha dessa mesma evolução. 

Êste o objetivo desta palestra, 
na qual procurarei expor de ma
neir a resumida as idéias que tenho 
defendido em tôdas as oportunida
des. quer no contato diário com 
os meus amigos e camaradas, quer 
em publicações feitas em revistas 
e, sobretudo, condensadas na tése 
que enviei ao Congresso das Polí
cias Militares do Brasil. realizando 
erri São Paulo no ano 'de 1 . 954, e 
ql'e, para minha satisfação, mere
ceu empla acolhida e unânime apro-
vacão. 

- Em linhas gerais, desde logo 
ouso afir~nar que a preapração do 
homem na Brigada Militar anteci
pa-se cm larga margem às atribui
ções que lhe têm sido cometidas. 

Em outras palavras, cuidamos 
de preparar o homem para o desem
penho de missocs apenas delinea
das no qu.adro das nossas possibi-
"idaú:s futuras. · 

Que possibilidades serão essas? 
pergu•1 areis muitos de vós. 

Responderei com um pouco de 
História, o que farei em largas pin
ce 1adas para não cansar vossa pre
ciosa atenção e como medida de 
p:!' ·dência deante de tão seleto 
au.d; ,ório. 

f' d~scentralização política que 
caracienzam a primeira República 
até o adve to da Revolução d~ 
l. 930! e gue se prolongou, já es
maec1da. a implantação do chama
d_o Estado Novo, - necessariamente 
tmha su.1: origem na fôrça de que 

~---11..Z.o- ·~ 

GAúC'FU .. 

dispunham os Estados líderes da 
Federação, e, contra os quais, o 
Poder central era notoriamente im
potente. 

A ausência de um sentido de 
unidade política, fragmentava a 
vida nacional e as lutas intestinas 
se sucediam com impressionantes 
frequência, sob o soigno da incom
preensão e do cai.1.dilhismo reinan
te. 

Corresponde ~atamente a ês
se agitado período o esplendor mi
litar das milícias estaduais, desta
cando-se, entre tôdas, pelos lances 
de bravura e intrepidez, pelos fei
tos memoráveis de suas arrancadas 
heroicas e pelas vidas que sacrifi
cou no cumprimento do dever, pre
samente a Brigada Militar do Es
tado. 

Tinham então as Polícias Mili
tares a feição de verdadeiros exér
citos regionais, destinados a impor 
pelas armas a vontade da Provín
cia. 

O fortalecimento alcançado gra
dativamente pelo Govêrno da União, 
<:t1avés do reaparelhamento e do 
at nento de efetivo das suas Fôr
,. 1;; Armadas, inclusive com a cria
çao da Fôrça Aérea Brasileira, per
miti11 ·a conquista da unidade polí
~· ·1 (:o país, devolvendo o poder 
cdinitivamente ao centro . 

Acompanhanc.io a evolução po-
, i • que se processava, duas al

':ernativas se apresentavam aos go
''E:rn ... ntes estaduais: extinguir pura 
e • 'mplesmente suas milícias ou 
r ,1t apta-las ao exercício de novos 
li té.-cs. 

H"ccnhec1da a necessidade e a 
' • p1cscindibilidade dos seus servi
vi 'OS, viram-se as Polícias Militares 
• '1Ca&as no policiamento do inte-

10 • dos li'stados. missão a que se 
vêm ceyo.ando até os nossos dias. 

Particularizando o caso do Rio 
Gr-inde do Sul, data de 1. 935 o 
a rov itamento da Brigada Militar 
no ooHc;amento do "hinterland"'. 

·Parece-me sugestivo transcre
V''r nquí a ordem do dia do Coman
àant da Brigada Militar, inscrita 
no bolE:tim de 8 de novembro da
q;.tele ano, onde transparece com 
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admirável eloquência como foi per
feitamente compreendida a nova 
m1ssao a ser desempenhada pela 
Fôrça: 
POLICIAMENTO DO ESTADO 

A Constituição do Estado, pro
mulga a 29 de Junho deste anno, 
estabeleceu seja o policiamento fei-
po pelo Govêrno. . 

Em face deste dispositivo cons
titucional, foram, em 30 'daquele 
mês, extictas as guardas munici
pais, ficando, a partir desta data, o 
serviço de policiamento affecto a 
esta Brigada. 

Trata-se de um serviço todo 
especial e delicado, que exige ação 
ponderada, visto que se está em 
contacto diário e directo com o po
vo, por isso espero que os elemen
tos da Brigada Militar lembrem-se 
sempre da honrosa tradição que é 
o apanágio da fôrça riograndense, 
cumprindo rigorosamente, dentro da 
ordem, d~ lei e dos princípios de 
educação e respeito mútuo, as vá
rias missões policiais de que :fo
rem incumbidos, pelas autoridades 
competentes, civis e militares. 

É preciso que o Rio Grande e 
aquelles que o visitem, continuem 
a ver, em cada soldado da força 
riograndense, um elemento da or
dem e da segurança, sobre o qual 
repusa a tranquilidade e a garantia 
dos bens da nossa população; que 
vejam a mesma força que tem sa
bido com sua intrepidez, cobrir-se 
de glórias na guerra e cercar-se 
do respeito e admiração na paz. 

O serviço de polícia é nobili
tante, por que sobre elle repousa 
a honra e o bem estar da família. 

Saibamos nós, componentes da 
gloriosa Brigada Militar Gaucha 
corresponder a confiança do Ri~ 
Grande do Sul, entregando à nossa 
guarda a honra e os bens de seus 
habitantes, nas cidades e nos cam
pos". 

Meus senhores 
Há muita propriedade no afir

mar-se que a História da Brigada 
se confunde com a História do Rio 
Grande. 

Enqual).to se entregou à Milícia 

a m1ssao de sentinela do solo rio
grandense e se lhe exigiu os mais 
duros sacrifícios na defesa da or
dem e da própria integridade da 
Pátria, escreve com o sangue de 
seus bravos as mais fulgurantes 
páginas do nosso passado guerreiro . 

Superadas as circunstâncias his
tóricas e modificada a sua destina
ção, - ei-la que num prodígio de 
adaptação e de renúncia, fiél à sua 
tradição de servir, recebe as novas 
atribuições sem sobressaltos e sem 
queixas, antes com a mesma dispo
sição e o mesmo entusiasmo, com 
o mesmo espírito de diciplina e de 
acatamento às leis e aos poderes 
constituidos. 

É natural, porém, que deixan- · 
do os quartéis apressadamente para 
o cumprimento de mistéres que'até 
então lhe eram estranhos e a par 
de uma mentalidade essencialmen
te militar de que ainda se encon
trava impregnado, carecesse, nosso 
homem nos primeiros anos, de uma 
adequada preparação. 

E as consequências dessa im
provisação não se fizeram esperar: 
os entrechoques se sucediam a miú
de com a autoridade policial, as pri
sões se abarrotaram de soldados e 
muitos pagaram com a própria vi
da o preço de sua inexperiência. 

A repetição de fatos dessa na
tureza alertou os responsáveis pe
los destinos da Corporação, e eis 
que surgem as primeiras providên
cias no sentido de fornecer ao ho
mem o indispensável lastro de co
nhecimentos que o habilitasse ·ao 
exercício da função: é incluido no 
programa de instrução das Unida
des a Instrução Policial . 

Meus senhores 
Desde então na Brigada Militar 

e cêrca de quatro lustros são 
passados - a preparação dos seus 
quadros e da sua tropa se vêm ca
racterizando por um esfôrço inten
sivo, que, sem descurar das disci
plinas militares indipensáveis ao 
desempenho da missão eventual da 
reserva ativa do Exército Nacional 
cada vez mais se especializa no se~ 
aspecto técnico-policial. 
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Diver sÓs cursos especiais de 
Polícia foram criados e se desen
volvem com regularidade, tanto pa
ra oficiais como para praças. 

Cuida-se de incutir nova men
talidade, ajustada aos reclamos da 
evolução que se processa. 

Traçam-se planos, visam-se me
tas, antevisam-se maiores responsa
b ilidades. 

A ordem é policializar a Bri
gada. 

Neste afam trepidante, neste 
impulso renovador, marchamos ir
r esistivelmente par a a conquista de 
novos mistéres, sempre com a ale
vantado propósito de cada vez 
mais e melhor servir ao Rio Grande. 

Justiça se faça, nesta altura, 
a·o. mais eminente brigadiano, desde 
Massot, o ilustre Cel. Walter Pe
rachi Barcellos, que já no exercí
cio da Chefia do Estado Maior e 
depois no Comando Geral da F ôr
ça, soube imprimir -lhe seguros ru
mos nesse sentido, com a argúcia 
e a clarividência própria daqueles 
que nasceram marcados pelo desti
no para a realização das grandes 
obras. 

Meus senhores 
Não sabemos precisamente o 

que nos reserva o futuro. 

A ausência de uma legislação 

especial que firme atribuições e 

delimite competência às Polícias 

Militares, em minha modesta opi

r:ião, tem sido a maior causa no 

retardamento de sua evolução. 

Pôsto que traçadas as linhas 

mestras de sua missão, através do 

que dispõe o artigo 183 da Lei 

Maior vigente - em uma frase : 

segurança interna e manutenção da 
ordem nos Estados - prevalece, 

ainda, como única fonte da lesgisla

ção federal ordinária a traçar di

r etrizes relativas à organização, 

instrução, justiça e garantias das 

P olícias Militares, obsoleta Lei n° 

192, de 17 de Janeiro de 1.936. 

Deferida aos Estados a legisla

ção supletiva ou complementar da 

riiatéria, nada impede, antes tudo 

aconselha se realize um levanta

mento judicioso e imparcial das 

necessidades policiais do Estado e 

se planeje o aproveitamento da 

Brigada Militar, de maneira a obter 

de seu efetivo um maximo de ser

viços á coletividade riograndense, 
para cuja defesa está constituída. 

A,tentos a estas perspectivas e 

na co~vicção de vê-las um dia r ea

lidade, aqui nos encontramos para 

dar início a mais um ano de estu

dos e de preparação intesiva de 
um grupo de oficiais, em busca do 
aperfeiçoamento técnico-profissio
nal. 

Entrementes, aguardamos a 
resposta ao pregão do gaucho de 
todos -os quadrantes, que estão a 
conclamar a Brigada Militar para 
urna participação mais racional e 
efetiva no cenário policial do Es
tado, confiantes - d,e que, como no 
passado guerreiro, saberemos hon
rar aos compromissos que nos fo 
ram atribuídos, com a mesma efi
ciência, dedicação e patriotismo. 
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ana D 
ANBIENTE DE ALEGRIA E SA'úDE - O DIA NO 
LAMÍ - BANHO - ALMôÇO EM MARMITA 

HORA LIVRE E DIVERTIDA - SONO 

Com a abertura das aulas no 
CIM, surgiu mais uma vez a ne
cessidade• de adaptar os nosvos a
lunos à vida militar, e dar mais 
uma . "engrenada" nos veteranos. 

Para solucionar êste problema 
de capital importância para o su
cesso dos quadros a se formarem, 
a Direção de Ensino do CIM, pôr 
intermédio dos Instrutores de Edu
cação Física, organizou um acam
pamento no qual, com maior li
berdade do qua no quartel, ós no
vos alunos tomariam ó primeiro 

contato com a carreira que abra
çaram. 

Uma vez que êste acampamen
to, como vimos acima, quer a a
daptação dos novos alunos, a D.E. 
teve o cuidado em preparar tudo 
de me1hor maneira possível, para 
proporcionar aos alunos do CFO, 
CFS e CT, matriculados para o 
currículo escolar do corrente ano, 
oportunidade de viverem quatro 
dias de acampamento com os exer
cícios e a diciplina 'da vida orga
nizada de . campanha. 
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Corpore 
AMBIENTE DE ALEGRIA E 

SAúDE 

Nossa reportagem chegando de 
jipe na Praia do Lami, encontrou 
um ambiente de alegria e saúde 
entre mais ou menos 220 jovens 
entusiastas estudantes brigadianos, 
que lá estavam acampados. Vi
viam dias puros a beira do Guaí
ba, dentro de um regime prévia
mente elarorado nas normas de 
camaradagem e disciplina. 

O DIA NO LAMI 

Após o toque de Alvorada às 
6 horas, os alunos do CIM toma
vam seu café para, depois, recebe-

' 

n 
re1n 
su~•os 

gunda, 
var_Lvam sôbr • 
Fôrça, Instruçt o 
ção Moral. E l 1 

detes do 4.u 11111 

orienta~..io do 
saveis pelo 
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aquático, faziam pirâmides huma
nas, nadavam, etc. Voltavam a dar 
ao corpo. novos exercícios n'água 
às 17 horas. 

ALMôÇO EM MARMITA 

Com o saborôso almôço que 
era servido em marmita, vinha o 
prazer de comê-lo debaixô de uma 
árvore ou seja com sombra e água 
fresca. Muitos por ali mesmo fi
cavam tirando uma "tora" (sesta) . 

HORA LIVRE E DIVERTIDA 

Após o jantar, servido e sabô
reado da mesma forma que o almô
ço, os cadetes organizavam "'shows" 
ou iam jogar. 

Na hora de arte a "'bicharada" 
(alunos do lº ano do CFO) dança
va o "rock'n rol", imitavam os ar
tistas de rádio etc. O cônjuntô me
lódico (Hi-Fi) preferia ó luar a 
beira rio. Seu rítimo trazia à mente 
as "figurinhas difícies". . . as na
moradinhas ... 

Tivemos a oportunidade de as
sistir a projeção de uma película 
do famoso Carlos Gardel. Infeliz
mente a trilha sonora não funciona
va. O filme estava sendo projetadô 
mudo. Mas, o espíritô sadio e ale
gre dos jovens acampados resolveu 
o problema dos assistentes. Aluno 
por aluno ia para trás da tela (pre
sa numa árvore), e cantava o seu 
tango. O dramalhão argentino, vi
rou comédia em dois tempos. Tudo 
e'ra brincadeira. Tudo era motivo 
para risos alegres e bem dispostos. 

O SONO 

Em fim, o cansaço de um dia 
repleto de exercícios e passatempos 
pedia uma manta estendida debaixo 
da barraca. 

Vinha rápido o sono tranquilo 
e repousador. 

A praia do Lami dava o "cor
po1'e sano" aos cadetes de "mens 
sana" da nossa Polícia Militar. 
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CEL JOSÉ MARTINS 
NOVO JUIZ DA J. M. E. 

A Egregia Côrte de Apelação 
da Justiça Militar do Estado rece
beu, recentemente, um novo mem
bro . Trata-se do Coronel José Mar
tins, oficial de estirpe, dedicado e 
trabalhador, que para lá foi no
meado após galgar, brilhanteme
te, todos os pôstos hierárquicos da 
Brigada Militar, em diversas uni-
dades e serviços . 

Tanto é real o que afirmam.os 
sôbre a personalidade do Cel. José 

O momento de angúst ia e de 
revolta em que vive a humanidade 
é dêsses que se repetem periodi
camente . 

O vendeval de insatisfação e de 
amargura que açoita os povos, vem 
produzindo veredadeira catástro
fes. 

É que os espíritos se revoltam 
diante da miséria, contra a fome 

Martins, que após permanecer pou
cos mêses ~orno Juiz, foi eleito 
Presidente ·da mesma . 

Pela distinção de que foi alvo, 
e pela estima que lhe tem a Briga
da Militar, temos a satisfação de 
publicar abaixo, as palavras com 
que o Coronel Olegário Diogo 
Duarte, membro de destaque 
da Côrte de Apelação, saudou o 
Cel. Martins por ocasião de sua 
posse naquela Côrte. 
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e contr a a tremenda desigualdade 
social. 

Como corolário lógico, quase 
sempre, entre os povos sub-desen
volvidos ou semi-civilizados, dá-se 
a subversão da ordem jurídiçá. 

Surgem, então, os ditadpfes . 
Como o domínio da :fôrça, ve

rifica-se a inversão dos :valores mo
rais e intelectuais, passando a pre-
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dominar os medíocres ou os me
nos capazes. Seguem-se as desas
trosas consequências: direitos são 
conspurcados; a liberdade é bani
da ; tripudia-se sôbre a lei; a pró
pria justiça emudece. Como re
sultante final: a nação chafurda Jta 
lama da indignidade. 

