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TIRAGEM 

COMPOSTA E IMPRESSA 
na-.; Ofici nas G 1·c.í.ticc1s tia Fúr•c:a 

A revist<1 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 correspo• 
dência a respeito da mes!!l!e.. 

NOSSA CAPA 
Trigo ! Ektachrome de 

Egon Lambrccht. especial pa
ra "Brigada Gaú.'.'ha". Im
pressa em off-set na Foto-Li
tografia Cromart Limita da. 

órgão <üf' cial <b. 
Briga.tia lfü). ·1· 

COM 
o 

LEll-OR 
P ra 1 .i ' r L ..... ~,10 G..ês e 

E. t. 1:... e ê:i, G DA G: úCHA, 
L obil!z~L. toclos os :neios que 
disptm1:<:i.110:;. Qucri~mos incerir 
c1:1 :. t- .ss:.:...3 .:.é.'! 0 L.1 ~s vá1 i0-· e pa1p::.
t an•e_ a:-:untos atual'>siP-1os. E 
êl::~ \·ão m.tbl;cados de fcr:11a mo
dc:·::.::i e atraente. remos absoluta 
ce;·tc;z2 que o sekcionado conL<:cio 
clesta décima quinta edição agra
dará a todos. 

Da França. Fl·ank Hovart man
dou not'.cias dos "Gendarme~ de 
1VI::1úira". As conseguimos junto a 
direção de ''Jóia" e estão na página 
seis. 

Dq í4-Bis a.os puti~iks": Es-
tados Unidods e Rússia do ano de 
1[)57 no áoicc da conquista do céu 
inic::::da por Santos Dumont hà 51 
anos 2trá:;;. Nesta reportagem, tudo 
sôb1e os satélites artificiais . 

A -o::.icologia, muitas vêzes in
, ompeêndida ganha terreno dia a 
dia. (E já entrou nos quar·téis .. . ) 
O Cao. Daiso:1 Gomes da Silva, 
Che~e ·do Gabinete Psicotécnico da 
:::::rigada Militc:r (em organização) 
aprese!!ta na página 46 importantes 
"Apontamentos" sôbre o assunto. 

A Organização das Nações Uni
da's é a grande cirurgiã dos pro
b~mas qiundiais ._ Sua origen: se:_is 
fe tos, sllas m1ssoes e orgamzaçao 
a am-se na página 5L num artigo 
e ecial do 2º Ten Esmeralda Fon 
sec Filho. 
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J\ Brigada no Policiamento Civil 
Tem sido agitado últimamente o problema referente ao alcance e 

às limitações da atuação da Brigada Militar no serviço de policiamento 
civil . Antes de mais nada, vale ressaltar que policiamento civil não é 
apenas o executado pela polícia civil, pois a natureza do serviço, não a 
estrutura do órgão que o executa, é que interesia - assim, policiamento 
civil é a manutenção da ordem civil, da tranquilidade e da segurança 
dos cidadãos em geral, enquanto que policiamento militar é a manuten
ção da ordem e da disciplina no seio das Forças Armadas . O policia
mento civil é executado quer por corporações não militares, quer por 
corporações militarmente estruturadas, cujas atribuições, exercidas em 
caráter exclusivo, ou cumulativamente, são definidas em lei ou .regula
mftntos . Um contingente da Brigada Militar, como de qualquer outra 
milicia policial-militar, só executa policiamento militar quando mantém 
a ordem dentro das casernas e locais militares, ou fiscaliza o procedi
mento e disciplina dos integrantes da tropa policial-miiltar; em quaisquer 
outras oportunidades, executa policiamento civil, como policiamento 
civil também o pode executar o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica 
nos casos de requisição do govêrno local, çm mediante intervenção de
cretada na fórma do artigo 7° da Constituição Federal. 

Cumpre aqui assinalar que o disposto no artigo 223 da Constituição 
Estadual vem, em parte, contrapor-se a claro mandamento da Consti
tuição Federal; prevalente dado o principio de hierarquia das leis. Em 
seu Título VII a Carta Magna nacional trata das "Forças Armadas", 
constituidas essencialmente pelo Exército, Marinha e Aeronáutica"; re
gula, no artigo 183, a posição e natureza das milicias armadas estaduais, 
"verbis" : Art. 183 - As polícias militares, instituidas para a segurança 
interna e a manutenção da ordem nos Estados, nos Territórios e no 
Distrito Federal, são consideradas, como fôrças auxiliares reserva do 
Exército". Note-se bem: as policias militares. Como forças armadas es
taduais a Constituição Federal somente prevê, e portanto sõmente per
mite, milici,as de natureza essencialmente policial, as quais apenas 
acidentalmente podem vir a integrar, "quando mobilizadas a serviço 
da União," o Exército Nacional, desempenhando então, mas apenas 
então, funções não policiais . Quaisquer forças armadas tendo como es
côpo maior ou único o de servirem como "exercitos estaduais", são ve
dadas por nossa Lei Maior. Conquanto organizadas em moldes militares, 
com base na disciplina e na hierarquia, as milicias estaduais terão co
mo razão de ser o objetivo primacial o policiamento civil, quer pre
ventivo, como a serviço da Justiça repressiva, assim garantindo a se
gurança interna e a manutenção da ordem nas Unidades federais . A 
missão é nobilíssima, e muito eleva quem a exerce como espírito público . .. 
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Ocorre, no entanto, que a Constituição Estadual - Arts, 221 e 223 
coloca, nossa Brigada Militar na situação de um verdadeiro "exér

cito regional", pois a ele outorga missão policial apenas em caráter fa
cultativo, equiparando tal mister aos de combate ao fogo e outros en
cargos condignos". Assim dispõe o artigo 223: "No interesse do Estado 
é permitido atribuir à Brigada o policiamento civil, a prevenção e com
bate ao fogo, e outros encargos condignos, estabelecidos em lei". Eis 
pois que o legislativo constituinte estadual não conferiu à Brigada o 
caráter de força medularmente policial, mas apenas permitiu seja ela 
aproveitada em missões de policiamento, quando e se necessário. Tal
vez tenha agido com. o pensamento volvido ao passado, aos episódios 
de conflitos e lutas internas, de misérias e glórias, de que é rica a for-
mação histórica e partidária gaúcha. Mas os tempos são outros, as 
d1 senções fraticidas findaram. A União Federal compete atualmente 
o por têrmo às guerras civis que por desventura surjam, ou aos conflitos 
entre os Poderes estaduais - "ut" art. 7°, inc. III e IV da Constituição 
Federal. Nada portanto justificaria a existência de exércitos regionais, 
e, porisso, a Lei Maior os proibiu, tornando atribuição do Exército Na
cional a garantia dos poderes constitucionais (art. 177 da Const. Fed.). 

Dest'arte, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, como sua con
gêneres a tradicional Fôrça Pública de São Paulo. e demais milicias es
taduais, é uma organização policial-militar, cuja atribuição básica é tor
nar efetivas as garantias individuais, a segurança e a tranquilidade 
públicas, exercendo o serviço de policiamento civil; supletivamente, é 
fôrça de reserva do Exército Nacional. 

Certo, portanto, o disposto no artigo 4º do Regulamento do Servi
ço de Policiamento da Brigada Militar, ao consignar: "Os elementl:>s 
da Brigada Militar são considerados permanentemente em serviço po
licial," Podem eventualmente surgir conflitos de atribuições entre ele
mentos da polícia civil e da polícia-militar; - nada de admirar, os 
conflitos de jurisdição são normais dentro do funcionamento do próprio 
Judiciário. As leis e regulamentos estaduais deverão definir em que 
setores, e até que limites, serão exercidas as atribuições das autorida
des policiais de ambas as corporações, que, tendo um comum objetivo, 
hão de agir em sinergia. 

Outrossim, somos de parecer que os delitos que os militares da Bri
gada venham a cometer, quando no exercício da função erxistencial da 
corporação, que é já foi dito, o policiamento civil, são de co111petência 
da Justiça Militar. Se o policial-militar, não zelando pela custódia de 
presos, cometendo arbitrariedades no exercício da função, praticando 
outros quaisquer atos ilícitos vinculados à sua tarefa especifica, está 
violando os regulamentos da Fôrça a que pertence, há de portanto ser 
julgado pelo juizo especial, sem o que a Justiça Militar estadual (que 
tem assento contitucional no artigo 124, XII, da Carta Magna Federal) 
tornar-se-à aparelhamento judiciário inoperante e destituido de sen
tido, pela quase total carência de causas a julgar . A objeção de que cabe 
à Justiça Militar estadual julgar apenas os delitos que atentem direta
mente contra a disciplina, a hierarquia, a organização da tropa, en
contra refutação: o policial-militar que permite a fuga de detento sob 
sua custódia descumpre os deveres de seu cargo, da mesma fórma que 
os descumpre quando se insubordina contra o superior hierarquico - é 
uma questão de maior ou menor gravidade do ilícito criminal, que 
não tem influência quando à matéria de competência jurisdicional. 

Em Ijuí, abril de 1958. 
:- · -on~ ""', .. · 

_._.,.,.ol.. ......... . ·-· 

Athos Gusmão Carneiro (Juiz de Direito) 
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do Ca!l Helio Moro MARIANTE 

DE HÁBITO 
Manoel Paulo dos Santos, o Mané Paulo, como o conheciamos na 

intimidade, era um nortista franzino, que viera imiscuído com as nossas 
fôrças quando de regresso aos pagos, após o movimento revolucionário 
de 1930 . 

Muito diligente e trabalhador o Mané Paulo era um soldado exem-
plar . Gosava da estima dos seus superiores e da amizade dos seus 
colegas . 

Vivia assoviando e cantando, soltando piadas e contando anedotas, 
onde sobressaia a sua voz metálica e cantada, característica dos homens 
daquelas bandas. 

Contagiava a todos com sua alegria transbordante . 
Era feliz o Mané Paulo . 
De inópino, sem que se soubesse a razão, o Mané Paulo transfigu-

rou-se com~letamente . Aquela alegria que êle irradiava aos seus com
panheiros transformou-se em tristeza . Tornou-se anacoreta, preferindo 
a solidão . Vivia caminhando a sós, pelos lugares ermos, alheio á t udo 
e a todos. 

Por fim o Mané Paulo deu para beber . 
Quando estava de folga o seu estado normal era embriagado . 

De nada lhe valer am os conselhos dos amigos e dos seus superiores. 
Mané P aulo fora do quartel o r esultado já se sabia: bebedeira na 

cer ta. Consequência: xadrez com êle. 
Com o correr do tempo Mané Paulo adoeceu. Uma terrível oftalmia 

atacou o r apaz. Não enxergava quase nada. Levado à visita médica, 
o facultativo, após prescrever-lhe a medicação necessária, proibiu-o de 
sair e de beber. . · 

O Mané Paulo obedeceu em parte as , ordens médicas. 
Durante o mês permanecia no quartel. Seu único serviço era 

"tirar plantão" no alojamento e auxiliar na célebre "faxina"·. 
No dia do pagamento dos Yencimentos, porém, o Mané Paulo ia dar 

uma voltinha infalível. 
- Vô vê a derrancha, dizia êle . 
la mesmo . 
Voltava, já madrugada alta, embriagadíssimo, cambaleando, pro

ferindo palavras ininteligíveis, ·cm voz alta, acordando os companheiros 
, e profanando o silêncio do quartel. 

Metiam o r aoaz no xadrez. 
Assim acontêceu m eses a fio . 
Já era sabido: recebia os vencimentos, ia ver a "derrancha", vol

tava embriagado e ia pousar no xadrez . 
· Num dia de pagamento, porém, o Mané Paulo nada recebera . Seu 

, envelope estava m ais branco que bilhete . de loteria . 
: Nesse dia êle não saiu, não viu a ."derrancha", nem se embriagou . 
• Depois que os elementos da companhia sairam fora de forma, o rapaz, 
·como sempre, agarra o colchão, o t ravesseiro, o lençol e a manta e faz o 
propósito de sair com todo aquêle volume . 

O cabo de dia intercepta os seus passos, dizendo.: 
- Que é isso, Mané Paulo ? Onde vais levar êsses badulaques todos ? 
- Ué! seu cabo. Não viu saí o sôrdo hôji, não! 

(Cont . na pág _ 9) · 
5-. 
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FRANÇA: 

Gen~armes de Mentira ... 
Nota da retlação - Hoje abrimos um parentesis na série "Poli 
cias de todo o Mundo" para apresentar "Gendarmes de Mentira". 
(Também pocleriamos chamar ele "Fôrça Policial ele Mentira".) 
Trata-se ele um curioso fato ocorriclo na Gendarmeria Francêsa e 
que mere('e eles taque igual ao dado às reportagens da série. Seu 
autor é FRAKK HOV ART. Foi-nos possível sua publicação graças 
a uma gentil C'OnC'essão de "JOIA", revista quizenal da "Casa Edi
tora dos Bloch". Dona Luc, nossos agradecimentos. 

O problema ! Gendarme~ ile Yerilacle rnonstram ao prefeito ile la 
"ª''elnis o ponto perigoso tle nma encruzilhatla. Já foram ali 
pr<'do~as yidas. Não hfl policiais de folga. Então . .. 

. ~ 

Monsieur Guy de la Vasselais, prefeito da pequena aldeia francêsa 
de St. Symphorien, tinha um grave problema. Dois de seus constituin
tes haviam perecidos em colisões numa encruzilhada em que a estrada 
principal para Paris cortava uma pequena avenida da aldeia. 

O prefeito notou que quando dois Gendarmes (equivalentes aos nos
sos "Pedro e Paulo" para os francêses) se postavam na encruzilhada, os 
motoristas diminuiam consideràvelmente de velocidade, mas, assim que 
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(f'}··<tuei·da) Chegou o u1011wnto th• enh•a1· <'tu ath·iclath>: u1u dos a:-~b .. tentt.~s do 
:rH'Cfc..•Ho ar)anha UIH dos ~t· ndat'llH':-t d<• Ult'n(ira, ('lHlllaU(O O Ollh'O olha l'i\'.:ttnen· 
te u.1ra a câ1nan1. 
(Direita) Deixando o gahinC'te do IH't't'eito, º"' l)(>Jidais ,Jc• h>fO;!l'atia 'ão trans
po1·tatlos para a encruzilhada, ond<' :i-.eu ar auf('i.nfico ludiht·la o..; 1uotoa+"ltai;. 

Um Truque Fotográfico Ajudou 
os Gendarmes se afastavam, o tráfego redobrava de rapidez. A dificul
dade era que havia apenas dois Gendarmes disponíveis para a encruzi
lhada - e não podiam permanecer ali o dia todo. ainda mais que a 
lei exige que os Gendarmes sempre trabalhem em dupi.a. 

Monsieur de la Vasselais passou dias meditando sôbre o problema e 
finalmente teve uma idéia. Por que não preparar fotografias em tamanho 
natural dos gendarmes, montá-las em madeira e colocá-las na encruzilha
da ? Convencido de que essa podia ser a solução do caso, o preíeito 
não tardou em pôr em execução a sua original idéia. 

Imediatamente os bonecos de madeira e fotografia tiveram o efeito 
desejado - veículos diminuíam de velocidade quando os motoristas avis
tavam os Gendarmes fixados-os com um olhar imutável. Fassarram-se 
semanas sem que se registrasse um só acidente. 

Mas os motoristas locais não se deixaram ludibriar, e freqüentemen
te, dirigiam comentários poucos lisonjeiros aos Gendarmes de mentira. 
E como parece acontecer invariàvelmente.um camponês foi longe de
mais - muito bêbado para distinguir entre a substância e a sombra, 
berrou uma imprecaução especialmente ofensiva. E, lamentàvelmente, 
berrou para os verdadeiros Gendarmes de St. Symphorien ! 

A esta altura dos acontecimentos, o inspetor foi falar com o pre-

-8-



., .. ""' 
l'ttas o ~ns,etor ele políci,:l ad1or;. 

qu::: e~ Gendarmc5 t1e mcntfra atin
r;ia'.::n a hon:·:'"l da Fôrça PoUcfal, e 
ç_; es forma c"levolvitlos para o ga
binete ,:fo prekfrto . 

MenlancõE~mnentr,, o prefeito 
coloca os gendarmes nr1 màla ido 
seu cr,rrc. Sua brilh:mte idéia fra
cassou porque o ia•i;::~~or da r.;;!í
cb não aprovou. 

a Dobrar o Efetivo 
......-= rPol ic~al ... 

:!'cito (" ... prejudichl à honr~ dos Gendarmes da Re;:iública Franc(;sa") 
e o prefeito ergueu melancàlicamente os ombros, rêcolheu seus Gen
darmes de mentira e ... levou-os no seu próprio carro para casa. 

QUESTÃO DE HABITO 

(Continuação da 5ª Pagina) 

- Saiu ! Mas que tem isso? 

- Pois intão . seu cabo, eu vô pro xadrez ... 

cccoooooOooocccoo 

Passados tempos, soube que o Mané P aulo havia Eido reformado. 
Há pouco encontrei-o num arrabalde da capital, completamente cego 
e mendigando. 

-9-
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GRANJ A DO 3 .º R C: 

1. G o 
Um dos exemplos de trabalho em prol dos seus interêses, 

é o 3º Regimento de Cavalaria da Brigada Militar do Estado 
do Rio Grande do Sul, situado em Passo Fundo. · 

A fim de melhorar suas instalações, de pagar suas despe
sas, e de pagar a parte final da construção de seu novo quartel, 
o 3º RC organizou em sua Granja Regimental notável plantação 
de trigo, além da criação de gado, ovelhas e cavalos e de uma 
bem equipada olaria mecanizada. 

No ano próximo passado foram plantados aproxidamente 
duzentos sacos de semente de trigo, e o resultado desta plan
tação foi a colheita verificada em novembro deste ano: duas 
mil sacas de trigo . 

A plantação e colheita de trigo na Gran ja Regimental do 
3º RC está aos cuidados da firma Tagliari e Marson, que entra 
com a maquinária necessária, e de diversos soldados que cui
dam da granja para o maior progresso e prosperidade da Unida
de e da Brigada Militar. 

Êste é um exemplo digno de ser seguido e de ser apreciado : 
-10 -



Oficiais do 3º RC apreciando a colheita, com, trigo pelos joelhos. 

A firma Tagliari e Marsson entra com a maquinária necessária. 



Contand.o com a presença de al
é:is autoridades militares e gran• 
r:·'·::1ero c:e elerr:cntos do Exército 
Nacional e da Brigada Militar, .fc; 
à.esep·:olvida, dentro do màis agra
dlvei clima de cordialidade e espí
ri~o des~r-··~l-•o a sensacional Olím
r'-:-,da Fa~Toupilha entre e.stas dur. 
Ccrr,:-:~·ações. 

E.:;:s festa esportiva instituída 
pela Brig'.1é!a IV:liitar teve como prin
cip:üs o'J.iezivcs r.o::ienagear a da
ta máxima da epopéia sulriogran
den~e e estreitar os laços de camara
c'.~.gem e amizade reinante entre os 
c01:1pon'?ntes das Fôrças Armadas 
C-aú::::i.as . 

Após o encerramento do pro .. 
i;-::amc. p'.·é estabelecido, .foi c0nsa
g1 ::.:la cfllnpeã a representação da 
B:..·igad2. IvL:tar, que, apesar disto 
em absolutc não desmereceu o gran
e' e espírito de luta de que eram e 
s::.c :cortadores nossos adversários 
esportivos. 

E X E ll C l l O \1 

f1 ~ diversas competições regis
traram os segumtes resultados : 

CIRCULOS DOS OFICIAIS 
-:ASQUETEBOL - 1° lugar 

=xfacito. 

VOLEIBOL - 1° lugar Exér
cito. 

TIRO DE REVOLVER - 1º lu
g:i.r Cap Carlos Xavier do Exército. 

2º Cap J ohnni Prage do Ex:ér
cito; 

3º Cap Flavio Pantoja do Exér
cito; 

4º Cap Dirceu Trois da Eriga
da Ivlili tar. 

ESGRIMA - FLORETE - • 0 

~ugac - Brigada Militar. 
Classificação ind:·1idual - 1° 

- Cap Dirceu Trois da B. Militar; 
2º - Cap Roger Steiger do 

Exército; 
Cap Mario Q. da B. 

Militar. 
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ESG:lIMA - ESPADA - 1º 

lu[ar - Exército Nacional. 
Classificação Individc;al - 1 e 

Cc.:' Breno Vigno:: do Exército; 
2° - Cap Roger Steiger do 

Ex.'..rci'to; 
3° - Ten Nei Cerqueira d 

fiigada; 
ESGRIMA SABRE - 1º lugar 

- Brigada Militar. 
T~RO F. O. - 1° lugar Brigada 

I1~; itar - Classificação individual 
- Cap Otávio Frota da Brigada; 

2º - Ten Kleber do Exercito; 
3° - Cap Sergio M . Oliveira 

d:?. Brigada. 
XADREZ - lº lugar Equipe 

c'.i.i Brigada Militar com o Ten Ce1 
Otávio Machado. Maj Ari Lampert 
e Cap Thomaz Vasconcelos. 

CIRCULO DE SUBTENENTES E 
SARGENTOS . 

