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.!Jublicação não representa so
lidariedade de parte da re
vista aos conceitos que neles 
se contém. 
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laborações rejeitadas, bem co
mo não mantém correspon
dência a respeito da mesma. 
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COM 
o 

LEITOR 
Na capa desta edição, o leitor 

encontrará a data abril de 1958. 
Na realidade, alí deveria figurar 
janeiro de 1959. Pulamos dez me
ses . Se isto fizemos. foi por estar
mos inconformados com o gigantes
co atraso de nossa publicação. Tam
bém nós estamos assim como o lei
tor desgostosos com esta situação. 
Motivos diversos não nos permiti
ram atualizar a revista como era 
nosso desejo . Confesamos que tudo 
fizemos para tal. Infelizmente nada 
Conseguimos. 

Chegou a vêz de, como último 
recurso, langar o "trunfo". Assim 
o faremos. Diversos estudos foram 
feitos, e B. G. passará por um fase 
transforma'tória. Em quatro anos 
quantos exemplares foram impres
sos? - 16. Ou seja uma média de 
4 por ano. E.B.G. deveria tirar pôr 
ano seis exemplares. Algumas pá
ginas serão diminuídas nas edições 
subsequentes, e ficaremos com o 
compromisso de tirar do prélo qua
tro exemplares por ano . O leitor 
em nada terá prejuizo, pois se an
tes tinha uma revista polpuda, mas 
de quando em quando, agora terá 
uma revista condensada em datas 
certas e sempre atualizadas. o que 
é muito mais interessante . 

Nosso diretor, Major Samuel 
Franz Wagner, deixou-nos, pois a 
Brigada necessitou de seus serviços 
em outro setor. Nós não esquece
mos jámais a obra notável que 
êle fêz nesta revista . Seus serviços 
foram valiosos e inteligentes. Sua 
direção foi sábia, positiva e valoro
sa. Sempre lutou e tudo fêz para 
a consolidação dêste, hoje portento
so. órgão oficial que é B.G. 

. O Capitão Emílio João Pedro 
Neme o substituiu . 

O SECRETÁRIO 
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·.AUMENTO de EFETIVO · 
Caxias, ainda Barão, nomeado Presidente do Rio Grande 

do Sul e Comandante em Chefe das Fôrças em operações contra 
os Farroupilhas, em 1842, assumiu o govêrno e o comando das 
armas a 9 de novembro. Sua atuação, :como guerreiro, é por 
todos conhecida, pois garnde é a bibliografia a respeito. Entre
tanto, como Administrador, sua atuação é completamente des
conhecida no Rio Grande do Sul. 

O Professor Walter Spalding, nosso colaborador, convidado 
para uma palestra nos meios militares de Santana do Livramen
to, escolheu para tema justamente éste aspecto desconhecido 
de Caxias no Rio Grande do Sul. 

De pesquisas em pesquisas, conseguiu a cópia oficial do 
Relatório apresentado a 1° de março de _1846, já então elevado 
à Conde, por Caxias à Assembléia Provincial. 

Entre outras cousas interessantes que figuram 11.éste Rela
tório inédito ao que parece, figura uma nota muito curiosa sô
bre a FõRÇA POLICIAL DA PROVÍNCIA, hoje denominada 
BRIGADA MILITAR DO ESTADO. 

Fala Caxias no efetivo ·dessa Fôrça - 360 praças - que 
julga muito reduzida para a importância da Fôrça e papel que 
lhe compete desempenhar na então Província de São Pedro do Sul. 

É a seguinte a nota do Relatório do Conde de Caxias sôbre 
a Fôrça Policial : 
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"A Lei Provincial de 18 de novembro de 1837, fixou ape
nas em 360 o número das praças do Corpo Policial. Mui dimi
nuta é êste número para todos os destacamentos que tem de 
dar êsse Corpo, e o serviço que dêle se deve esperar, e julgo de 
necessidade aumentá-lo com mais 200 praças, retocando a sua 
organização devendo o Corpo ser armado como Dragões para 
que possa servir a pé, e a cavalo segundo as circunstâncias dos 
lugares. É de justiça assegurar aos oficiais dêste Corpo que 
bem servirem por alguns anos à Província, dan,do-se-lhes direi
to 4 reforma, como acontece no Rio de Janeiro." 

É s6 o que diz Caxias. Mas o bastante para demonstrar o 
que já então representava nossa gloriosa e tradicional Fôrça, 
tanto assim que o Conde de Caxias desejava armá-la como os 
Dragões que, então, haviam sido extintos há múito. É que 
que Caxias, recordando os serviços dos velhos Dragões que êle 
niesmo comandou no Rio de Janeiro quando alferes e tenente, 
queria que a Fôrça Gaúcha a substituísse. 

Conhecendo como conhecia o povo rio grandense do sul êle, 
em seu citado Relatório, elogia o "povo de caráter franco e lea~ 
caráter que sempre conservaram os legalistas e os dissidentes. No 
campo os conheci! "conclui o ilustre Conde. 

Assim, pois as vantagens que desejava dar à Fôrça Policial 
do Rio Granide do Sul, era como que um prêmio a seu trabalha 
no desempenho da manutenção da ordem e da então legalida
de imperial. 