Mas, a tôda ação corresponde 
uma reação. É da mecânica social. 

Desiludida dos falsos messias e 
dos aventureiros que se instalam 
no poder, a nação, sob o influxo 
de suas élites, reage . 

É r estaurada a ordem legal. 
Todos voltam a ter seus direitOll 
assegurados . Ressurge a liberdade. 
A ditadura passa a ser abominada 
e vituperada . 

Os homens sabem que os go
vêrnos de fato sempre são nocivos, 
pois criam uma casta de previle
giados, estrangulam as liberdades, 
exigem a subserviência e nada cons
íroe:n de bom e ~duradouro. 

Todos compreendem que só os 
fracos, os covardes e os nulos, se 
adapt;:;.m ao regime da fôrça, por 
que, à fal ta de méritos próprios pa
ra subirem na escala social , n eces
:;itam das muletas, do PÇ>der do 
ditador ou da influência da cama
rilha que o cerca. Mas paradoxal 
mente. a despeito dessa con vicção 
e dessa cer teza, quase t odos os po
Y OS de baixo grau de civilização, 
no auge de suas crises sociais e 
políticas, ambas decorrentes da, cri
se econômica, aplaudem, seguem , 
consagram e. até, divinizam o pri
me ro demagogo que lhes acenar 
c<>m "S m aravilhas de um mundo 
ec'.~niL'O, embora inatingível, por 
u tó:-iic:o. 

E a história se repete quando 
os mesmos fenômenos ocorrem. 

Mas, quais serão as causas de
te'· n·n~ntc · dessas convulsões, dês
ses desequilíbrios ? 

Trata-se, indiscutivelmente, de 
uma conjuntura, em que circuns
Hmcias várias e fatores diversos, se 
ajustam e se somam, para deter
minar o fa to social. 

Contudo ,não t emos a m enor 
dúvida em afir mar, e o fazemos -
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com grande convicção, que um dos 
fatores predominantes dessa conjun
tura, é a falta de justiça, pois que 
esta é o fundamento da ética so
cial, como a verdade é a base da 
cultura e o trabalho é a condição 
primária do mérito. 

Havendo justiça, há, também, 
t r abalho, progresso, bem estar, ri
queza. honr a ao mérito, felicidade, 
consciência do dever, harmonia, en
tendimento, paz, solidariedade, Yir
tude, bons govêrnos. 

Já a ausência da justiça acar
reta a posteq~ação do sentimento 
do dever, parasitismo, domesticida
de, nobreza sem mérito, ociosidade, 
exploração do fraco pelo forte, ga
nância desmedida, fome, miséria, 
r evolta, ditadura . 

É por isso que os homens li
vres. os homens de bem, os patrio
,as e os idealistas, amam a justiça 
que, impoluta e sobrenceira, paira 
acima de tudo, inclusive da própria 
l<'1, como afirmou Ingenieros : 

·•o .justo é sempre m oral; as 
leis pod m ser injustas. Acatar -
as leis é um ato de disciplina, m as 
às vêzes implica em imoralidade; 
r2:;peitar a justiça é um dever do 
'.10m t11 d igno, a inda que, para 
i,,:;o 'ter ha que se inssurgir contra 
as impe,fe1ções da lei." 

Ouernmos concluir esta profis
são de fé na justiça, ainda com In
gcnieros : 

"Bem aventurados os que con
cebeD mais justiça, os que por ela 
trc:balham, os que por ela morrem . 

São os plasmadores do povir, 
0~, harnam ideais que tendem a se 
r alizar na humanidade" 

Diante de nós. estão dois va-
o , 1<>trçs , verdadeiros monu-

t:"l 11 O'~ vivos à honr a, ao dever e 
2 J ..i .;tiça. 

- O Exmo . Sr. Dr. Nestor 
nb1 ja Guimarães que, com sua 
lr. 'l e en.:anto pessoal, impos-

"e " r0 estima e ao nosso gran-
e ap eno . Graças ao seu grande 

'1a1c.1lo e a sua invulgar cultura, 
o aduziu, aqui, brilhantes peças ju
ric' · 2as, as quais t raduziam a mais 
lid ·ir.a justiça . 

- O Exmo. Sr. Cel Alzemiro 
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li'r:mcisco Wellausen que, com a 
hom c;.dez., serenidade bom senso e 
equilíbrio, que são as características 
marcantes de sua personalidade 
sem jaça. elevou bem alto o concei
·o desta egrégia Côrte, não só co
mo Juiz, com seus judicioso e 
fundamentados votos como, também, 
por sua fecunda administr~ão e 
se~·ena direção dos trabalhos dêste 
tribunal. como seu Presidente. 

A Suas Excias. as nossas mais 
sinceras, efusivas e cordiais sau
dações. 

Creiam Suas Excias. que os i
deais de liberdade e de justiça que 
os animaram são os mesmos que 
nos empolgam e, por certo, serão 
os mesmos que impulsionarão os 
nossos pósteros. 

É o perpassar do tempo e das 
gerações. Cada geração recebe o 
facho luminoso do ideal e da justi
ça, da geração que a antecedeu e o 
entrega à seguinte, mais inflamado, 
mais rutilante e mais puro. 

SaudamoJs, também, o ilustrís
simo Senhor Comandante Geral da 
Brigada Militar, que, com sua pre
sença, veio abrilhantar, ainda mais, 
esta solenidade. · 

A maior homenagem que pode-
1 ia mos prestar a Sua Excia., serão 
traduzidas nas referências que, den
tro de poucos momento&, iremos fa
zer à Corporação de seu brilhante 
e fecundo comando. 

- Exmo. Sr. Juiz Cel. José 
Martins. 

Antes de ingressarmos neste 
Santuário de Themis, hemos caldea
do e temperado nosso caráter, pu
rificado nosso corpo e ungido nossa 
alma, neste grande templo de 
civismo que é a Brigada Militar, em 
cujo tabernáculo fulguram a Hon
ra, o Dever, a Renúncia, o Patrio
tismo e, com excepcional destaque, 
a Justiça. 

Em suas• gloriosas fileiras -
desde a nossa mocidade - apren
demos: 

- Nossos deveres para com a 
família, a sociedade e a Pátria em 
cuja defesa, o mínimo que podemos 
oferecer, é a nossa própria vida. 

- Cultuar a honra, renunciar 
ac confôrto em favor do dever, 
p1aticar e amar a justiça. 

No exercício de sua missão 
precípua - manter a ordem e de
fender as mstituições republicanas 
e os poderes legalmente constituí
dos - a Brigada Militar tem se ba
tido em todos os recantos do Bra
sil, nas caatingas do nordeste, na 
l'E.gião da araucária, na terra dos 
caiesais, na planice do Pantanal. 

Em cada uma dessas regiões há 
ossadas de brigadianos, como mar
co indelével atestando o seu des
preendimento, seu amor a ordem e 
,;ua ~ mística do dever. 

Embora afastada das lutas ou 
pugnas políticas, a Brigada Militar, 
por fôrça de sua missão, por im
perativo de ordem legal, tem to
mado parte em todos os movimen
tos que conturbaram a nossa Pátria, 
porém , sempre no - sentido da ma
nutenção da ordem e da lei. E 
dêsse entre-choque de paixões, e 
des;;as lutas, às vêzes violentas, cul
min ndo, em certas ocasiões, com 
a queda de govêrnos, nossa Corpo
ração, embora sangrando e enluta-
da sempre saiu airosa, mais presti
giada e respeitada e, o que pare
cia paradoxal aos profanos, sem 
nenhum sinal ou sintoma de desa
gregação em suas fileiras. 

É que seus espartanos servido
res sempre estavam unidos pelos 
laços da solidariedade. 

E a solidariedade, como sabe
mos. é a harmonia que resulta da 
Justiça, é o élo que dá fôrça ao·s 
que perseguem o mesmo objetivo, 
o - sentimento que congrega os que 
comungam o mesmo ideal, a fôr
ça que congrega as vontades e os 
corações. 

Daí a união inquebrantável que 
sempre existiu e sempre existirá 
entre os seus componentes. 

A coesão de uma coletividade 
depende da harmonia com que se 
ritimam as esperanças e os ale
vantados ideais de seus integrante6, 

Conclui na pag. 41 
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Ao alto, o Cel. Ildefonso Perei
ra de Albuquerque, quando, em no-
me da Brigada, entregava aos pal
meirenses a 25a. Estação de com
te ao fogo . 

25ª EST AÇAO de 
8 O M BE 1 R OS: 
Palmeira das i' ~· 

Missões 
~·,ft'~·-·-'\"\ \ """I'< " '"" •.. - ';,J 

Quando a comitiva oficial che-
gou a Palmeira, recebeu as conti
nências regulamentares por parte 
do efetivo do Destacamento Poli
cial Militar que a nossa Fôrça man
tém na Comuna. 

Realizo u-se a bem poueo tem 
po. em Palmeiras das M1 .. õ s 
a inauguração oficial da Estaçft o de 
LU0'1beiros daquela cidade . ~'01 s
ta mais uma iniciativa do Coman-
c:,.;1t0 Ge1·::i.l da Brigada Militar, da
i.ando. assim , de mais uma Estação 
e 2 Bombeiros o interior do Estado. 

"Ionraram com suas presenças a 
.;oLn'dade. o Cel. Ildefonso Pereira 
de Albuquerque, Comandante Ge-
131 de nossa F ôrça, e que na ocasião 
repr esentava o Governador do Es
tado; Deputados Cel. Walter Pera
chi de Barcelos e Dr. Heitor Galant, 
D1· . Alfrendo Hoffmaister, Dire
tor do D.E.S., que representava tam-
b?m o Secretário de Educação e 
Cultura; Dr. José Mansur ; Dr. Nes
tor Azambuja Guimarães, Presi-
dente do I.P.E .; Dr. Augusto Mu
niz Reis, Diretor da Divisão de 
Trânsito; Dr. Bonifácio Dias da 
Costa, Diretor do D.P .E.C .; Dr . 
Paulo Ardenghi, Prefeito de Pal
meira ; Prefeito Primo Teston e 
Olímpio Otvamari; Presidente da 
Câmara de Vereadores de Palmeira; 
2º Ten . Aristides Capelani repre
sent ando o Corpo de Bombeiros, e 
elevado número da população pal-
meirense . 

Inaugurando a nova Estação, 
fez u so da palavra o Cel. Ildefon
so P ereira de Albuquerque, que em 
significativ as palavras entregou, em 
n ome da Fôrça Estadual, ao labo
rioso povo de Palmeira das Missões, 
a 25a. Estação de Bombeiros que 
a Brigada instala no hinterland. 
Ressaltou naquela oportunidade, que 
o mérito maior daquela realização 
cabia ao elevado esptrito público e 
a dedicação do Dr . P aulo Arden
ghi, Prefeito da Comuna. Após, 
dirigiu se aos integrantes d a Es
tação, almejando-lhes tôda a sorte 
de felicidades e que tivessem sem
p1·e presente, quer na faina diária 
do quartel, quer na luta contra as 
cnanrns, que só existia um caminho 
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a seguir - o caminho reto do de
ver. Frizou também, o Cel. Ilde
fonso, que o heróico povo de Pal
meira podia ter certeza que os sol
dados do fogo da Brigada Militar 
não desmereceriam a confiança que 
lhes era despositada, por isso que 
foram educados na escola de disci
plina e do sacrifício e que cumpri
riam seu supremo dever de zelar 
pelo bem estar de seus concidadãos 
na vigília constante de seus bens 
materiais na eterna ronda de lhes 
garantir a vida. 

Agradecendo, usou da pa
lavra o Dr. Paulo Ardenghi, .que 
proclamou haver contado, desde 
seu primeiro instante, com o deci
dido apôio do Cel. Ildefonso, para 
a instalação da Estação de Bombei
ros naquela cidade, cuja iniciati
va era justificada pelo crescimento 
da comuna e pela sua posição geo
gráfica como centro de uma região. 

* 

GAúCHA 

Saudou. também, o Dr. Paulo, 
muito especialmente, os integrantes 
da Estação de Bombeiros, dizendo
lhes que a cidade lhes pertencia e 
que em cada um de seus habitan-
tes êles encontrariam um prestimo
so amigo. 

A seguir, o 2° Ten. Aristides 
Capelani, em nome do Comandan-
te do Corpo de Bombeiros, ofertou 
ao Dr. Paulo Ardenghi, ao Presi
dente da Câmara de Vereadores, ao 
Prefeito de Iraí e aos representan
tes da imprensa escrita e falada 
daquela comuna, uma flâmula da 
Corporação dos soldados do fogo. 

Encerrando a ' solenidade, na 
praça fronteira a Prefeitura Muni
cipal, houve uma demonstração de 
combate ao fogo pelos integrantés 
da Estação, finda a qual foram seus 
participantes muito aplaudidos pela 
população palmeirense. 

* O NOME "SCOTLAND Y ARD" 

A origem do nome "Scotland Yard" (Pátio da Escócia) pa
ra algo que se encontra no coração de Londres constitui uma 
curiosidade histórica. Antes dos normandos terem conquistado 
a Inglaterra. em 1066, encontrava-se naquêle local o velho pa
lácio adjunto denominado "Scotland" (Escócia) em sua hon-
ra. Em 1531 , o local onde estivera o "Scotland Palace" (Palá
cio da Escócia) foi incorporado ao "Yard" (pátio) do que se 
tornou o Palácio Whitehall. Tal pátio era conhecido como "Sco
tland Yard". Formada em 1829, a Polícia Metropolitana trans
feriu tôdas as suas repartições para o local que atualmente 
ocupa sob o nome de "New Scotland Yard" (Novo pátio da 
Escócia) em 1890 . 

A. V ARATOJO - in "ABC Policial -3-" 
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Dr. Helio Cario magno, 

Sec·retário do Interior, 
Visitou a Brigada Militar 

O Dr . Helio Carlomagno, atual titular da Secretaria dos Negócios 
elo Interior e Justiça, em companhia do seu chefe de gabinete e do seu 
Assistente Militar, esteve em visita de cortesia nas dependências do 
Quartel General da nossa Brigada Militar. 

S . S. foi recebido no salão nobre do Quartel General, pelos Cel. 
Ildefonso Pereira de Albuquerque, Comandante Geral da Fôrça; Ten 
Cel. Manoel Monteiro de Oliveira, Chefe do Estado Maior; Coman
dantes de Corpos, Chefes de Serviço e oficiais do Estado Maior Geral 
e Ajudância Geral . 

Após a apresentação dos oficiais ao Secretário do Interior, fêz 
uso da palavra o Cel. Ildefonso, que disse ter sido uma honra para 
a Brigada Militar receber a visita ilustre do eminente Secretário do 
Interior, Dr. Helio Carlomagno. brilhante parlamentar, que . tantos e 
tãos assinalados serviços vem prestando ao Rio Grande do Sul. Ressal
tou o Cel. Ildefonso, que os integrantes da Fôrça de seu Comando 
conheciam e admiravam as qualidades morais e intelectuais do ilustre 
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visitante e por isso não tinham dúvidas de que a harmonia e o bom 
entendimento exhtentes entre a Secretaria do Interior e Brigada Mi
litar não sofreriam solt1ç:io de continuidade e que S. S., com as visitas 
que iria rcl.'1izar nos quarteis da Fôrça, teria oportunidade de consta
tar pe~~onlrrrnt o que é a Brigada Militar, pois se trata ~ uma cor
poração disciplinada, coesa e unida em tôrno de seus chefes, tudo 
fazendo para co1 r sponder a confiança do Govêrno e do povo riograndense. 