TIRO - F. O. 1º lugar -

::::Y ~ ·~ito com a ~-:ce: uinte equipe Sgt 
Carlos: J orge da Costa. Sgt Fermi
;10 Vete1·ato, Sgt Armando Ba'tista 
dr Andrade, Sgt Dorival da Cruz e 
Sgt Vicente Pedro da Silva. 

PINGUE PONGUE - 1º lug::ir 
equí1Je ela Brigada Militar por ••. 
200 x 138 com a seguinte equipe 
Sgt Osmar A. da Silva. Sgt Este
vam Bianco, Sgt Voltaire Pimentel, 
Sgt Gregório Gonçalves e Sgt An
·~oni" S. Rosa. 

BASQUETEBOL - 1º lugar -
Exé:·cito Nacional. 

VOLEIBOL - 1º lugar - Bri 
gada Militar. 

CIRCULO DE CABOS E SOL
DADOS 

TIRO - F. o. - 1° lugar -
Ex€,t·cito Nacional. 

PINGU::: PONGUE - 1° lugar 
Exército NaciG:::al. 

CORRIDA DE 5. 000 ME'.!.'ROS 

-13 -
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1° lugar - Brigada Militar. 
Classificação Individual - 1° 

- Sd Honorio P. Souza da Brigada; 
2° - Cabo João Bauer do Exér-

cito. : 
FUTEBOL - Vencedora a Bri

gada Militar na primeira partida 
por 3 x 2 e 4 x 3. 

A esta altura a Olimpíada Far
roupilha ficou empatada na conta
gem geral dos pontos. A decisão 
ficou nas provas de hipismo que 
foram disputadas por oficiais e ca-

EMGENHARIA DE 1NC~DIO 

rial, como científico, que jamais 
serão restaurados. 

A organização dos Corpos de 
Bombeiros de hoje, não póde mais 
ser constituida de "apagadores im
provisados de incêndios'', como no 
século passado e sim com a forma
ção de elementos combatentes no 
fôgo, que atualmente estamos re
lativamente em condições, levan
do-se em conta o material de ex
tinção e o elemento humano. Te
mos necessidades de aumentar em 
qualidade e quantidade os oficiais 
técnicos em prevenção e proteção 
em vista das suas funções nas mais 
variadas Secções especializadas. por
que somos obrigados a solucionar 
consultas e dar pareceres, sôbre a 
proteção construtura! e operacional, 
abrangendo também os problemas 
de investigações de causas de incên
dios e explosões; além da parte de 
"Pro'teção" que vai desde as resi
dências até as grandes industrias, 
abrangendo setores que não podem 
parar, como é o caso de portos, 
minas, uzinas, e outros. 

O bombeiro, com referência ao 
fogo, não pode dizer, que não pode 
acontecer, porque ele surge aonde 
pensamos que ele não pode surgir 
e assim sendo, sabemos que as per
das de incêndios aumentam mais, 
porque a industria em geral. avan
ça muito mais ràpidamente que 
à Engenharia de Incêndio. 

A especialização em todos os 
setores da atividade é um fato 
comprovado e os oficiais bombeiros 
tem que ser especializados e para 

detes. 
Vencendo a Brigada Militar a 

Prova para cadetes e a para ofi
ciais, sagrou-se campeã absoluta do 
certame. 

Como fechamento das competi
ções, no Quartel General da Brigada 
Militar foram levadas a efeito as 
solenidades de encerramento. Fo
ram aí feitas as entregas de prê
mios às diversas equipes, e a do 
trofeu para a Corporação vitorio
sa: à Brigada Militar. 

isso não podem contar com a im
provisação e nem serem condena
dos a passividade. Assim como o 
doutor em medicina não pode ad
minstrar uma construção ou defen
der uma causa nos tribunais; o ad
vogado não pode proceder a uma 
intervenção cirúrgica, o engenheiro 
não pode medicar um enfermo, 
assim por deante, o oficial de outra 
arma, infantaria, cavalaria ou ou
tra não pode, por não estar j!m 
condições de desempenhar a função 
de bombeiro, sem ter se especiali
zado, antes de desempenhar qual
quer função. 

Com a iniciativa da organiza
ção, de mais esta esp cialidade da 
Engenharia, que é a ENGENHA
RIA DE INCÊNDIO, na nossa 
Universidade, abriu-se novos hori
zontes para a segurança dos nos
sos bens e vidas e uma esperança 
para as organizações de bombeiros 
não só do nosso Estado, mas de 
todo o Brasil. 

Ao findar, apresento em nome 
da Brigada Militar, consequênte
mente, do Corpo de Bombeiros do 
Rio Grande do Sul, os parabens ao 
Diretor da Escola de Engenharia 
por esta útil e grande iniciativa, e 
ao nosso Diretor e Coordenador do 
Curso, Professor Manoel Luiz Leão, 
considerando-o o precursor da En
genharia de Incêndio, visto que é 
a primeira vez no Brasil que u:r;ia 
Universidade ou Escola proporc10-
na um Curso de extensão dessa es
pecialidade e isso graças ao seu es
. fôrço, dedicação e interesse _pela 
causa nública , os nossos maiores 
reconhêcimentos. 

-14-
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~ orno ~e ve ser o Po lí eia-Mi 1 itar 
O criminoso evoluiu. Progre

diu, aproveitando os recursos cien
tíficos da Idade Moderna. 

A Polícia, órgão destinado a 
prevenção e repressão do crime 
foi obrigada a ultrapassar a~ 
menos acompanhar o criminoso nes
te progresso, para evitar a supre
macia do Mal sôbre o Bem· 

"O Policial da atualidade, portan
to, é um técnico, um especializado 
cônscio da grandiosidade de sua 
missão protetora dos bens e da vi
da de seus semelhantes. Deve. êle 
ter presente que seu trabalho não 
é isolado, que milhares de outros 
colegas seus se sacrificam para o 
mesmo fim : - a MANUTENÇÃO 
DA ORDEM e o SOSSÊGO da Cole
tividade. O fracasso de um repre
sentará o fracasso, o prejuízo, o des
prestígio de tôda a Corporação . 

Para que o Policial-Militar pos
sa dar contas das complexas exi
gências de sua missão, deve possuir 
uma série de atributos, que podem 
ser grupados em três : 

1) - FfSICOS; 
2) - MORAIS; e 
3) - INTELECTUAIS . 
1) - Quanto á APTIDÃO F1-

SICA, o Policial-Militar deve tê-la 
em gráu muito mais desenvolvido 
que os demais policiais, já que vai 
suportar fadigas e esgotamentos 
próprios de suas funções e as quais 
terá de se adaptar e, também. por
que não serão raras as ocasiões em 
lar para efetivar prisões, conduzir 
prêsos, dominar situações desespe
radas. 

1° Ten Luiz IPONEMA 
Deve o Policial-Militar ser PER

FEITO NOS SENTIDOS, porque 
qualquer deficiência em um dêles 
poderá acarretar excessos de sua 
parte. no desejo de sobrepujar esta 
deficiência. 

A DEFESA PESSOAL SEM 
ARMAS é essencial e importante 
para o Policial-Militar. Dá-lhe con
fiança, serenidade e evita atribu
lações, além de impor respeito. 

2) - FORMAÇÃO MOltAL do 
Policial-Militar deve ser moldada 
sôbre base sólida, 'tendo em vista 
que êle deve constituir um EXEM
PLO para a Coletividade . Sua vida, 
tanto privada como profissional, 
deve ~er pautada nas normas da 
MORAL. 

Na formação do Policial-Mili
tar os chefes devem primar por 
uma observação r igorosa e siste
mática sôbre a prática das normas 
de MORAL, sob pena de desviarem 
o instrumento do verdadeiro senso 
moral que foi ministrado . É ne
cessário que se baseie o caracter 
moral do homem nos rigorosos mol-
des do DEVER e da HONRA. 1!iste 
é o caminho inicial para que êle 
possa sobrepujar as vicissitudes da 
função ·que abraçou . 

Os INTER~SSES e os SENTI
MENTOS devem ser banidos para 
que o Policial-Militar possa desem
penhar com INDEPEND~NCIA e 
AC~RTO as suas funções. Pelos 
serviços prestados não pode rece
ber gratificações e nem visar lucros 
ou receiar desfavores . Jamais ter á 
a preocupação de AGRADAR ou 
DESAGRADAR. Suas decisões de
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•. ~·m cst, _. c<:',~~clas "J princípio da 
1J'.2?ARC:'\l ~!>A::)~ 0 mesmos os 

· 'me:1~0 :e::so~.:. NÃO podem 
inL1:;· l1 sta: -.titudes, porque a 
AMIZ:.~"'E, '1 1\FEIÇAO . .:. PIEDA
DE ou outr qi.:ulq.1cr sentimento 
não noàc;~, ser m otn·os para uma 
é'.cnrtada decisão. 

A -rRfü\X-DADi NO TRATO 
co:·-: o pc' or.1n o P0lici:-:l simpá
t ·.e :_, Coleüvidade. Esta simpatia 
é il;.;.~crtante, norque facilita a sua 
1ri::;,·0ão uos caso· de ajuda popular 
,:o Pclic :,•i. É necessario e impres
cind!,·el até que o povo sinta que o 
1~0Jici3l não é U!"' i'1dividuo brutal 
n desumano, como o era antigamen-

. e sim ·1m elemento educado, po
lido. respe1 tado e respeitador, mas 
0 nérgico e fir:•1e nas suas ações. 

:.~ 5b'l:io aue. com criminosos, o 
trato nií,.., será cheio de amabilida
des, mas, por serem u·iminosos não 
cieixam de ser cri<:!Luras humanas. 

O Polic2l >1ão deve, nem pode 
'1'C~'.110 T'UN'iL ou JULGAR. Es'tas 
atribuições são do PODER JUDI
C!ARIO. -

É lamentável ver-se muitas ve
ves e pri:1cipalmente em acidente de 
trânsito, a já conhecida discussão 
cn're as p:.irtes e o Policial para 
saber quem es'ta com a razão. Nada 
mais compete ao Policial senão cum
prir seu dever funcional : Comuni
car o fato a autoridade policial, ar
rolar testemunhas, manter :is partes 
até a chegada da autoridade e iso
l :::r o local do acidente. 

Há ocasiões em que a paciência 
do Policial é solicitada ao extremo. 
A pobreza de espírito dos infrato-
1·es aliada a ignorância fazem-nos 
agressivos mas são dominados pela 
energia do representante da Lei. 

O Policial-Militar deve ser dis
creto em seus gestos. na apresenta
cão, no comportamento, no modo 
de se identificar, de portar sua '1r
ma, na maneira de conversar e, 
principalmente, no que diz. 

mentares. 
An'cigamente, o tipo clássico e 

conhecido do Policial era o "possan
te''. alto agressivo e mal encara
do. l'sando um revólver bem a mos
t:·c.. MAIS ASSUSTAVA DO QUE 
POLICIAVA. 

A SELEÇÃO DOS AMIGOS e 
dos AMBIENTES a frequentar é 
condiçãc essencial para a boa repu
taç:fo não só pessoal como da Cor
poração a c•ue pertence o Policial. 

3) - Quanto aos requisitos IN 
TELECTUAIS ooderemos citar: 

A) - INSTRUÇÃO BASICA 
oue é ministrada ao Policial-Militar 
;-través de Cursos de Formação e 
de Especialização. Na nossa F ôr
ça dispor.e.os do Curso de Polícia 
para Cabos e Soldado ~ (C.P.C.S.), 
do Curso de Polícia para Sargentos 
rc . P. S.). do Curso de Técnk:i Po
licial m.r" Oficiais (C.T.P.0) e 
mais dos Cursos de Formação . Por 
in~crmédio dêstes cursos o Policial
Militar fica capacitado ao desem
p0nho dic'cnte das complexas mis
sões policiais. 

A teoria aliada a prática ap~r
f icon !"eus conhecimentos tornando
º pc" f ito cxecufante. 

:!'<a novel Unidade da Brigada 
Militar, R. P. R. Mont., os Sargentos, 
por fôrça da Lei. que forem Co
m "!'dantes de Gnmos Policiais Ru
rais s21·ão os Sub-Delegados de Po
Jfcia. assim, o Regimento de Polí
,...ia Rui-al Montada já mantém uma 
ins·trução especializada para dar aos 
se:.is sargentos o conhecimento ne
r.essario ao desempenho daquelas 
funções no Interior. 

B) - OBSERVAÇÃO O Poli
cial-Militar deve ser- um homem 
atento. árguto e observador profun
do. De tudo que se desenvolver 
diante de sí tirará suas conclusões. 

O bom senso será ótimo auxiliar 
nestas ocasiões. A Surpresa é fator 
de derrota e de fracasso, o Policial 
observador jamais será surpreen
dido. A atenção com que presta os 
seus serviços lhe auxiliará sobre
modo para evitar surpresas e deci
sões precipitadas o que nunca deve 
um Policial tomar. 

Para felicidade nossa, poucos 
são os Policiais. hoje, encontrados 
usando suas armas ostensivamente e 
muitas vêzes de maneira bem ridí
cula, ao ponto de chamar a aten
ção dos populares. As armas usa
das devem ser somente as regula- Conlinúa 
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Na séde da Políc~a Rodoviária, do Departamento Autônomo 
de Estradas de Rodagem, sito à rua São Miguel, em Pôrto Alegre, 
na manhã do dia 28 de dezembro do corrente ano foi levado a 
efeito a solenidade da investidura da 4.ª turma de Guardas Ro
doviários do Estado . 

A turma de formandos, num total de vinte e dois hoi11ens. 
foi . paraninfada pelo Capitão da Brigada Militar, José Barcellos 
Garcia , Comandante da Pol . Rod . . Os formandos prestaram ho
menagem honrosa aos Sr Dr. Ildo Meneghetti , Eng Luiz Parga 
Torres, Eng. Léo Acauan :Madeira. ~ 1.0 Tenente Paulo Al
cirles Pôrto Costa, Foram homenageados ainda os 1°s tenentes 
da Fôrc:a Lonir B ;1rbofm Kroeff e Rivadávia DanPzi. 

São os seguintes os novos guar<l<ls rodoviários que percor
rerão as estradas gaúchas fazendo um policiamento ostensivo : 

Ary Corrêa Mirapalheta, Antônio Pinto Romero, Alcino 
Campos. Angelino l\faciel, Aldo José Schirmer, Arthur de 
Oliveira ::\loraes. Darcy Domingos Terloni. Darcy Carvalho de 
Azevedo. Edézio De Carli, Fernandes da Câmara, Germano 
Luíz Schneider, João Freitas Vargas, João Carlos Moraes 
Vieira, Lúcio José da Silva Filho, Luíz Costa de Oliveira. 
Moises Braga Amadeu, Oswaldo da Silva Vargas, Oswaldo 
Gadret. Paulo Francico Cardoso, Sérgio Monteiro, Sady Cau
duro Guimarães e Vasconcellos Vaz Ferreira. 
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Engenh aria 
Realizou-se no mês de setembro 

do corrente ano, na Escola de En
genharia da Universidade do Rio 
Grande do Sul, um Curso de ex
tensão universitária sôbre "Enge
nharia-Incêndio", organizado medi
ante colaboração de firmas especia
lizadas no ramo de material de in
cêndio e sob a direção e coordenação 
do insigne Prof. Manoel Luiz Leão, 
Presidente do Departamento de 
Ciências Sociais da Escola de En
genharia. O Curso foi ministrado 
por uma equipe de prelecionado
res com larga experiência no ra
mo' de: Engenharia de Proteção Con
tr2. Incêndio e dedicados desde vá
rios anos a esta especialização em 
diferentes campos de atividade. 

Este Curso, o primeiro realiza
do no Brasil, teve 279 incrições; en
tre engenheiros. estudantes de e~
genharia, químicos. arquitetos 0~1-
ciais bombeiros, oficiais do Exér_cito 
e da Brigada Militar. industriais e 
elementos interessados e com re;;
ponsabilidades no ramo de proteçao 
contr::i inc.?nilin P. devinamente rre
denciados. 

O Curso dividiu-se em três dis
ciplinas, compreendendo, genérica
mente os seguintes temas : . 

1 a disciplina - Gener alidades: 
Introdução á Engenharia de Incên
dio - Estatística e impor tância 
Aspectos afins - Exigências legais 

Maj Cezário Lorandi Filho 

de Incêndio 
- Conseqüências - Vantagens e
conômicas. 

2ª disciplina - Prevenção de 
Incêndios : Estudo das medidas de 
natureza construtural e Operaciol'lal 
tendentes a reduzir os riscos de in
cêndio muito elevados ou eliminar 
ns risC"os desnecessários. 

3n disciplina - Proteção e 
Combate a lnct'ndios : e distribui
ção dos meios adequados de prote
ção contr;1 irrupção e propagação 
dos incêndios - Descriminação su
mária dos equipamentos e das fa
'e> para o combate a incêndios. 

Õs temas foram desenvolvidos 
em 13 preleções exibição de .8 
filmes e visitação em 4 estabeleci
mentos que possuem instalações pre
ventivas. 

Encerrado o Curso, foi realiza
do um Seminário, onde foram de
batidos os vários assuntos tratados . 

Em conseqüência de um ofício 
do Ilmº Snr. Diretor da Escola de 
Engenharia ao Snr. Comandante da 
Gr:ü da Brigada Mi lit::ir, foi creden
ciado para representar o Corpo de 
Bombeiros do Rio Grande do Sul, 
o major Cesár io Lorandi Filho. que 
achava-se frequêntando áquele 
Curso. 

Abérto os trabalhos do Seminá
rio fez uso da palavra o Diretor do 
Cu~so, que falou sôbre os objetivos 
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alcançados. o desenvolvimento dos 
assuntos das diversas disciplinas, as 
yantagens futuras com a divulga
ção de um· assunto de tão grande 
importê.ncia, etc .. 

Em seguida foi dada a palavra 
ao major C . Lorandi Filho, que as
sim se expressou : 

"Foi com a mais alta honra que 
recebi a ordem do Snr. Comandante 
Geral da Brigada Militar para falar 
nêste Curso de extensão Universi
tária. que hoje finda com este Semi
nario. em vista de um ofício do 
Exmº Snr . Diretor da Escola de 
Engenharia da Universidade do Rio 
Grande do Sul, embora não seja eu 
o mais crede:iciado neste momento 
para representar o Corpo de Bom
hPiros do Estado. 

Para o beombeiro, o lema bem 
define os seus objetivos: '"EVITAR 
O FôGO É O IDEAL QUE NOS 
SATISFAZ; LIMITAR-LHE OS E
FEITOS É O REMÉDIO CASEIRO 
QUE SALVA NOSSO PATRIMO
NIO · COMBATER O INCE:NDIO 
É A ULTIMA MEDIDA QUE APE
:K AS LIMITA O DESASTRE." 

. Notem que evitar o incêndio é 
a nossa intenção primordial e é 
nossa obrigação ir ao encontro da 
Sociedade para mos'trar, ensinar e 
educar. e essa tem sido a nossa 
maior preocupação, porque hão te
mos tido a oportunidade de ter um 
corpo de técnicos na altura das nos
sas necessidades e responsabilida
des, principalmente na parte de 
Prevenção e Proteção. mas mesmo 
;issim. de muitos anos. viemos fa
z0ndo yisihls ele instruc;i'ío em esta
belecimentos industriais e em re
pal"tições governamentais, onde é 
visto. estudado e dado opiniões sô
hre a segurança, além de estudos 
sôbre instalações fixas e móveis. 

O Curso que hoje, finda, em
bora de carater de divulgação, que 
teve a orientação e direção do in
signe Professor Manoel Luiz Leão 
é o marco inicial de uma nova men
talidade, é a marcha para termos a 
segurança, porque o desenvolvimen
to,· principalmente, o industrial, 
criando novas situações. mais inten
sas operações, mais complexas ar
mazenagem, maior demanda de e-

nergia, etc. passando a exigir se
gurança mais ampla, pois, os riscos 
de incêndio crescem e se multipli
cam., ·tornando-se mais eminente, 
causando maiores perdas em um si
nistro. E o incêndio não precisa 
causar prejuizos ou destruição total, 
bastu uma par'te de uma indústria 
ou comércio ser atingida para para
liz · ou prejudicar qualquer or
ganiziJ.ção. 

Isto vimos neste Curso de di
vulgação, que temos a satisfação de 
proclamaT que alcançou seus objeti
vo::.. tão bem ministrados por uma 
equipe de prelecionadores, com lar
ga experiência no ramo da Enge
nharia de Proteção con'tra Incêndios. 

Nós bombeiros, de muitos anos 
lutamos por uma lei de prevenção 
contra incêndios e a descentraliza
ção do Corpo com a criação de Es
tações nos arrabaldes, porque a Pre
venção" é o principal encargo do 
bombeiro atual mas isto não tem 
sido encarado por quem de direito. 

Com este Curso, a organização 
que mais benefícios obterá é o Cor
no de Bombeiros, porque sabemos 
· ,ue a "Prevenção" vai abranger a 
parte construtura!, tanto no projeto, 
como na construção, além da Pre
venção Operacional e a Proteção. 