É, pois, com orgulho que a Brigada Militar de hoje deve 
olhar para êste pequeno trecho do Relatório do Conde de Ca
xias, porque já aí se verifica o trabalho eficiente e profícuo da 
gloriosa milícia gaúcha. 

Nos dias que correm, tem a Brigada Militar assegurado 
não só o futuro de seus oficiais, conforme aspirava Caxias, mas 
também o de seus soldados. Armada para o serviço policial, 
está, se bem, não como seria o desejável. Carece de novos au
mentos de material para haver, como consequência, o aumen
to da eficiência do serviço policial. No entanto a necessidade 
de um aumento de efetivo em .pessoal é latente. Possui hoje a 
Polícia Militar Riograndense 9. 894 homens em seu efetivo. 
Quase 28 vêzes mais do que na longínqua .data de sua creação. 
Entretanto o povo aumentou, os serviços cresceram . Novas 
Importantes missões foram entregues à Brigada. E ela tem 
que as cumprir com sapiência e perfeição, porque dela depen
de a segurança do, como dizia Caxias, "povo de caráter franco 
e leal", dos gaúchos, desta família . a qual temos a honra de per-
t eri cer. • 
.. . . Os homens integram a Brigada Militar para nela operarem 
os melhores anos de suas vidas em proveito da sociedade Mais · 
homens e mais material para a Brigada Militar representa me
lhores serviços policiais para o Rio Grande do Sul. 



tSTE PAVOR CHAMADO 

Detetor de Mentiras 
ENRICO GUAGNINI - (in POLIZIA MODERNA) 

A SERVIÇO DA LEI 

O "lie-detector" m elhor .conhecido como Poligrafo de Keller, e 
cognominado de DETETOR de MENTIRAS, é um aparêlho que 
registra !"imultânea e cont inuamente as modificações fisiológicas da pres
são (e inclui o rítmo do pulso e sua amplitude) , da respiração e da con
dutibilidade elétrica da pele durante um interrogatório especial. 

Torna-se necessário dizer que êste aparêlho pode ultimamente co
laborar com duas função policial em suas investigações, mas não é 
€m absoluto admissível o uso, sob o ponto de vista legal. 

A LUTA CONTRA O CRIME 

Es'tas informações que se seguem foram prestadas gentilmente pelo 
professor Aldo Franchini, do Instituto de Medicina Legal de Pádua 
(Itália) e seu assistente, Professor Francisco Introna. Os mesmos ex
plicaré'.m e fizer am experimentar éste moderno meio de interrogatório 
em laboratório, esclarecendo a utilidade e os fins para que vem sendo 
usado, particularemente nos interrogatórios de polícia de algumas nações. 

A luta contra o crime, explicou o Prof. Introna, e sobretudo a 
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ll:lt~ contra e mentira e os esforços dos investigadores, são sempre di
rigidos para o superamen:to da barreira de negativismo nato que existe 
em quase todos os culpados. 

Durante séculos. os esforços dos inquiridores foram brutais e vio
lentos: a "questão" medieval espalhou a história de inumeras víti
mas, i:ias sen: que, entretanto, conseguissem confissões que se pu
desse Julgar smceras. 

O INQUÉRITO POLICIAL 

Hoje a violência física não pode mais atingir a resultados concre
tos (e yor outro lado é rigorosamente proibida), além de que, em tôdas · 
as policias. do mundo foi banido o constrangimento psíquico, que viola 
a person~lidade humana. O inquérito policial se baseia hoje sôbre a 
preparaçao ~~ seus funci~nários, sôbre sua inteligência, sôbre pesquisas 
raciais, auxiliadas de me10s modernos de indagação dos quais o "lie
detector" é um exemplo. 

Os artigos 2, 3 e 31 da Constituição Italiana, sancionam o direito 
do homem à sua própria liberdade física e psíquic,, e o artigo 24 tu
tela o direito inviolável à defesa, o que quer dizer, se alguém quiser 
se defender mentindo. tem o direito de fazer. 

O Departamento de Polícia sentia a necessidade de um instrumento 
capaz de esclarecer os investigadores e lhes orientar sôbre quajsquer in
dícios . E, assim, aperfeiçoaram-se no tempo as tentativas de se regis
trarem as reações do respeito, a fim de fazer ressaltar a verdade. 

PRIMEIRAS TENTATIVAS 

Devemos a Cesar Lombroso as primeiras 'tentativas de utilizar o 
registro de tais reações com o fito de provar a mentira e. a êle, antes 
mesmo dos americanos, o mundo todo concorda em atribuir a invenção 
do detector de mentiras, pois recolhia os dados das pulsações e da pres
são durante os interrogatórios dos criminosos . O americano Marston, 
depois dêle, se serviu de sistemáticos registros pressórios por meio de 
um figmomanometro comum e Benussi e Burt a isto acrescentaram o 
estudo da respiração. Mais recentemente, Leonard Keller, sistematizou 
as bases fundamentais sôbre os valores do pulso, da pressão respirató
ria e da resistência elétrica da pele, o que é feito hoje com o instru
mento que tomou seu nome, o Polígrafo de Keller. com a ajuda do psi
cogalvanoscópio (variações eletrocutâneas). Em poucas palavras. os ame
r icanos conseguiram mecanizar a "diagnosis da verdade", que Lom
broso previra com sua sensibilidade· de médico e cientista. 