Com 1 palnHa o Dr. Helio Carlomagno disse da satisfação com que 
vi.,itarn oficialmente a Milícia Estadual, a qual conhecia perfeitamente 
bem. He"saltou, que nas páginas da história aprendeu a conhecer a 
Brigocla Militar num aspecto da sua função e da sua tradição e que 
no convívio da sua missão de promotor de justiça t!'!ve opoturddade de 
conhecer a Fôrça e, posteriormente, noutras funções executivas e mes
mo da tribuna parlamentar acompanhou com todo o interesse o desen
Yolvimento do trabalho admirável da Brigada Militar. Portant~ na
quela oportunidade, trazia não simplesmente uma visita de cortezia à 

W?2S"i IJ 
Nas fotos, Pág 39. o Dr Helio Carlomagno, Secretário do Inte
rior, quando proferia sua oração, durante sua visita a 1'ossa Fôi::ça 
Abafxo, o visitante em companhia do Alto Comando da Brigada Mi-

su::-eriores e subalternos da Fôrça. 
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lrigada Militar, mas acima de tudo, trazia uma mensagem de adrnira
·ao, de profunda admiração, pela Fôrça Riograndense, não só pe a 
hi stória admirável que ela lavrou, como pelo importante e relevante pa
P •I que ela desempenha. Deve-se também homenageá-la pela compreensão 
a lentadora que hoje invade tôda a Brigada Militar, criando um clima positi
vo de ação no setor da Segurança Pública. Ressaltou ainda S.S., que trazia 
também, naquele momento. o seu abraço emocionado ao Comandante 
Geral da Brigada Militar, seu prezado amigo Cel . Ildefonso que, no di
zer de um escritor seu amigo, era o homem justo para o lugar justo, 
pois que até no seu biotipo representava de forma absolutamente cor
reta a Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Frizou, o Dr. Carlomagno, 
que sem procurar reavivar quaisquer fatos que por ventura possam 
tentar tôdas as relações que cordenadamente a Fôrça Estadual estabe
leceu com os demais Departamentos incumbidos da Segurança Pública, 
como seja a Polícia Civil, trazia sua convicção mais absoluta, mais tran
quila, de que a atmosfera de idealismo que hoje domina na Corporação 
Estadual, é o maior penhor e a maior garantia de que nada, absoluta
mente nada, será capaz de truncar a alta compreensão que tem a Bri
gada Militar para o desempenho do seu importante papel coordenada
mente com outros órgãos incumbidos de missões afins ou paralelas. 
Naquela oportunidade em que antes de mais nada tributava sua !iome
nagem e manifestava seu aprêço à Brigada Militar, queria assegurar ao 
seu Comandante, aos seus oficiais e a todos os componentes da Fôrça 
o seu apoio entusiástico para as medidas de aperfeiçoamento da orga
nização que estão sendo postas em marcha, bem como assegurar todo 
o seu apóio ao Cel. Ildefonso Pereira de Albuquerque, como :fntese 
das aspirações e das reinvindicações da Brigada Militar do Rio Grande 
do Sul. ' 

Cel José Martins ... 
que são exatamente, as caracterís
ticas da Brigada Militar . 

Exmo . Sr. Cel. José Martins . 

Nêste novo templo em que Vos

sa Excelência ingressa, desnecessá-

1 lfl se torna qualquer iniciação e 
muito menos é preciso exaltar suas 
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qualidades morais, nem seu passado 
de honra e de dignidade, nem sua 
atuação valorosa nos campos da 
paulicéia. V . Excia. vem das hos
tes gloriosas . da Brigada Militar. 
É um brigadiano .. Isto basta, por-
que é tudo . Esta é a maior creden
cial que V . Exoia podéria apresen
tar. É o - maior penhor da isen
ção de ânimo e justiça, com que V . 
Excía. pe oondu"Zitá n êste Trbiunal. 



o UAVALO 

Falemos dessa maravilhosa cri
ação divina que é o cavalo. Para ini
ciar nos:;:as considerações referire
mos o texto do Alcorão, no qual 
l\IIahomet, êsse portentoso ·profeta 
do islamismo, com atiloquente 
colorido e fervente entusiasmo, ex
plica a criação do cavalo pelo 
grande Al1ah : "Deus, depois de 
ter criado pela sua palavra onipo
tente o céu e a terra, os peixes das 
águas e as aves do· ar, houve por 
bem conceder ao homem um su
pnmw sinal de seu favor. Cha
!T'.OU à sua presença o vento sul 
e disse-lhe - Quero fazer de ti 
nova criatura condensa-te! O 
Todo Poderoso olhou para as cri
aturas que tinha feito. Tomou 
do leão a altiva arrogância, do ti
gre a extremada destreza, do cer
vo a velocidade de vento, da ga
zela o olhar terno expressivo, do 
cão a fidelidade. do elefante a 
memória, do cisne o colo airoso, 
do onagro o pé de ferro. Ligou 
estas qualidades tôdas em um to
do de harmônicas proporções, de 
elegante contôrno. Surgiu daí o 
cavalo." 

Alla criou-o portanto o cavalo, 
mas criou-o árabe e fêz presente 
dele ao homem - primeiro habitan
te do Paraisa. 

Expulso êste da bemaventu
rança paradisíaca, o cavalo seguiu-o 
docilmente nas amarguradas e fati
gosas divagações pela terra, tor
nando-se, mais tarde, indômito, sel
vagem, vivendo vida livre, à lei da 
natureza. 

Um dia lembrou-se Deus de 
encarregar Ismael, filho de Abrahão 

2° Ten Walter Ferreira da Silva 

e pa' dos árabes, de novamente do
:nar o cavalo e educá-lo, servindo-se 
cifo:e para avassalar o mundo e glo
rificar o nome de Deus, legando-
º como herança divina a seus des
cendentes. 

A Bíblia contém, como o Alco
rão, uma sublime passagem em que 
se faz uma descrição viva, animada, 
:fortemente colorida do cavafo. Du
rai11e uma conversação que o San
to Patriarca Job teve com uns 1l.mi
gos, irromperam-lhes dos lábios a
c11SJ.rgurados por cruciantes sofri
rnentos, algumas palavras de dú
vida sôbre a justiça de Deus. 

De repente o Todo Poderoso, do 
seio da nuvem que o esconde às 
visitas profansa dos missérrimos 
mortais, alteia a Sua voz formidanda 
como o trovão e recorda alguns dos 
•)rodígios da Sua Potência, fazendo 
brilhar o esplendor da Sua Majes
tade com rara magnificência de lin
guagem - a mais sublime de todo 
o velho testamento. 

Descreve , alguns animais com 
os quais desafiam Job a medir-se. 
Referindo-se ao cavalo, diz: - "Por 
ventura serás tu poderoso para dar 
ao cavalo a fortaleza que lhe dei?, 
êle com os pés escarva a terra, 

alegra-se com sua audacia e esfôr
ço e sai ao encontro dos homens 
armados. Não faz caso dos perigos, 
não volta atrás com o temor da es-
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.. da. Sôbre' êle soará a aljava e 
~e brc.ndirá a lança e o escudo; fer-

::!c e espumando, parece sorver 
" tura. P'io faz caso do som da 
'; ombeta. Alegra-se quando ouve a 
1 t:zina e desde logo pressente a guer-
~. a exortação dos capitães e o 
d'c do Exército. 

Forçado malgrado nosso, em 
·az§o da 2"treiteza de espaço, a con
_r a.qm tôdas as considerações his

:óricas que dizem respeito a vida 
~;:Esado do cavalo através, os povos 
e os tempos, ficamos inibidos de 
::1ostrar como êste animal foi o ins
trtEnento mais fiel , o auxiliar mais 
·.::odernrn de que a humanidade se 
'.:em servido no cumprimento da 
::;u a obra de expansão civilizadora. 

· E quem precisar de edificar-se 
a tal proposito, demore por um 
:;ioüco a atenção na leitura dos 
~)rincipais documentos históricos, 
r.;· colija todos os interessantes episó
dios e fantasiosas narrativas, precio
~' '.l!!lente guardadas nas tradições 
de tôdas as eras. Rememore os po
emas imortais, rimas e cantos dos 
grandes po.etas, dos trovadores, nas 
quais o cavalo figura nobremente 
ao lado dos heróis de mais lídiina 
g!ória; observe com cuidado essa 
magna quantidade de obras primas 
de pintura e estatuária equestre, 
que o passado nos legou, onde se 
descortina o engenho admirável dos 
artistas de mais apurado tàlento e 
genial inspiração e assim conseguirá 
patentear ao seu espírito, a visão 
nítida do extremo prêço, da subida 
consideração com que êste animal 
foi tido e mantido por todos os po-

vos e tôdas as raças, de tôdas as 
nações, que se sucederam no tempo 
e nó espaço. 

'!r: ·emos assim o cavalo descan
tado, adul ado. consagrado, imorta
lizado em tôdas as línguas e por to-
dos os poderes da terra. Mas se a ta

refa é por demais enfandonha, de
mandando demais tempo, olhe-se 
apenas através da Idade Media, 
época talvêz mais gloriosa de sua 
longa carreira em que todos os 
guerreiros, os mais nobres, os mais 
valentes e poderosos fidalgos, se 
honravam e orgulhavam com o ti
tulo de cavaleiro. Recorde-se que 
em tôdas as luzidas côrtes de então 
como cm algumas de nossos dias o 
primeiro dignatário depois do rei, 
era o condestável, isto é, Q chefe 
das cavalariças, vindo a seguir o 
marechal, o grande escudeiro e todos 
os servidores tanto do rei como do 
cavalo. Relembrem-se êsses admi
ráveis tempos da cavalaria andante 
em qu~ as mais gentis e belas cas-

telãs pupham amoroso cuidado, esme-

ro e subida honra em bordar com su
as finas e brancas mãos, as magní
ficas e luxuosas Toupagens que 
cobriam o cavalo ao partir com seu 
senhor para o combate ou para o 
torneio-! A mulher de todos os tem
pos foi sempre a mais devotada 
admiradora do cavalo, hoje como 
sempre, nada a sensibiliza mais de 
que a vista de um arrojado, fino 
e garboso cavaleiro, domando com 
serena temeridade o impeto, o fo
go, altiva, e nobre de um belo gi
nete de parada, de um soberbo 
corcel de passeio . 
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A PAH.TE QUE DIZ RE SPEITO À BRIGADA, DA MENSA
GE:\I DO GOVERNADOR DO ESTADO À ASSEMBLÉIA LE

GISLATIVA . 

O Dr. Ildo Meneglz etti, dia 21 de abril, foi à Assembléia 
Legislat iva do Estado, a fim de ler a mensagem governamen
tol que, de acórdo co111 a Constit11ição do Rio Grande do Sul, 
dne ser em:iacla no início de cada período ao legislativo. 

Do iJJ1portante doc11111ento que consta de quase duzentas 
lu11das e consti tui-se nw11 relatório das atividades do Govêrno 
elo Estado em todos os setores da administração púb lica, trans
craemos a purte (j11e DIZ RESPEITO A BRIGADA MILIT R, 
e (Jlle . pora '110sso org11lho. foi. não só escrita. mas tambhn li
du ]Jl''lo próprio Gorernr1dor. Isto. indiscutivelmente. é motivo 
de júbilo pot({/I( fslr destor111e dado por S. E.reia. f pro1:a de 
(j1/r 11n-:s1 FÍlrca rr>m tro/)(tllwndn c011i acérto e distincão em 
pníl do 111qrm1<leeimento do Rio Grandf do • ui. 

"Hele\·ante, e notórios serYiç;os tem prestado à coletivida
de rio-gra 11dense. a Brigada :\Iilitar do Estado. tendo em ,.i ta 
· ampla cooperação ela mesma no policiamento ela Capital e 
elo interior do Estmlo e n~ ;1drninistracüo e Yigilânc.:ia de pre í
d1os e cadeias 

~\urnen+aclo que foi o <:fetn-o pela Lei número '2 í3 . de 
nrr\ embrn ele l!J:JG, conta a Bngacla :\Iili.tar com mais ~Hl9 ho
men:-' tornando-:-;e. mai: satisfcttória êl tarefa que lhe é exigi
dd. leYando-se em conta a criacão de numerosos municípios 
no Hio Granel<: do Sul. 

.\inda em ]!).')() cle\·e-stc· clponta1 o iní ·10 dos serYieos da 
( 'ompanhid r Polícrn Pedro e Paulo - policiamento de du
J>l,tc.: - c1facld. em caráter experimental, em élgôsto ele 1 fl;);) e 
.. po:-: havei pél.::sado por um período de adaptação treinamen
to por e:-;paco ele quatrn rnêse:-:. tendo siclo ministrado aos seu 
c.~mponente~ conhecimento-.: ele Instrução Geral e '.:.Ioral. Ins
trnc5ó PoTiclal Tnstrnc:~.o de Trún-.;ito. Erlucação Física. Ordem 
l'niclél .. \ 1mamento e :.\1aneabilidade C'om 11 mê~e;:. ele a ua-
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c';10 e com ·um efetivo de 148 homens já possui à Companhia ex
pressivo acêrvo de serviços prestados, através de um trabalho 
muito. eficiente e desempenhado a contento geral da população. 

O Corpo de Bombeiros, com um efetivo de 65 oficiais e 
~l27 praças e superiormente aparelhado, colocou-se num lugar 
de destaque no Paí&. apto a cumprir eficazmente, como tem 
demonstrado, suas importantes funções. 

É de emprestar-se todo o realce à criação do regimento da 
Polícia Rural Montada, pela Lei n.0 2.740, de 29 novembro de 
1955, e sua instalação oficial a 30 setembro último, na cidade 
de Santa Maria. 

A essa antiga aspiração do ruralismo rio-grandense incum
be tarefa importantíssima e de profundos reflexos sociais, de 
vez que, a lém das funções propriamente policiais. que lhe es
tão naturalmente afetas, soma ainda outras, tais como assis
tenciais. socorros de urgência, transporte de correspondência, 
comunicações com a séde por meio de rádio etc. Com a sua 
constituição, ficou facilitado. também, o problema das subde
legacias nos distritos, pois os comandantes de postos policiais 
serão subdelegados distritais. 

O Regimento ainda não conta com todo seu efetivo, ·visto 
a l i que o criou ter determinado o recrutamento parcelado, fi
xando o complementamento dos claros para o ano de 1968. 

A atuação da Polícia Rural }fontada foi dfridida em cin
co zonas. assim distribuídas: 1 ª Zona. com séde em Santa Ma
ria, abrangendo dez municípios; 2.ª Zona. com séde em Ale
grete. abrangendo quinze munieípios; 3.ª Zona, com séde eni 
Tupanciretã, abrangendo trinta e quatro municípios; 4.ª Zona, 
com séde em Farroupilh~, abrangendo trinta e seis ·,:r;i.rnnicípios 
é et 5.ª Zona. com séde em Pelotas, abrangendo cleze __ seis mu
nicípios. 

-o~ cinco esquadrões exercerão sua ação nas respectivas 
zona, que foram divididas én sub-zonas. cada uma das quais, 
pofü.:iada por um pelotão rural. Cada .pelotfw rural será cons-
ti u;dlo Çle Grupos Policfais Volantes. 1 ·: . · 

· Ém' dezembro fa1do: de acôrdo côrn. o traçado. instalou-se 
n cidade de Alegrete o 2.0 Esquadrão ·com um efetivo de 280 
h mens. que, por meio de Pelotões e Pôstos de ·.s~ryiços: aten-
du á h•JS municípios integrantes da 2.ª Zona." ··' · ' ' 

Dr. llâo M e,/,,eghettí 
Governador da Esta.do 
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6nigmacl Cipográfícod 

RA V H 
1º) 8 letras 2º) 8 letras 

GflROTO ASS 
3º) 12 letras 4º) 7 letras 

.. :, 

BIS R 

6°) 3 letras 

A-DO R TO 
8º) 7 letras 

RESPOSTAS : 

erope;:i ( 0 g 
opequne (0 L 

.Ie[ (o9 
oxreqsrqe;:i (oç 
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que 
nome 
falta? • 

A maioria dos homens, tem seus nomes formados por 3 palavras . 
No entanto, a necessidade da vida moderna, a "lei do menor esfôrço", 
nos fazem reduzir seus nomes, isto é, suprimir o intermediário. 

Todos nós sabemos quem foi o Cel Affonso Massot. No entanto 
poucos sabem qual foi seu nome completo: Cel Affonso Emilio Massot 

Abaixo colocamos uma série de nomes. Risquem os que estiverem 
errados. Confirmem seus conhecimentos sôbre os ex-comandantes ge
rais da Fôrça, virando a revista de cabeça para baixo . 