Mas não devemos e não pode
mos estacionar, devemos continuar 
esta óbra de ensino. fazendo mais 
turmas de carater de divulgação, 
com um período de 3 mêses no mí
nimo C' sem atividades opta ivas com 
du<.s aulas diárias, 3 vezes por se
mana. intensificando a parte de ins
·talac(le" preventivas fixas e móveis 
"'TI geral. a prevenção operacional 
e a escolha da proteção em função 
do risco. abrangendo a q_uestão de 
prevenção e proteção também em 
minas e em portos. e até o serviço 
de Defesa Passiva das cidades, tão 
descuidado em nosso Estado e no 
paiz, e daí por deante, por meio 
de um estudo mais profundo, que 
faça parte desta Escola como uma 
disciplina e depois como Curso U
niversitário normal, como especia
lidade da Engenharia. 

Temos certeza que o Professor 
Manoel Luiz Leão, um dos mais en-
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tusiastas nes'te ramo da Engenha
ria, o que tem demonstrado não só 
durante este Curso, mas quando dos 
estudos preliminares a mais de um 
ano e na coordenação e orientação, 
não deixará de prestar este serviço 
ao Brasil, fazendo com que haja 
o desenvolvimento das diversas dis
ciplinas, porque só assim estará eli
minando os aventureiros em darem 
pareceres sómente com o o\Jjetivo 
comercial de venda, em prejuizo 
mui'tas vezes da própria segurança 
da nossa industria. porque abando
nam a parte técnica, por não co
nhecerem e indicando sómente pro
teção, como vemos todo instante, 
aparelhos instalados, sem ter quem 
manobre e de não apropriado e 
então o engenheiro seja a autori
dade dentro das grandes organiza
ções para dar pareceres. 

Não podemos deixar que ocor
ram primeiro novas grandes tragé
dias, para sómente então recrutar
mos os técnicos e interessados na 
segurança material e de vidas. 

As medidas preventivas não re
presentam um encargo financeiro, 
como muitos querem considerar, e 
sim um fortalecimento econômico, 
pois as medidas e as instalações re
duz o risco, o empregado conserva 
os seus meios de subsistência, o 
patrão os seus bens e o Estado o 
patrimônio da coletividade. A pre
venção deve 'ter inicio desde o pla
nejamento urbanístico. Temos co
mo exemplo a segunda guerra mun
dial, em que a Alemanha sofreu 
uma grande derrota devido a defi
ciência da produção, principalmente 
bélica, motivada por danos causados 
pelos incêndios. porque as exigên
cias de prevenção e proteção deviam 
ser iniciadas desde o planejamento 
urbanístico. Depois de irrompida 
uma guerra é impossível e imprati
cável corrigir a falta de medidas 
preventivas não tomadas em tem
po normal. 

Os efeitos de um incêndio, quer 
os prejuizos sejam do segurado, 
quer do sinistrado, sempre é uma 
diminuição do patrimônio material 
do país. 

O problema da proteção con
tra fôgo, com a instalação dês'te 
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Curso, já assumiu eficiênte impor
tância entre nós para que se reu
nam os esforços e experiências de 
engenheiro e pessôas proeminentes 
na sociedade, administradores, ofi
ciais bombeiros, engenheiros de pro
teção contra incêndios, afim de tra
tar corretamente do "problema 
fôgo". 

Felizmente, no nosso Estado 
já temos na atualidade, duas firma~ 
especial'izadas em material contra 
incêndio, que são as que colaboram 
neste Curso. que trabalham com ele
mentos técnicos de Prevenção e 
Proteção. 

Reconhecemos a impossibilida
de da consecução to'tal do nosso 
principal objetivo, que é evitar os 
incêndios, mas a "Prevenção" in
clue medidas asseguradoras da li
mitação dos efeitos do fôgo, o qual 
sustado na sua fase inicial, signifi
ca obtenção satisfatória dos objeti
vos dêste Curso. 

Desde o início deste Curso. pro
curei entrar em contato com~ al
gum representante oficial da nossa 
Sociedade de Engenharia, mas não 
o encontrei para trocar idéias sôbre 
a "Prevenção" por ter este órgão 
comissões técnicas nas diversas es
pecialidades. mas, depois informa
do que não compartilhava dêste 
Curso nenhum representante, embo
ra julgue ser o órgão mais interes
sado pelo programa que vem sendo 
desenvolvido . Como não pude de
bater este assunto dirétamente, ·O 
faço neste Seminário, e deixo o meu 
apelo-sugestão, para que os enge
nheiros que fazem parte deste Cur
so e que são inscritos na Sociedade 
de Engenharia, formem, ainda nes
ta Sessão, uma Comissão Técnica de 
Engenharia de Incêndio, que assim 
vão colaborar para a segurança do 
bem público e privado e dar estí
mulo a este grande professor, que 
dirige êste Curso para continuar 
esta óbra que ficará marcada na 
história da Universidade do Rio 
Grande do Sul pelo seu grande al
cance e emitada por outras Escolas 
e Universidades do país e até do 
exterior. 

Quando falei que lutamos por 



uma Lei de Prevenção é porque en
caramos a nossa responsabilidade 
de defensores dos bens públicos e 
privados e esta é a resposta aos 
Drs. Erix. Sholl e Cláudio Haussen 
quando se referiram. em suas aulas, 
que esta Capital não tinha uma 
Lei de Prevenção. 

Em 1952. o Legislativo Munici
pal decretou uma Lei, q1:1e prêvia 
sôbre instalações preventivas con
tra incêndios, que embora, cheia de 
erros e falhas quando estudada na 
Câmara, deve~ia ser aperfeiçoada 
e isto não foi feito, foi então a mes
ma sancionada em 30 de dezembro 
de 1952· como as Leis são feitas 
com facilidade, outra Lei foi feita, 
que tomou o numero 1038, de 19 
de março de 1953, suspendendo a 
p11imeira por espaço de um an?; 
quando em março de 1954 deveria 
entrar em vigôr, foi novamente sus
pensa e isso até 1959, ell?-b~ra tives
se nomeada uma com1ssao para 
reestudar a Lei. para ser novamente 
proposta a Câmara, já mai~ com
pleta, entretanto, a mesma ficou na 
gaveta. porque as poucas vezes que 
a .Comissão se reuniu, nunca che
gou a fazer o artigo primeiro e de
pois, os seus membros em numero 
superior a 8 ou 10 faltavam na 
maioria as reuniões, uns por como
dismo, outros por desinteresse e os 
dois ou três que nunca faltaram 
nada podiam fazer por falta de nú
mero. Novamente o bombeiro vol
ta ao assunto, propondo uma nova 
Lei, mas desta feita, de caráter Es
tadual e depois de vencer o fantas
ma burocrático das nossas organi
zações administrativas, por espaço 
de 18 meses, recebemos a mesma .de 
volta com um parecer da Procura
doria· Geral. opinando pelo não en
caminhamento, por considerar in
contitucional, para que o Estado não 
legisle para os municípios, embora 
as Estações de Bombeiros do inte
rior do Estado e o Corpo de Bom
beiros da Capital sejam Estaduais. 
Mesmo assim, não paramos, conti
nuamos a lutar pela "Prevenção e 
Pro'teção" fizemos as adaptações ne
cessárias, para ter caráter Munici
pal e encaminhamos a mais de um 
ano ao Prefeito Municipal de Pôrto 
Alegre como colaboração ao seu go-

vêrno. Sabemos que está sendo re
digido o Código de óbras do muni
cípio e nele consta a regulamenta
ção das instalações preventivas, es
tando sendo aproveitada a colabo
ração do Corpo de Bombeiros. 

A descentralização do Corpo de 
Bombeiros, com Estações nos arra
baldes, já estudadas e planejadas 
em número de onze, que deverá au
mentar de acôrdo com o desenvol
vimento da cidade, em pontos es
tratégicos é um outro assunto que 
há muito nos batemos, entre ou
tros importantes. está dependendo 
sómente de um Convênio entre o 
Estado e o Município, que acha-se 
a mais de dois anos em mãos do 
Prefeito Municipal da Capital. Este 
Convênio apenas cria obrigações e 
define a aplicação da "Taxa de 
Bombeiro" arrecadada. E até hoje 
nada resolvido e nem solucionado 

O exemplo citado pelo Dr. 
Cláudio Hanssen, em aula, de uma 
cidade norte-americana, que, pos
suindo leis de prevenção, em ple
na execução e consideradas como 
perfeitas, sofreu grandes e irrepa
ráveis perdas materiais, além de 
200 vidas humanas tràgicamente 
cortadas, serve para demonstrar 
que o assunto é sempre atual. Assim 
sendo, não se trata apenas de fazer 
Leis, como é ainda o nosso caso, 
mas estas devem evoluir de acôrdo 
com o ' nosso desenvolvimento. 

Enquanto, os governos não en
cararem o assunto como de suma 
importância, continuaremos com se
renidade, lembrando os grandes in
cêndios, na parte governamental, 
como sejam, a Repartição Central 
de Polícia, Imprensa Oficial, Tribu
bunal do Estado, Colégio Estadual 
Julie de Castílhos, Secretaria do 
Interior e Justiça, Depósito do 
DAER Almoxarifado e Contrôle da 
Secretària de Educação e Cultura, 
Depósitos da V.F.R.C?- .. S., Almox~
rifado do Pôr'to, Deposito de muni
ção da Fôrça Estadual~ e outros, 
que se tivessem um serviço de pre
venção, mínimo, não teriam tido os 
prejuízos não só de ordem mate-

Con L na pagina 14 
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Bombeiros 
Britâ11ieos 

Por Phylis Daves 
- 1 ª reportagem de uma série de duas -

LONDRES BNS - Quer wn país esteja em paz, qiler em guer
'!'a, há certos grupos de homens dedicados, que não são sol
dados, marinheiros ou aviadores que se acham sempre alerta e 
prontos, dia e noite, durante o ano todo, para enfrentar a mor
te ou ferimentos a serviço de seus conc~dãos. São êles os bom
!Jeiros - "os auxiliares da humanidade', como são chamados. 
Tôda comunidade tem uma dívida para com, êles, não apenas 
por sua braviáa em combater o fogo, mas também pelo incalcu
lável valor de seu trabalhoq na prevenção de incêndios. 

Há mais de wn século, a Grã-Bretanha vem mantendo be1n-trei
nadas corporações de bonibeiros, organizadas pela municipalidade. 
Siw origem, coritildo, data ·de 1680, 14 anos depois elo Granéle 
Incêndio de Londres, quando cada cornpanhia de seguros da 
capital fonrWlAl nrna corpomção de l)o111beiro, para proteuer 
os prédios por ela seg11mdns eni Lonidres. [T,11a fusão progressi
va levoit, por volta de 1833, a wna organizaçfio geral de com
bate ao fogo q11e foi, 33 anos mais tarde, colocada pela primei
ra vez .>ob a autor~dade pflblica. Outras autoridades do país 
formararn snas próprias organizações de combate ao fogo. 

CONTRôLE CENTRAL 

Hoje, na Ingraterra e no País de Gales, há mais de 2 000 
postos de bombeiros, compostos de um efetivo de 19 . 450 homens 
em horário integral e de 14. 436 em horário parcial, além de 
mais 4. 574 na Escócia. A extensão e o equipamento dos servi
ços dos bombeiros locais variam consideràvelmente, de acôrdo 
com os riscos de incêndio na área em questão; por exemplo, um 
distrito urbano e rural ao mesmo tempo, com uma população 
de aproxidamente 750. 000 pessoas, pode ter 30 postos de bom
beiros. equipados com 150 veículos e petrechos, servidos por 
uma fôrça de horário integral composta de, aproximadamente, 
250, e outra, de horário parcial, de cêrca de 400 efetivos ofi
ciais e soldados. Depois da II Guerra Mundial, durante a qual, 
como uma ligação essencial na ·cadeia de defesa da Grã-Bre
tanha tôdas as unidades locais e o Serviço Auxiliar Voluntá-
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rio (constituído com uma medida de emergência em 1937 /38), 
se fundiram para formar o Serviço Nacional Contra Incêndios, 
a respon.sabilidade dêsses serviços reverteu para as autorida
des locais. 

Duas importantes difere~1ças distinguem os serviços do pe
ríodo que se seguiu à guerra e o do pré-guerra : o número re
duzido de autoridades, e o elemento de contrôle central, res
taurado num grau apropriado as condições do tempo de paz . 
As unidades foram reconstituídas em 1948, e, a partir de en
tão, foram obtidos grandes progressos na cordenação de ser
viços contra incêndios numa base local: e como resultado de pes
quisas e experiências realizam-se constantemente melhoramen
tos administrativos e técnicos. O contrôle central dos serviços 
contra incêndios é exercido pelo Ministério do Interior (na In
glaterra e no País de Gales) e pela Secretária de Estado para a 
Escócia (na Escócia) . A Irlanda do Norte tem suas próprias 
autoridades centrais. 

As tarefas específicas das autoridades do corpo de bombei
ros consistem em manter eficientes unidades a fim de assegurar 
um treinamento eficaz de seus homens, proporcionar meios efe
tivos para receber e atender chamados, para obter informação 
exigida para fins de combater incêndios, tomar providências ra
zoáveis para impedir ou minorar os danos causados à proprieda
de· em conexão com as operações de combate ao fogo e, quando 
solicitado, dar conselhos sôbre a proteção contra incêndios . 

ASSIST:tbNCIA MúTUA 

As autoridades centrais têm certos poderes e funções prin
cipais. Entre êles, figura a elaboração de regulamentos prescre
vendo padrões de eficiência e treinamento, a forma ou a perfor
mance de petrechos e equipamento, efetivos, médias de pagamento, 
condições de serviço, qualificações para nomeação e promoção, 
regulamentos de disciplina, e outras sôbre pensões e aposenta
dorias. Também lhe compete o estabelecimento de cada corpora
ção (postos, petrechos e homens) . Podem intervir se os acordos 
entre as unidades visando a proporcionar reforços em incêndios 
não forem satisfatórios, pois as unidades vizinhas devem se au
xiliarar mutuamente, sem qualquer pagamento. 

Cabe-lhes, também, indicar inspetores para visitar unida
des e informar em seguida ao Secretário de Estado quanto à 
eficiência. 

Qualquer que seja a despesa líquida aprovada por uma cor
poração de bombeiros, 25 % , menos a contribuição anual para 
as despesas com o Colégio de Treinamento de Bombeiros, são 
pagos pelo Govêrno; o restante corre por conta dos fundos da 
autoridade local. 
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SERVIÇO GRÁTIS PARA TODOS 

Não há área no Reino Unido que não esteja dentro da 
órbita dos serviços de uma unidade de bombeiros, prestados 
gratuitamente a todos sendo as necessidades das áreas atendidas 
de acôrdo co mo grau de perigo de cada uma. Tôda autoridade 
contra incêndio tem de elaborar detalhando o número de efe
tivos em horário integral, localizações dos postos, e a quantida
de e tipos de veículos e petrechos, considerados necessários para 
uma completa cobertura de sua área. Em primeiro lugar 
figuraria o risco "A", o mais elevado, tal como ocorre nas aglo
meradas áreas das docas de Londres e outros grandes portos. 
O último, o risco "F", é classificado para as áreas rurais, inclu
sive fazendas distantes, campos ou florestas. A cada categoria 
de risco atribui-se um mínimo de comparecimento necessário 
de tantos petrechos a um incêndio, em determinada ocasião. 
São tomadas também providências para o envio de reforços de 
petrechos, onde houver necessidade. 

As cidades e as aldeias maiores exigem a manutenção de 
um ou mais postos contra incêndio, com pessoal em horário in
tegral. As cidades menores podem, geralmente, ser satisfato
riamente servidas por um núcleo de homens em horárie integral, 
auxiliados por outros em horário parcial, chamados por uma 
sirene elétrica de dia, e por sinos colocados em seus lares, para 
chamadas à noite . 

Qualquer que seja a categoria do pôsto em que servem os 
bombeiros da Grã-Bretanha, todos se sentem igualmente orgu
lhosos da presteza e da eficiência de seu próprio estabelecimento . 

AULINHA DE POLíCIA 

C) - RACIOC1NIO - Antes 
de decidir sôbre algo, o Policial de
ve faser um juízo equilibrado das 
causas que se lhe apresentam, do
sá-las convenientemente para evitar 
precipitações, o que redundaria em 
desprestígio para sí e para a sua 
Corporação. 

Finalizando, a função Policial 
é uma profissão que exige enormes 
sacrifícios de quem a abrace. Um 
dêstes sacrifícios é ser o Policial um 

homem de MORAL INABALADA, 
de CARACTER fNTEGRO, de ATI
TUDES FIRMES e PROFUNDO co
nhecedor da nobre missão que 
exerce. 

FONTES DE CONSULTAS: ...:_ 
- O crime e a Sociedade -

Maxsuel. 
- Polícia Leis e Cultura - Sil

vio Terra 
- Manual ide Organização Po

licial. 
- Notas Espersas. 
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• 
De Você Tudo Depende 

T~o !0 ·10 o PocJr. p · ..... , . · . . " . _ _r UIJ 1co Bra:;1Je:1ro tomou conhecimento da ver-
d;icl<: ir<i ampl1nç:10 elo anal f<:i bc::ti;;mo c.:m no-e: p , · · 1 t 
]ut. "n'·n '" rn c.:ann . ""-º ais, (:1- o a en rar reso-

;;, , 1-. ~" PO Opcr<Sc1ona ) para r(:"O]V , C - ) 
távd r;ítu<t<;iío . .; er ao grave quao amen-

Em complcrncnt<içfio a túda uma série d d' t - • t 
. t i.do b r·m ··uc'·di'd . . . e empreen 1men º" nes e :,c:n . - ., .... os Un5 e mterm1nados outroa t d · -

d · ··no·' foi· orr1· n i· z· do · . , u o is,,o ao correr e ... .,, . ..,". ·ª um serviço espedalizad t d Jtad 
vs mwrnar; amd:i ile t radas. . 0 e 0 0 vo o para 

.f::>tc Ecrvíço i: u Campanha de Educac<.o de Aclolc- . te Adulto 
t . 1. • • M. · · . J'~ ,,cen s e s e:n '!a !> Daa no unico m rntcrio que d<>via superjntend . · · 

o Tv1ínísti:rio da Educação e Cultura. - . er e superv1s1onar, 
Há dez. anos que é:stc serviço vem funcionando, e para que ocultar 

desde: qu? e verda~e, obt~ndo . os_ m elhores e mais promissores resulta~ 
d0s, de .v<:z que mais de dois m1lhoes de novos letrados em linha primária 
foram _ mcorporad~s ao _grande quadro dos trabalhadores brasileiros. 

D1sscm?s ao topo ql':!~te escrit? que De Você Tudo Depende. e agora 
cabe-nos dizer quem e este Voce e o que pode ê1e fazer para o bom 
éxíto da obra educaciona l da Campanha . · 
. f;stc ajg~ér:1. imJ?oI't~nte de quem tudo depende é exatamente você, 
o J,?;ezéJ~O patric10 a1~a iletrado e que, apezar disso está empenhado em 
cheio n.es~,;a t,rc:halhc1ra que não cessa jamais, o trabalho diário nesse 
e naquele of1c10, trabalho que a linguagem popular deu o sugestivo 
título de BATENTE. 

Tudo depende de você pela razão seguinte : a Campanha existe para 
seu benefício e se você vier a nós outros, em se matriculando em 
nossos cursos supletivos a razão de ser de nosso trabalho se levanta 
mais e mais, fazendo crescer na mesma proporção o nosso entusiasmo . 

A ssim, pois, você que ainda não sabe ler e não sabe escrever, faça 
o mesmo que outros muitos, mais de dois milhões já fizeram e ao Brasil 
estarão prestando um serviço relevante, o de extinguir para sempre as 
trévas da ignorância em nosso amado Brasil. 

~t"'J:.)'l•J!lllF~&ll- ---------~------------------

Do 14-BIS aos Sputníks 

do que o terceiro estágio do tri
fásio. 

Num recipiente hermeticamen
te fet:hado, com a r 1,;,muicionado, 
vai Uarika. 'l'ôdas as suas reações 
são transmitidas à 'ferra por es
tações de rádios que funcionam 
na mesma sintonia do I. Isto com 
a finalidade de verificar as possi
bilidades de um homem subir ao 
espaço num, quem sabe, terceiro 
satélite russo. 

Danka, a cadelinha peluda, an
teriormente já havia feito vários 
vôos ao espaço sideral. Natural
mente que todos de menos altura. 
Esla é a razão porque suportará 
com facilidade diversos dias no sa-

télite . Automaticamente ela terá, 
cada dia, sua ração de água e ali
mento . Quando chagar o momento 
da última ração, Danka morrerá, 
pois a mesma encontra-se envene
nada, o que tornará Danka a pri
meira mártir do espaço. 

Desta forma ocupam os russos 
o 1 o lugar na luta pela conquista 
do espaço sideral. Muitos reserva
dos, quase nada sabemol? sôbre os 
satélites, os foguetes, e as trans
missões recebidas. 

O que de possitivo existe é 
que a conquista do espaço deixoll 
as histórias em quadrinhos do 
Flash Gordon, para tornar-se uma 
realidade. 
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mobilizou tôda a sua equipe e apresenta : 

• 

Do 14-Bis aos 
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Sputnilís 
Fotos: Notícia - Fôlha da Tarde - Machete - IPS - USIS 



Quando recordamos que 
apenas a 51 anos Santos Du
mont resolveu o problema do 
vôo do mais pesado que o ar, 
agiganta-se perante nossos o
lhos o valor dos satélites. 