EXEMPLOS POSITIVOS 

O detetor de mentiras é muito usado pelos americanos, na polícia, 
exército e FBI. Nos arquivos da polícia americana se acham recolhidos 
inumer os exemplos que demonstram a grande utilidade dês'tes apa
rêlhos. A K eller , mesmo, ocorreu, quando diretor do laboratório cien
tífico da Polícia de Chicago, um caso excepcional. 

Com o desvio de 1. 600 dolares de um Banco daquela cidade, r esol
veu fazer uso do· "lie-detector" nos 54 funcionários do mesmo . Para 
surprêsa ~eral, e sobretudo para a direção do Banco, cêrca de doze 
empregados mestraram sinais de culpa. sôbre outras questões não rela
cionadas com o furto em pauta. Despedidos sumàriamen'te os doze fun
cionári•s infiéül, wm segundo grupo de candidatos aos pôstos v agos foi 
enviado ao Laltoratório de Keller para serem examinados. Acontece• 
que, 62% dos 1'lesmos havia cemetido alguma irregularidade nos pós-
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{.o:; que ocupavam antes. A direção do Banco, cada vez mais preocu
pada fêz então examinar um grupo de empregados absolutamente hones
tos e insuspeitáveis. Doze destes revelaram culpados de qualquer irre
gularidade, que consistia em 'ter dado a um cliente um saldo inferior 
ao que realmente existe em sua conta. Outros exemplos úteis do emprê
go do detetor de mentiras são fornecidos nas pesquisas, para estabele
cimentos de parternidade. 

DETETOR E CôRTE 

O jornal americano "Criminologia e Polícia Científica" relata al
guns episódios e deixa vêr que a Côrte de Chicago faz-se assistir, em 
suas próprias decisões pelos resul'tados obtidos durante os interrogató
rios com o Polígrafo e com o Psicogalvanoscópio .. 

O APARÊLHO 

O tipo de aparêlho usado pelo professor Franchini e seus assisten
tes professor Introna é produto da Stoelting C. H. Co., com funciona
mento <lf corrente alternada de 115 Volts e 50 ciclos, dotado de um es
tabelizador elétrico, que anula as ocilações da rêde entre 1,95 a 1,25 Volts. 
Um in'terruptor de grande sensibilidade traduz variações de 1. 000 ohms 
ao nível dos eletrodos e nas consideradas "unidades de reação'.' os 
resúltados são assinalados sôbre uma fôlha que desliza automaticamente. 
Em êonclusão : o detetor de mentiras é uma espécie de telescritora atra
Yés daqueles sinais transcritos no papel, e que formando um gráfico 
indicam ao inquiridor se as diversas respostas são sinceras ou não. 

O EXAME 

Para me referir à minha experiência pessoal, direi que preceden
temente a meu in'ter"ogatório, me apresentaram questões cujas respos
tas deviam ser decisivas. e outras, não. mas nunca caindo no ponto 
ncvralgico da questão (exemplo: observou hoje o pôr do sol, ou não? 
rcsp. Sim, levantou-se no oriente e se pôs no ocidente. Conhecia Tito 
o:.: não ? Era s u amigo ? Êle fêz algo de errado ? ) 

O exam.~ de desenrola na quietitude do Laboratório do Diretor do 
Institu'to de 1vrcdicina Legal de Pádua. Estava comodamente sentado, 
em pleno relaxamento muscular, tendo fixado ao peito o dispositivo 
para registrar da amplitude e frequência respiratórios. No braço, o 
destinado à pressão, e para as pulsações e nq dedo médio da mão es
querda os eletrodos para medida da resistência elétrica. 

E. em completo relaxamento começou o interrogatório, com voz uni
forme e com perguntas muito breves e precisas. Respondia afirmativa 
ou negativamente por monossílabos, o detetor registrava as minhas 
mentir::i.s. 

O DIAGNôSTICO 

Em realidade, talvez, seja necessário dizer-lhes, seria de grande 
ingenuidade que o processo forneça sempre e em todos os casos a 
"diagnosis da verdade". pois como o sabemos nem sempre a chapa do 
Raio X fornece o diagnóstico verdadeiro de doenças. 
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Combate ao 
Analfabetismo 

Rubens Falcão 

A Campanha, iniciada há um decênio para b aproveita
mento de adolescentes e adultos analfabetos, através dos cursos 
de ensino primário supletivo disseminados pelo País, é daque
las que devem ser apontadas como das mais fecundas no in
terêsse do progresso do Brasil e do fortalecimento do regime de
mocrático. Consiste o empreendimento num sistema de coope
ração administrativa, mediante acôrdo celebrados entre o Govêr
no Federal, de um lado, e os Estados de outro, utiliz~ndo-se 
para a _sua execução vinte e cinco por cento da receita do Fun" 
do Nacional do Ensino Primário, contando-se, ainda, com recur
sos de diversas fontes, entre elas as verbas votada anualmente 
pelo Poder Legislativo e os auxílios suplementares destacados 
pelo Ministério da Educação. 