1 . Cel SALVADOR Ayres 
Carneiro 
Castro Pinheiro Machado 

2. Cel CYPRIANO Silva 
Mello 
Costa Ferreira 

3 . Cel CLAUDINO Souza 
Nunes 
Marques Pereira 

4. Cel JUSTINO Morais 
Marques 
Mendes de Oliveira 

5. Cel JOSÉ Antônio 
Luiz 
Carlos Pinto Junior 

G. Ten Cel JERONYMO Carvalho 
Fernandes 
Trindade de Oliveira 

7. Cel ANGELO Eu2hrasio 
de Mello 
Faria Corrêa 

8. Cel J OAQUIM Camaleão 
Sebastião 
Pantaleão Teles de Queiroz 

RESPOSTAS : 

ºOV:il'IV.LNVd ·s - OISVHdfl:il . L - S:ilONVN'H:il.il ·9 - SO'I 
-11vo ·s - S:ililbllVW "t - S:ilNilN ' & - VJ..SOO · ~ - S:il'HXV ·1 
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EX~RCIT.:> ESPANHOL 

ESCOLA CENTRAL DE EDU
CAÇÃO FÍSICA DE TOLEDO 

(1° de uma série de 2 artigos ) 

Pelo Ten. Cel. Jacintho F . TAiRGA 

Convidado a participar do 
Congresso Internacional Latino de 
Educação Física, que se realizaria 
em Madr id de 15 a 19 de junho 
de 1956, tive a honra de ser de
signado para representar o Rio 
Grande do Sul e o Bras il nêsse im-

. portan te conclave e o Estado pro
por cionou-me gentilmente as pas
sagen s de ida e volta até Madrid . 

Tendo chegado à Capital da 
Espanha alguns dias antes do Con
gresso. tratei de conhecer que se 
relacionasse com a Educação Físi
ca. os Desportos. os acampamen
tos, Colônia., de Férias, etc .. 

A;,sim. n uma linda manhã di
rigi-me a Toledo, localiza da , cer
ca de 100 kms. àe Madrir, onde es
, a ~ediada a Escola Central de 
E:lucação Física, do Exército Es
panhol. 

A cidad está construida sô
b:i e .ima area estreita em for ma 
c'E ;erradura, rodeada pelo rio Te
JO e por muralha:-. antiquíssimas, 
obs~áculo aue he oferecer iam 
çrande,, van-tagens para a defesa 
da mesn'a. A cidade "inha oito 
::;rirtas no seu perímetro, porém 
hoje re:3tam apenas quatro que 
: · r.sen·am a;: lembranças do gr an
;17 passado dessa históica cidade do
. -.:r,acla tantas vezes por estran
ge.ros. Como resultado dessas m
', a-c•es aoarecem obras cultur ais e 
estilos os mais diversos: árabe, 
·::·0urisco. gouco espanhol. rococó, 
em vários r11onumentos espalhados 
:e]a c:dade, quase e; e scondido_ 
êm suas e~treítas e tort osa s r uas. 
La estão as monumentais obra 
~cmo o 11o::teiro de Juan de lo_ 
Rtóyes, as >.ir::agogas de Santa Ma
ria la Blanca e do Trásito. a cÉ
lEbrt: casa .o grar::de prntor espa-

:1hol El Gr eco, onde hoje está ins
tal ado Museu das obr as dêsse 
grande art ista . 

Xa peq uena igreja d Santo 
'Iomé encontra-se o monunwntal 
0 L.!adro del ·•Entierro dei 'onde 
ele Orgaz"' . 

Outra gr ande precw:s1d<tclc• cm 
Toledo é a sua gr ande 'at!'dral 
Pr!mada que encerra em seu mu
:'('i.l joias valiosissimas e eh gran
de Yaior artístico Tôda a Ca te
rir:-.: é u::.1 ~ucessivo en ·aclc•amcn
tr_ ce marm·ilha~ de obras el e• ar
' .. ::!·2àuzindo diversas epoc·11 com 
l'<stórias que dão maior l 11< anto 
é:2 ~~:e8~nas. 

Por fim, como uma . 111t1 11e la 
0ue vela por tôda a cid, d , d 0sta
c a -::e o velho ca:-;telo 11 rn ínas 
• 1 lcázar de To 'edo, cu.ia r ç. 1 tên
c:a heróica durante a gw 1TH ci
. ·:l de E:3panha trou.·e e 111 u11do 
,, •ptnrn duran e 75 din . po s 11€•
'2 ?~:!"!garam - :oe ma1 d 1.500 
;-e:;::'cas. entre homen , mullwres 
e '!;anca:'. que pa~sa··am as maio
!""' prO\·acões, a té a U« hl)('rta
cão pelas :'ôrca:: nal'ion. h tas de 
f!anco, quando lh e n t;n a me
~:c - de um :: a ~ de tr1 o para sua 
e. ·)~:s:ência. "ª~ vetu-ta e enor
!~:e - 1)2.!"Eàes e. E con Itu m o ali
ce ._e· de!'::a n:Í m.1 111 ntal fortaleza, 
]:"' e-se d:zer qt1P podem contar 
\(('a :=i h1;:tc, da E,panha. pois 
e.,.., .Jor r:.1l~ .;- ~1. t'c.un o~ romanos, 
é- s-êcio,: E o• uculmanos. Afonso 
\ ºI.. 3p~~ H; o q 1istar Toledo aos 
!T_ • •• 1· ,, o dominaram durante 
;u0.J<S ele 800 ::: '• fez erig;r o .famo
,r .!\.~_azar. .~- qutro torres nos 
e <i··. ·.e - do :n -::no foram errigidas 
v ~ :·donso X. Durante l"r.l)ito tem
ro ·si a sede da corte de E.spanha, 
a:é que <:Ha 'ransferiu -sE para Ma-
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drid, quando foi convertido em 
prisão. Foi· incendiado por duas 
vezes, primeiramente pelos austría
cos na guerra de Sucessão e poste
riormente pelos franceses na guer
ra da Independência. Depois de 
reconstituído foi nêle instalado a 
Academia Militar de Infantaria e 
nessa situação viveu uma das ma
iores epopéias pelo heroísmo de 
seus defensores, que mesmo depois 
de quase completamente destruído 
pelos bombardeios dos vermelhos. E 
verdadeiramente impressionante a 
história dos 76 dias· dessa heróica 

'resistência que honra a hitória m i
litar da Espanha . 

A sublimidade do despreendi
ment o do Coronel Moscardo quan 
do o ·filho lhe diz ao telefone que 
se êle n ão entregar o Alcazar seria 
fuzilada pelos v er melhos, dos quais 
era pris ioneiro. é algo tocan te e 
grandioso, pois lhe diz categorica
n~ente que en tão, antes de morrer, 
desse um grito de Viv a a Espanha 
e que Deus o abençoasse!... E, 
d2 . fato , seus dois filhos foram fu
zila .os pelos comunistas espanhóis. 

À porta da E scola fui gentil
mente recebido pelo Capitão Rivie
ra que me acompanhou até o Ga
binete do Diretor do Estudos, Ten 
Cel. Inglês, o qual por Sl\.a vez 
me apresentou ao Comandante da 
Escola, que gentilm ente pôs a Es
cola à disposição para tudo que 
interessasse conhecer nela . 

A Escola Central de Educação 
Física de . Toledo. a pesar de per
tencer ao Exército. destina-se t am
bém a formar professôres civís. co
mo fazia aqm no Brasil a Escola de 
Educacão Física do Exército at é o 
ano dé l 939. No corrente ano, p o
rém não haviam sido· reservadas 
vagas pa.ra os cív1s. Êstes passa ram 
a frequentar escolas próprias or
ganizadas peia "Frente de Juven
tude" ida Falange E spanhola . D u 
rante o ano escolar de 1955-56 fun
cionaram os Cursos de P r o:fessôres 
de Educação Física e de Instruto
res de Educacão Física, destinados 
•:re>ipectivamen.te a Oficiais S ubal
ternos e Sargentos, de 3 de outu
bro de 1955 a 28 de junho de 1956, 
portanto 9 meses, divididos em dois 

períodos : a) Período preparatório 
dP 3 de outubro a 22 de dezembro 
de 1955; b) período fundamental 
de .. • de janeiro a 28 de junho de 
1956. E entre os dois períodos há 
as férias de Natal. As grandes fé
rias em fins de julho, qando ini
cia lá o verão . 

Por ocasião do ingresso, o can
didato é submetido a exame mé
dico e às provas ergográficas ele
trocardiogr á-Eico e de metabolismo 
basal, exame de sangue e de uri
na, psicoteste e provas práticas . 
Estas provas são repetidas em fins 
de novem bro, m arço e no começo 
d e j unho. 

Durante o período de exames 
são feitas três palestras : 

1.ª Sôbre objet ivos. normas e 
doutrin as d3 Escola Centr al de E
ducação Física ; 

2ª Sôbr e a a preciação do valor 
b~ométrico do indivíd uo e seu con
trôle per iódico ; 

3ª Sôbre os objetivos, épocas, 
características. infl uência d a vonta
de. condições. etc. da prová prá
ticas . 

Para o primeiro período foram 
previstos 59 dias úteis, com duas 
sessõe~; teoric:as diárias e três teó
r·}co- prática.;;, assim distribuídas: 

Anatomia . . .. . ...... . 65 sessões, 
Técnica' de Ginástica E-

" d ucativa . .. . ... . .. . 25 
psicologia . .. .... : . . . . . 28 
Gmá~tica Educativa ... 59 
Ginastica de Aplicação. . 33 
Jogos Desportivos . . .... 30 
Atleti~mo .. ........ .' ... 23 
Esgrima de florete . . . . 12 
Na-tação ... . . .......... 20 

" 

" 
" 

Par a o segundo período foram 
p1evistos 131 dias úteis com uma 
a duas sessões teóricas e três a 
quàtro . teóricas. assim distribuídas: 

Fisiologia e Higiene . . . 81 
Mecânica Humana . . .. · 34 
Pedagogia . . . . . . . . . . . . . 52 
Téníca da Ginástica E-

duca tiva . . .. .. . . ... 61 
Técnica de Aplicação 

l\Iilitar ...... . . . . .. 21 
Gmástica Educativa .. 131 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
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?'TE 'agPns e Acidente 
D~sportivos 15 

"' 1ásiica d<' A olka.çfio .. 20 
-. «·-~rios de Combate . 20 
-º'' s Desportivos . . . . . 50 
\•J,, ·,.,,e . . . . . .. . . . . 55 

Nataçfio ................ 35 
i:;;~gr'ma ( florr>lP espa-

da e !=>abre) ...... 80 

" 
" 

" 

C e. quema seguido nas sessões 
f:in;ísti< ri F.ducativa compreen

dP ,. gn•pos : 

T EXF.RCíCJOS DE ORDEM 
'"'nrmado. alinhamentos. nu

,,,,1 .. 1r"' n voltas, deslocamentos e 
r· 0!11cões). 

TT - ~XFltCíCIOS PREPARA
"''•~?TOS - (Posições e movimen
'~- <- imYJ]P <; de pernas. braços, ca
- " e tronco ). 

TTT - EXERCíClOS FUNDA-
MENTAIS: 

T<'vr-rríc.ios ele nernas . 
"'''""rcícios de suspensão. 
rxPrcícios de equilíbriós. 
"'xPrcícios dorsais. 

" F.xercícios de locomação (mar
~ h~q. rorridas. cantos). 

"'- l<'xercícios abdominais. 
P'{Prcícios laterais . 

<\ Saltos (livre e com apôio). 

TV - EXERCtCIOS FINAIS : 
1 cleri·rativos, calmantes. etc.) 

A duração destas sessões varia 
,.,,., 30 a 40 minutos ao comêço, indó 
? 0 n0i<; de 40 a 50. 

Dentre as 93 sessões de Ginásti
ca educativa do programa, 60 sãó 
'-'morf'gadas para a prendizagem da 
direção das s·essões pelos alunós, 
""i-, as vistas do professor da ca
deira. 

/J. "ºmoanhado oelo colega Ten. 
(:ol. TTJ.glês percorri tôdas as ins
t-> lações da Escola, como o está
dio. as salas de l'(inástica, a piscina, 
as salas de aulas, o laboratório, o 

GAúCHA 

r211;.,.,0te médico e psico-técnico, as 
>='." 12:; d 0 "sgrima e de lutas, a bi
l~lioteca, etc .. 

Como o regime é de internato 
obrigatório, tanto para os soleiros 
c0qo para c_sados. os mesmos são 
~~0'"11odadcs em quartos para dois 
r• a1cruns individualmente, conforme 
o número de matriculados. É per
,., .j ;,1,,. a saída dos casados diária
., .., '"'· duriinte cêrca de três ho
ré:s, a fim de visitarem seus fami
Ji::->·e,-; que, geralmente moram na 
cidade. Tôdos prece bem ajuda de 
custo. diárias, uma certa importân
cia.. mensal para comprar material 
rlA f'nisno e ainda certos equipa
m~ntos esporti:vos. de acôrdo com 
a:; v~rbas existentes. 

Podem também frequentar a 
Escola oficiais e sargentós da Ae
r"niin.tica. da Marinha, dos Corpós 
rlP. Guarda Civil e do Exército de 

Impressionou-me sobremaneira 
r "'"·foi to entrosamento dos diver
rnr f'"tOrf'S da Escola . assim cómo 
- lirnnesa e boa ordem da apare
lh~f!em f' das instalações, modestas 
,, rimo!P<;, mas multo bem conser
vadas. Como nós, êles também lu
+::im "ºm a Pscassez de verbas. mas 
r("'1 rriuito ene-enho vão suprindo 
""~"~ r'lif1ciências. A êsse propósi
t" rrmvém acentuar um aparêlho 
r•h<>rri<lrln "()PTO-KINELOCAULI
'7 h nQR". de invenção do Cap . 
ivr,;cJ. Alfredo Escalante Roldon, 
ri~~L;,...,,dn a averiguar a capacidade 
ele oerceber a ordem de chegada 
,1" rn,·rf'd0rf'S reoresentados pór 
, . ..,, iôc,,.., orévio de luzes que se 
~r ... ·i111entam numa pista de atles
tismo. Sómente o operadór sabe 
orf.vi11mente a ordem de chegada 
,_,,;" i'>lo mesmo a estabelece no 
11narP1ho . 

· Gn::ird" as mais gratas recorda
rn,,.P dêsse belo dia aue passei em 
..,.,oledo junto aos oficiais daquela 
importante Escola. 
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nperti~ões l\Jum ,. ricas 
COMPILAÇÃO do 2º Ten MAILDES ALVES DE MELLO 

As crenças variam, naturalmente, com o grau de cultura dos agru
pamentos humanos . Há uma infinidade dentre as quais, como princi
pais , podemos citar o Totemismo, a Magia, a Feitiçaria, o Animismo, 
Superstições mil. Mas é justamente sôbre o animismo que pretendemos 
traçar algumas considerações . É êste, no fundo , a mesma manifestação 
da idéia de imortalidade expressa pelos chamados povos primitivos. 
E muita das supertições que campeiam entre os selvagens e os civiliza
dos estão em ligação com as crenças animistas Vemos no animismo a 
crença de que não só o homem, mas todos os sêres viventes e tudo, 
enfim, do mundo orgânico e inorgânico, é dotado de alma . O próprio 
Platão dizia serem os planetas dotados de alma. Orí!l'enes afirmava que 
as estrêlas possuíam alma e raciocínio . 

O Fetichismo é um ramo com raiz animista. Criou-se essa palavra 
para traduzir a crença em certos poderes mágicos de qualquer coisa . 
Quaisquer que sejam os objetos escolhidos como fetk11es, são conside
rados como dotados de vida; pode ser uma pedra, uma fôlha, um ma
chado, rm animal; e dentro desta crença animista vimos de encontrar 
alguns números como dotados de certa fôrça e que. por certas circns
tâncias, de fato, nos despertam a curiosidad,e. 

Assim o algarismo "l" no tempo do filó~ofo grego Pitágoras parecia 
ter a divina simplicidade das coisas. Uma vez que é êle o princípio 
de todos os números acreditava Pitágoras que era . também, a origem 
de tôclas as coisas . Por muito tempo aceitou-se o nº 4 como sendo o 
número perfeito e conseqüentemente tinha uma conexão mística com 
a alma humana . O nº 5 foi demasiadas vêzes usaclo como uma raiz pri
mitiva pata preservar tudo que · fôsse misterioso. 

Mas 3 e 7 foram sempre as principais conotações místicas . Por que 
três e sete? Nenhuma acertiva razoável é conhecida, embora muitas 
tenham sido as opiniões em tôrno . Todavia, 3 e 7 comtam-se entre os 
primeiros números primos, isto é, números que só podem ser divididos 
por sí ou pela unidade . São ambos ímpares. De qualquer forma 3 e 7 
sempre estiveram em estreita ligaçãó com o extraordinário . 