Santos Dumont entregou 
asas para o homem voar. O 
homem voou. . . Queria ir mais 
alto. Procurar novos horizon
tes . .. 

Paulatinamente ia organi
zando novas oficinas. Fazen
do novas ligas metálicas. A
perfeiçoando o avião. Engen
drando novos modêlos. Os 
mais exóticos engenhos, numa 
s~quêncd.a verdadeiramente 
maravilhosa, iam ganhando os 
céus. Cada um, uma vitória, 
uma vontade de subir mais e 
mais. 

Foi assim que chegou o 
homem aos satélites, e será 
com o mesmo espírito de con
quista e aventura que desce
rá de sua nave interplanetária 
em outros astros. 

Êles foram, pois, precedi
dos por inúmeros outros en
genhos voadores. Do "14-Bis" 
aos "Sputniks" o céu foi incon
táveis vêzes recortado pelas 
passagens dos aviões e simila
res que marcaram e marcam 
épocas, que historiam a con
quista do espaço através 51 
anos. 

A reportagem de BRIGA
DA GAúCHA anciosa de regis
trar aos leitores tudo sôbre os 
SPUTNIKS e o EXPLORA
DOR, limita-se a apresentar, 
em desenhos, os principais a
viões e similares alvos de ma
ior curiosidade pública, porque 
marcaram as diversas etapas 
da era aviatória. 
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1 CURTIS FLYING BOAT - 1911 
(Hidra-avião) 
Velocidade : 60 mi ph 

2 FOKKER D VII - Ger. 1911 
(Caça da la. Guerra) 
Velocidade: 135 mi ph 

3 BRITISH SPITFIRE - 1940 
(Caça da 2a. Guerra) 
Velocidade : 400 mi ph 

4 MIGG - URSS 
. (Jato da Guerra da Corréia) 
Volicidade : 700 mi ph 

5 SUPER CONSTELLATION 
(passageiros - atual) 
Velocidade: 375 mi ph 

<6 HELICOPTER 
(Reconhecimento aéreo) 
Velocidade: 110 mi ph 

7 BELL X-5 - USA 
(supersônico) 
Velocidade : secreta 

8 DISCO VOAROR 
? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? 
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='() :..-~-BIS. AOS SPUTNIKS 

Radiografia do Sputnik 1, a pequena lua vermelha. 

SPUTl\JiKS 1 e 2 
SPUTNIK 1 

4 de outubro de 1957. Primei
ra data da conquista do espaço. 
Data do lançamento do sa'télite 
russo . 

Foi o responsável para levar o 
Sputnik a sua órbita, um foguete 
de três estágios, com 22 metros de 
comprimento por 1,20 de diâmetro, 
pesando 80 toneladas . 

Detonad-0 o foguete, o primeiro 

estágio elevou o Sputnik até a al
·tura de 64 quilômetros em 10 se
gundos. Neste momento entrou em 
ação o estágio número dois que 
subiu a altitude de 480 quilômetros. 
quando deu lugar ao último está
gio para que completasse a missão: 
atingir a altura média de 900 qui 
lômetros; abrir-se em dois e lar
gar o satélite. 

O Sputnik I (a lua bêbê para 
os grancêses) tem apenas 58 centi-
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m2tros de diâmetro. Pesa 83,600 
quilos. Em seu interior os soviéti
ços, precursores da conquista do 
espaço, colocaram diversos aparê
lhos para a medição da densidade 
do ar, pressão, temperatura am
bien·te, incidência dos meteoritos, 
intensidade da radiação solar e a 
intensidade dos raios cósmicos. A 
finalidade da presença dêstes a
parêlhos a bordo do Sputnik é a 
de registrar as observações na al
tura de 900 quilôme'tros num cé
rebro eletrônico. Êste, imediata
mente as transmite à Terra num 
código que só os cientistas russos 
conhecem. No entanto, todos nós 
ouvimos o BIP, BIP, BIP em nos
sos receptores nas faixas de 20 e 
40 meglaciclos nas ondas de 15 e 
7,50 metros, e tivemos de nos con
ten'tar com êle. 

"Os corpos se atraem na razão 
direta das massas e na razão in
versa do quadrado das distâncias". 
Esta é a lei de Newton .. A que ex
plica a permanência do Sputnik 
em sua órbita. em pleno espaço. 
Para que se afastasse da Terra, 
indefirúdamente, em direção a ou
tros astros, seria necessário que o· 
satélite tivesse a velocidade de 
35. 000 Km/hora. Assim estaria li
vre da fôrça de a'tração da Terra. 
Em síntese : "a velocidade tende 
a afastá-lo e a massa a o fazer 
cair; as fôrças se equilibram e o 
satélite fica no ar". É a gravidade. 
A· tendência é cair sôbre a Terra, 
mas não há perigo de que um fra
gmento nos atinja, pois antes, com 
a queda. sua temperatura subirá 
a mais de quatro mil graus centí
grados quando se vaporizará. 

SPUTNIK II 

O êxito espetacular e a notável 
propaganda que o Sputnik I deu 
aos moscovitas foram o que moti
varam aos cientistas do Kremlin 
a tratar de lançar outro satélite. 
Mais aperfeiçoado, com outro for
mato, maior, tripulado por um 
animal. 

Em novembro foi a 

humanidade acordada com os co
municados radiofônicos que infor
mavam a nova vitória dos russos: 
o Sputnik II girava no espaço 
sideral. 

Desta vêz no interior do saté
lite, além dos aparêlhos para in
vestigações, ia DANKA, uma ca
delinha da raça LA YCA, que se
ria a primeira mártir da conquis
ta do espaço. 

O segundo satélite pesa 508,300 
quilos. Está na altura de 1. 500 
quilômetros, e, como o primeiro, 
tem a velocidade de 28. 669 quilô
metros horários. Por conseguinte 
dá uma volta à Terra em 1 hora 
e 45 minutos. 

Como o primeiro, êste foi tam
bém lançado por um foguete de 
três estágios. O Sputnik II não é 
redondo como o I. Tem a forma de 
um foguete, pois êle nada mais é 

Cont na pág. 2i 

Danka, mártir da conquista 
do espaço. 
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ÓRBITA 
DOS 

SATELITES 
A órbita dos satélites rus

f.os ei1 vol·,re a Terra da mesma 
forma que a "fieira" envolve 
o nião. 

L No primeiro globo, a linha 
branca mostra a órbita estacio
nária seguida pelo "Sputn:k" 
e a linha ponteada a sue· pn
meira evolução. No se.gun,·:~i 

globo, já transcorreram 24 ho
ras (em relação a posição a'" 
terior) e o satélite deu um 
pouco mais do que quinze vol
tas. A linha branca mostra · 
sua órbita não desviada e os 
traços negros sua sombra ima
ginária sôbre a Terra, em ro
tação. No último globo se pre
sume que o satélite tenha sido 
lançado a um ângulo de 75 
graus (com relação ao Equa
dor) . Observando sôbre o Po
lo Norte, se podem verificar 
as linhas percorridas pelo sa
télite em 24 horas de viagem, 
ficando o setor ártico nitida
mente envolvido. O novo saté
lite russo, o Sputnik II, reali
za em seus giros uma órbita 
semelhante, muito embora sua 
altitude seja duplamente supe
r~or à do primeiro satélite ar 

· tificial russo (a pequena lu2. 
vermelha, como alcunharam o· 
inglêses) . 
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Explorador:~~ 
Após os foguetes da ma

rinha dos Estados Unidos nas 
tentativas de lançar o projeto 
VANGUARDA, o exército sur
ge, calmente, pressionando o 
botão de disparo do foguete 
JúPITER - C, para deixar gi
rando no espaço o EXPLORA
DOR, primeiro satélite ianque 
e o terceiro artificial da Terra. 

Eram 22 horas, 47 minu
tos e 45 segundos do dia 31 de 
janeiro de 1958, chegara o mo
mento aguardado pelo exército 
a:rnericano desde 1954, quando 
se .propôs a lançar um satélite 
artificial e foi impedido. 

O Júpter-C, condutor do 
Explorador, é u mfoguete de 
quatro estágios. O primeiro é 
um foguete derivado da Bom
ba V-2 alemã : "Redstone" . 
O seguinte estágio, como o ter
ceiro, é integrado por um gru
po de foguetes "Sergeant", e 
que tem menor tamanho. A 
quarta fase é formada pelo s~ 
télite e por mais um foguete 
tipo "Sergeant". 

O EXPLORADOR tem a 
forma cilíndrica e mede 76,,2cm 
de comprimento. Seu diâime
é de 15 cm e o pêso 13,365 qui
los. No seu interior, como nos 
Sputniks, existem equipamen
tos científicos com as mesmas 
finalidades nos satélites sovié-

-35-



DO 14-BIS AOS SPUTNIKS 

ticos. As informações captadas 
são retransmitidas numa fre
quência de 108. 03 megaciclos 
com uma potência de 60 qui
lowatts. 

O Explorador gira em tôr
no da Terra a uma velocidade 
maior do que a mínima exigi
da para a permanência de um 
satélite em sua órbita : 25. 920 
quilômetros por hora, isto é, 
28 . 800 km/ hora . A causa que 
o faz permanecer no espaço 
sideral é também a fôrça da 
gravidade da Terra . 

O satélite artificial norte
americano já começou a enviar 
informações meteorológicas de 
grande importância para os 
cientistas. Seu contador geiger 
mede a intesidade de radiação 
cósmica, parte da qual, segundo 
se sabe, é motivada pelos res
plendores solares: erupções gi
gantescas de gases, que surgem 

antenas 

micr..ofone 

a milhares de milhas através 
do espaço. No entanto, maiores 
informações sôbre os efeitos 
dos resplendores e explosões 
solares na atmosfera exterior, 
Jª se tornam imperiosas. E 
sôbre êste assunto, do Explo
rador estão sendo esperados 
"pronunciamentos" muito im
portantes. 

E AGORA 

A formação de um orga
nismo internacional para estu
dos do espaço, por meio da qual 
tôdas as nações contribuiriam 
com seus recursos e seus conhe
cimentos científicos para a uti
lização dos espaços extrater
restres em fins pacíficos, foi 
proposta pelo senhor Alexan
der Wiley, do Estado de Wis~ 
consin, dos Estados Unidos . r · 
Sr Wiley é o membro de mais 
proeminência da Comissão de 
Relações Exteriores do Sen e 

termômetro. 
externo nariz 

do cone 

Radiografia do Explorador, Satélite ianque lançado pelo exército . 
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do dos Estados Unidos . 
Disse o Senador Wiley qu :;. 

conforme as estipulações d~ 
sua proposta, o referido or~ 
nismo se interessaria unica
mente pelos problemas de ca
ráter científico, deixando os 
aspéctos políticos do controle 
dos espaços extraterrestres ar , 
homens de Estado das diver
sas potências . 

E m conferência que pro
·nun.ciou como paraninfo na U
niversidade de Gergetown, Wi
ley disse que o advento da era 
do espaço sideral impõe ao ho
mem de forma imperativa o 
dever de aprender a viver em 
paz. 

Esta, no entender da re
portagem de BRIGADA GAÚ
CHA, foi a melhor proposta 
para "gregos e troianos" . Já é 
tempo da humanidade viver em 
paz para uma melhor e maior 

) 

Jupter-C deixa a terra para 

O explorador é colocado no 
cimo do Júpter-C. 

compreensão entre homens dês
te planeta. 

• + • • ~ ,,. 

. -. . 
. . ~ '··' 

' , . 

levar o Explorador à sua órbita . 
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~s Gran~e Vultos ~o Passa~o 
Ten. Cel . Octacílio Moura Escobar - Professor de Educação Física 

IV - MACEDÔNIA 

1) - Alexandre, o Grande - Era macedônico. As suas conquistas 
influiram poderosamente na organização do Reino Persa . . 

A seu respeito, comenta Wil Durand: "Fisicamente era, Alexandre, 
um tipo ideal . Perito em todos os esportes : ágil corredor, brilhante 
cavaleiro, habilíssimo esgrimista, excelente arqueiro e destemido caça
dor. Seus amigos instigafam-no, certa vez, a tomar parte nas corridas 
a pé. em Olímpia; ao que Alexandre respondeu não haver dúvida, se 
lhe dessem reis, como competidores. Quando todos desistiram de aman
sar o seu cavalo "Bucéfalos". Alexandre tGmou a si a tarefa e domou o 
animal. . . Mesmo em marcha sua exuberânte energia extravasava :. de 
passagem ia flechando os objetos, ou saltando e tornando a subir em 
seu carro a tôda velocidade . Nos intervalos dos combates partia para a 
caça e, sozinho desmontado, batia-se com qualquer animal feróz; uma 
vez, depois de lutar com um leão, mui'ti lhe agradou, ouvir dizer, que 
havia lutado, como para decidir, qual dos dois seria rei ... " 

Na batalha, era o primeiro a saltar em meio dos soldados, .Para 
atacar o inimigo; muitas vêzes. os seus oficiais, obrigaram-no a ficar 
para a retaguarda. dirigindo a luta, para não se expôr aos cons
tantes perigos. 

"Felipe, diz Plutarco, exaltou-o com as seguintes e proféticas pala
vras : " MEU FILHO, a Macedônia é pequena demais para ti; procura 
um Império maior, mais digno de tua fôrça". 

Diz a história que em todos os ORÁCULOS, os consulentes eram 
obrigados a esperarem longos dias, certamente, para dar tempo aos 
sacerdotes obterem, de cada um, as informações necessárias, que pudes
sem guiar as suas respostas; no de Trofônio, os consulentes eram. mui
tas vêzes, obrigados, a ficarem aí, seis longos mêses, a títulos de se 
purificarem. 
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Um só consulente, a história nos aponta, que não quiz esperar; 
.oi Alexandre, o Grande, que obteve a resposta imediata. An'tes de ini
ciar as suas conquistas, fora a Grécia, para ouvir o Oráculo de Delfos, 
chegado ao Templo, de~ejou ser atendido imediatamente, no mesmo dia. 
Informaram-lhe que não era possível. Então como a mesma rapidês 
com que cortará Nó GóRDIO, entrou no Templo, segurando uma Pi
toniza .por um braco. forçando-a a caminhar para a trípode . 

A sacerdotiza. exclamou : "Irei Senhor, por meus próprios pés, 
já que ninguém lhe pode resistir" Alexandre soltou-lhe o braço, riu 
e retirou-se, dizendo : "Obrigado. Estou satisfeito. Era justamente isso 
o QllP eu desejava ouvir de sua boca" 

2) - Felipe ida Mecedônia - Conquistou prêmios nos Jogos Olím
nicos. sendo corsiderado o mais belo homem da Grécia, de seu tempo. 
Devido a sua beleza, os habitantes de Egesta tributaram-lhe honras até, 
então, nunca perstada a um ênte humano Sôbre sua sepultura ergue
ram uma canela, como a um herói, onde lhe ofereciam sacrifícios pe
dindo proteção. 

V-ROMA 

1) - Trajano. Imperador romano (52-117 a. C.). como cônsul, co
mandou as legiões da baixa Germânia. Em 98, foi proclmado imperador. 
Tinha o porte militar, alto e robusto; seguia sempre à frente das tro
pas; vadeava centenas de rios, com todo o equipamento às costas e nun
ca deixou de ser um general. Ao entregar a espada a Saburano. Prefeito 
do Pretório, disse-lhe: "Emprega-a em meu favor, se eu cumprir o 
meu dever, e contra mim se faltar a êle". Festejou suas vitórias, duran
te 123 dias. obtidas no ano 105 contra Mésia, comandados pelo rei Cece
balos: 1 O. 000 gladiadores e cerca de 11 . 000 feras de 'tôdas as espécies 
morreram no Circo. para divertimento do povo. 

2) - Adriano - Sucessor de Trajano (117 - 138 a. C.). Alto, ele
gante, cabelos crespos. compleixão atlética, mantia a custa de exercício 
físicos sobretudo desenvolvidos na caça; com suas próprias mãos matou 
vários lexes. Cantava e dançava bem. era harpista e bom pintor, me
díocre escultor. Em Atenas presidio, como Arconte, os Jogos Olímpicos. 
Mandou cons·truir em 131 a. C., o Olímpionl magestoso templo de Zeus 
Olímpico, que Pissístrato começara seis séculos antes. e Antíoco Epifâ
nio não poudera concluir . Criou os jogos Pan-Hclênicos de Adriano, 
incluiu competições, oratóricas e musicais; percorreu a: pé o seu vasto 
império, estudando e inspecionando. Sendo essa uma característica que 
mais chama a atenção de seus contemporâneos. 

3) - Cômodo - Imperador romano (161-1!12 a. C.). Subiu ao tro
no em 180. Muito moço aborreceu-se da guerra. Quiz a paz. Voltando 
para Roma, não encontrando campo para dar vasão à sua exuberan'te 
vitalidade, passou a gastá-la em caçadas, nas propriedades imperiais. 

E, tal perícia desenvolveu no arco e no manêjo da espada, que re
solveu exibir-se publicamente; adestrou-se algum tempo na Escola de 
gladiadores; conduziu carros, nas corridas, e. lutou, na arena. como ho
mens e animais . Enfrentou sozinho um hipopótamo, um elefante e U':n 
tigre; atirava tão bem o arco, que numa exibição com 100 setas aba
teu 100 tigres; esperava que uma pantera saltasse. sôbre um condena
do, para matá-la no ar, com um flexacho, deixando a vítima intácta, 
para morrer de outra vez; fazia-se pagar pelo Tesouro, por cada um 
dos mil combates que tomou parte, como gladiador; chama-se Hércules 
e como êle, vestia-se com uma pele de leão. usando, também, uma clava, 
com a qual matava homens e animais; reunia aleijados num ponto e os 
abatia, um a um, a flexacho. 

4)- Calígula. - Terceiro imperador romano (12-41). Era duelista. 
gladiador e corredor de carros; desde menino viveu nos acampamentos 
militares, vestido de soldado. 
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mas ergueu-se reto;11ou o carro e prosseguiu, para logo depois aban-
5) - Néro - Sexto imperador romano (37-68). Foi o mais cruel de 

!odos quanto reinanram e nenhum foi tão chorado, pela plébe, quanto 
e!e. Covardo ao extremo. tinha verdadeira obcessão pelos espetáculos 
circenses. 

Seu mérito quanto a Educação Física, está em ser quem adotou in
tegralm~1:te, ao da helenização de Roma, [.~ olimpíadas gregas, elevando 
essa pratica, ao apogeu. durante o seu reinado, criando vários jogos. 

A êle deve-se, por ou·tro lado, a decadência da Educação Física. por
que dela utilizou-se para massacrar milhares de criaturas indefesas e 
inocentes, nos jogos circenses, unicamente pelo prazer de vê-los morrer: 
homens lutando contra homens, homens contra feras e feras contra fe
ras. Sempre aceitava, com prazer, uma nova maneira de fazer morrer 
seus semelhantes. 

Os resultados dêsses constumes, arraigaram-se, no espírito do povo 
cristão, que tinha verdadeira aversão ao Circo e ao Anfiteá'tro e, conse
qüentemente. a todos os espetáculos e a tôda prática da Educação Física. 

Era um verdadeiro palhaço, gordo e disforme. tronco amplo e per
nas finas, muitas vêzes tomou parte nos jogos públicos, guiando o seu 
carro nas corridas de Circo, e exibindo o seu talento de ator, de 'toca
dor de cítara e de cantor, com trajes apropriados às festas públicas que 
organizava, as vêzes nas lutas, corpo a corpo, ou na de gladiadores. 
Não tinha predileção pelas de gladiadores; era, no entanto, apaixonado 
pelos jogos olímpicos gregos, porque nêles podia participar. sem cor
rer risco de vida. Sempre saia vencedor, obrigando. dessa maneira. os 
juízes à venalidade. 

Não se importava com as censuras conseqüentes dêsses papeis, 
oriundos da aristocracia. Séneca e Burrho, tiveram de consentir na 
construção, no vale do Vaticano, de um circo particular, onde Nero po
dia exibir as suas habilidades, perante um público escolhido; mas lo
go, desejou que para alí fosse, também, o povo. para admirar os seus 
dotes de atleta, artista e músico. 

Nero criou, também. as festas chamadas Juvenalia, que se realiza
vam no seu palácio e jardins e, por fim, na Septa, 'terreno reservado, 
no Campo de Marte, quando havia exibições ginásticas e, os atores com
pareciam nus, conforme o estilo grego. Tomou parte ativa, em todos 
êstes jogos, e o seu exemplo contagiou muitos jovens romanos, com o 
título de Augustanos formado de moços vigorosos, encarregados de 
aplaudir tudo quanto êle fazia, assim como, exelçar ·também a a sua 
voz, a sua plástica e a sua arte. 

Estes divertimentos diminuíram sensivelmente a sua, até então, 
grande popularidade, provocando nele uma nosomania. . 