Tem-se uma idéia concreta do que representa a Educação 
do Adulto examinando-se as cifras na execução do plano e o 
número de cursos e centros em funcionamento. Existem nos 
Estados e nos Territórios nada menos do que 5.469 cursos e 
110 Centros de Iniciação Profissional, aquêles com perto de du
zentos mil alunos e êstes com seis mil. Trata-se de uma obra 
que custa relativamente pouco ao Erário e produz frutos cuja 
importância social e econômica não precisa de ser encarecida. 
Em 1955 a verba despendida . com administração do Serviço, 
material escolar, alimentação, estipêndfos de professôres que 
trabalham abnegadamente por uma recompensa mais moral do 
que pecuniária, foi: como já dissemos de Cr$ 43. 538. 859,00, 
quase nada para uma tarefa de tanta significação, sob qualquer 
aspecto em que se a examine nos seus efeitos imediatos ou remotos. 

Com a alfabetização de Adultos, valoriza-se o homem bra- · 
sileiro, tornando-o um fator positivo na vida econômica da Nação. 
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1,..tl'._ •n• - ·-~ ..... ~ .. -1 

o que representa -a suavidade 
Prof. BUGRE LUCENA - faixa preta 

Suponhamos dois adversários, um com 15 unidades de fôrça e ou
tro com 10 . 

O primeiro, se empurrar com tôda sua fôrça o segundo, êste será 
jogado ao chão, mesmo que venha empregar tôda sua fôrça (10 unida
des) contra o adversário . 

Isto acontece porque o mais fraco estava opondo fôrça contra fôr
ça, mas. se o indivíduo que tem 10 unidades em vez de fazer oposição 
à fôrça de seu antagonista, êle retirasse o corpo, quanto fôsse possível 
do impulso r ecebido e continuasse a manter o equilíbrio, que aconteceria? 

É natural, que o de 15 unidades. ao empurrar, não encontrando pon
to de apôio para o impulso, curvar-se-ia para frente, nesta nova posi
ção êle poderia tornar-se mais fraco (não em fôrça, mas pela posição 
desageitada) e ficar momentâneamente com 7 unidades, devido a em
prevista mudança do centro de gravidade . 

Lógico, que o mais fraco, por ter mantido seu equilíbrio, permane
ceu com suas 10 unidades de fôrya e portanto superior à seu adversário 
naquele momento; podendo entao atacar positivamente . 
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"COMO FATOR DE RAPIDO RACIOCíNIO" 

Fóra de dúvida, o judô, proporciona à seu praticante, um treina
mento eficaz para o raciocínio ou seja para o intelecto do "judoka" (pra
ticanet de judô). 

Partindo do princípio, que o Judô é uma competição entre pessoas, 
sendo que. os opon~ntes durante o treino ou encontro, 'terão que em
pregar golpes e ardis ao seu alcance e ainda obedecer as regras pres
critas do esporte, é visto, que, ambas as partes tem que manter-se em 
constante vigilância, estudando os pontos fracos, para partirem ao ata
que quando a oportunidade permitir. 

Uma atitude mental, capaz de sempre estar idealizando um ataque, 
urna defesa ou um contra-golpe, tende a deixar o aluno cauteloso e 
deliberativo nos seus atos. 

Ficando assim apto para decisões e ação imediata, porque, se não 
decidir rápido e agir, imediatamente, perderá sempre a .oportunidade 
no ataque ou na defesa. Assim pois 'todo o Judoka. tem o raciocínio 
sempre em atividade e portanto apto para qualquer ação. 

"A MORAL" 

Naturalmente, o Judô? exige de seu praticante muitas qualidades 
físicas como; agilidade, flexibilidade, golpe de vista, precisão, resistên
cia etc.: Isto aliado a etiqueta e respeito ao adversário. inculcado pelo 
próprio esporte e logicamente, aos poucos o indivíduo vae adquirindo; 
coragem, perseverança, bondade, respeito, imparcialidade, e lealdade 
qualidades estas. tão necessárias à formação de uma elevada moral. 

A verdade é que através da prática desta arte, o estudante é capaz~ 
de atingir um ótimo desenvolvimento físico e mental, apar de uma dis
ciplina moral tal, que, abstem-se de qualquer conduta menos digna ou 
violenta. 

"JUDO NUM TODO" 

Somente as palavras do professor Kano é que podem definir o ju
dô num todo. Diz êle o seguinte: "É um estudo e treino do espírito e 
do corpo, bem como da regularização da vida e afazeres. 

Todos os métodos de ataque e defesa, dependem de um princípio 
(Qualquer que seja o objetivo. êle pode melhor ser atingido pelo 

mais alto ou máximo uso eficiente do espírito e do corpo, dirigido a 
êsse fim.) 

O objetivo do judô é inculcar na mente de um homem o espírito de 
respeito, pelo princípio de máxima eficiência, de mítuo benefício e 
bem estar guiando a praticá-la de tal modo q\le individual e coletiva
mente o homem atinja o mais alto gráu de adeantamento, e ao mesmo 
tempo desenvolva e aprenda a ar'te de ataque e defesa." 

"DIVISÃO PARA O ENSINO" 

Com fim didático e pedagógico, foi o judô dividido em duas (2) 
partes. que são : "RANDORI" (parte esportiva) e "KATA" (defesa 
pessoal). 