Há as 7 maravilhas do mundo, os 7 sábios da Grécia, os 7 plane
ta (os outros dois foram descobertos em tempo recente, até quando era 
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mantida a superstição), os 7 intervalos da escala musical, os 3 homens sá
bios, a Santíssimà Trindade, os trifólio da bússola do marinheiro, os 
7 mares, o 7° ceu, os 7 dias da semana, as 3 dimensões do espaço, a 
expressão 3 vêzes maldita, o 7° filho de um 7° filho, as 7 colinas de 
Roma, os 7 anos magros e os 7 anos gordos, os 3 mosqueteiros, os 3 pa.
tetas, os 3 reis Magos . Pelo que se depreende o 3 e o 7 através de tô
da a literatura da humanidade sempre esteve saliente . 

Mas como se não bastasse observai o que sucede com sua combi
nação, 37 e 73 que tomam características próprias em certas operações : 
37 x 3 igual 111, 37 x 6 igual 222, 37 x 9 igual 333, 37 x 12 igual 444, 
37 x 15 igual 555, 37 x 18 igual 666, 37 x 21 ·igual 777, 37 x 24 igual 888, 
37 x 27 igual 999, 

Aqui temos 37 multiplicado por cada têrmo da progressão arítmética 
3 .3 -1-3 . 3 -1- 3 -1- 3. etc . Agora multiplicaremos 73 pela mesma mística 
progressão : 
73 x 3 igual 219, 73 x 6 igual 438, 73 x 9 igual 657, 73 x 12 igual 876, 
73 x 15 igual 1095, 73 x 18 igual 1314, 73 x 21 igual 1533, 73 x 24 igual 17!>2 
73 x 27 igual 1971. 

Haveis de ter observado que os últimos algarismos de cada pro
duto, isto é, os da direita formam uma sequência decrescente 9, 8, 7, 
6, 5, 4, 3, 2, 1, e, mais, que a soma dos algarimos de cada produto é um 
múltiplo de 3 . Por exemplo 219 igual 2 -1- 1 - l-9 igual 12 igual 4 x 3, no 
primeiro produto ; assim como 438 igual 4 -1- 3 - l-8 igual 15 igual 5 x 3, no 
segundo etc . . 

Mesmo hoje a crença dos nºs 3 e 7 persiste em especial nos jogos 
de azar como dados, cartas ou roletas . Mas, em se falando em multipli
cação observai a curiosidade das seguintes operações : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 x 9 -!- 10 igual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 x 18 -1- 20 igual 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 x 27 -1- 30 igual 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 x 36 -J- 40 igual 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 x 45 -1- 50 igual 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 x 54 -1- 60 igual 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 x 63 -1- 70 igu.al 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 x 72 -1- 80 igual 8 8 8 8 ~ 8 8 8 8 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 x 81 -1- 90 igual 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
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e, a seguinte : 

1 x 9 -1- 2 igual 1 1 
1 2 x 9-I- 3 igual 1 1 1 

1 2 3 4 x 9 -J- 5 igual 1 1 1 1 1 
1 2 3 4 5 x 9 -1- 6 igual 1 1 1 1 1 1 

1 2 3 4 5 6 x 9 -!- 7 igual i 1 1 1 1 1 1 
1 2 3 4 5 6 7 x 9 - 1- 8 igual 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 x 9 -1- 9 igual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Como se trata de multiplicação vamos citar um exemplo para nos 
flexionar a habilidade numérica : 

Tomemos a sequência 1 2 3 4 5 6 7 9 (menos o nº 8) ; escolhei um 
n°, 4 por exemplo; eu o nº 9, multipliquemos êstes dois números e o 
produto :pela sequência mencionada, teremos, -então, (4 x 9) x 1 2 3 4 
5 6 7 9 igual 4 4 4 4 4 4 4 4 4; se tivesseis escolhido o nº 2 eu 1tinda 
teria escolhido o nº 9 ou múltiplo dêle; seria, então, (2 x 9) x 1 2 3 
"' 5· .6 7 9 igual 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . De qualquer modo a multiplicação 
dêste nº de 8 algarismos por um múltiplo de 9 pode ser executado em 
J>oucos segundos . Basta que se multiplique o último algarismo do pro
duto resultante do nº qme escolhestes e o .que escolhi, pelo último n° 

· da sequência 1 2 3 4 5 6 7 9; o último algarismo dêste segundo produ
to tomado 9 vêzes nos dá o resultado da op~ração. Citemos o exemplo 
acima: escolhestes o nº 4 eu o nº 9; 4 x9' igual 36, tomo somente o 
nº 6 e mutiplico pelo nº 9 (último algarismo da sequência) 1 2 3 .4 5 
6 7 9, 6 x 9 igual 54, o n° 4 tomado9 vêzes é 4 4 4 4 4 4 4 4 4. Es
p Erimentai com outros números . 

Uma outra curiosidade numérica é a que se segue : invertei a or
dem dos algarismos em cada número tomado de 1 a 100 e subtraí o 
menor do maior. O resto será 9 ou múltiplo de 9 o que quer dizer ain
da múltiplo de 3. Por exemplo, tomemos o n° 37; invertemo-lo e 
subtraímos o menor do maior, teremos, então, 73 - 37 igual 36 (4 x 9 
igual 36) ou (12 x 3 i~ual 36) . 
. . . . E assim se segue uma infinidade de curiosidades matemática que 
seria uma utopia querermos reté-Ias, tôdas se não fazendo como fize
mos, uma compilação, de Cll'jo registro ·extraímos as que mais nos 
dic:!lertaram a atenção . 
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!-·-penitenciarismo 

A Brigada Militar nestes últimos meses vem recebendo di
versas novas e importantes atribitições no setor policial. 

é'/Jla delas, no entanto, julgamos a mais delicada: a AD
MINISTRAÇÃO DE PRESÍDIOS. Raro é o dia em que o Bo
letim da Brigada Militar não designa ou um oficial ou um sar
gento para dese1npenhar as funções de administrador de ca
deias civis do interior gaúcho. 

L1tc a presente data 3Y brigadianos, afora os do Regimen
to de Polícia Rural Montada, prestam serviço ao Estado Admi
nistrando cadeias civis. A êste número, bastante elevado em 
relação as cadeias existentes, não adicionamos as praças que 
fazem o serviço de guarda, vigilância e disciplina, nem os ad-
1ninis tradores de penitenciárias como a Industrial e a Agrícola. 

BRIGADA GAúCHA apresenta hoje, esta nova secção des
tinada às notícias, novidades e instrução sôbre PENITENCIA
RISMO. Frisamos ser esta a prinieira vez que uma revista bra
sileira abre uma secção sôbre êste tema. E a abrimos com esta 
edição, por ser BRIGADA GAúCHA o órgão técnico e de di
mllgação do pessoal da nossa Fôrça, e para prestar uma hom e
nageni aos que labutararn na V Reunião Penitenciária, recen
temente realizada nesta cidade. 

Cometeríamos êrro imperdoável em não colaborarmos para 
qiw nossos companheiros desempenhem com perfeição e brilho 
êste novo encargo da Brigada Mili tar: a administração ·de pre
sídios e cadeias civis do Rio Grande do Sul. 

BRILHANTE PALESTRA PROFERIDA PELO DR. AL
BERTO TEIXEIRA DOS SANTOS FILHO 

Ao ensejo da V Reunião Penitenciária pronunciou, na sala 
de conferências do Quar tel General da Fôrça, o Dr. Alberto 
Teixeira dos Sa ntos Filho, brilhante palestra sôbre penitenciá
rismo a convite da Brigada Militar. 

A apresentação do Dr. Alberto Teixeira, Diretor da Peni
tenciária de Neves, em Minas Gerais, e Vice-presidente da As
sociação Brasileira de Prisões, foi feita, em nome do Comando 
Geral, pelo Ten. Cel. Manoel Monteiro de Oliveira, Chefe do 
Estado Maior Geral, que, de improviso, ressaltou a personali
dade do Dr. Alberto Teixeira dos Santos Filho, a que teve a 
honra de conhecer em· sua ultima estada em Minas Gerais, oca-
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sião em que visitou. detalhadamente, a Penitenciária de Neves. 
O Dr. Alberto Teixeira iniciou sua palestra dizendo que se 

sentia satisfeito em manter contato com a Brigada Militar, a
través da palestra que iria realizar a respeito do discutido pro
blema penitenciário. Relembrou S. S. que já o Ten. Cel. · Mon
téiro. quando em visita a Penitenciária de Neves, tinha demons
trado grande interesse pelo assunto e se imbuído dos proble
mas relacionados com presídios. A pós, passou o conferencista 
a descorrer sôbre A pena, nos seus três aspectos : - castigo, 
educação e recuperação; - sôbre a fixação da pena e. conclu
indo, abordou o tema Preparação dos' elementos que dirigirão 
as Penitenciárias. 

Antes de finalizar sua palestra, o Dr. Alberta Teixeira pas
sou a responder diversas perguntas formuladas por oficiais da 
Fôrça sôbre o que acabava de esplanar. E, ao terminar as per
guntas e respostas, o Dr. Alberto congratulo-se com a Brigada 
Militar pela maneira com que ela vem agindo e se dedicando 
ao Penitenciarismo, incluindo em seu currículo escolar assun
tos ligados a êste mistér e atribuindo a oficiais da Fôrça a Ad
ministração de Cadeias Civis do InteriQr do Estado. Ressaltou, 
então, que o Rio Grande do Sul assim procedendo antecipou-se 
ao que pretendem realizar outros Estados da União. 

A palestra que teve duração de quase duas horas e meia, 
foi conduzida dentro do espírito prático e no âmbito principal 
da Administração de Presídios. Agradou imensamente a todos 
os presentes, pois que o tema abordado tem ligação com os en
cargos atribuídos ultimamente aos oficiais da nossa Milícia, 
quais sajem o da Administração de Cadeias do Interior do 
Estado. 
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COM A BR1GADA 

J\ Guarda Interna da P.I. 

r·m dos ex-vigilantes da P. I. passa aos eleventos 
da Brigada Jlilitar o môlho de chaves (no círcitlo) das celas e 
portões do casariio do Gasômetro. Com, êste ato, estava entregue 
à Fôrça mais 11111 importante serviço estadiwl de penitenciárismo. 

A Brígada ::\Tílitar substituiu, solenemente, no dia 26 de 
março, no serviço de vig,lância interna da Penitenciária Indus
trial do Estado, os .\gentes Penitenciários que ali prestavam 
serviço como mantenedores da ordem, disciplina e vigilância. 

Com êste ato, ao qual compareceram as mais altas autori
dades estaduais civis e militares, ficou completamente aos cui
dados da Fôrça a ex-Casa de Correção: - quer no que diz res
peito a reeducação, vigilância e disciplina dos sentenciados lá 
recolhidos. quer na guarda externa que já há muito tempo es
tava afeta a Brigada :Militar, por intermédio, ultimamente, dos 
ofic_ais e praças do 1° Batalhão de Caçadores. 

Para melhor atender as exigências de segurança e discipli
na da Penitenciária Industrial, o 1° BC destacou para lá um 
contingente de 47 homens instruídos rigorosamente sôbre pe
nitenciarismo. 
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No clichê, um flagrante do ato de transmissão da vigilân
cia interna do presídio à Brigada, vendo-se as altas autori
dades civis e militares que assistiram, a solenidade . 

:ttste contingente é composto de 

1 ofic:al - desempenhando as funções de Comandante 
da Guarda Interna e do Destacamento, e Chefe 
do Serviço de Disciplina e Vigilância Interna; 

2 sargentos- auxiliares da guarda; 
4 cabos e 
40 soldados . 

A missão principal do destacamento que. formou a "Guarda 
Interna da P. I." é, como não podia deixar de ser, a vigilância 
reeducação e assistência aos internos. Sempre pensando em tais 
finalidades, a Guarda Interna distriuiu-se nos seguintes pontos 
chaves do "Casarão do Gasômetro" : - Portões : 1, 2 e 3, Sa-

Na foto abaixo o contingente do 1° BC que passou a consti
tuir a "Guarda Interna da Penitenciária Industrial". 
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guão; 1 ª e 2ª Secções; Serviço de Saúde e Porão 
Uma patrulha de dóis homens passa o dia caminhando pe

lo pátio interno do presídio, a fim de prestarem tôda a assis
tência necessária aos internos. 

São serviços extras, mas comuns, do contingente da guar
da interna. escoltar os sentenciados à hospitais, casamentos, ba
tisados, Caixa Econômica, Institúto de Previdência, etc. 

A maneira de agir dos integrantes da guarda, quanto a 
disciplina. restr~nge-se a reeducação do detento por meio qe 
palestras, reuniões culturais e "shows" artísticos. 

Com isto deduz-se o trabalho e preocupação da Guarda em 
ser útil a todos e readaptá-los ao convívio da sociedade. Con
vívio êste que está sendo preparado em sessões cinematográfi
cas (só para os sentenciados) três vêzes por semana, e em con
junto com seus familiares e convidados especiais, todos os do
mingos. quando os mais destacados astros da radiofonia gaú
cha, vão cantar nos "shows" organizados pelos internos. 

Os resultados obtidos pelo sacrifício, esfôrço e dedicação 
dos componentes do destacamento do 1° BC em prol da reedu
cação, estão expressos na criação, por iniciativa dos internos, 
do "Grêmio Literário, Artístico e Recreativo Cap Ernani Train" 
- .órgão máximo dos sentenciados que vem grandemente co
operando com os sublimes propósitos da Brigada Militar pela 
recuperação e reeducação daqueles que um dia tropeçaram 
na vida. 

A autoridade conferida aos policiais deve ser usada para 
proteger o público, não para oprinií-lo. 

-xxx-xxx-

O policial deve tratar as pessoas por "Senhor" ou "Senho
ra" e não tentar usar estilo blandicioso como "nosso amigo" ou 
"chefe" e, muito menos chamar as senhoras por "minha filha". 

-xxx-xxx-
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aulinha de polícia 

u~erarqui do~ a d roes 
LPiz IPONEl\IA 1° Ten. 

O progresso espantoso dos últimos tempos. trouxe em seu bôjo, 
tamtém , o lado negativo. A súbita ascenção dos prêços dos gêneros 
alimentícios, dificultou ainda mais o sustento do:; menos assalariados e 
grande parte se entregou ao MEIO F ÃCIL de consegua· dinheiro : - o 
FURTO. Mesmo sabendo que pratica um CHIJ\'IE, que um dia será 
PILHADO e recolhido á Penitenciária; que sua Mi reputação será conhe
cida de todos, - mesmo assim, atira-se ao abismo do vício e da desonra. 

Os ladrões tem, a sua hierarquia. O ponto inicial, e portanto, o 
mais "humilde", é o DESCUIDISTA. É o mais baixo degrau desta in
desejável classe. 

O maior sonho do ladrão é ser, algum dia, o "GBNIO DO CRIME", 
e o será quando atingir o pôsto mais elevado: - o INTELECTUAL. 

Exitem dois grandes ramos : - os chamados da "ARMA LEVE" e 
os da "ARMA PESADA". 

Os da ARMA LEVE são COBARDES, não agem pela VIOLÊNCIA 
e sim pela habilidade manual. São avêssos a cenas de sangue. O ma
ior castigo que se lhes pode infligir é "~urrar-lhes as mãos", pois isto 
os deixa incapacitados para o "exercício, da profissão" por vanos mê
s~s . Diante da ameaça da palmatória, a'cobardam-se e confessam seus 
crimes e seus auxiliares. 

Dividem-se hierarquicamente em 3 classes, a saber : 

1) - DESCUIDISTA ou ESPIANTADORES 

Ponto inicial da "carreira", geralmente ocupado por menor de 
idade, inexperiente para outras "ações'". - MODALIDADE : furtam 
qualquer COISA, aproveitando uma ligeira distração do dono. Agem 
nos grandes centros e nos grandes estabelecimentos comerciais. São o
rientados pelos mais velhos e experimentados. 