Uma das maiores novidades, introduzidas, por Nero, nas festas. foi 
a continuação dos jogos do circo durante a noite. O entusiasmo do po
vo atingiu ao máximo, quando, além de odivertir, era distribuíd<? vive
res e presentes. Era partidário da côr verde. Nas lutas de gladiadores 
e das feras de que não era muito entusiasta, conforme já aludimos, in
troduziu no entanto um luxo desconhecido: os gladiadores vinham 
cobertos· de armadur~s brilhantes, engastadas de ambar, e, as feras 
eram as mais raras, trazidas de tôdas as partes do vasto império. 

Foi êle. 'também que elevou as lutas gregas, dos atletas, em Ro
ma a ~ma categoria' igual a dos combates de gladiadores e depois do 
incêndio de Roma ofereceu, os jardins de seu palácio, como local, pa
ra execução dos cristãos acusados, onde alguns foram cobertos de pe
les de animais ferozes a fim de serem devorados pelos cães. 

Em 66 d. C. fez uma viajem à Grécia, acompanhado de 5.000 pre
torianos, onde competiu em diversos jogos, dando consertos musicais, 
em várias cidades. Em Olímpia tomou parte em todos os concursos 
(corridas, musicais, lutas e poesia). Nas corridas de carros, guiando 
uma quádriaga. caiu, ante um imenso público, sendo quase esmagado, 

(Concluí na página 60) 
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Direção de WALTER SPALDING 

LIVROS - LIVROS - LIVROS - LIVROS 

OUTRAS RUINAS - Crônica e poesias de Rosário Congro, de 
Três Lagoas, Estado de Mato Grosso. - O autor que pertence à Aca
demia de Letras e ao Instituto Histórico de Mato Grosso, é deveras in
telectual de mérito. 

Suas crônicas são modelares e seus poemas encantadores pelo esti
lo, sentimento e realismo. 

Há, nessa obra que foi editada por SARAIVA S.A., de São Paulo, 

páginas de liteartura impressionista e, entre umas e outras, belos poe

mas como o soneto "No Pantanal", "Rua da Memória", "Vento Sul" 

entre outros. O Sr. Rosário Congro com esta edição de "Outras Ruinas" 

inscreveu-se entre os grandes intelectuais da terra de Rondon. 

VIDA BOÊMIA DE PAULA NEI - Em 1944 o Sr. Raimundo d . 

Menezes lançou a la. edição de "A vida boêmia de Paula Nej" que : 

LIVRAR.IA MARTINS EDITORA acaba de lançar em 3a. edi~ão. Em 

1950 o sr. Ciro Vieira da Cunha apresentava através da "Coleção Sa

raiva": "No tempo de Paula Nei" que, como a obra do sr. R. de Me

nezes alcançou êxito enorme. 

O sr. Raimundo de Menezes é, dentre nossos escritores, o maior 

bisbilhoteiro da vida pública e privada dos intelectuais e homens do 

passado. E sabe escrever, e sabe aproveitar as deixas e oportunidades . 

Sua bibliografia é preciosa manancial indispensável ao hstoriador que 

queira cumprir o dever, indo além do simples relato cronológico_ entran

do pelo sociológico. Senão vejamos: "Emilio de Menezes, o último 

boêmio'', "Guimarães Passos e sua época boêmia", "Escritores na In

timidade", "Romances que não foram escritos", "Aluízio Azevedo, uma 

vida de romance", e, além desta esplêndida biografia de Paula Nei que 

a LIVRARIA MARTINS acaba de lançar, publicou "Perfis da Moderna 

Literatura Brasileira", "Aconteceu no velho São Paulo", e "Crimes e 

Criminosos célebres". 
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LITERATURA 

DO livro de RAIMUNDO MENEZES, 
A VIDA BOÊMIA DE PAULA NEI: 

EXA MES FA MOSOS 
Por diversas circunstâncias, no fim de cada ano de estudo na Fa

culdade de Medicina, por ocasião dos exames, Paula Nei se fazia medío
cre. Revelava-se mau estudante. Contudo "seus exames passaram à 
fama, pelas respostas com que Paula Nei se desapertava. Recordemo~ 

alguns episódios, que nos foram relatados por contemporâneos seus. 

RESPOSTA EXATA 

Já cansado de o interrogar, de uma feita, sem contudo obter res
pl}Stas satisfatórias, determinado mestre inquiriu, no intuito de salvá-lo : 

- Diga, ao ,menos, Sr Nei, quantos ossos tem o crânio de um homem ? 
O examinando sentiu-se atrapalhado por uns instantes, mas saiu-se 

com esta: 
- Não me recordo, professor ... Mas tenho-os todos aqui na cabeça.~ .. 

PROVA DE ANATOMIA 

Boutra feita, submetia-se êle à prova de anatomia, e o professor, para 
fazer espírito, prop0s o seguinte : 

- Sr Nei, vou fazer a primeira pergunta e, se o sr. responder, 
não lhe farei segunda, dando-me por satisfeito : 

- Quantos fios de cabelo tem o sr. ? - indagou. 
Nei fanziu a testa e, logo com firmeza: 
- Duzentos e sessPnta e cinco mil,oitocentos e noventa e quatro ... 
O lente. querendo embaraçá-lo, perguntou ainda: 
- Mas como chegou o sr. a esta conclusão ? 
- Caro professor, não se esqueça que o sr. garantiu que só faria 

uma pergunta. Trato é trato ! 
E Nei foi aprovado simplesmente. 

NAUFRÁGIO DA INTELIG:thNCIA? 

Uma das pllhérias vividas por Paula Nei, quando acadêmico de Me
dicina, é a seguinte : certa ocasião, viu-se abordado com um ponto di
fícil. em prova parcial, e que não era do número dos poucos em que 
estava mais ou menos preparado. Como era natural, o lente facultou
lhe o direito de escolha: exposição ou argüição. Nei optou pelo pri
meiro. E, fraco que estava na matéria, começou por fantasiar um ponC'o 
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para preencher o tempo e ver se poderia sair-se bem da difícil "enta 
ladela". Verbo fácil, dicção invejável começou : 
losos da ciência humana, às vêzes, as 'mais lúcidas 
batem e vão ao fundo ... " 

"Nos mares proce
inteligências se de-

O Visconde de Sabóia, seu lente 
estudante queria fazer literatura, 

e como êle cearense, vendo que o 
interrompeu-lhe o fio da tirada 

com êste aparte : 
- Oh! sr. Nei , já que quer fazer uma dissertação literária extra

ponto, falando sôbre coisas aáreas, faça-me o favor de dizer , se a inte
ligência naufraga, que será da ignorância ? 

Rápido como um relâmpago, o acadêmico interpelado fulminou o 
professor com a seguinte resposta a queima-roupa : 

- "ESSA BólA", SENHOR VISCONDE 1 
Uma bomba que explodisse aos pés do lente não o teria deixado 

tão contrafeito e sem graça. 

EXAMES DE CIRURGIA 

Num exame de cirurgia, o ponto sorteado foi sôbre Trepanação. 

Que é trepanação ? - perguntou o examinador para parte teórica . 

É o corte praticado com o trépano, em qualquer parte óssea , 

notadamente nos ossos do crâneo - respondeu Nei. 

· - Muito bem ! conti nuou o professor . - Mas, diga-me agora : 

.qual o seu primeiro cuidado para iniciar uma trepanação no crâneo 

de um paciente ? 

- Rasgo-lhe o couro cabeludo ! . . . res_pondeu prontamente o ex a

minado . 

Não senhor! Não é isso o que se faz pr imeiramente ... an

tes de t udo ... 

Ah ! continuou Nei, batendo com a mão na testa. - Faço 

a assepsia do couro cabeludo . 

11<>s como ? - indagou ·o professor. 

Com sublimado ou outro antessép'tico, depois de lavá-lo con

venientemente . 

- Mas, antes disso ! . . insistiu OP!Ofessor. - Antes disso, o 

senhor d ;::: ve ter o cuidado de raspar o couro cabeludo do paciente 

com uma navalha ! ... 
- l\'ão senhor ! - exclamou Paula Nei, de dedo em ris+e. - O 

professor não tem razão ! . . . 

Como? - indagou o examinador, ruborizado. 

- Sim senhor! .. . No P1eu caso '1ão era necessár io êsse prepar ati

vo . .. P ois eu tenho em mente .im paciente calvo como uma bola de bilhar. 
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Mostra de !lrle Folclórica 
O Museu Júlio de Castilhos cumpriu com uma de suas mais 

nobres, finalidades, abrigando a "Mostra de Arte Regional e Fol
clórica" que realizou a Associação Sul-Riogrande de Cultura e 
dórica" que realizou a Associação Sul-Riograndense de Cultura e 
Tradições, fundada em 30 de março dêste ano e que já promoveu 

· diversas manifestações no sentido de preservar o bom nome do 
movimento evocador do passado da terra gaúcha. 

O catálogo da exposição revelou de imediato o alto padrão 
artístico do material e talento, a imaginação e o espírito dos res
pectivos autores, prontos para ocuparem um lugar de destaque 
na história das artes plásticas da província . 

O único estrangeiro do grupo foi o Adolfo Bernhauser, um 
suiço apaixonado pelos motivos regionais riograndenses, como se 
viu de suas J 3 esculturas das quais apenas uma não é de tema 
gaúchesco . 

Paulo Carneiro, nascido em Pôrto Alegre (1928), expôs 6 
trabalhos de pinturas; Luiz Hyarup, (1931 do Rio de Janeiro, 
mais de 26 trabalhos de pinturas e desenho; José Claudio Nou
a·nes, nascido em Cachoeira (1930), 23 desenhos; José Endres 
de Azevedo. nascido em Pôrto Alegre (1928), 20 desenhos; Joa
quim da Fonseca, nascido em Pôrto Alegre, 2 gravuras; Paulo 
Ruschel, nascido em Passo Fundo, 8 trabalhos de cerâmica; 
Aglaé Machado, nascida em Santa Maria, 9 trabalhos; Maria 
Helena Corrêa da Silva, nascida em Cachoeira, 13 trabalhos de 
cerâmica. 

Os dez artistas expuseram 121 trabalhos, e com excessão 
de Aglaé Machado, cuja cerâmica é baseada no folclore baiano, 
ou Joaquim Fonseca, prefere coisas gerais, todos procuraram, 
com uma ou outra concessão, na paisagem, na vida, na história 
e nos costumes do Rio Grande o fundo, o conteúdo e a perspec
tiva principais de sua obra. 
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A exposição teve o apôio do Sr. Secretário de Educação e 

Cultura, Dr. Ariosto Jaeger, e está assim de parabens a Asso

ciação Sul-Riograndense de Cultura e Tradições, Presidida pe

lo Prof. Walter Spalding. 

Não termino estas palavras sem fazer justiça ao principal 

an~mador da :Mostra, Luiz Hyarup, que é um artista original e 

brilhante, agora exercendo, com talento, as funções de conser

vador do Museu Júlio de Castilhos. 

DANTE DE LAYTANO 
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Apontamentos de 
Psicologia Militar 

a) - Generalidades históricas 

Os antigos, mesmo os gregos , 
rccem libertos do pensamento má
gico costumavam misturar ciência 
e filosofia Êles, de um modo ge
ral, desconheciam a distinção en
tre 0 emoírico e o lógico. Ora a
r: e lavam -para construções lógicas. 
ora baseavam suas observações e 
pesquisas em métodos empíricos. 
Nessa ordem de desenvolvimento a 
Psicologia, como alías quase tôdas 
as ciências, nasceu dentro da filo 
sofia especulativa. Por isso seus 
começos foram impregnados de 
conceitos metafísicos, especulativa, 
comprensiva-explicativa, mas sem 
nenhuma aplicação prática e utili
tária. 

Segundo eminentes psícologos 
a filosofia moderna encarando o 
nroblema passou a discutí-lo e alon
gou-se cm discussões. Alguns filó
sofos de valor, como B. Russel, 
passaram a condenar o excesso de 
psicologismo que, segundo êle, es
taria abservendo e destruindo a 
própria filosofia. Enquanto porém, 
os fiJosofos tem dúvidas se póde 
a Psicologia estabelecer leis válidas 
mira os fatos da consciência a Psi
co iogi_a avança e reune tantos e 
tão valiosos dados de natureza es
pcrimenta1 que passou a envolver, 
na ::itualidade, tôdas as atividades 
1, ·manas que. de uma maneira ou 
de outra se valem do auxílio e 
'.!; ida cta Psicologia Aplicada (Psi
r0loç'a) 

A filosofia moderna parece ter 
se encolhido. Enuncia, apenas, a 
0x'stf-:,_cia de um paralelismo. psí
cofísico. Poder-se-ia supor, diz 
:n:.nri Piei on, que foi entre os mé
cl;cos e depois entre os naturalis
, !s que a Psicologia a principio se 
des ·nvn1veu como ciência. "Mas 
frso não é exato. Na verdade a 
Psicologia '~xperimental nasceu da 
Física. Foi nos pesquisadores a-

Cap Dainson GOMES DA SILVA 

costumados as exigências do mé
todo cientifico que a experimen
tação se estendeu dos fenômenos 
ex:.ernos aos processos mentais ne
cessários ao conhecimento dêsses 
fenômenos. No entanto, os físicos 
acreditaram estudar processos fí
sicos, quando o que verificavam 
eram fenômenos psico-fisiológicos. 
que esses processos ainda mal 
conhecidos, produziam, pelo fato de 
desconhecerem as suas relações 
mutuas". 

Físicos de valor estudando fe
nômenos físicos, forneceram a ciên
cia dados valiósos que permitiram 
o nascimento e o desenvolvimento 
da Psicologia Experimental. 

Joseph Lauver (1.663-1.716) , o 
Cavalheiro o Arcy (1765). Ventrr
rini (1698) Bonguer e Helmeuholtz 
(1721-1894) estabeleceram, respecti
yamcn·Le, a possibilidade de uma 
dissociação auditiva dos hormônios; 
a avaliação da persistência de cer
tas impressões luminosas; a medida 
do campo v isual normal; "que a 
sensibilidade do olho é independe~
te da intensidade da luz" e, fi
nalmente o conjunto das descober
tas refer~ntes a visão e audição 
"on:.m sistematizadas, permitindo ao 
""ande sábio alemão Wundt criar, 
;-~almen~e. uma ciência -psicológica 
autônomo. Êste grande sábio, dis
cínnlo cio HelmenhoHz organizou 
nâ Universidade de Leipzig o pri
meiro laboratório de pesquisas psi
roló ·icJ.s (187'i). É muito justa
.-,,!"·1,e. co'1,id nmdo o pai d"! Psico-
lcgia Experimental. . 

A ~3rtir de \~Tundt a pesquisa 
rsicológica se espalha por todo .º 
•n1·"do graças aos esforços de fi
lósofos, psiquiatr'ls e psicólogos. 
Crian-se laboratórios, -l'undam-se pu
blicações periadicas, cresce a mas
sa de trabalhos. 

b) CONCEITO 
A Psicologia Aplicada, Psicolo-
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gü Experimental ou Psicotécnica 
que quer dizer a mesma coisa, po
de-se definir como o conjunto dos 
conhecimentos devidamente · sis'te
matizados relativos a vida mental 
(fenômenos da consciência) e a 
conduta e o comportamento do 
ho.1:em. 

Geralmente os compêndios de 
Psicologia dividem esta ciência em 
dois grandes grupos, como de resto 
acontece com todas as ciências. 
Ha, pois, de um lado, uma psicolo
gia pura ou teórica que procura 
compreender e explicar os fenôme
nos e uma psícologia prática ou 
aplicada, cujo objetivo é ajudar, de 
uma maneira ou de ou'tra. o homem 
ou os organismos sociais a resolver 
os seus problemas. Existe, eviden
temente, uma grande inter relação 
entre estas duas divisões da Psico
logia . A Psicologia teórica abre o 
caminho, ilumina o capo, rangan
do pc!'spectivas a psicologia aplica
da que por sua vez, colhendo da
dos experimentalmente, vivendo a 
realidade corrente, reforça e forti
fic'.! a psicologia pura. 

O camoo da Psiéqlogia Aplicada 
<Psicotécnica) é variado e vasto. 
Ela intervem nos mais variados se
tores da atividade humana. A Es
cn1 Z! o Trabalho, a Medicina, a Jus
tiça. o Exército . a Polícia, etc .. 
todas essas estruturas sociais de
P"'"'dem e se valem da colaboração 
da Psicologia Aplicada. 

A Psicologia Militar, como diz 
Mira Y LopPz, pode ser definida 
"como o ré'mo ou parte da Psico1o 
gia Aplicada qu<> -intenta utilizar 
todos os recursos atuais da ·técnic2 
"sicógica para conseguir o melhor 
rE'"'.dimento possível em todos n. 
escalões ou graus da atividade mi
litar-. tanto em tempo de paz como 
em tempo de guerra". 

Como vemos a Psicologia Mi
li' 'lr tem substancialmente uma ba
se dinâmica, prática e utilitária. 
Mas, se quisermos aprofundar al
giuns aspectos desse ramo da P si
cologia se impõe que estudemos a 
personalidade do homem que quer 
ser soldado e o meio ou o campo 
onde esse homem vai mover-se, 
-iensar e atuar. 

c) A PERSONALIDADE 
O vocábulo acima, utilizado por 

cientistas, sábios, romancistas e ho
mens do povo, que se não significa 
nada. tão deturpado tem sido n ,, 
atualidade. Praticamente cada teo
ria óu sistema que ver-se 'tema so
cial estabelece uma definição. uma 
interpretação para esse tão debatido 
problema: O que é o homem? 

O sábio americano do norte 
Allport em livro especialmente es
crito sôbre o assunto enumerou e 
comentou mais de 50 definições de 
personalidade. Esse assunto, como 
vemos, é muito controvertido. No 
entanto a psicologia moderna, mer
cê do desenvolvimento da fisiolo
gia, biogenética e antropologia j á 
estab eleceu determinados princípios 
válidos para uma aceitável defini
ção da psicologia humana. Deve
mos considerar. inicialmente. para 
•1ma boa conceituação de persona
lid::ide, que o homem não está for
m'.ldo por um conjunto de estrutu
ras ou sistemas, uns físicos outros 
1vi0n1·ais, que somados mecânica
m,-,·1+p nos venha dar uma síntese 
h<>rmoniosa e funcional. Ao contrá
rio. a ciência moderna nos asse
gura que o ser humano é uma uni
rhde ou totalidade funcional, di
''imi,,a. int0<rrada por completo. 

O indiv>d1rn quando· rea!!e Pm 
r '"e dP um estímulo o :faz "com o 
rorpo toflo" . tal é a nerfei'ta in
f('radío funcional do organismo e . 
m011t<' human'l. O hom<>m sómente 
oode s .,. encaracto r lobalmente, co-

') um • 10. Daí o nascimento e 
n w•r igin0c::o progrpc::so da chama
da ,.,.,,.,dícina psico-somática nos 
países adiantados. 

Allport a que nos referimos 
acima, define personalidade '"como 
a organização dinâmica dos siste
m:ois psicofísicos que determinam 
o ajustamento do homem ao am
biente." 

Antes de encerrar êste brevis
sirno comentário sôbre a personali
dede humana desejamos, transcre
vendo Mira, dizer que "desapa
receu a barreira entre o físico e 
o psiquismo; do ponto de vista fun
cional, ante um estímulo físico, não 
é o corpo que reage e, ante um e .. 
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tímulo psíquico, não é a alma que 
responde, senão que, em ambos os 
casos. é o organismo em sua tota 
dade, ou seja a pessoa quem dará 
a resposta. A pessoa é uma só, in
teira e indivisa e, como tal. deve 
ser estudada e compreendida pela 
ciência. 

d) O CLIMA ESPIRITUAL DA 
CASERNA 

Êste estudo não podia deixar 
de focalizar, ainda que a vôo de 
pássaro, o ambiente aonde vai vi
ver, trabalhar e lutar o homem que 
abraçou a profissão militar. Estu
darer.10S. pois, a seguir, alguns as
pectos e fatores que condicionam a 
vida no meio castrense. 

A diferença básica entre um 
ag1omerado de civis e um agrupa
m0nto militar é, indubítavelmen
+e. a organizacão e a disciplina com 
f··ndflrnen·to na hierarquia. 

A organização rrada mais é do 
011e 11m conjunto de elementos que 
concorrem para um mesmo fim. 
A oritanização, detE>rminando a ca
_,,, 11m o c;pu lugar certo dentro 
cfa est"utura do complexo mecanis
mo milihr restringe e limita, por 
ric:o,im élizer o campo de ativida
d<> ilos membros da cornoração. A 
rlis~iplina, por outro lado. consiste 
no c0njunto dP princípios leis, nor
mas. r<><'ulamentos que regem a o 
<;'.2.nizacão militar. É, segundo o~ 
~nlarnéntos franceses, o "o esprito 
rl.0 rliscinlina a maior fôrça do~ 
ev.ércitos." O cumprimento e exe
cucifo drssas normas se faz através 
do, éleve1 que é alimentado e forti
fica"o pelo Pspírito milit ar. O. ec:
nírito militar é mais do que uma 
fôrca: "é um fluido misterioso que 
imDul,;iona os homens e os impéle 
ao cumprimento do dever". 

Envolvendo o meio miiltar, co
rno uma condição esssencial da sua 
rrópria vida, existe a honra mili
tar. "A honra é a consciência, 
mas a consciência exaltada. É 
respeito a si mesmo e a beleza da 
vida. A honra é o pudor viril." 
Conde> de Vígny. 