RANDORI 

Vem a ser o treino livre, praticar-se sob a forma de competição. Em 
randari aolica-se quedas, estrangulamentos, imobilização, chaves de bra
ço e p~rn'a; nesta forma de treino, os combatentes aplicam qualq~er 
golpe acima enumerados. devem, no entanto obedecerem as regras m
'lernacionais de judô. 

Em suma, vem a sêr a parte esportiva do judô. 
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KATA 

É um sistema de exerc1c10s, estudados com antecedência (defesa
pessoal ). Compreende ; pancadas (sôcos. tapa, ponta-pé etc.:), golpes. 
prisões, etc. : m as, são exercícios de antemão conhecidos daqueles que 
os vão praticar . 

O treino destes golpes, são ensinados em "kata", porque nesta par
t e ·~odas os ataques e defesas são combinados com antecedência, obri
gando o aluno a adquirir reflexo condicionado de todos os golpes, ao 
passo que em "randori", os ataques são feitos de surpresa. 

Ainda como princípio metodológico , muitas escolas, usam fazer ó 
aluno passar por um estágio, no qual, executam rolamentos (várias po
sições do cor po .. ao cair) para que se abituem melhor com a queda, se 
'descontraiam e adquiram certa leveza. Somente depois desta fase é 
q ue começa o treinamento de randori ou kata . 

"TREINAMENTO EM RANDOR'I" 

Há duas maneiras de treinamento: 
1.ª) O treino leve ou seja os dois alunos jogando sem oferecerem 

resistência e acompanhando um ao outro nos diversos golpes ou quedas. 
Procurando então colocar-se em posição certa para a boa aplicação da 
q ueda, é com esta forma de treino que se oprimia a técnica. 

2.ª ) O treino pesado ou "duro", é aquele em que há resistência 
de ambos os lados: é a competição. 

. Um combatente, só derruba seu antagonista quando consegue apli
car ·a queda no tempo exato (com verdadeira técnica). Esta forma de 
treino só deve sêr feita com ordem e sob as vistas do professor, pois ó 
aluno 'na maioria das vezes (quando é novo ainda) , vae adquirindo ví-
cios e defeitos difíceis de serem tirados mais tarde . 

PORTUGAL - (BG) - O 
"Diário de Notícias" de Lisboa de
dica o editorial e a primeira pági
na (23-10) ao Sputnik (chamado 
aí de Lua-Junior, papagaio sideral, 
papagaio real, cr ia lunar) , "que 
passeia nas r egiões siderais como 
em sua casa, piscando ó ôlhó e de
dilhando a guitarra cá em baixo" . 
A certa altura, o jornalista lisboeta 
divaga : "Bip ! Bip ! - e se nós 
olhassemos o mundo do alto da
quela criança astral que qualquer 
dia, se calhar, largas as fraldas e 
começa a fazer pipi sôbre as nos
sas cabeças atônitas ?" 

~ CHICAGO - um ladrão assal-
5 tou uma residência particular nesta 
; cidade. Depois de se ter assegu-
1; r ado de -que não havia ninguém em 

casa, verificou que, num berço, 
, tinha ficado uma criança a dormir. 
1 

Com o barulho a criança acordou. 
Z o gatuno, para conseguir que ela 

, adormecesse de novo . começou a 
~ cantar-lhe canções de ninar. E 
' assim foi encontrado e prêso, mais 
~ 
~ tarde, quando os donos da casa 
j regressaram. 
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Min ha Espora Nazarena 

1'·íh':a espora nazarena, 
de pur2 prata da Espanha 
que o verde chão amarfanha 
cuando a lo largo passeio : 
co:;:o é !inda a cantilena 
que solta sem embaraço 
repinicando ao compasso 
de t:m coração sem rodeio ... 

Tenho p'ra mim - se te escuto ! - 1 
ná melodia que br ota 
ao som do taco da bota, 
auc a Terra chora, em 'teu canto ! 1· .. 
E nesse guascaço bruto 
lembro fandangos de outróra 
que o teu tinir rememor a I 
como soluço de pranto. . . ! 

És serenata de gu izos; 
De guizos quase espanhóis, 
na mei2-cancha de heróis 
das raças que nos caldearam . . . 
Emudeceram-se os riscos 
na tristeza dos museus 
que guardam só como seus 
eostumes que se apagaram . .. 

( 

f 
i 

' f i 
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Mas, tu e eu - teatinos! -
somos um só instrumento 

glorificando o momento 
dessa chasqueada na vida . . . 
i:;ão gêmeos nossos des'tinos! 

Forisso pranteamos juntos 
sôbre os ábitos defuntos 

a herança desprotegida ... 

Deixa que falem os m alevas! 
Sigamos nós dois! Que importa 

a fala do guampa toria 
' castiço de pais gaudérios? 

Vamos pisando nas relvas 
das varzeas da mocidade 

qu e ~ pouso o pouso da eternidae 
é longe dos cem itér ios . .. 

Minha espora nazarena, 
"' de pura prata da Espanha 

que o verde chão amarfan?a 
quando a lo largo passeio: 

como é linda a cantilena 
que soltas sem embaraço 
repinicando ao compasso 

de um coração sem rodeio .. . 