2) - CHUCREIRO: 

Segundo gráu da "hierarquia"; conta com homens mais experi
mentados, especializados no "abrir" e "furtar" bolsas de senhoras. Agem 
cem o::tro companheiro que será encarregado de receber a coisa furta
da para livrar o primeiro do flagrante. 
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3) - PUNGUISTA : 

último gráu da hierarquia dos da ARMA LEVE . Esta categorifl 
É das mais respeitadas dentre êstes criminosos. l1':ste respeito é devidQ 
oi agilidade do PUNGUISTA quando em ação. l1':stes homens trazem 
as pontas dos dedos bem lixadas com a finalidade de torná-los SENSI
BILfSSIMOS. A sensibilidade de seus dedos é o fator principal da ação 
destes larápios. Agem na grande maioria das vêzes em conjunto com 
2 ou 3 comparsas aprendizes da "profissão" . 

Os "punguistas" são os •Jbatedores de carteiras'". Procuram os aglo
merados de pessoas e assim estão presentes nas estações de embarque 
(rodoviárias ferroviárias, aeroportos ... ) ; nos meios de locomoção (bon
des, ônibus, camionetas, automóveis, lotação, etc ... ), nas "filas" 
em geral; nos cinemas; nas quermesses; nas procissões; nas "paradas"; na 
inauguração de lojas, bustos, etc ... É interessante se notar que, quando 
há festas cm cidades próximas, os "punguistas" "viajam" para "atuarem" 
durante os festejos. 

É costume da autoridade policial, recolher aos xadreses os "pun
guL tas" conhecidos, em ocasiões como estas. 

Os da "ARMA PESADA" são, ao contrário de seus colegas da 
"'LEVE"', violentos por excelência. Durante sua ação, estão dispos
tos a tudo. Andam sempre armados. Ferem por qualquer motivo, 'mo:::-
mente quando são interferidos no "'serviço". 

Como todos desta espécie, ficam cobardes e amedrontados quando 
desarmados . Agem mais pela VIOL:tl:NCIA que pela ASTúCIA . Em 
geral, são homens já antigos militantes na .senda do crime . 

Dividem-se hierarquicamente, também, em três categorias, a saber : 

1) - VENTANISTAS : 

Penetram no prédio alhêio pela janela deixada aberta. Para isto, 
preferem agir no verão, quando cidadãos incáutos dormem com a ja
nela aberta assim, dado o calor. São homens de porte Atlético, prontos para 
acrobacias e escaladas . Treinam permanentemente o andar "macio", 
para não despertar suas vítimas. (Conhecemos um destes "indesejáveis" 
que treinava por cima de gravêtos sêcos, estendidos propositadamente 
no solo.) São verdadeiros "GATOS HUMANOS". Andam armados, pre
ferentemente com FACAS, NAVALHAS, PUNHAIS, etc ... para sacrüicarem 
as vítimas no silêncio . O revolver é usado em último caso, já em situa
ção desesperada . São elementos vivos e sorrateiros. 

2) - ARROMBADORES : 

Êstes, ao contrário, dos ventanistas, não aguardam a oportunidade 
da janela aberta, agem diretamente nas fechaduras, nas portas e demais 
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aber turas dos prédios. Possuem aprofundados conhecimentos técnicos 
do funcionamento e defeitos de todos os tipos de fechaduras, chaves, 
segredos de cofres, etc. . . Alguns possuem esquemas de fechaduras. 
Transportam equipamento completo de GAZUAS, PÉ DE CABRA 
"MICHAS", CANIVETES, CHAVES FALSAS, DIAMANTES, etc ... 
Além disto, alguns u sam explosivos. 

Dentro desta categoria, ai nda, existe um escalonamento hierarqui
co, conforme o tipo de ação de cada um, começando no simples "abri
dor de guelas" em portas, até ao arrombador de cofres em bancos. 

São homens de incrível audácia e arrôjo. Atiram sempre para matar. 

3) - ASSALTANTES : 

É o tipo mais perigoso e sem readaptação social. Jamais se afas
tam da delmquência. São um misto de HOMICIDA LADRÃO. Tan
to praticam crimes contra a vida, como contra a PROPRIEDADE. Já 
pela peculiar idade da "profissão", procuram agir em lugares escuros 
e, despoliciados . 

. Uns inicialmente, intimidam a vítima, despojando-a dos valores e 
r ed1 zem à inconciência. Outros, primeiro, tornam a vítima inconéiente 
para depois despojá-la . Há, ainda, os que chegam ao IIOMICfDIO para 
conseguir o "desejado". Por vêzes agem em grupo. Qando não encon
tram valores, tornam a vítima inconciente e tiram-lhe as vestes, co
brindo-a com jornal. 

INTELECTUAIS 

A última e mais elevada categoria é formada pelos INTELECTUAIS 
ou :VIGARISTAS. É o pôsto visado por todo o delinquente que se dedi
ca ao furto. São homens de fino trato, de boa apresentação, de aparên
cia vistosa, de gestos estudados. · O meio de vida é "a CONVERSA". 
São especializados nos diversos tipos dos chamados "CONTOS DO VI
GARIO", por isto devem impressionar as vítimas e devem ter bastante 
argumento para convencê-las. 

Nos grandes centros populosos são uma - verdadeira "praga" mas 
existem, também, nas cidades do interior. 

Estão espalhados por tôdas as classes sociais e residem em casas 
mais confortáveis que os demais, pois a "profissão" produz os mais 
rendosos frutos. 

Êstes delinquentes trocam as armas pela "conversa", a violência 
pela ASTúCIA e a fôrça física pela INTELIG:Jl:NCIA, daí a denomina
ção de INTELECTUAIS. Vivem sempre .arquitetando novas maneiras 
de enganar seus semelhantes . São elementos ARGUTOS, ASTUTOS, 
INTELIGENTES, DESPRENDIDOS e BONS FISIONOMISTAS . 

• 
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RECEPTADORES ou INTRUJÕES 

São os indivíduos que COMPRAM dos ladrões as coisas furtadas. Esta 
classe, geralmente, é constituída dos larápios "aposentados". Consti
tuem peça essencial e mesmo indispensável no mecanismo da delin
quência contra o patrimônio, pois, a maior dificuldade dos ladrões con
siste transformar o "produto" em dinheiro e na ocultação do mesmo. 

Transformam-se em RECEPTADORES os ladrões já "MANJADOS", 
os batedores de carteiras que não têm mais tato nos dedos, etc ... 

Os RECEPTADORES estabelecem-se comercialmente e, em geral, 
com casas de "BRIC a BRAC", de livros velhos, casas de compra e ven
da, ferro velho, espalhados pela cidade e subúrbios. Não é raro encon
trar-se outras casas como antro de receptação, e isto nos grandes cen
tros, como farmácias armazens, tinturarias, etc ••• 

Êstes velhos delinquentes são os "orientadores" daqueles que se 
iniciam na "carreira". 

CONSELHOS À PENA 

Antes de começarmos o nosso trabalho, ouve, pena ami
ga, alguns conselhos df' q11em te preza e não te q1ier ver 
enxovalhada. 

Não te envolvas em polêniicas de nenhum gênero, nem po
líticas, nem literárias, nem, q1wisquer outras: doutro modo, ve
rás que passas de honrada a desonesta, de modesta a pretencio
sa. e, num abrir e fechar os olhos, perdes o que tinhas e o que 
eu te fiz ganhar. O p1tgilato das idéias é muito pior que o das 
ruas e fecha-te no círcillo dos teus deveres, quando couber a 
tua vez de escrever crônicas. Sê entitsiasta para o gênio, cor
dial para o talento, desdenhosa para a nulidade, justiceira sem
pre, e titdo isso com aquela meia tinta, tão necessária em me
lhores efeitos de pintura. Comenta os fatos com reserva, loiwa 
ou censura como te ditar a consciência, sem cair na exa
geração dos extremos. 

E assim, viverás honrada e feliz. 

• MACHADO DE ASSIS 

1 
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prata da casa 

(Cemitério de Pôrto Alegre) 

Reina silêncio em todo o cemitério! . .. 
Nas aléas sombreadas por ciprestes, 
Crescem arbustos tíniidos, agrestes, 
Nessa ascenção de calma e de mistério! 

Como ornamento, alí, às pobres tumbas, 
Nascem smldades negras, sensitivas, 
Miosotis, s'uspiros e zabumbas, 
Hortências, cravos-goivos, sempre-vivas! 

Tudo é mutismo! Mêdo! Incompreensão! 
Silêncio absoluto - soledade! 
Tristeza indefinida - mas verdade 
Sem sofismo, na queda da il11são! 

Quantas almas, talvez, que alí repousam, 
Noutros tempos viveram com grandeza, 
Nesse ambiente taful qi~e tantos gozam 
Embebidos de fama e de riq11eza! 

E no entretanto, a dextra da verdade 
Lançou a matéria na niansão da morte, 
E as almas foram ter a mesma sorte 
Que as dos humildes - sem desigualdade! 

Quantos sepulcros que a suntuosidade 
Lança sombra aos simples e modestos! 
- No entanto, as almas dentro da igualdade ... 
Talvez riem saibam mais quais são seus restos! 

Silêncio absoluto!. . . E nada mais! 
- Prêmio que sobra à vida passageira! . .. 
O que foi belo torna-se caveira . .. 
E tôdas as caveiras ... são iguais! 

FILHO dos PAMPAS 
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Em nome do Govêrno do Estado, o Comandante Geral da Bri
da condecorou com a medalha de "Serviços Distintos" o Cel. 
Mário Fernandes Guedes, Cmt Geral da PM Catarinense. 

RGS e se 
Intercâmbio· de suas 

Policias Militar~s 
··> 



O Comando Geral da Brigada Militar ao penetrar no QG 
da PM8C recebeu as continências regulamentares dos oficiais 
da Pllf e da guarda do Quartel. 

Por. ocasião da "Conferência dos Governadores dos Estados 
da Bacia do , Uruguai" realizada em Santa ' Catarina, o Cel. Ilde
fonso Pereira de Albuquerque, que integrava a comitiva do 
Ro Grande do Sul, teve oportunidade de levar o abraço amigo 
e fraternal da Brigada Militar aos coirmãos da Polícia Militar 
de Santa Catarina. 

Em um visita de cortezia que fêz ao Quartel General da 
PMSC, o Cel. Ildefonso teve oportunidade de condecorar o Cel. 
Mário Fernandes Guedes, Comandante Geral da Fôrça Pública 
Catarinense, com a medalha de "Serviços Distintos." Ao · con
decorar o Cel. Guedes, o Comandante Geral de nossa Fôrça 
disse da satisfação de, em nome do Govêrno do Estado e da 
Brigada ::VIilitar. colocar a comenda em tão insigne oficial que 
tanto tem feito para a maior e mais perfeita união entre as 
PPMM bras~leiras. 

O Cel. Mário Fernandes Guedes em expressiva oração, 
agradeceu a homenagem que lhe . era prestada, ressaltando o 
entrelaçamento existente entre o Rio Grande do Sul e Santa Ca
tarina através de suas Polícias Militares. 
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Aproveitando a oportunidade, o Cel. Guedes reafirmou ao 
Cel. Ildefonso a necessidade ·de alguns oficiais e praças de sua 
PM estagiarem na Brigada Militar, principalmente nas Unida
des especializadas como o Corpo de Bombeiros, Polícia Rural 
Montada, Companhia de Polícia e, também, no EMG. 

A seguir, a oficialidade de Santa Catarina ofereceu, no 
refeitório do Quartel General, um almôço em homenagem ao 
Cel. Ildefonso Pereira de Albuquerque, e Major Carlos Pandol
fo, da BM; ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Minas Ge
rais, e aos oficiais mineiros que integram sua Casa Militar. 

Neste ato, que contou com a presença de diversos oficiais 
de Santa Catarina e sua exelentíssimas espôsas, fizeram uso 
da palavra os Comandantes Gerais da PMSC e BM e o Chefe da 
Casa Militar de Minas Gerais. 

Na biblioteca da PMSC o Gel. Ildefonso e o Gel. Guedes 
ladeado pelos oficiais de Santa Catarina e alguns seus afa
mi liados . 
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WALTER SPALDING 

A EVOLUÇÃO DO DIREITO - Rudolf Von Ihering - (2ª Edi
ção) - Livraria Progresso Editora, Salvador, 1956. - Ihering é um dos 
mai famosos autores sôbre temas de Direito, da Alemanha. Sua obra 
"Zweck Im Recht", que foi traduzida com o título "A Evolução do Direi
to", é famosa e mereceu os mais amplos favores de nossos juristas e 
cultores do Direito e estudiosos, quando de seu lançamento inicial em 
português, pois o original é do último quartel do século passado. Ape
sar da idade, a presente obra não perdeu sua atualidade. É sempre no
va por ser, também, um dos melhores trabalhos a respeito da evolu
do Direito. Compreende 8 capítulos : A Lei da Finalidade; A Noção da 
Finalidade no Animal como ponto de partida do problema da Finali
dade do Homem; O Egoísmo ao serviço dos fins de outrem; O Proble
ma da Abnegação; Os Fins da Afirmação Egoísta em si; A vida por e 
para outrem, ou a Sociedade; A Mecânica Social ou os Motores do Mo
vimento Social, dividido em "duas partes . 

-*xxxxx*-

ESTADO E CIÊNCIA POLÍTICA - A Caminho de um Novo Direito 
Adolfo Posada - Livraria Progresso Editora, Salvador, 1957. - O 

Prof. Pinto de Aguiar traduziu a presente obra que seu autor escreveu 
entre as duas grandes guerra. Adolfo Posada é um dos maiores espanhóis. 
Sua obra é estimada universalmente e êste ensaio "Estado e Ciência Po
lítica" é documento precioso, profético do que sobreviria. Crítica das 
correntes de pensamentos dominantes, o presente estudo contém os se
guintes capítulos que por si sós dizem do grande mérito do trabalho, do 
eminente jurista e pensador espanhol: - Necessidade de uma inter
pretação do Estado; As corrente profundas do pensamento político; As 
"modas" do Direito Político; Espiritualização da Soberania; O "novo Es
tado"; É a Sociedade um organismo? - Krausismo e Facismo; Novos 
aspectos da Ciência Política; O "drama" do Direito Político; A Ca
minho de um Direito Político Supranacional; Do "Contrato Social" ao 
pacto Kollog; A "oCnservação de Monarquias" no Estado moderno - e 
León Duguit. 

-*xxxxx*-
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BAHIA 
Os cadetes da Políeia Militar do Estado da Bahia, gentilmente co

municam-nos que seu órgão de classe "Grêmio Artur Côrtes", desde 
março último está sendo dirigido pela seguinte diretoria : . 

DIRETORIA 

Presidente - Al. Carlos Sinfrônio de Almeida 
Vice-Presidente - Al. Rivas Queiroz de Souza 
Secretário Geral - Al. Osvaldo Nereu dos Santos 
Secretário Intercâmbio e Cultura - Al. Gildásio Lemos Ribeiro 
Secretário Finanças Al. Jahir Gomes da Silva 
Secretário Esportes - Al Odorico José Dória Neto 

ASSEMBLÉIA GERAL 

Presidente - Al. Antonio Lopes Filho 
Vice-Presidente - Al. José Belmino M,or~ira 
Secretário - Al. José Francisco da Fonsêca 

CONSELHO DELIBERATIVO 

Presidente - Al . Leonardo Costa Sturaro 
Relatores - Als . Milton Pinheiro dos Santos, Francisco Natanael 

Miranda Nadyer e José Ferreira de Araujo Filho 
Suplente - Al. Elder Pompílio Ferreira de Abreu. 

ESPIRITO SANTO 
O Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Espirito Santo deu-nos 

a satisfação em comunicar a eleição e posse dos novos integrantes de 
sua diretoria, que regerão seus destinos no ano em curso 

É a seguinte a nominata dos laboriosos membros que integram 
desde janeiro último a diretoria do Clube dos Oficiais : 
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DIRETORIA 

Presidente - Ten. Cel. Ernesto Vieira da Silva 
1° Vice-Presidente - Capitão Sebastião Lopes da Costa 
1° Secretário - 1° Ten Alceu Junger Vieira 
2º Secretário - Aluno EFO Oberacy Emmerich 
1º Tesoureiro - 1º Ten Jonas Cardoso de Mattos 
2º Tesoureiro Lzio Carvalho de Araujo 
Diretor de Propaganda e cultura - Major Alfredo Pacheco Barroco 
Diretor Social - Major Grad Gonzago Faria 
Orador Oficial - Cap Hélio Nascimento dos Reis 
Adjunto Orador - Jader Peixouto Rubim 

Recebemos do Clube Recreativo dos Sargentos da Polícia Militar 
do Estado do Espírito Santo, um ofício pelo qual nos dá conhecimento 
da eleição e posse da diretoria e Conselho Fiscal que regerão aquela 
instituição durante o biênio 1957 /1958. 