Outro elemento diferencial en
tre o mundo civil e militar é o 
r"nresentado pelo uniforme, pelas 

il1sígnias e pelas bandeiras que con
corem para que os homens desen
volvam o decoro, cultivem a apre
sentação pessoal e manifestem as 
formas exteriores de respeito. 

A camaradagem militar e o es
pírito de corpo, elementos insepa
ráveis do clima moral que impregm: 
os quarteis, é natural em quem de
ve cumprir deveres iguais. obede
cer a uma mesma disciplina, veste 
a mesma farda e está sujeito a 
vicissitudes e sacrifícios idênticos. 

A conduta em um sentido am
plo é a forma de proceder e atuar 
do homem. É ela materializad.8 
atrnvés das reações do individl'.o 
aos estímulos oriundos do meio 
,.,nbiente. Mas, a conduta encara
da do ponto de vista militar~ deve 
estar sujeita a um alto padrao ~e 
!'10ralidade uma vez que o me1° 
r<istrense, como acabamos de V"'' 

está envolto e impregnado PP1
r 

mais altos valores morais. Ha, me' 
~o. qualauer roisa de religioso no 
P<;nír!to d2 urofissão milita~, .u~a 
,.~- aue verific;:imos a existencia' 
rl ~ t'ín - izrandes "lementos de cara
ter 1.,,,n,...,1 (' místico pfmetrando · 
p-n;ri"n militar. Alguém já com
nnron o quartel a um templo on~ -
n drver <' o srrvir é a norma e a lei 

.,, - A ADAPTACÃO DO 
B0'VíE1\lf A0 QUARTEL 
/\ Ad,,nt;;ir.ão se node dPfinir 

crmn um ·•rncesso dinâmico de a
"""""r1a,.'ío <lo horr"'m a novas co:1-
rlicões de vida. Em um sentido 
:'--,,.,lo ::>'>lic:ir-sP a mesma denifi
rtic?n a todos nc; seres vivos. Adap
tar-se ou perecer. eis a alter11ativ.., 
""" noc; imr>Õe a teoria darviniana. 
M"'s o nrocesso adptat·vo do ho
mom difr.rente dos animais deve 
~r.r exriminado Por um dunlo as
pPcto: ..,dan'tação física e adpata
r"in nsícmic~: pois. assim como exis
+,,m m"'ranismos fisiológicos de a
dautadí.o das funções orgânicas as 
conr'\kõc:; do meio físico; assim, 
também, o processo de adaptação 
psirolóiz\ca põe em movimento uma 
serie de funções mentais para co
modacões ao clima espiritual exis
tente ·no meio social. Muito mais 
fácil parece ser o mecanismo de 
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adaptação fisiológico, o mesmo no 
entanto não acontece com a adapta
ção psicológica dada as condições 
pec1 .. !l iares do meio social militar. 
Em 2lguns casos ressalta aos olhos 
a inaptação outras vezes, porem, 
mais frequentemente, nem olhos 
experimentados podem verificar es
se fenômeno, porque o individuo, 
por necessidade econômica ou vi
t p 1. aparenta e simula adaptar-se. 
Nesse caso vive o individuo um 
drama íntimo, uma problemática 
nsicológica. "Esse fenômeno é mais 
frequente e comum, quando fôr a 
exigência que lhe impõe o meio". 

Depende do meio social de on
dP procedem. o problema de adapla
cão de novo soldado é mais ou me
nos fificil. Isso dPve ser bastaRte 
ronsiderado principalmente em re
laçã0 aos homens que se des'tinam 
ao oficialato. 

Apezar das enormes reservas 
de energ-ias que todo o homem pos
s·1e é importante que o candidato 
a caserna seja preparado cuidado
samen'te tanto moral como fisica
mente para pôr-se em condições 
de· enfrentar os árduos deveres que 
a p~ofissão impõe. É, também. in
dispensável atender as aptidões e 
nreferências dos homens para a 
diminuição dos nefastos desajusta
mentos e para se ob'ter um maior 
rendimento profissional. 

Para facilitar o processo de 
ainst<Jmento do homem ao meio 
niilitar é fundamental convence
k>. através de uma instrução mi
nistrada 1·acionalmente e através 
de um trabalho psícologicamente 
orientado, de que êle não poderá 
nunca opor-se ao ambiente, luta·r 
contra ele subordina-lo, enfim, a 
sua vontade e aos seus desejos; 
mas, sim, que deverá renunciar 
muitas vezes para com êle se iden
tificar. É mister que as asperesas 
e o acessório da personalidade do 
novo soldado seja limado e poda
do afim de que êle possa ajustar
se perfeitamen'te ao ambiente. Dai 
o valor extraordinário da Ordem 
Unida, da Educação Física e da 
Educação Moral. 

f) SELEÇÃO .E CLASSIFI
ÇÃO PROFISSIONAL 

Aceita a tese que as corpora
ções militares constituem uma or
ganização perfei'tamente estrutura
das com base na disciplina e no de
'v er e que, por isso mesmo, desen
volveu um clima espiritual e mo
ral próprio, é evidente que nem 
todos os individuos estão em con
dições de penetrar e servir dentro 
das corporações militares. É indis
pensável portanto, que Slt realize 
uma rigorosa seleção para impedir 
oue os indivíduos deficitários. quer 
fÍsica ou mentalmente, venham in
r:rressar nas aludidas corporações, 
~onsumindo beru; econômicos do 
Estado, embaraçando a disciplina, 
quebrando a unidade moral da cor
poração, criando enfim P.roblem~s 
de tôda ordem. Alem disso. nao 
sómente os homens devem ser se
lecionados como tambem, classifi
cados e o~ientados de acôrdo com 
as suas aptidões e vocação para 
uma das diversas especialidades 
que integra o complexo mecanis
mo das corporações militares. 

Antes no entanto, de estudar
mos esta ' questão é conveniênte 
conceituarmos alguns termos para 
melhor comprensão do problem3:. 

A splecão profissional é a't~1-
huição da Psicotécnica. Ela cons1~
te em escolher os homens que mais 
convenhsm, pela constituição psí
rosifica •e outros valores de ordem 
cultural, moral, social, etc., a exe
rucão de determinado trabalho. A 
;ekcão está, pois, · essencialmente 
r0larionada com o interesse da 
empresa ou organismo social que 
procede ao recrutamento do pes
soal. A utilidade da seleção pro
fissional não é mais discutida a'tu
almente, quer nas empresas indus
triais quer nos orgãos de serviço 
público. Com referência ao meio 
industria] podemos estabelecer uma 
eauação : Seleção - aumento de 
lu-ero- líquido. 

A classificação ou orientação 
profissional consiste n::i escolha. do 
gênero de trabalho mais convemen
te as aptidões e vocação de ~ad.a 

• individuo. Ela atende ao prmc1-
oio: The right man in the place. 
· Também, nesse caso, pode-se 
estabelecer a igualdade acima pro
posta. As 'técnicas utilizadas para 
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a seleção são mais simples e mui
to mais precisas do que as empre
gadas na orientação profissional. 
Pois, no primeiro caso, "o proble
ma é muito mais delimitado e aten
de ao caso· de um determinado tra
balho, cujas condições e modo de 
execução estão bem estabelecidas. 

Podemos conceituar vocação 
como as tendências e impulsos de 
ordem afetiva (geralmente) que 
conduzem o homem a abraçar com 
determinação uma carreira. Esse 
veículo, originado do latim "voca
tio" significa, stritu sensu, chama
do para um determinado destino, 
voz interior que nos reclama." 

Assim, temos, que vocação é 
desejo, motivação, tendência. Mas, 
nem sempre a vocação do indivi
duo é coincidência com as disposi
ções psícofísicas. com a sua capa
cidade, com os instrumentos e ha
bilidades de que dispõe constitu
cionalmente. Muitas vezes ha cho
que e contradição en'tre a vocação 
e as aptidões do individuo. E, is
so é , quasi sempre, causa de trans
tornos psicológicos e neurose. A 
psicologia resolve o problema. nes
se caso orientando o jovem para 
a profissão para o qual êle tem, 
realmente, aptidões e e aconse
lhando a prática da atividade pa
ra a qual êle tem inclinação ou 
vocação, como um hobby! uma d!s
tinção, um esporte . Assim, o Jo
vem que deseja ardentemente ser 
piloto comercial ou. :rpilitar, m~s 
que não tem as aptidoes requeri-
das, pode ser orientado para o ae
r eomodelismo ou, mesmo. a aereo 
clubs para praticar a aviação co
mo esporte e distinção . 

A vocação não é inata, nem 
imutavel ou fixa . Ela pode variar 
e modificar-se, pois depende de 
muitos fatores externos (exóge
nos) . O mesmo porem, não acon
tece com as aptidões de cada um. 
Estas condicionadas por un'la sé-
rie de fatores heredi'tários, tais co
mo: a constituição biofísica. o 
temperamento . etc. As aptidões 
podem ser desenvolvidas, exercita-
das ou, pelo contrário, enfraqueci-
das; mas, no fundamental, são 
imutaveis . 

O primeiro problema que se 

impõe a qualquer centro ou sec
ção de recrutamento militar ou po
licial militar se resume, essencial
men'te, em selecionar da massa he
terogena e complexa que se apre
senta para o serviço militar os 
elementos que melhor atendam as 
peculiaridades e características do 
serviço policial militar. Trata-se 
de escolher os que possuam me
lhores qualidades e aptidões para 
o desempenho da função de solda
do. O segundo problema, não me

_ nos importante que o primeiro, 
consiste em destinar esses homens 
já selecionados .para as funções e 
especialidades mais condizentes com 
as suas vocações e aptidões. 

Para o procedimento racional 
da seleção profissional é essencial 
levar-se em conta os seguintes fa
tores que condicionam o rendimen
to profissional : 

a) Aptidões ou disposições psi
cofísicas adequadas para o serviço 
policial militar; 

b) Vocação, atitude mental e 
propósitos pessoais adequados; ' 

c) Conhecimentos a altura das 
necessidades da função que irá 
desempenhar. 

Entre os fa'tores que condi
cionam a seleção psicotécnica é 
fundamental e básico o seguinte : 

A - Quanto ao material hu
mano disponível : 

a) População masculina em 
idade militar; 

b) Estado sanitári dos pais; 
c) Características raciais; 
d) Grau de cultura do povo. 
B - Quanto as necessidades 

da corporação : 
a) Efetivo desejado; 
b) Coeficiênte de pressão po-

lítica; 
c) Indice de criminalidade; 
d) Necessidades militares; 
e) Necessidades sociais (papel 

educativo do policial mi
litar). 

A seleção profissional está su
bordinada a seguinte equação : 

Quantidade de candidatos 
Quantidade de Homens neces-
sários 

(Continua na página 56) 
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HISTÓRICO 

A História demonstra que desde 
os primórdios da civilização que 
o homem sentiu a necessidade de 
viver em grupos, motivado pela 
cooperação mútua, assim como, tam
bém a necessidade de ter alguém, 
escolhido entre êles que os condu
zissem. (Princípios de eleições li
vres). 

Vemos, hoje, que a divisão po
lítica administrativa das nações obe
decendo a um mesmo plano - Mu
a: finalidade de adotar as socieda
des humanas das várias espécies 
des humanas da s várias espécies 
e tamanhos, por meios da arte e 
da ciência política, de um govêrno 
justo e de uma administração boa 
e eficiênte dos negócios públicos". 

Partindo dêste princípio foi que 
no decorrer da guerra de 1.914/ 
1. 918, o mundo notou a necessidade 
de possuir uma instituição de cara
ter :nternacional. 

Quando da Conferência da Paz, 
o ex-Presidente do USA, Woodrow 
Wilson apresentou o célebre "Qua
torze Princípio", baseado no qual 
foi celebrado o Armistício de 1. 918, 
e, no décimo quarto dêsses prin
cípios. declarou que "se devia for
mar uma associação geral das na
ções, de conformidade com ajustes 
especificados". 

Nota-se que a necessidade de 
uma maior compreensão entre os 
povos, faz-se sentir dêsde muito. 

No ano de 1.919. em Versa
lhes quando 53 nações (no princí
pio) mais tarde 58, e num TRA
TADO se comprometeram a "pro
mover a cooperação internacional e 
conservar a paz do mundo", "assu
mindo a obrigação de nunca recor-

li 

2º Tein Esmeraldo Fon5eca Filho 

rerem a guerra; mantendo relações 
leais, justas e honrosas entre as 
nações; aceitando firmemente o di
reito internacional como regra de 
conduta dos govêrnos; observando 
a justiça e um escrupuloso respeito 
aos 'tratados, nas relações mútuas 
dos Estados". 

Com estas observações, naque
le ano surgiu a chamada LIGA DAS 
NAÇÕES. Nos 10 primeiros anos 
foi de um respeito e compreensão 
feliz, todos cooperavam para o seu 
maior desenvolvimento. 

No ano de 1. 931, começàram as 
desavenças entres os po-.ros. A Liga 
das Nações, foi impotente para,, 
com os seus árbitros, evitar que cer
tas nações disputassem trágicos di
reitos. 

A. Itália. lança-se sobre a in
defesa Abissínia - a Mandechu
ria é agredida pelo Japão . - a 
Alemanha contra a Tchecoslová
quia. e outros caso - da mesma 
gravidade, de disputa entre nações. 

A Liga das Nações. não con
teve a ância de poder - 'l"" aquê
le período assolava o UnivPrso, mas 
na verdade o que fracaEsOu foi a 
total descrença do homem sobre 
o direito alheio e a falta de fideli
dade da palavra empenhada. 

E ·enquanto perdurar tais ati
tudes' o mundo não poderá, de ma
neira alguma, progredir para o bem 
da humanidade. 

"Mas, se faliu a Liga, não fa
liu a idéia da Liga". 

Com início da 2a. grande guer
ra, quasi todos os tratados foram 
violados e que, abaixo de Deus, 
nada havia que fizesse serenar essa 
atitude de desrespeito aos Direi
tos dos povos . 
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As manchetes dos jornais da é
poca só falavam que a guerra era 
inevitável, e como de fato. mais 
tarde aconteceu. Daí, por diante 
foi uma verdadeira calamidade -
nação invadindo nação; distruição 
completa de cidade; atrucidamentos 
desrespeitos com os prisioneiros de 
guerra, afundamento de návios ài
fim tudo era inoperante parà so
frenar estas barbaridades . 

Poucas foram as nações que se 
conservaram neutras. 

Mas, apezar de tudo, ainda, so
brevivia o espírito de uma fôrça u 
nificador a como o firme prapósito 
de eregirem um organismo mundial 
de acatamento à DEMOCRACIA. 
Com bastante altruismo, devota
mento aos deveres cívicos mundiais, 
instalou-se no dia 24 de Outubro 
de 1. 945, a ORGANIÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDADES . 

A ONU 

Para os brasileiros quando ou
vem falar da ONU, de imediato li
gam um nome nosso conhecido, 
principalmente no Rio Grande do 
Sul, de onde é filho - OSVALDO 
ARANHA - e, como homenagem a 
data de 24 de outubro dia em 
que 82 nações do mundo, come
moram a criação da ORGANI
ZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 
dou início a es'te modesto trabalho 
com o parecer do ilustre diploma
ta patrício. que eleito e reeleito 
Presidente na Egrégia Assembléia 
Geral da ONU, pelo cabedal de 
conhecimentos em assuntos interna
cionais, suas palavras encontram o 
éco almejado : "A ONU nasceu na 
guerra para orientar e consolidar a 
paz. Nasceu num mundo doente 
para dar saúde ao mundo. É uma 
nova ordem que se quer impor a 
uma velha desordem na vida dos 
povos. É uma idéia eterna que nas
ceu do pensamento do primeiro 
homem de boa vontade e só pode
rá desaparecer com a vida mes
ma dos povos. 

Acredito cada vez mais na 
ONU. Sem ela já 'teríamos a guerra 
e com ela, sàmente com ela, pode
remos, ainda, chegar à paz". 

No parecer. também, do não 

menos ilustre representante Filipi
no, de reconhecido valor intelectual, 
Dr Carlos P. Romulo, expressou
se da seguinte maneira: "As Na
ções Unidas· é uma organização na 
aual os dois mundos mantem con
tato diplomático e político diário, 
o que por si só uma fôrça em fa
vor da paz. Destrua-se a ONU e 
se terá fei'to voar ares uma bar
reira que já impediu se propagas
sem auatro guerras". 

C~mo demonstram os conceitos 
acima, tem a ONU para os povos 
uma fidelidade infinitamente gran
diosa . 

No último conflito mundial em 
que quase todas as Nações eram 
beligerantes. foi verificado "que to
dos os esforços humanos e toda a 
ajuda científica concebivel se con
sagrava à destruição da vida, da 
riqueza e dos ir reparáveis 'tesouros 
do passado, erigindo o ódio, o me
do a ambição, a inveja e sentimen
to~ semelhantes em motivo gerais 
da conduta humana", daí a n~ces
~idade de unificar os países para 
a paz. . 

A idéia , propriamente dita, da 
criação da ONU. não tem autor, pois 
surgiu das necessidades nos perío
dos d e duas grandes guerra. 
(1.914/1.918 - 2a. grande guerra 
1 . 939/1. 945) . Como todas as gran
des obras da humanidade. a ONU 
nasceu, com o propósito de ameni
zar os po,·os cont ra ao~ horrores da 
i:ruerra e a "reconstrução após 
guerra". 

Em 1 . 944. em Dumbarton Oaks. 
representantes de vários Est::!::".Os, 
estudaram e aprovaram o projeto 
da Criação da ONU, com o obje
tivo de "manter a paz e a segu
rança internacional, desenvolver as 
relações fraternais entre nações, 
recorrer à cooperação internacional 
para a solução dos problemas eco
nômicos, sociais e outros, e criar um 
organismo central para a realiza

. ção desses fins comuns". 
Em 1. 945, em SÃO FRANCIS

CO da Califórnia USA, foi realiza
do ~m CONGRESSO no qual parti
ciparam personagens de reconheci
da honorabilidade, t a i s c o m o 
ROOSEVELT - CHURCHIL 
STALIN, a fim de assentarem os 
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alicerceres dessa monumental obra 
a serviço comum da coletividade . 
Dessa feità. foi aprovada a CARTA 
das N. U, com 19 capítulos e 11 ar
tigos. que estabelecem a Constitui
ção desse orgão de fé mundial . 
Igualmente, foi elaborado o SÍM
BOLO das N. U, com o segu inte 
significado : "sugere a unidade e 
interdependência universal dos po
vos do mundo". (25 de abril de 
1. 945). 

Em 1. 9~6. janeiro, em L ondres, 
reuniu-se representantes de 51 Na 
ções para assistir em a realização de 
sua primeira Assembléia Geral e 
eleito o primeiro Secretário Geral 
da ONU. 

A ONU é um organismo que 
trata em diversos modos o bem es
tar dos novos e se sub-divide, em 
vários setores, a saber : Assem
bléia Geral, o poder máximo, 
Conselho Ecônomico e Social, Se
cretariado Côrte Internacional' de 
Justiça Conselho de Navegação. 
estes ainda, se sub-dividem em 
Agência. Comité e Comissões, que 
a em mais direito, espalhados pe
lo mundo. 

REALIZAÇÕES 
Pelos diferentes Conselhos da 

ONU, nota-se a grande ativ~dade e 
nos diferentes setores da vida hu
mana. 

.Nos países sub-nu'tridos a ONU, 
leva o conforto, cando assistência 
material, técnica, alimer.tar, educa
cional, médica e financeira, Dou 
como exemplo a Asia - In dia -
(Ceilão, P aquistão), onde o índi
ce de industria. agricultura e extra
ção de m inér ios, er a quase nulo, 
h oje. graças a ajuda da ONU, es
tão tendo vida própria e indepen 
dente. 

A ONU preocupa -se, por inter
médio da FISE, com a saúde e e
ducação das crianças, proporcionan
do inspeções m édicas, radiográficas, 
orien t ando-as em escolas, religião e 
costumes mais modernos, enfim 
dando melhor conforto . 

Nos países que sofrem os cas
tróficos efeitos da guerra, a recu
peração tem sido uma constante 
preocupação dos diferentes orglos 
da ONU, no sentido da volta normal 

das atividades e do progresso. 
Em alguns casos a ONU, aj u

dou diretamnete a promoção de no
,·os Estados como Israel - Indo
nésia -'- Líbia, evitou, também, 
m.:;.i.; de tinta casos internacionais 
entre países que estavam na imi
nência de se lançarem a guerra. 
exemulo: No Irã a presença de 
tropa~ Russas em seu território éra 
umn afronta - na Coréia, não foi 
com facilidade à ONU impedir uma 
guerra agressiva, com êsses dois 
casos está evidenciado a forma de 
trabalho estafante de pacificação. 

Obras de arte. literatura, expan
são cultural e artística, mais ain
da, - re:::olocação de ferugiadoss, 
apoios fin<mceiros etc. . . a tudo 
isso a ONU prC'ocupa-se procuran
do melhorar o padrão de vida com 
maior liberdade. 

Diverrns especialistas foram 
contratados <> dezenas de Estados 
foram beneficiados em seu campo 
particular de atividade no progra
ma da ONU de Auxílio Mútuo. 