CONTO POLICIAL 

\!oito o-se o Feiti~o 
Pelo Inspetor A. VARATOJO 

Deitado na cama do hospital, Robert Jahn não podia evitar um gesto 
de amargura ao descrever a série de azares que ali o tinham levado. É 
que não só se aleijara a valer, como, no seu desempero. se colocara na 
mesma situação do homem que mordeu o cão. 

Tudo lhe parecia simplíssimo quando, ao procurar uma maneira de 
entrar naquele prédio de escritórios ao lado ocidental do Milwaükee, 
encontrara, no primeiro andar, uma janela milagrosamente aberta. To
davia ao subir e, depois, ao saltar para o chão, Jahn descobrira que, 
afinal de contas, a janela aberta não era uma possibilidade tão boa 
como linha pensado. A altura de que saltara era de quase quatro me
tros e, quando quís pôr-se de pé, Janh notou que tiinha torcido um pé. 

A sua única idéia era sair dali, mas como conseguiria saltar com 
aquêle pé que mal podia suportar-lhe o pêso ? Enconstando-se aos 
n:i.'veis e às paredes. Jahn foi -se arrastando até o segundo andar, onde 
se encontravam os escritórios ocupados por três firmas. 

A porta que conduzia aos escritórios estava fechada, mas a parte 
superior era de vidro, de modo que Jahn deu-lhe um sôco com a mão 
enluvada e partiu-o. Era a melhor e mais rápida maneira de entrar. 
Ti/Ias foi justamente o que veio aumentar as suas desgraças : um caco 
de vidro tinha-lhe feito um prfoundo golpe, no pulso, de onde o sangue 
comecou a correr abundantemente. 

Cambaleando, Jahn entrou no .escritório e deixou-se cair no chão, 
ao lado duma secretária, visto que o pé já não podia suportar o pêso do 
corpo. Ali estava como um verdadeiro prisioneiro no edifício onde se 
introduzira pouco tempo antes. No entanto, era-lhe impossível ficar 
alí, com o sangue escorrendo do pulso ferido e enfraquecendo à medida 
que os minutos iam passando. Quando tomou a sua decisão, o rosto 
de Jahn retratava a c.margura que lhe ia no espírito. 

No quartel da Polícia de Milwaukee , o guarda Robert Corfey en
contrava-se de serviço no PABX quando foi recebida a chamada. Atô
nito, atendeu um dos mais insólitos pedidos de socorro jamais recebidos 
naquela esquadra. 

"Assaltei êste prédio e fiz um golpe num·pulso e torci o pé" - dizia 
o homem que fizera a chamada. "Estou deitado no chão, num escri
tório do segundo andar e preciso que me acudam depressa" . 

Um carro da polícia foi enviado para a rua onde tinha sido rece
bida a chamada, e no prédio assinalado os detetives encontraram o po
bre Jahn, um gatuno radiante por ver a polícia e satisfeitíssimo por se 
entregar. Ràpidamente, levaram-no para o hospital a fim de receber 
tratamento de emergência. 

Deitado na enfermaria. depois de lhe ter sido pensado o pulso e 
ligado o pé, Jahn contou aos policiais a história das suas aventuras - a 
história de um gatuno desesperado para quem a prisão era um pa
raíso desejado. 

(in "ABC Policial - 3") 

- 13 



~F~ & ~e~un~o ~iclo 
Ten MAILDES ALVES DE MELLO 

Queremos aqui sentetizar o relotório por nós apresentado ao Sr Che
fE: elo EMG, apresentando contas dos entendimentos, que mantivemos com 
d1ve1:sas autoridades ~o Ministério de Educação e Cultura no Rio de. 
J ane1ro para esclarecimentos dos oficiais in eressados. 

Todos devem ter conhecimento que a 12-3-53-foi sancionada a Lei 
nº 1821 e que seu art 1° e item IV permitia a matricula de oficiais na 
1ª série do curso científico ou clássico, desde seus respectivos CCFFFOO ti
vessem duração mínima de 4 anos, com adptação das matérias insufici
entes. E era isso que vinha acontecendo no Rio Grande do Sul. 

Em seu art 2° tratava da matrícula em cursos superiores. 
A 1 ª-3-57, por Lei nº 3104, foram incluidos mais dois intens no arti

go 2° da de nº 1821; um com referência aos CCFFOO das Polícias Milita
res e que passou a ter a seguinte redação: 

"Art 2° terá direito à matrícula na 1 ª série de qualquer curso sup~
rior o · condidato que. além de atender a exigência comum do exame 
vestibular e as peculiaridades a cada caso, houver concluido: 