Ficou, pois, assim formada a direção do Clube Recreativo : 

DIRETORIA 

Presidente ~ Subtenente Wantuil Silva 
Vice-Presidente - 1º Sargento Getulio Amorim Filho 
1º Secretário - 1º Sargento Francisco Gomes Pedrinhas 
2º Secretário - 1° Sargento Otavio Vitorio Rios 
1° Tesoureiro - 1° Sargento Lauro Pereira Coimbra 
2º Tesoureiro - 3º Sargento Argemiro Macedo Beraldi 
Diretor Social - 1° Sargento Manuel Fraga 
Diretor do Patrimônio - 2º Sargento Oilton Gama 
Orador Oficial - 2º Sargento Julio Nascimento Alvarenga 

CONSELHO FISCAL 

Presidente 1° Sargento Ewaldo Rodrigues 
Secretário - 2º Sargento José Maria Gumercindo 
Membro - 2° Sargento Helio Malta de Araujo 
Membro 2º Sargento Silvino Apolinário dos Anjos 
Membro - 3° Sargento Matheus Felipe de Jesus. 

A. todas . estas entidades das Polícias Militares Coirmãs que nos co
municaram a eleição e posse de suas diretorias, desejamos a mais ven
turosa e profícua gestão. Pois tôdas lutam por um ideal único : - o 
bem estar e o desenvolvimento social e intelectual dos policiais mi
litares que congregam. 
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MATO GROSSO 
Foi eleita em janeiro último a nova diretoria da "Associação dos 

Reformados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso'~ . 
São os seguintes os novos integrantes desta entidade que, como 

não podia deixar de ser, luta pelos interesses dos reformados da
quela coirmã : 

DIRETORIA 

Presidente - Major João Nunes da Cunha 
Vice-Presidente - Capitão Antonio Pinto de Amorim 
1° Secretário - 1° Ten José Francisco de Amorim 
2° Secretário - Sargento Agenor Luz Cavalcanti 
1° Tesoureiro - Ten . Cel. José Silvério de Magalhães 
2° Tesoureiro :- lº Tenente Carlos Corrêa 
Procurador-Relator - Cel. Temistocles Aristeu de Carvalho (Reeleito) 
Vogais - Ten. Cel. Dr. Antonio de Cerqueira Pereira Leite, Ma-

jor Simão Aureliano de Barros e 1º Tenente Lourival Car
valho de Araújo. 

CONSELHO FISCAL 

Ten. Cel. João Gutemberg Alves Ferreira (Reeleito) 
Vogais - Capitão Cid Teodoro do Espirito Santo, 1º Ten Antonio 

Cipriano Pereira, Subtenente Benedito Fabiano de Arruda e Sar
gento Manoel Francisco de Oliveira . 

88 88 
O policial deve experimentar constantemente o prazer de 

verificar que sua presença, em qualquer lugar, produz um sen
timento geral de confiança e confôrto- moral. 

-xxx-xxx-

Um policial deve evitar alterações e manter perfeito con
trôle de si mesmo quando for insultado ou mesmo fortemente 
porvocado, aborrecimentos êstes a que estão sujeitos to
dos os policiais. 
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'.21 de ABRIL . 
DL\ DOS POLICIAIS MILITARES 

( 
1
0Jll as seguintes solenidades a Brigada Militar home

nageou 110 dia 21 de Abril último, o alferes de cavalaria 
Joaqnün José da Silva Xavier - Tiradendes - Patrono 
clm; Polícias Militares do Brasil : 

ENTREGA DE MEDALHAS 
Às 8 horas, nas Unidades e Serviços da Milícia Estadual 

foi procedida e entrega de medalhas de "Serviço Policial-Mili
tar". aos seguintes oficiais : 

Majores Júlio David Torres, Ary Almeida, Heitor Castro 
de Oliveira, José Miiller, Joaquim Oswaldo Piitten, Severino 
Ignácio da Silva, Hermano Wolf, Francisco Joffre Tomatis, 
Carlos Pandolfo, e Fábio Pereira Gomes. ~ 

INAUGURAÇÃO DE RETRATOS 

Às 9 horas, no Quartel do Regimento Bento Gonçal
ves, foi levada a efeito a inauguração das fotografias do 
Dr. Ildo Meneghetti, Governador do Estado; do Cel. Il
defonso Pereira de Albuquerque, Comandante Geral da 
Brigada; do Cel. Milton Gomes da Silva e do Ten. Cel. 
Antônio Martins, ambos ex-Comandantes daquele Regi
mento. 

Fizeram uso da palavra, em nome do Comandante 
do RBG, ressaltando a personalidade dos homenagea, 
do RBG, ressaltando a personalidade dos homenagea
Heraclitles Tarragô e tenente Procópio Espírito Santo. 

Encerrando esta solenidade falou o Governador do 
J1Jstado que, referindo-se a data de. 21 de abril, consagra
das Polícia Militares do Brasil, resaltou o papel im
portante que vem desenvolvendo a Brigada Militar no 
Kenticlo de ampliar cada vez 'mais a segurança p1ública 
<lo Rio Grande, afirmando que, assim procedendo, vem 
da cli. trihuindo em todos os recantos do Estado o lema 
"Lih<'rdade, Igualdade e Humanidade." 

-72-



• 

Na foto ao dlto, o Ten . Gel. Manoel Monteiro .de Oliveira, 
Chefe do EMG, qiwndo condecorava o .Major Ary Almeida, um 
dos agraciados. Abaixo, mn flagrante da inaitgitração de retra
tos no Regimento Bento Gonçalves. 
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ENTREGA DE ESPADINS 

Às 10 horas, no Estádio General Cipriano Ferreira, 
i cve lugar a cerimônia de entrega do "Espadim Tiraden
ics" aos novos cadetes do Curso de Formação de Oficiais 
ele nossa Fôrça. Após haverem prestado o juramento a 
Bandeira, os novos alunos receberam das mãos de suas 
madri:phas o Espadim Tiradentes - Símbolo do Idea
lismo e Destemor. 

Encerrando as solenidades do dia 21 de abril, foi- li
da a ordem do dia do Ten. Cel. Octávio Machado, Coman
dante do Centro de Instrução Militar. 
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ASPIRANTES DE 1957 
Em cerimônia realizada em fevereiro, no Estádio "General Cipria

no", na Chácara das Bananeiras, receberam seus diplomas e espadas 
os novos aspirantes da Fôrça, que concluíram o Curso de Formação de 
Oficiais no corrente ano. Foi patrono da Turma de 1957, o Deputado 
Estadual Cel. Walter Peracchi Barcellos e paraninfo o Ten. Cel. Ma
noel Monteiro de Oliveira, Chefe do Estado Maior da Brigada Militar. 

A solenidade contou com a presença das mais altas autoridades civis 
e militares, grande número de convidados e afamiliados dos forman
dos, além dos Homenageados de Honra: Dr . Ildo Meneghetti, Gover
dor do Estado; Cel. Walter Peracchi de Barcelos; Cel. Ildefonso Perei
ra de Albuquerque, Comandante Geral; Ten . Cel João Carvalho Car
pes, Comandante do· Centro de Instrução Militar. Foram também ho
men:lt;eados pela turma os seguintes oficiais: 1 ºs Tenentes - Odilon 
Alves Chaves, Aluízio Aldrovando da Silva Fraga, Amândio Espíndo
la Custódio, Orlando Menezes da Silveira. 

Os novos aspirantes são: Adauto Garcêz da Silva, Alvim Alves Pe
reira, Cândido José Ribas da Silva, Ertose Rico, Franci <'O Pereira Netto, 
Léo Garcia da Silveira, Luiz Nunes Ramos, Leonardo Marczack Filho, 
Nahyr Pereira da . Silva, Pedro Paulo .Lemos de Morais Farrapos, Ro
berto Baryard Santos, Valdir Guterres Pontes e Wilson Pontes Carpes . 

. Fez jús a medalha "Gal. Osório'', como primeiro colocado, o as
pirante Cândido José Ribas da Silva, que por decreto elo Governador 
do 2stado, j!!ntamente com o segundo e terceiro colocado, Luiz Nunes 
Ramos e Pedro Paulo Lemos de Morais Farrapo·, - foram promovi
dos ao pôsto de 2º Tenente. 

O orador da turma foi o formando Pe4ro Paulo Lemos de Morais 
Farrapos. 

Dado o profundo conteúdo, de interesse a todos os brigadianos, da 
oração elo paraninfo, Ten . Cel. Manoel Monteiro de Oliveira, temos a 

Na foto acinia os novos Aspirantes quando prestavam seu 
j'urainent_o. 
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satisfação de, a seguir , transcrevermos esta verdadeira aula esplanató
ria a respeito da Br igada, de sua situação atual, e dos deveres e res
ponsabilidades dos Aspirantes. 

DISCURSO DO SR TEN CEL MONTEIRO AOS 
FORMANDOS DO CFO DO ANO DE 1957 

Há, aproximadamente, quatro anos, quando então Diretor do En
sino, no CIM, dizia eu, aos jovens cadetes que iniciavam a longa mar
cha c:ujo término, hoje festejam : - Esta Escola vos há de assistir, pelo 
Curso em fora e sobretudo para uma sã moral militar . Porque Moral 
Mili tar é "uma condição do indivíduo ou de uma coletividade no que 
diz r espeito a coragem, à confiança e ao entusiasmo no cumprimento do 
dever "ou melhor" uma condição mental influenciando sempre o ca
minho que o militar deve seguir". 

Desviai-vos - novos alunos - daqueles, cujo comportamento, os 
indique como um enfêrmo moral e esperimentai a sensação do leal cum
primento do dever. Êle enobrece o homem, enaltece a alma. Encoraja 
às obras glorificadoras e constrói altares à virtude e :relorinhos ao ví
cio. Ireis encontrar aqui muito trabalho, muita uniformidade, muita 
pontualidade . Trabalho em ::;ala, trabalho no campo, trabalho a domi
cílio. E quando vos parecer que virá o descanso, surgirá o serviço de 
caserna, manobras, paradas militares e outros encargos impostos pela 
nossa condição especial de policiais-militares-. 

Jovens aspirantes - assim vos recebi há quatro anos e assim vos 
conservarei até o término da primeira etapa de vosso Curso, deixei a 
Direção do Ensino para exercer outra, posto que me ~ra atribuido . En
tretanto, nunca vos esqueci, como jamais esquecerei esta Escola, onde, 
como discípulo e como mestre, labutei por longos 17 anos. Também 
vós conservastes-me sob lembranças. É o que explica o nosso reencon 
tro ao ensejo das justas festividades com que comemora a Brigada Mi
litar - "vosso ingresso em seu quadro de Oficiais". 

Fostes brilhantes no decorrer do Curso e de uma nobreza de ati
tudes que tanto nos impressiona e nos faz perguntar, a nós mesmo, qual 
o mérito em nós encontrado capaz de distinguir-nos com esta honraria 
impar para vosso Paraninfo. 

Essa manifestação fidalga e de cavalherismo de vós outros, faz-nos 
viver , nesta hora, instantes inesquecíveis que só espíritos bem forma
dos como soe acontecer aos formandos de hoje, sabem proporcionar 
àquêles cuja satisfação reside no cumprimento do dever. 

- Meus Paraninfados - Aí está patente, não foram vãs as nossas 
r ecomendações ao início do vosso Curso . Eis porque com a experiên
cia do tempo e as exigências das funções que nos foi confiada, atreve
mo-nos ditar-vos mais um conselho 'no instante em que abandonais ês
tc Estabelecimento de Ensino e ireis à caserna. 
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No clichê, parte das autoridades presentes ao ato, e o Ten Gel 
Manoel Monteiro de Oliveira, Paraninfo da TurmaJ profe

rindo seu discurso. 

A Brigada Militar sofreu, nestes dois últimos anos, profundas al
terações, não só de ordem estrutural como também de ordem educacio
nal. A criação do Policiamento Rural, o' novo sistema de policiamento 
introduzido em alguns setores da Capital, as alterações no Corpo de 
Bombeiros, os encargos penitenciários, as diretrizes de Instrução à 
Corporação - baixadas pelo Comandante Geral da Fôrça, são fatores 
que estão a apontar alterações outras, já então de ordem geral. Sen
timos mesmo que uma reforma - talvez solucionária - na estrutura 
e na sua missão estão mais p·róximas do que julgamos. Só assim pode
remos estabelecer, no Rio Grande do Sul, um sistema de policiamento 
ostensivo que o borde as raias da perfeição. 

E isso é realizável, pois, para tanto possuimos respeitável bagagem 
de conhecimentos profissionais, e mais as tradições de lutas e de digni
dade, desta Corporação. Elas saberão impulsionar para o lugar cer
to na hora certa . 

O segundo conflito mundial demonstrou-nos, com clareza, que as Po
lícias Militares afastam-se - a passos gigantescos - das funções emi
nentemente militares. A atual organização e o ponderável pot;encial 
bélico do Exército, numa comparação com as PPMM atestam insofismá
velmentP, que o concurso a elas solicitados será puramente de ordem 
policial. E com a regulamentação da Lei N.º 2.552, de 3 de agôsto de 
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1 . 955, que está sendo organizada pelo Estado Maior das Fôrças Arma
das, cremos ficará solucionado - em definitivo - tão palpitante assunto. 

Enquanto isso aguardamos, o que é preciso é que se vá operando a 
transformação para o que interessa ao Rio Grande do Sul em geral e 
a nós em particular que é dotar o Estado de um policiamento que cor
responda aos seus anseios de segurança e ao seu progresso sempre 
crescente . Entretanto - como se observa do Relatório da Polícia Mi
litar do Distrito Federal - não será necessário destruir a estrutura Mi
litar em que se assenta a Corporação nos nossos dias. É necessário ape
nas transformar a sua organização tornando-a mais flexível, mais efi
ciente e mais concetânea na função Policial. O caráter militar terá que 
existir e existirá sempre em qualquer organização policial fardada, 
tanto isso é verdade que nos países mais adiantados e também nos me
nos desenvolvidos, onde existe Fôrça policiais bem organizadas como 
no Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, França, Espanha, Argentina, 
Chile, Paraguai, e outros tantos, essa organização existe e terá que e
xistir sempre assentada em moldes mili\3,res. 

Mas, daí a esperarmos unidades de cavalaria ou infantaria com a 
moderna dotação 'em meios materiais e bélicos (carros de combate, 
canhões anti-carros, morteiros pesados, etc.), vai muita distância.~ Isso 
seria méra ilusão . O que temos a fazer é conservar a Fôrça em bases 
militares, sem, entretanto, imaginarmos os pincaros dessas organizações . 

Há de subsistir, sem dúvida, mas sob aspecto rigorosamente técnicos 
e não como areias movediças. Terá que ser militar, insofismávelmente, 
porém em estrutura flexível para que não seja desviada de sua fun
ção precípua, como acontecia no passado. 

Essas funções não interessam a população do Rio Grande do Sul . 
o que interessa ao povo, ao govêrno e a nós mesmos é alcançar a má
xima eficiência no policiamento, missão para que fomos criados, somos 
mantidos e que para isso, caminhamos a largos passos. Para tanto pos
suimos quadros em magníficas condições de preparo técnico profissio
nal, formados e aperfeiçoados não só em Cursos da própria Corporação, 
como ainda em outras congênes nacionais. 

Podemos assim, esforçando-nos, cada vez mais, oferecer ao Govêr
no e à população gaúcha, a segurança necessária ao trabalho e ao de
senvolvimento das riquezas do Rio Grande. E evitando dessa ordem o 
ônus com a criação de novas polícias fardadas, inclusive as chamadas 
Guardas Noturnas que muito embora criados por particulares terminam 
onerando os cofres públicos, além de constituídos, na quase totalidade, 
de elementos aposentados ou reformados, civis e mesmo da própria Bri
gada Militar que nada mais esperam da vida. Sem noção do serviço, 
seti preparação mesmo elementar, andam pelas ruas das cidades, de api
to à bôca alertando os transgressores da Lei e perturbando o sossêgo 
público . Já longe estamos do tempo em que policiar era dar ao homem 
um fardamento e bastante armas e mandá-lo a rua onde permaneceria 
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Abril de 1957 

até cansar. Hoje ao contrário, já nos dirigimos para um policiamento 
técnico-científico que está a exigir - em escala crescente o aprimora
mento dos seus executantes. 