PARTICIPACÃO DO BRASIL 
NA ONU 

O Br;i~il desde a creação da 
ONU,. que faz parte ativa na 
Assen;i.bléia Geral. tanto com, os 
seus r<'pr0sentan·•ps, como tambem. 
com fôrça armada. Muitos foram 
os projetos apresentados pelos bra
sileiros f' nPlo valor dos argumentos 
f', mais ainda. pela utilid~de que 
tiveram. semure foram aceitos em 
lugar do destaque e mesmo aprova
dos por unanimidade. 

Com a nadonazação do Canal 
de Suez. pelo govêrno do Egito, 
foi criada u:ma situação deveras mi
lindrosa para o mundo. e conse
quênté bloqueio. a navegação inter
nacional. ficou privada de por alí 
transitarem, o que acarr etar ia um 
grande disperdício de t empo e tor
naria m uito mais dispendiósa finan
ceiramente. Estava dessa m aneira, 
cri11 do m ais um caso de enver~adu
r a frái>,il pois as opiniões são diver
gentes e qualquer ato que não sa
t isfaça os interessados diretos no as
sunto poderá daí, surgir a defla
gração de um novo conflito arma-
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do. Por um lado está a Inglaterra 
e França, exigindo a desnacionali
zação do dito canal. Por outro o 
Egito, apoiado por nações que sim
patizam com a sua causa, há não 
ceder as pretenções dos outros e sim, 
defender a sua . Mais uma vez, es
tá demonstrado ao mundo o valor 
dessa Organização, que interferiu, 
a fim de serenar os animos que 
estavam bastantes exaltados, e com 
previsões incalculáveis e catastró-
ficas. 

Em Assembléia Geral, em Ses
são de Emergência, criou a Fôrça 
de Emergência das Nações Unidas, 
- UNEF -, que com tropas de 
países neutr os supervisionavam po
liciando a zona das hostilidades, 
até a solução final, desse rumoro
so caso do SUEZ . 

Com o Brasil. Canadá, Colom
bia, Dinamarca, Filandia, India, In
dochina, Normandia, Suécia, e Iu
guslavia, foi organizado um contin
gente de 6 . 000 volutários r epresen
t antes da · ONU, como Fôrça Poli
cial Internacional. 

Os ponots estratégicos do E
gito, ~m que foram centralizadas 
as trooas da UNEF - Gaza e Gol
fo de -Aguaba, a tropa sob coman
do do Maj Gen E. L. M . Burns 
e as operações são chefiadas pelo 
Ten Gen Wheeler. 

Com a volta do livre trânsito 
ao referido Canal, a 8 de abril 57, 
estava solucionado. em parte, o im
passe criado, com isso a tensão está 
mais moderaJ:i. 

O Brasil, Mais uma vez, alem 
das já citadas, provou a sua gran
de compreensão humanitária, no 
consêrto dos Estados membros da 
ONU. 

Na Hugria, após a revolução 
fracassada dos nacionalistas contra 
o regime vigente. o êxodo de re
volucionários e f amílias inteiras, 
que queriam fugir as represálias do 
govêrno de Kadar, foi grande . O 
país Jimit rófe não pode dar aco
modações a todos os refugiados . 
P or consequinte, fez um apelo as 
Nações Unidas, está por sua vez, 
solicitou aos países membros, o 
amparo daqueles que pediam asilo . 

Entres as nações que aceita-

ram Húngaros refugiados, está o 
Brasil. onde foram recebidos de 
braços abertos, com este gesto ti
picamente brasileiro, foi lavrado 
mais um tento por nosso ilustres 
representantes, pois os que aqui 
estão, sempre apoiaram e respeita
ram as suas decisões, como tam
bém, as emanadas daquele poder 
internacional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os problemas não terminam. 
pois enquanto houver sôbre a face 
da terra, a vaidade, a ganância a 
injustiça e, principalmente o de
seauilíbrio de direitos sôbre os 
povos, não poderá de maneira al
guma pensar-se na dissolução des
se Orgão, que é a ONU, que tem 
procurado por todos os meios le
gais. em debates livres, os impon
deráveis princípios de LIBERDA
DE IGUALDADE E FRATERNI
DADE. 

Segundo o Emérito Catedrático 
de Direito InternacionaJ. Público, 
DrLineu de Albuquerque Melo, 
quando de sua conferência na Fa
culdade de Direito de Pôrto Ale
gre, disse: "que a ONU no presen
te tem dois grande problemas. um 
é de origem pois na CARTA que 
é considerada uma constituição das 
Nações Unidas, um de seus pará
grafos permite o uso do VETO, 
pelo Conselho de Segurança ha
vendo com essa atitude uma desi
gualdade de direitos entre Na~.:;es. 
O outro problema é recente. com 
o advento das grandes descobertas 
no terreno científico e o lançamen
to do satélite artificial Russo, pro
duziu um desequilíbrio de FôRÇAS, 
pois nôs é sabido que um dos fato
r es da perseverança da PAZ é o 
equlíbrio de forças entre Estados." 

Existe, ainda, na, ONU um ou
tro problema quasi que permanen
te o do DESARMAMENTO, pois 
o dia em que conseguirem um de
sarmamento ou um controle sobre 
as armas das nações. será um 

(Continua na página 56) 
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Por êste mundo de Deus 
NOVA YORK - (USIS) -- As 

principais estradas de ferro n;Jrte
americanas estão experimentando, 
atualmente, um novo tipo de lâm
pada atômica, visando aperfeiçoar 
o sistema de segurança das fer
ro-vias. 

Essas lâmpadas são fabricadas 
com "krypton" rádio-ativo. produto 
da energia atômica para fins pací
ficos. O "krypton" é um gás rádio
ativo que, colocado no interior ,.;. 
lâmpada, sensibiliza cristais de fós
foro beneficiados. Esta reação pro
duz então luz. O processo é intei
ramente automático e persiste du
rante longo tempo. Os 'técnicos i 
companhia produtora acreditam C'" 

as lâmpadas poderão funcionar du
rante 10 anos ou mesmo um pouco 
mais sem qualquer manutenção. 
No ~omento , alem de seu emprêgo 
nas ferrovias, as lâmpadas atômi
cas· estão sendo testadas para ou
tros ·fins; construção de estradas 
nf' rodagem, vagões para minas 
~ubterraneas e bóias de alto mar 
para aviso aos navegantes. 

- ----~·"li 

NOVA YORK - (!PS) - Si
nais de rádio de alta frequência fo
ram refletidos nas caudas de me
teores deslocando-se a distâncias de 
96 a 160 quilômetros da Terra, 
para a transmissão de imagens a 
aproximadamente 1. 600 quilôme
tros de distância sôbre a superfície 
da Terra, dispensando-se, assim o 
emprêgo de estações relé. segun
do noticia a Rádio Corporation 
of America" (RCA). As provas 
nreliminares com o novo sistema 
foram coroadas de êxito, tendo pa
: '.l isso sido utilizados equipamen
·tos de transmissão de facsimiles, e 
os cientistas e pesquisadores da 
RCA declaram que a versatilidade 
dos sistemas de comunicação pelo 
rádio seria grandemente aumentada 
com o envio de informações em 
épocas e a distâncias impossíveis 
com os métodos até agora utilizados. 

LOS ANGELES - (IPS) -
Os Estados Unidos inaugurar&m, a 
sua primeira usina núcleo-elétrica 
dedicada exclusivamente à produ
ção de energia elétrica para dis
tribuição em bases comerciais. 

A usina, que fornecerá ener
gia elétrica para a cidade de Moor
pack, está localizada nas Montanhas 
de Santa Susana, a 30 milhas a no
roeste de Los Angeles. 

A nova usina núcleo-elétrica 
foi construída pela firma particular 
"Atomics International", em coope
ração com a Comissão de Energia 
Atômica dos Estados Unidos. 

Usinas similares estão sendo 
construídas em vários outros pon
tos do país. 

AUSTRÁLIA - Na cidade ru
ral de Chatsworth, em Queensland, 
um inspetor de polícia foi fazer a 
ronda num Banco e encontrou-o 
aberto mas deserto. Olhando para 
fora pela janela de trás, divisou o 
ger~nte, o caixa, o contador e o 
guarda livros jogando poquer (cada 
nm com seu dinheiro) no patamar 
da escaàa. O inspetor para dar um 
susto nd quarteto de vadios, fêz so
ar o alarme. Ao tocar a campanhia, 
o f'mpregado do bar próximo pôs-se 
logo a atravessar a rua, c.orregando 
qua1.ro garrafas de cerveJa. 

PARIS - (!PS) - Paul Hen
ri-Spaak. Secretário Geral d~ <?r
ganização do Tratado do Atlantico 
Norte, descreveu os satélites arti
ficiais russos como "grandes alia
dos da OTAN" e disse que estava 
contente_ "por terem os russos con
seguido lança-'lós". 

Falando na Conferência dos 
Parlamentares da OTAN, Henri
Spaak disse que as democracias li
vres precisam muitas vêzes serem 
despertadas para o perigo do tota
litarismo comunista. "Os Sputniks 
soviéticos despertaram-nos e agiram 
como um estimulante para a nossa 
cooperação" - declarou. 
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NAÇÕES UNIDAS 

grande passo para a 'tranquilida
de Universal. 

O que a ONU tem feito em 
pról da Paz; da Justiça e da Li
berdade dos Direitos do homem, 
bem atestam a sua sobrevivência 
sôbre todas adversidades que tem 
enfrentado nêsses doze anos de fe-

APONTAMENTO DE P.S1COLO
GIA MILITAR 

graus de suas aptidões 
Grau, quantidade e complexi
dade da~ exigências do serviço. 
Grau de serveridade a impri
mir a seleção. 
Vejamos, agora esquematica

mente as exigências essenciais da 
atividade policial militar: 

a) Consideráveis esforços físi
cos, agilidade, e agilidadeflexibili
dade nos movimentos; 

Aptidões : S a ú d e orgamca. 
Bom desenvolvimento osseo e mus
cular. Curva da fadiga reduzida. 
Boas condições morfológicas (altu
ra. peso. etc.) 

b) Resposta rápida as ordens. 
Aptidões : Inteligência, memória, 
atenção e imaginação. Saúde men
tal . Certo grau de escolaridade. 

c) Boa capacidade de aprendi
zagem 

Aptidão : vide da letra b 
Relações psicomotrizes rápidas. 

Condições sensoriais perfeitas (prin
cinlamente vistas e ouvido) 

- d) Cumprimento de todas as 
obrigações policiais militares. 
Aptidões : Moralidade, hábito de 
obediência, sentimento pa'triótico 
convicções políticas. 

Visto de uma maneira esque
mática os principais fatores que 
envolvem a tarefa de seleção para 
um grupamento militar é funda
:nental acrescentar que, de acôrdo 
com a moderna psícologia militar, 
não há um tipo de homem padrão 
para a profissifo militar ou poli
cial. Todos os indivíduos, respeitado 
um mínimo de aptidões psicofísicas, 
'tem seguramente emprego nas cor-

c<.mdos labores. 
Como está exposto acima, os 

r:'oblemas são infinitos e de gran
de responsabilidade, si consegui
rem contornarem os mesmes será 
u ::-üa grande vitória, como diria o 
1\.gc:ia de Haia. o iminente Ruy 
Barbosa da "FôRCA DO DIREI
TO CONTRA O . DIREITO DA 
FôRÇA" . 

porações policiais militares; pois, se 
contam em centenas as diversas es
pecialidades no campo mtlitar ou 
policial. Um individuo poderá não 
servir para fuzileiro metralhador, 
mas poderá aprsentar aptidões e 
vocação para ordenança ou cozi
nheiro. Assim, ao selecionar-se ho
mens para a profissão militar não 
ter-se-a em vista encaixa-lo mecA
nicamente numa função ou gabarito. 

Ha um preconceito de que os 
testes psicológicos visam fotografar, 
por inteiro, a personalidade dJos 
propósitos. Isso, de maneira alga 
ma é verdadeiro. Os testes de inte
ligência objetivam. apenas. avaliar 
o nível mental e, baseado em esca
las rstatistas, estabelecer o grau 
de inteligência geral ou fatorial 
dos individuas. Por outro lado, os 
testes de carater ou de personali
dade nos dá, apenas, as carac'teris
tic :::s maü; marcantes, as linhas 
ou traços mais salientes da perso
nalidade do examinado. 

O serviço de seleção em nosrn 
corporação objetiva, fundamental
mente, impedir o ingresso em nos
sa Fôrça de debeis mentais e ou
tros elementos portadores de psico
patias incompatíveis com um ele
mento deficitário não só nada irá 
produzir de concreto den'tro da cor
poração como também, sómente 
servirá como um elemento de per
tubação do ritmo e espírito da cole
tividade. Selecionar cientificamente 
os candidatos à nossa corporação é 
o primeiro passo de uma longa sé
rie que visarão colocar a Brigada 
Militar na vanguarda das orga ni

. sações policiais militares da Amé-
rica Latina. 
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J IJ D O 
PRIMEIRAS ESCOLAS 

Prof Bugre Lucena 
2° de · uma série 

A escola "Yoshin-Riu", quanto a sua origem é muito discutida, dizem 
uns, que ela foi fundada por Yoshin Miura. médico em Nagasaki, que 
criou alguns golpes de Jiu-jitsu transmitindo à seus alunos e êsets mais 
tarde, fundaram ou·tras escolas. ' 

Outros no entanto afirmam ter nascido de Shirobei Akjama tam
bém médico em Nagasaki, que aprendeu na China, golpes de Hakvda 
e vinte e oito espécies de KWNAPPO( método de recuperar os sentidos). 
No Japão, porém, shirobei, não teve sucesso e seus alunos retiraram-se 
devido ao enfado da repetição dos golpes. Retirou-se para meditar'. 
num templo nos arredores da cidade e consta que neste retiro perma
neceu mais de 100 dias. 

Certo dia nevou muito, ficando assim, muitas árvores cof os galhos 
partidos pelo peso da neve. No entanto, no meio desta desolação, havia 
um salgueiro em pé, na frente do Templo, que. era tão flexível, não 
podendo a neve acumular-se sôbre êle, salvando-se assim da destruição 
e da sorte das demais árvores mais entroncadas . 

Êste fenômeno impressionou o devoto Shirobei, que desta lição con
seguiu criar 300 golpes de Jiu-Ji'tsu, fundando assim a Yoshin-Riu (Es
cola do coração do salgueiro) . 

Yoshin Sekiguchi, fundou a escola Sekiguchi-Riu. Aprendeu a arte 
com seus antepassados, que formaram uma poderosa casta militar. 
Muito cedo dedicou-se à esgrima e Jiu-Jitsu e mais tarde fundou sua 
escola. 

A escola Shibukana-Riu, foi fundada por Bangoro Shibukawa, 
em Yodo, onde foi muito popular. 
Kushin-Riu e Kito-Riu. foram fundadas por professores diferentes, mas, 
a arte ensinada era bastante semelhan'lc. 

Mataye Iso, natural de Matsuzaka, fundou a Tenjin-Shinjo-Riu, 
morrue êste mestre em 1862. Menino aindai dedicou-se ao Jiu-Jitsu e 
aos exercícios marciais, aprendeu com um mestre da Joshim-Riu e após 
a morte dêst e, passou para a tutela de Homma, um mesrte da Shinyo-Riu. 
Depois de muitos anos de 'treino, percorreu o país, aceitande desafios 
e vencendo a todos. Foi o primeiro a aperfeiçoar o ATEM! (golpes 
em lugares que provocam a perda dos sentidos). Fundou então a Ten
jin-Shinyo-Riu e sua arte contém 124 golpes diferentes. 

K ODOKAN-Uma história difícil e ch eia de impresvistos, viveu o 
prof. K ano e sua escola, até eh gar a ser recon hecida e respeitada no 
Japão e no m undo . P ortanto, estas linhas traçam apenas, alguns dados 
sôbre a r eferida escola. Seu fundador foi o professor Gigoro Kano, 
n ascido em 1860 em Mik age, província de Settsu . veio p ara Tókio, 
onde dedicou-se ao estudo de diferentes r amos da ciência e m ais, lá 
por volta de 1881 , colou gráu no Colégio Literário da Universidade Im
perial. Porém aida dedicou-se ao estudo do Jiu-Jitsu, seu pr imeiro mes
tre Hachinosuka com a morte dêste, o professor Kaino passou à apren
der com Massamoto Iso, tercero chefe da Tenjin-Shinyo-Riu, mais tar
<ie estudou com Tsunetoski mest re da escola Kito-Riu . 
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Em 1882, Kano criou o Judô, mas sàmente em 1885, foi que con
cluiu seu método praticamente quando começou a ter o aprêço público. 
Desta data até hoje, a Kodakan sofreu várias transferências. 

Em 18886, foi fundado um jodô em Fujime-Chô, foi quando seus 
alunos participaram de combates na Polícia Metropolitana. firmando-se 
então, o prestígio do Judô. Em 1887, foi fundada uma Secção em Ni
rayama mas. teve pouca duração . 

Em 1889, Kano viaja para a Europa, retornando em 1891; foi no
meado então, diretor da 5ª ALTA ESCOLA DE KUMAMOTO, onde 
fundou um dojô, que alcançou um número de alunos superior a 570. 

Em 1893, foi inaugurado o dojô de Shimotomizake, iniciando uma 
era de prosperidade . Os estudantes fundaram a sua federação em 1897, 
e o torneio estudantil efetuou-se na séde da Kodokan . No ano de 1898, 
apareceu a primeira publicação como matéria do currículo escolar, nas. 
escolas secundárias, no ano de 1909 e no mesmo ano foi organizada por 
Kano a "Sociedade Cultural da Kodokan". que visava, o cul'tivo da 
parte espiritual do Judô. 

Em 1933. iniciou-se a construção do edifício em que funciona até 
hoje a Kodokan. êste edifício, com 3 andares foi terminado no mesmo 
ano . Em 1934 com os exercícios de inverno foi inaugurado o dojô Ma
triz, modêlo para os dojôs de tôdas as escolas . 

Esta é, em breves traços a história da Kodokan e de seu fundador . 
Vários alunos famosos teve esta escola, mas entre 'todos salientou-se mais 
Shiro Saigo mais conhecido por "Neko" (o gato), devido a sua gran
de agilidade. 

Ao lado desta grande escola, temos a notar ainda, o aparecimento 
da Budokan, escola oficial e criada pelo govêrno, sendo a maior rival 
da Kodokan, foi fechada após a ocupação americana, por tornar-se um 
centro de resistência. 

"0 SIGNIFICADO DO JUDõ" 

Para conhecer o significado da palavra "JUDô", recorremos ao 
prof. Kano. que a respeito diz o seguinte : "O proveito grande, que de
rivei dêste estudo (Jiu-Jitsu) , levou-me à decisão de continuar com mais 
afinco neste assunto, assim em 1882 dei começo a uma escola própria, 
a que chamei "Kodokan". 

Kodokan literalmnete significa "uma escola para o estudo do mé
todo", o conceito ou idéia da vida (filosofia). Dei ao assunto que ensi
no o nome de "Judô" em de Jiu-Jitsu . 

Explicarei o significado destas palavras. 
Jiu, significa suave ou ceder 
Jitsu, quer dizer uma arte ou prática. 
Literalmente 'traduz-se pela "arte de ceder a princípio, para obter 

a vitória final". 
"Ju", quer dizer, também, suavidade. 
"Dô", significa, forma, princípio, módo . 
Literalmente temos; "O modo. a forma ou princip10 de alcançar-nos 

a vitória", sendo que, esta vitória. não sàmente no campo esportivo mas 
em todos os setores da vida. " 

O Judô vem a sêr então, nada mais, nada menos que um princípio 
filosófico onde seu praticante procura uma educação integral. 

Diz. ~inda o prof. Kano, que: "A êste sistema compreensivo dei o 
nome de Judô, que vem a sêr no sentido latente, u~ estudo e um m~
todo de trieno do corpo, da alma e do intelecto, assim como a regulari
zação da vida e afazeres". 

Assim pois, a palavra Jiu-Jitsu, desapareceu em 1885, não só a 
palavra mas também o método. que foi substituído por ou'tro su-
perior (Judô). . . 

No Brasil, muitos, por· desconhecimento do esporte, amda usam a 
palavra Jiu-Jitsu e algumas escolas usam esta palavra para designar 
"defesa pessoal" e a palavra Judô, para a parte desportiva. 

No próximo número: O QUE REPRESENTA A SUAVIDADE 
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DISTRITO FEDERAL 

Visitou recentemente a Escola de Recrutas da PM o tenen
te André Cadiz Guinas, dos Caribineiros do Chile . O oficial 
percorreu tôdas as instalações da Escola de Recrutas assistindo 
também a diversas demonstrações da tropa . A Escola tem uma 
importante missão na PM : preparar o sfuturos "Cosme e 
Damião'', os disciplinados soldadinhos que a população respeita 
e admira. A instrução é intensa, a disciplina é férrea. Muitos 
não conseguem chegar ao fim do período de instrução de qua
tro meses. Desistem e retornam à vida civil. Porém o co
mandante da Escola, Cap Anizetti, além da preparação do ho
mem, criou na Escola um aviário, uma pocilga e conserva tam
bém uma pedreira, que rendem, mensalmente, para a unidade, 
150 mil cruzeiros. 