VI - O Curso de Formação de Oficiais, ministrados pelas Polícias Mi
litares das unidades federadas, desde que: 

a)-tenha a duração m ínima de três anos; 
b)contem de seu curicílo 5 disciplinas do curso colegial entre as 

quais Partuguês ou Inglês, lecionados, pelo menos, durante dois anos; 
c)-exijam para MATRICULA o diploma do curso ginasial fede

ral, equiparado ou reconhecido." 
Diante da letra "c" o CFO-BM apresentava um dúplice aspecto com 

relação às turmas que concluiram o curso na vigência do antigo RCFQ: 
1°) - candidátos que possuiam o ginásio na época da matrícula; 2º) 
- candidatos que não o possuiam (sgts da Fôrça). Assim sendo temos 
(1°) elementos que poderão matricular-se em exame vestibular aos cur
sos superiores e (2º) elementos que poderao matricular-se na la. sé
rie colegial. uma vez considerado o CFO com o ginásio pela inclusão 
do CFS para perfazer 5 anos (o que estabelece o art 1°), caso contrário 
nenhum direito lhe assiste. · 

Julgamos que por um princípio de eqüidade não seria justo dar um 
duplo tratamento aos oficiais concluintes do mesmo currículo, endere
çando uns aos outros superiores, outros aos secundários. colegial: e, mais, 
oüe todos se submeteram às mesmas provas de ingresso. Mais concetâneo . 
êom o espírito do legislador seria o remédio da adaptação, que ao es
tabelecer a equivalência dos vários ramos do gráu médio procura har
monizá-los através dessa medida, pois o § único do art 2° da Lei n° 
1821 assim se refere: "Sem prejuizo das . exceç~s admi'tidas em lei exi
gir-se-á sempre do candidato, não habilitado no curso ginasial ou no 
colegial ou em nenhum dos dois, exames de disciplinas que bastem pa- , 
ra completar o curso secundário". 

Em face de tal situação. imediatamente à publicação da Lei nº 3104 
(1957 ). entramos em entendimentos com o Prof Dr Albino de Bem Vei
ga a fim de ser definida a posição dúbia de grande parte de nossa ofi
('iétlidade Fomos aconselhado a 01·eaniLar um easo <.:oncreto e requerer 

- .:_ _ __2C:i,;i~I . 
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os benefícios. da lei para o colégio. 
Tomamos, en'tão,, a documentação do 1º Ten João Aldo Danesi, que 

n:quereu, naqueles termos àquela autoridade, quem, por sua vez reme
teu ao Ministério de Educação em forma de consulta. 

Para relator dêste processo fôra nomeado o Dr Meton de Alencar 
que no mês de maio, mais ou menos, do corrente ano, conforme chegar~ 
ao nosso conhecimento, havia dado um parecer contrário à pretenção do 
requerente, não só com relação ao colégio, mas, também, negara a equi
paração do CFO ao ginásio. Apoiou-se, aquela autorid?de, no tes'to 
do art 1° da Lei 1821, que exige claramente "5 anos de CFO" e o can
didato apresentara histórico de somente 4 de CFO e 1 de CFS. 

Como nessa época o Dr Albino ia ao Rio de Janeiro, lhe pedimos 
que interferisse no andamento do processo, retardando. ao menos, sua 
solução negativa. 
· Voltou o processo com um pedido de inf~ção ao CIM, sendo 
respondido imediatamente. 

Novamente se encontrava no Rio a dita documentação e prestes a 
receber a mesma primeira sorte de parecer. quando levamos ao conheci
mento do Sr Chefe do EMG, que, juntamente com o o Sr Cm:t Gral, en
camparam nossas pretenções. 

Recebemos ordm para ir ao R. Janiro constituir a defesa de um 
caso, junto ao Ministério de Educação e Cultura, que serviria para so
lucionar cerca de 2 centenas de idênticos. 

Mantivemos entendimentos com o Dr Gildásio Amado, Diretor do 
Ensino Secundário no Brasil, com a Prof Advenir de Souza Lima, 8hefe 
do Serviço de Inspeções e com o Dr Meton. Rela'tor do processo. 

Êste advogado pela negativa de petição, prendeu-se nos seguin
tes princípios : 

lº) - que um mesmo curso sem solução de continuidade não pode 
dar 2 benefícios a um mesmo candidato, istO" é, no caso, o ginásio e o 
colégio e coo. 4 anos de duração somente; n:em ao ginásio poderia ser 
€quiparado; e, 

2º) - que para ser possível era necessário que o· CFO tivesse a 
dc:ração de 7 anos : 4 para o ginásio e 3 para o colégio. tempo de for
mação mínima estabelecida por nossa legislação, além de outras exi
gên.cias . 

.Aventamos a possibilidade do CFO ser considerado com 5 anos para 
que os candidatos sargentos fôssem equiparados ao ginásio, pelo me
nos; pois o CFS era condição "sine qua non" para ingresso no CFO 
dos que não possuíam o ginásio; e, mais, o CFS foi criado por lei, com 
um ano le'civo completo, matérias ao nível do -ginásio e observações pe
dagógicas. Isto se referia tão somente aos elementos concluintes do 
CFO na vigência do antigo RCFQ, porquanto os que estão na do 
RCFAEQ satisfazem tôdas as exigências do art 2º da Lei nº 1821. 

Pediu-nos, o Dr Meton, os regulamentos (RCFQ e RCFAEQ) e 
mandou que voltássemos daí dois dias. 