Alguém prognosticou : abre estradas e constrói escolas e farás bom um 
govêrno". E hoje, acrescentaríamos: e organiza uma boa policia. Que 
o digam os atuais governantes sôbre a luta do combate ao crime. 

Eis - jovens oficiais uma síntese do que ireis encontrar, muito em 
breve. É a realidade para que despertais. O trabalho e a luta agora se 
esboçam e os louros haveremos de colher, se, para tanto, contribuirdes 
até ao sacrifício. A missão é árdua mas nobre . Dedicai-vos a ela e 
evitai os exemplos daqueles que a abandonam em busca de outras paragens. 

Acabais de concluir um Curso de Policial Militar que é a vossa pro
fissão daqui para o futuro. E a Fôrça conta com vosso concurso. Se 
falhares serás desonesto . Se venceres terás cumprido o juramento que 
acabais de prestar. 

Jovens oficiais -o vosso paraninfo comunga, com vós outros, no 
instante da prece sagrada, pedindo ilumine - lá, não sabemos onde, a 
alma daquele companheiro, cujo destino tão implacável afastqu-o do 
co.nvivio amigo, no instante mesmo da meta gloriosa. Ainda que filo
soficamente procure explicar essa tragédia, que se diz tão humana, não 
encontramos forma ou corpo, pois que era a sublimidade em luta, a per
feição no mundo terreno, a esperança de uma classe e a salvação de um 
lar. Perdoa-nos Athaides se perturbamos o sono eterno que o Criador 
dos Homens concedeu-te. É que a fragilidade humana não suporta ês
tes instantes sem a dôr da saudade. Descansai amigo que continuáras 
na nossa lembrança e nos nossos corações. 

Meus Paraninfados - ao encerrarmos estas palavras queremos di
zer-vos da satisfação e da honra com que nos distinguistes elegendo-nos 
vo3so Padrinho. Se isso não bastasse haveria ainda - e com muito mais 
vulto - o fato de encimar o vosso quadro de formatura ao lado desses 
eminentes homens públicos, a quem a História do Rio Grande já têm 
páginas reservadas : Dr. Ildo Meneghetti, DD Governador do Estado 
e vosso homenageado de honra; Deputado _Coronel Walter Peracchi de 
Barcellos, vosso Patrono; e Coronel Ildefonso Pereira de Albuquerque, 
nosso ilustre Comandante Geral, também homenageado de honra. A êles 
os nossos respeitos e a nossa homenagem. 

Meus jovens camaradas - sêdes felizes nas novas missões que vos 
aguardam, para alegria dos vossos familiares, para a satisfação do vosso 
Paraninfo, para orgulho da Brigada Militar, para honra do Rio Gran
de e para a grandeza da nossa Pátria extremada 
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Na Foto, a Srta. Maria José Car- turma, quando cumprimentava um 
doso, Miss Brasil, e Madrinha da por um dos seus afilhados. 

Novos Sargentos para a Fôrça 
Na manhã do dia 11 de fevereiro, tendo como locai o Es

tádio "Gal. Cipriano", na Chácara das Bananeiras realizou-se 
a solenidade de conclusão do Curso de Formação de Sargentos, 
e graduação dos que concluiram tal curso, a 3º Sargento. 

Às 9 horas da manhã, com as dependências do estádio 
totalmente repletas, pelos convidados e autoridades presente
tes ao ato, desenrolou-se o seguinte programa: - Missa Cam
pal, em ação de graças; leitura do Boletim de conclusão de 
Curso e de promoção à graduação de 3.0 Sargento; fixação 
das divisas nos formandos pelas madrinhas; discurso do ora
dor da turma; discurso do paraninfo e desfile dos novos sar
gentos em continência ao Comando Geral. 

A turma de sargentos, composta de 76 elementos escolheu 
como madrinha, a Srta. Maria José Cardoso, Miss Brasil de 1956/ 
1957, e como paraninfo o Sr. Comandante Geral da Brigada Mi
litar, Cel. Ildefonso Pereira de Albuquerque, que em brilhante 
oração, que transcrevemos abaixo, fêz sentir aos seus afilhados 
as responsabilidades que lhes pesavam a partir daquele mo
mento. 
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• Discurso do 
Paraninfo 

O Ce!. Udefonso Pereira de Al
buc1uerque, paraninfo dos novos 
é: ~_::g~nto3, no momento em que pro
fe::!'.! sm:. oração. 

JOVENS FORMANDOS 
Como Comandante da Brigada Militar, eu me sinto jubilo

so em presidir esta solenidade de conclusão do vosso curso, 
porque, ela exprime a esperança da continuidade <la vossa evo
lução técnico-profissional. 

Na qualidade de paraninfo a que a vossa bondade e deferên
cia me guindou, eu aqui me encontro, prazenteiro também, ·por
que· diviso no vosso gesto a preocupação de pretigiardes o Co
mandante Geral da Fôrça a que servís e a compreensão que 
tendes do meu empenho em solucionar os magnos problemas 
que a assoberbam. 

É certo que muita co~sa ainda ter-~e-á de empreender vi
sando êste desiderato. 

Mas, é verdadeiro também, .que já avançamos bastante na 
consecução dos nosso objetivos. · 

E é cumprindo um imperativo de justiça que eu proclamo 
devermos, em grande parte, tudo o que nos foi realizado até 
aqui, a colaboração de chefes e de subordinados; de comandan
tes e de comandados, isto é dizer-se, da coesão, do espírito de 
disciplina e do entrenhado amor a Corporação, que tem impe
rado em todos os atos da nossa vida profissional. 

Conhecedor de suas possibilidades e das suas reivindica
ções mais sentidas, o Comandante Geral tem procurado, com 
empenhado interesse, sintonizar com a tropa as suas ordens no 
sentido de conduzí-la e orientá-la na conquista dos seus supe
riores objetivos. 

Não tem escapado à nossa atenção, mesmo a situação so
<'ial dos seus servidores face as relações com a agrupamento hu
mano em que gravitam. 

Assim, tem sido tratados com especial interêsse os assuntos 
<1tinentes à instrução, visando torná-la mais objetivos e coadu-
n com as nossas necessidades reais. · 
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Outrossim foram encarados com cuidadosa atenção e, po
demos afirmar, hoje concretizadas, as inovações pertinentes ao 
policiamento rural e a modernização do policiamento urbano. 

Tem o Comando Geral, igualmente, procurando prestigiar, 
incentivar e auxiliar, por tôdas as formas possíveis, aquelas as
sociações de classe que vem. efetivamente contribuindo para 
a união e para a elevação dos níveis sociais-culturais no seio 
da Fôrça. 

Meus jovens afilhados. 
Não foi sem premeditada intenção que, ao comparecer an

te vós na qualidade de Comandante-Paraninfo, eu vos torno 
presente alguns dos empreendimentos já concretizados em be-
nefício da nossa Corporação. · 

É que ascendendo mais um degrau na escala hierárquica 
vos tornais, naturalmente, colaboradores mais assíduos na ta
refa que, aos vossos chefes, cumpre desempenhar. 

Assumís, portanto. mn iores responsabilidades. 
Éste aspecto do sucesso que acabais de alcançar na vossa 

carreira, eu vos quero, esp cialmente, ressaltar nesta oportu
nidade. 

Ingressando no quadro de Sargentos da Brigada Militar, 
variada será a gama ele misteres a que estareis sujeitos: - Do 
modesto Furriel de subunidade, às complexas e afanosas fun
ções de Sargenteant e Subtenente. Do comando de Grupo Po
licial Rural às delicadas tarefas de comandante de Destacamen
to Policial e as atrihuiç<)es de Sub-Delegado de Polícia. Das 
difíceis e arriscadas missões de integrantes de Guarnições de 
Socôrro, às funções iguulmente penosas de Comandante de Guar
nições e Estações de Bombeiros isolados. 

E quaisquer dêste setores ou noutros em que vossos ser
viços venham a ser rcclarnados, ~ereis a grave responsabilidade 
de alcançardes sucesso integral. 

Não será tolerável o vosso desempen]J.o sofrível ou fracasso 
da missão que vos for confiada. 

A tradição de bravura e eficiência de que goza a nossa 
Fôrça, não deverá ser, jamais, por vós deslustrada. 

A Corporação que hoje, esperançosa, vos gradua sabe que 
estais convenientemente preparados para todos os encargos 
que ela vos possa atribuir. 

Na excelente escola cla vida prática sedimentareis e ampli
areis, progressivamente, os conhecimentos teóricos adquiridos 
neste Estabelecimento. 

Na dedicação ao trabalho, no culto sistemático das virtudes 
tradicionais do soldado e no zêlo do valioso patrimônio históri
co de que sois herdeiros, encontrareis os recursos subsidiários, 
fortaleza d'alma e incentivo para engrandecerdes sobremaneira 
e dignificardes muito a vossa Corporação. 

Isto é o que, de coração, vos deseja o vosso paraninfo. 
Sêde felizes! 
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PROMOVEU A S.A.C.F.O. 

Iº. Grande Baile do Espadim 

1 

Após terem os novos cadetes' recebidos seus "Espa-
dim Tiradentes", a Sociedade Acadêmica do Curso de 
Formação de Oficiais (SACFO), fêz desenrolar nos sa
lões do Petrópole Tenis Clube, o 1. 0 Grande Baile do 
Espadim. 

A esta festa social compareceram altas autoridades 
civis e militares, grande número de convidados especiais 
e todo o Corpo de Cadetes. 

Foi o ponto máximo do baile- a valsa dançada pelos 
novos alunos que receberam o Espadim, com suas res
pectivas madrinhas. Participou desta valsa, juntamente 
com um aluno representante da SACFO, a Srta. Leane 
Maria Gonçalves de Albuquerque, Madrinha da segunda 
turma do Curso de Formação de Oficiais a receber o Es
padim Tiradentes. 
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Dom Lombardi 

\lisitou a 

Este\·e em visita na tarde 
do dia 25 de abril, ao Quartel 
General da Brigada Militar, 
S Exc~ a . Reverendíssima D. 
Armando Lombardi, Múncio 
Apostólico no Brasil . 

D . Lombardi, acompanha
do pelo Sr. Arcebispo Metropo
litano, foram recebidos no sa
lão nobre do QG, pelo Cel. Il
defonso Pereira de Albuquer
que, Comandante Geral da Fôr
ça, Ten. Cel. Manoel Monteiro 
ele Oliveira. Chefe do EMG, e 
pelos oficiais de Estado Maior, 

Brigada Militar 

Ajucl~,ncia Geral e Serviço de 
Fundo:;. 

Em carinhosa oração. o 
Cel. Ildefonso declarou que, 
sendo a "Brigada Militar uma 
Fôrça cujos componentes, na 
sua grande maioria, oficiais e 
praças. pertencem a religião 
católica .. era motivo de grande 
Sé\tisfação receber a honrosa vi
sita do eminente representante 
de Sua Santidade o Papa. Pio 
XII. "Desejou ainda, o Coman
rbnte Geral da Polícia );1ilitar 
Guúcha, uma feliz permanência 
n D. Lombardi em nossa terra. 

'C sanclo da palavra, D. 
J ,ombardi agradeceu "a home
nagem de tão elevados senti
mentos que a Brigada Militar 
2cabaya de expressar, dando 
nü\·a demonstração dos senti
mentos profundamentes cris
tãos das Fôrças Armadas do 
Bras'l." O '\Túncio Apostólico 
demonstrou ainda sua satisfa
i:ão em "saber que o país pode 
contar com tão alta e nobre 
nr· entacão. não só no cam
po ci\·il. mas também no cam
po reli.S{ioso. " 
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A 

ANO "SANTOS DUMONT" 

CONDECORADO O COMAN
DANTE GERAL DA BRIGADA 

O Brigadeiro do Ar Antô
nio de Azevedo da Costa Lima, 
Comandante da 5º Zona Aérea, 
fez entrega, ao findar as come
morações do ANO SANTOS 
DUMONT, no salão nobre do 
Quartel General da Fôrça, da 
Medalha de Mérito "Santos Du
mont'', ao Cel. Ildefonso Pe
reira de Albuquerque. A con
decoração com que foi agracia
do o lustre oficial de nossa 
Brigada Militar, lhe foi outor
gada por decreto do Exm0 Sr. 
Presidente da República, por 
proposta do Exm0 Sr. Ministro 
d Aeronáutica, em face dos 
relevantes serviços que prestou 
à Fôrça Aérea, durante as co
memorações que festejaram o 
cinquentenário do mais pesado 
qite o ar. 

Ao ato estiveram presentes 
altas autoridades civís e mili
tares, além de grande número 
de oficiais da Fôrça Aérea e da 
nossa Brigada. 

Reinício ... 

l\~ a foto de Dionísio Silva, o 
11wmn1to em que o Comandan
fp da 5ª Zona Aérea fazia a 
entrega da condecoração ao Cel 
Ildefonso Pereira de Albuquer
qul'. Comandante Geral da Fôr-

ça Pública Gaúcha. 

Encerrando a solenidade, falou o Cel. Ildefonso, dizendo que havia 
deixado muito de propósito para aquêle momento a transmissão de uma 
grata notícia ao Comandante do C.I.M. e a todos os mais integrantes 
c'!a Fôrça, qual seja a de haver recebido autorização do Exmo. Sr. Go
vernador do Estado, para escolher, nos arredores de Pôrto Alegre, um 
t rreno de 20.0 hectares, a fim de ser construido o novo quartel para 
o Centro de Instrução Militar. 
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REINíCIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES NO C.I.M. 
TROFEU "GENERAL CA V ALCANTI" 

Em solenidade realizada no mês de março último, no quartel do 
Centro de Instrução Militar foram reiniciadas as atividades escolares 
naquela casa do saber. Ao ato estiveram presentes o Comandante Geral 
da Brigada, Cel. Ildefonso Pereira de Albuquerque; Cel. Emílio Car
rastazul Médici, Comandante do Centro de Preparação dos Oficiais da 
Reserva; Representante do Comandante da Escola Preparatória de Pôr
to Alegre; Comandantes de Corpo, Chefes de Serviço, instrutores e o 
corpo de cadetes do Centro de Instrução Militar. 

Ao iniciarem-se as solenidades, o Comandante do CIM, Ten. Cel 
Octavio Machado, fez a apresentação dos professores e instrutores da
quele educandário, ao Comandante Geral da Fôrça. Em prosseguimen
to, o Maj. José Carlos Mena Barreto Lampert, sub-diretor de ensino, 
proferiu expressiva oração alusiva ao evento. Após, o Ten. Cel. Manoel 
Monteiro de Oliveira, Chefe do Estado Maior Geral, em nome do Co
mando da Brigada, em brilhante improviso, focalizou palpitantes as
suntos relacionados com as importantes missões que, ultimamente, vêm 
sendo atribuídas à Brigada Militar, e a evolução porque vem passando 
os quadros da Fôrça em consequência desses cometimentos. 

A seguir, na bibliotéca da Escola, teve lugar a solenidade de en
trega ao Comandante do C.I.M. do "TROFEU GENERAL CAVALCAN
Tr', instituído pela Milícia Estadual como uma homenagem àquele ilus
tre militar. O trofeu será disputado a partir deste ano, pelos alunos 
militares da EPP A, CPOR e CFO. Será seu vencedor, a escola que 
vencer 3 olimpíadas consecutivas, ou 5 intercaladas, segundo apurou 
nossa reportagem junto aos idealizadores destas olimpíadas. 

O Ten. Cel. Wilson Odilon Torres, Ajudante Geral, a seguir, di
zendo do motivo da homenagem, usou da palavra para ressaltar os re
levantes serviços prestados à Brigada Militar pelo General Armando 
Nestor Cavalcanti, quando o mesmo fazia parte da MISSÃO INSTRU
TORA e exercia as funções de diretor de ensino daquele educandário. 

Conclui na página 85 
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