É, pois, neste ambiente de trabalho e dedicação que são 
preparados policial e militarmente os "Cosme e Damião". A 
tudo isto o Ten André viu, não podendo deixar de manifestar 
seu entusiasmo pelos modernos métodos de instrução da Esco
la dos "Cosme e Damião" . 

MINAS GERAIS 

O Departamento de Relações Públicas da PM e a Secreta
ria de Segurança Pública . promoveu concurso para a escôlha 
-do nome para a dupla de policiais que fazem o policiamento os
tensivo nas ruas da capital mineira. Mais de 10. 000 sugestões 
foram enviadas à Comissão, que decidiu conceder o prêmio 
à Sra. Thetys Tavares, a qual, entre .outras coisas sugeria que 
fôsse mantido o nome de "Cosme e Damião", porque as Polícias 
Militares devem ser unas e essa denominação já e popular e 
peculiar dos serviços das PPMM. 

Algumas das sugetões remetidas são as que transcrevemos 
abaixo : "JK", "JJ", "Tomé e Tadeu'', "Bias e Zêzinho", 
"'Pedro e Paulo", "Romeu e Julieta", "Paulo e Maria" ... 
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EDUCAÇÃO FíSICA CONCLUSÃO 
danar a prova . Os juízes deram-lhe tôdas as vitórias e a coroa de Lou
ros, por isso, tornou-se amigo da Grécia, dispensando-lhes os seus 'tri
butos . 

1?-n~tes de tomar parte numa prova postava seus libertos, entre a 
mult1dao, para denunciar quem falasse ou dele riam-se. 

Os gregos, nesse mesmc ano, fizeram realizar em sua honra os 
~ogos Olímpicos, Ístmicos, Píticos e Nemeanos; todiou parte em tbdos 
eles, como cantor. ator, harpista ~ atleta; caracterizava-se em mostrar
se muito cortês com os oponentes, e obedecer tôdas as regras impostas 
pelos regulamentos. 

Em 67, voltando a Roma, entrou na cidade em triunfo exibindo· 
1.808 prêmios conquistados, na Grécia. No ano '69 criou as festas Ne
r~ni~nas que, co~o as olímpicas, dev_iam ser quinquenias; nelas a gi
nashca e as corridas de carros, conshtuiam a par·te secundárias send0< 
a principal composta de concursos de música, canto, eloqüência e 'poesia. 

VI - CARTAGO 
Destaca-se, entre todos. Aníbal, o grande e general, filho de Amil

car Barca. Com 28 anos de idade, iniciou a conquista de Roma. Além 
da instrução comum, peculiar ao cartaginês, línguas, literatura e histó
ria da Fenícia e da Grécia, Aníbal recebeu um treinamento militar de 
19 anos. Havia acostumado o seu carpo, extremamente vigoroso, as in
diferenças ao calor, ao frio, à fome e a sêde, ao bem estar e a dô; en
sinára ao seu apetite à moderação; à língua, o silêncio, e, ao pensa
mento a objetividade. Podia correr com os mais rápidos atletas. caçar 
ou lutar com os mais valentes; era o primeiro a entrar na batalha e 
o último a abandoná-la . Foi o mais incansável dos infantes, e, cavalei
ro sem rival. Não tinha20 anos quando Asdrúbal, seu cunhado. o no
meara chefe da cavalaria . As honras não alteraram seus costumes . EÍn 
seu corpo de ferro se alojava uma alma impetuosa, uma inteligência 
fulgurante e uma vontade excepcional, ali.ado a um inegualável gênio 
militar. 

CONCLUSÃO 
Neste breve r esumo histórico, realizou-se um curto passeio pelo pas

sado, suficiente para estudarmos os traços da vida de alguns homens 
ilustres - Imperadores, filósofos e generais - ; verifica-se que apesar 
das destacadas posições sociais de governant es ou de culturas, nunca os 
separaram dos exercícios físicos ; se general, submetia-se a um treina
mento igual ao de seus soldados, para, com êles, enfrentarem as árduas 
marchai:!. seja com sol, com chuva ou com frio ; se filósofo, para conse
guir os atributos da objetividade penetrante de seus pensamentos e de 
suas convicções, para alcançar a felicidade tão desejada que, no dizer 
de Voltaire "era necessária para ter o espírito de sábio no corpo de um 
atlet a." O grego, muito bem o sabemos, julgava-se feliz, porque tinha, 
realmente, "um corpo como pedestal do cérebro", como bem haveria de 
acentuar, muito mais tarde, Augusto Conte . 

Isso tudo nos prova que a educação física, é um fator de elevação 
intelectual e moral do homem, seja qual for a sua condição social; bas
tando, para tanto, que a ela seja dedicado, por dia, uma pa~cela míni
ma de tempo, cujos r esultados, não se farão esperar, atraves de s~~s 
efeitos salutares, ressaltando, em primeiro lugar, o aumento da long1v1-
dade, que tanto tem preocupado a medicina moderna, a qual procura, 
por meios científicos, distanciar o _moment~-~asc1ment~, do momento
morte cujos pontos. devidos aos efeitos maleflcos da vida moderna, do 
luxo ~ do sedentarismo têm diminuído, sensivelmente . 

Pratiquemos, pois. ~ educação física, como o fizeram os filósofos 
gregos, especialmente, no sentido de, nel~, encontrarmo~ a ~ecantada 
felicidade , a paz e o deslumbramento da "'.ida contemplativa, tao neces
sárias aos que vivem pesquizando, no sentido de encontrar a chave dos 
mistérios da vida subjetiva do homem . 
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Conferência em P. Fundo 
Tendo o Govêrno do Estado em 

1954 atribuído à Brigada Militar a 
missão de administrar o fornecer 
guardas à tôdas as cadeias civís, 
vem a nossa Fôrça se dedicando 
nos últimos anos ao estudo do Pe
nitenciarismo. 

Com o obje'tivo de preparar 
convenientemente seus elementos 
para o desempenho desta estafante 
e ~mportante tarefa, a Brigada Mi
litar encaminhou ao Govêrno do 
Estado uma proposta criando uma 
Companhia especializada de agen
tes penitenciários, integrando o 
Batalhão Policial de Pôr'to Alegre. 

Por outro lado, na parte de 
preparação técnica. vem a Briga
da Militar realizando uma série 
de palestras no circulo dos Ofi
ciais proferidas por entendidos e 
altas autoridades no assunto. As
sim fizeram uma palestra o Dr Al
berto Teixeira dos Santos Filho, 
participante da V Reunião Peni
tenciária, e o Ten Cel Manoel Moil
·teiro de Oliveira, Chefe do EMG, 
que se tem dedicado profunda
mente ao estudo do pE!nitenciaris
mo. 

Agora, por ocasião dos feste
jos do Centenário de Passo Fun
do, foi distinguida a Brigada Ma
litar, na pessoa do Ten Cel Mon
teiro, com um convite para pro
ferir uma palestra sôbre Peniten
ciarismo, fazendo parte integran
te do Programa Oficial. 

A conferência foi proferida no 
Salão de Atos da Faculdade de 
Direi'to de Passo Fundo. 

Compareceram as altas auto
ridades ao ato. destacando-se co
mo principais interessados o Di~ 
retor ·da Faculdade, Corpo Docen
te e os futuros advogados. A apre
sentação do orador foi feita pelo 
Diretor que ressaltou as qualida
des e o conhecimento do assunto 
daquele, não só quanto ao estudo, 
mas 'também pelas visitas que o 
orador já havia feito nas princi
pais e modernas penitenciárias do 
Brasil, destacando-se a de Neves 
em Minas Gerais. 

O trabalho do Ten Cel Mon
teiro foi amplo e variado. tratan
do sôbte a classificação de Peni
tenciár~as, estudo do criminoso 
para seu devido tratamento psico
lógico, maneira çie recepção do 
criminoso a fim de evitar o com
plexo contra a penitenciária, pre
paração dos agentes peni'tenciários, 
maneiras para regenerar delin
quentes e, para encerar, o confe
rencista fêz referências especiais 
ao problema penitenciário no seu 
tudo . 

Brilhante foi o · trabalho do 
Ten Cel Monteiro, recebendo dos 
presentes as mais lisongeiras con
gratulações. Agradecendo o con
ferencista, voltou a falar o Dire
tor da Faculdade. 

Muito importante foi a citada 
conferência pelo local e pela as
sistência, pois êstes receberam am
plas e profundas informaçõ.es sô
bre Penitenciárias e Penitenciaris
mo. 
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COMBA TE DE SILVEIRA 
O Segundo Batalhão de Caçadores, comemorando a passagem do ani~ 

versário da realização do Combate de Silveiras, levou a efeito diversas 
solenidades que lembraram a queda daquela cidade paulista, no ano de 
1. 932, enaltecendo o glorioso feito de armas da Brigada Militar. quan
do as tropas comandadas pelo Coronel Orestes Carneiro da Fontoura 
abriram um bolsão nas defesas revolucionárias e deram a vitória, na 
frente Leste, às armas da legalidade. 

Nota destacada foi a exposição dos troféus conquistados pelo 2º BC ' 
e a chamada dos heróis tombados no campo da luta. 

~-,-O Coronel Orestes Carneiro da Fontoura, ex-Comba'tente da Uni
dade, com voz repassada de emoção, lembrou fatos da sangrenta cam
panha que laureraram a unidade que comandava. 

Associaram-se às · comemorações o RPRMont e os Centros de Tra
dições MINUANO e PONCHE VERDE, da cidade de Santa Maria, con
tribuindo para o maior brilhantismo das comemorações. 
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Cf\O no 1/6º RO -105 

Realizou-se em novembro último uma visita dos oficiais alunos do 
Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais a São Leopoldo, onde viveram 
meia jornada de um excelente programa de instrução no quartel do 
I/6º RO 105, do Exército Nacional. 

Recebidos em São Leopoldo pelo Cel Mourão. Comandante do I/6º 
RO 105, que explicou a finalidade da programada instrução que seria 
desenvolvida pelo grupo e que constaria das seguintes partes: 

a) Apresentação de uma Bia de Artilharia; b) Apresentação do 
material de comunicações do q.o; c) Funcionamento da Central de Ti
ro PO e LF; d) Apresentação e características da munição de obuses 
105; e) Demonstração de metralhadoras Browning 50 e Lança Rojão 
2.36"; f) Ocupação de posição de uma Bia de Obuses; e g) PC do gru
po: funcionamento e defesa . 

A demons'tração realizada teve excelente sequência e foi àtimamen
te conduzida pelos oficiais e praças do Grupo, demonstrando, mais uma 
"'.ez, estar p Exército Brasileiro capacitado para a defesa da Pátria. 

A finalidade da visita do CAO ao I/6º RO 105, foi plenamente jus
tificada pois os oficiais alunos tiveram oportunidade de assistir um mag
nífico espetáculo de como se desenvolve tiros coletivos de um Regimen
to de Obuses . 
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120 Anos 

Por ocasião dos 120 anos da Brigada Mili'tar realizou-se no :Saiao 

Nobre do Quartel General um acontecimento social que reuniu destaca

das figuras do nosso "Grand-Mond". 

Foi anfitriã do ágape a Sra. Da. Sstella Albuquerque, Excelentís

sima espôsa do Cel Ildefonso Pereira de Albuquerque, DD Comandante 

Geral da Brigada Militar. 

Podemos anotar o comparecimento de altas autoridades civis e mi

litares, Senhoras e Senhoritas, dando assim o toque de realce na con

corrida festa. 

Foram duas de ornamento e bom gôsto social. O ponto alto do 

evento foi o momento em que o Cel Ildefonso Pereira de Albuquerque, 

em rápidas palavras congratulou-se com os presentes pela passagem 

da data magna da Fôrça Policial do Rio Grande do Sul . 

O Cel Ildefonso congratulou-se com os prese.otes pelo 120 anos da BM 
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Novidades para Com bate ao 
Fogo em Rio Grande e 

Pelotas · 

Em Pelotas a "Magyrus" demons- ' 

tra suas capacidades. [ 

1 
"" 1 

1 

1 
1. 
l :. 

ção de Rio Grande de um carro 

auto-bomba Hidra-Químico. 

Nas cidades supra citadas a 

caravana que acompanhou o Co

mandante Geral da Brigada foi al

vo de expressivas homenagens por 

parte dos chefes do executivo bem 

como da população em geral, que 

não poupou aplausos nas demons

trações levadas a efeito pelos inte

grantes das guarnições do Corpo de 

Bombeiros durante os importantes 

~ at:o1Ycecimentos. 

A Brigada Militar continua no 

seu propósito de bem servir a co

letividade riograndense, busca sem

pre bem aparelhar os seus órgãos 

que tem a responsabilidade da se-

gurança pública e de assistência 

social. 

O que bem atesta isto é a re

cen·te dotação da Estação de Bom

beiros da cidade de Pelotas de um 

auto-escada mecânica "Magyrus", Pa1·a qualquer fogo, o Hidro-Quí-

bem como da entrega para a Esta- mico de Rio Grande. 
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Novos Aspirantes 

Para a Tropa 
A Brig:s.da Militar do Estado formou mais um turma de As9irantes. 

a Oficial, denominacb t:e "Dr Antô1:.i0 Augusto Borges de Medeiros", em 

home:-:'.\gem a august11. e venerand<:>. figura do eminente homem público· 

riograndense. 

Mais expressiv a tornou-se a homenagem dos formandos tendo em vis

t2 ter sido escolhido para paraninfo o Exmo Sr Dr Ildo Meneghetti, DD 

Governador do Estado. 

Ingressaram no oficiahto os seguintes cadetes: Wellington Carlos 
Soveral, Walton Pontes Carpes- Oscar Bessi, Jor;::e Auri Campos da 

Silva, Nelson Luís dos Santos Escobar, Pedro Brasil Álvares. Ângelo 

Eufrasio de C2mpos Homem, Ivo dos Santos Castro, Wolney Garcia Mi

ne,'::-::..i l\'Iilton Gonçalves Lucas, Oswaldo Lago Corrêa, Lenine Barbosa 

Maia, José Homero Martins Alves, Iran Barbosa Silveira, Valdo Marques 

da Silva, Al~5o Gusmão dos Santos Plínio Pereira dos Santos, Solon 

Tiago Pereira Ribeiro e Wenceslau Ary Ser.a. 
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Pôrto Lucena 

Homenageou os heróis de 32 
Pôrto Lucena (do Correspondente Cabo Adão dos Santos 

Rodrigues) 
O Destacamento Policial l\Iilitar da Brigada de Pôrto 

Lucena, homenageou aos heróis que no exato cumprimento do 
dever dercleram suas údac; em atividades no Estado de São Pau
lo, na Revolução de 1982 e que, muito contribuíram para a maior 
glória brigadiana. 

A homenagem do Destacamento de Pôrto Lucena consti
tui-se na celehração de urna Missa Campal na frente do acan
tonamento pelo Reverendo. Vigágio Paroquial. 

Ao e\-ento compareceram as mais altas autoridades de 
Pôrto Lucena como sendo o S.r Prefeito Municipal, Sr Dele
gado de Polícia, Sr Presidente da Câmara de Yereadores, Sr 
Comandante do Destacamento de Fuzileiros Na,-ai.s, e grande 
número de populares . 

. Esta homenagem deixa bem claro o espírito de solidàrie
dad e reconhecimento aos grandes feitos do passado de nossa 
Fôrça por parte dos nossos praças destacados nos mais longí
cuos lugares do Rio Grande do Sul. 

I 
L E 1 T O R E S E M BRIGADA GAúCHA 

RAZÕES JUSTAS 

... "Com referência &o atraso de BRIGADA GAúCHA e o aume'.1-
to de Cr$ 10,00 na assim:.tura, são por nós consideraãas razões justas. 
D2vo informar que o número de assinantes continúa sendo o mesmo ... " 

Cabo Matarino Maire 
a Cmt Destacamento de Santo Cristo 

CURSO DE SARGENTOS 

... "Informações sôbre o curso de sargentos de fileira. . . e o pro
grama para o exame de sE:leção ... " 

Sd Iloni Rodrigu»::;; 
Destacamento de Piratiní 

As informações solicitadas e o programa seguiram pelo coneio. 
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ÓTIMO óRGÃO OFICIAL 

... "Li BRIGADA GAúCHA desde a primeira pagma até a última. 
ótimo órgão oficial. Para bens ! Tudo que surge da nossa Brigada Mi
litar é perfieto, complelo." 

Viúva Cel Afonso Emílio Massot 

GENDARMES 
"Concedemos a autorização para transcrever a reportag2m "Gendar

mes de i\lkntira." Para bens pela ótima Brigada Gaúcha. Disponha." 
Lucy Mendes Bloch 

Diretora de "JóIA" - Rio de Janeiro 

B. G . No CONSULADO 
"Acuso o recebimento de sua estimada m1ss1va. . . e agradeço a 

gentileza da remessa de alguns exemplares de BRIGADA GAúCHA ... " 
W. M. Stout - Consul de S . M. Britânica 

EDUCAÇÃO DE ADULTOS 
Impelido por sentimento de amor à P átria, tomo a liberdade de en

vio.r a V. S., que participa do mesmo sentimento, duas de nossas co
laborações, para serem publicadas na conceituada revista tão sàbiamen
te orientada por V. S . . Contando com a compreensão de V. S. na va
liosa e patriótica ajuda à Campanha de Educação de Adultos do Mi
nis'tério cte Educação e Cultura, desde já muito lhe fico agradecido . . . " 

Nilton Soares de Freitas 
Sub Chefe Rel. Públicas Min. Educação e Cultura 

BRIGADA GAÚCHA já publicou alguns artigos relacionados com 
a educação de a,dultos, e continuará a publid-los de bom graclo. Con
s~rleramos ser a mesma uma imperiosa necessidade ao Brasil. 

REPRESENTANTE NO PARANA 
... "Foi designado para as funções de representante nesta Corpo

ração, da revista BRIGADA GAúCHA, sob sua digna direção, o 1° 
Ten EOSNY DE SENA MARIA SOBRINHO ... " 

Ten Cel Washington Honório de Moura Brasil 
Chefe do EMG da PM do E stado do P araná 

B. G. NA ASSEMBLÉIA 
... "Tenho a honra de acusar o recebimento de um exemplar de 

BRIGADA GAúCHA, órgão oficail dessa gloriosa Fôrça, dirigido ao 
Sr Presidente da Assembléia Legislativa do Estado ... " 

Gustavo Langsch - 1° Secretário 

B . G. NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
" O Sr. Secretário de Educação, ao acusar recebimento d'i> exemplar 

nº 13 da revista BRIGADA GAúCHA, agradece, sensibilizado. a gen
tileza ... " 

Airton Santos Vargas 
pela Chefia do Gabinete 
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... 

A Única Obra Que Relata o Passado ·de 
Glórias e Tradições àa Milícia Gaúcha: 

Es~ô~o Histórico ~a Bri~a~a Militar 
- Maj MIGUEL PEREIRA -

Já está a venda o 1º volume: Cr$ 80,00 

Pedidos para desconto em fôlha: 
Tipografia da Brigada Militar 

Rua dos Andradas, 522 ,.., Pôrto Alegre 
Rio Grande do Sul 




	01 a 12
	BG 15 - 01 - CAPA 1
	BG 15 - 01 - CAPA 2
	BG 15 - 01
	BG 15 - 02 - SUMÁRIO
	BG 15 - 03
	BG 15 - 04
	BG 15 - 05
	BG 15 - 06
	BG 15 - 07
	BG 15 - 08
	BG 15 - 09
	BG 15 - 10
	BG 15 - 11
	BG 15 - 12

	13 a 27
	BG 15 - 13
	BG 15 - 14
	BG 15 - 15
	BG 15 - 16
	BG 15 - 17
	BG 15 - 18
	BG 15 - 19
	BG 15 - 20
	BG 15 - 21
	BG 15 - 22
	BG 15 - 23
	BG 15 - 24
	BG 15 - 25
	BG 15 - 26
	BG 15 - 27

	28 a 42
	BG 15 - 28
	BG 15 - 29
	BG 15 - 30
	BG 15 - 31
	BG 15 - 32
	BG 15 - 33
	BG 15 - 34
	BG 15 - 35
	BG 15 - 36
	BG 15 - 37
	BG 15 - 38
	BG 15 - 39
	BG 15 - 40
	BG 15 - 41
	BG 15 - 42

	43 a 57
	BG 15 - 43
	BG 15 - 44
	BG 15 - 45
	BG 15 - 46
	BG 15 - 47
	BG 15 - 48
	BG 15 - 49
	BG 15 - 50
	BG 15 - 51
	BG 15 - 52
	BG 15 - 53
	BG 15 - 54
	BG 15 - 55
	BG 15 - 56
	BG 15 - 57

	58 a 70
	BG 15 - 58
	BG 15 - 59
	BG 15 - 60
	BG 15 - 61
	BG 15 - 62
	BG 15 - 63
	BG 15 - 64
	BG 15 - 65
	BG 15 - 66
	BG 15 - 67
	BG 15 - 68
	BG 15 - 69 - CAPA 3
	BG 15 - 70 - CAPA 4