Conseguimos discutir em conjunto, o caso com o Prof Advenir. Dr 
Me'(on e a Prof Nely do Nascimento e Silva, Chefe do Fundo Nacional 
do Ensino Médio. O relator, então, manifestou-se favorável à inclusão 
em definitivo, do CFS como um ano. que com os 4 do CFO perfazem os 
.5 exigidos. Sendo, no entanto, necessário o oficial se submeter à adapta-
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ção conforme preceitua a letra "f" do art 1° do Decreto 34330, de 
21-10-53, que regulamenta a Lei 1821. 

, I:evantamos outra hipótese de o candidato optar pelo benefício do 
coleg10, tendo o CFO, e após, pagar o ginásio pela forma do art 
91° por exemplo. 

Isto foi de pronto negado. face a incompatibilidade de datas que 
proporcionaria, pois a letra "c" do item VI, do art 2º da Lei 1821 é 
taxativa ao exigir, para ser considerado com o colégio, que o candida
t<;> apresente. na época da MATRICULA, o diploma do curso gina
sial federal. P.quiparado ou reconhecido; e, mais, que sendo reconhecido, 
na ~ipótese , o candida'to poderia pagar o ginásio requerendo, em têrmos 
legais, a adaptação de acôrdo com o art 1° da mesma lei. recaindo des
tarte, no gozo do duplo benefício de um mesmo curso e com ·dura
ção insuficiente. 

Deu-nos conhecimento, o Dr. Meton, de uma Portaria que ~eria 
regulamentada (hoje regulamentada) naquele mês, baseada na qual, é 
permitido. ao indivíduo portador do diploma do ginásio ou equivalen
te, se submeter ao evame chamado de "Madureza Colegial". Presta-se 
exame de somente 8 matérias, sendo 4 obrigatórias e 4 de livre escôlha 
dentre uma série apresentada. :Êste exame apresenta a vantagem da não 
observação dos regimes escolares e pode ser feito em várias épocas do 
ano, sendo aprovado numa única ou eliminar matéria por matéria em 
épocas diferentes, cujo grau seja igual ou superior a 5. 

Foi imediatamente remetido o processo ao Consêlho Nacional de 
Educação com os parecer acima referidos. 

Estivemos, neste mesmo dia. naquela repartição e. por especial de-~ 
ferência do Dr Francisco Luiz Leitão, Secretário do Consêlho, foi pedi
do, ao seu Presidente, urgência na nomeação do novo Relator pelo Con
sêlho, o que recaiu na pessoa do Dr Josué d'Alfonseca. 

Em dia seguinte, tivemos a felicidade de encontrá-lo na Secretaria 
do Consêlho juntamente com o Dr João Cezário de Andrade. Presiden
te, Dr. Jurandir Lodi, Diretor do Ensino Superior, Dr Paulo Figue
redo Parreiras Horta e o Secretário Dr Francisco L Leitão. Este soli
citou aos demais, a nosso pedido. nos dispensassem 30 minu'tos de atenção. 

No próprio plenário lemos os tópicos principais do processo e expu
semos o nosso pensar, assinalando que naquilo estave contido o inter
rêsse de quase duzentos oficiais da Brigada. O Dr. Jusué, após nos 
ouvir, disse que se nada mais surgisse contrariando o nosso ponto de 
vista, isto é, outros aspectos jurídicosi que co~prometessem o processo, 
seu parecer seria em confirmação ao do Dr Meton. Após tivemos a 
satisfação de ouvir os demais presentes unâriimes em confirmar aquê
le benefício. 

O Dr João Cezário. Presidente do Consêlho, prometeu submete-lo ao 
plenário tão logo fôsse possível, nos dando certeza da aprovação de 
tal parecer. 

E, assim sendo, voltamos satisfeito em têrmos cumprido com nossa 
missão. Se não conseguimos tudo o que .desejávcffnos, não perdemos o 
que estava na eminência de ser perdido. 

E, agora, os oficiais que não possuirem o diploma do ginásio na 
época da MATRICULA, mediante a adaptação e o Exame de Madu
reza, estão em condições de se inscreverem em vestibular para curso 
superior 



Bombeiros 
B.ritânieos 

Por Phyllis Davies, fato BNS 
-- 2a reportagem de uma série de duas 

Treinamento. técnica e pesquisas 

Os homens que pretendem fazer do Corpo de Bombeiros sua car
reira são obrigados a se submeter a exame educativos e médicos antes 
tle serem aceitos, devendo sua idade ser entrê 19 e 30 na Inglaterra, e 
entre 20 e 31 na Escócia. Fazendo uma exceção, membros ex-regulares 
das Fôrças Armadas são aceitos até 34 anos, sendo que êsses, especial
mente os ex-marinheiros, se sentem atraídos para o serviço. 

As escolas de instrução para bombeiros em horário integral são ad
ministradas por determinadas autoridades locais contra incêndios. Há 
na Inglaterra e no País de Gales 15 escolas dêsse tipo; a Escócia treina 
seus recrutas e soldados num estabelecimento central de instrução, sob 
a responsabilidade do Departamento do Interior escocês. As instruções 
teóricas e práticas em vários aspectos do combate ao fogo incluem inú
meros exercícios, cursos sôbre a natureza dos petrechos e suas capacida
des, prontos socorros e, entre outras coisas, sôbre a sala de contrôle e 
sôbre o funcionamento da sala de observação. 

AMPLA SÉRIE DE MATÉRIAS 

As conferências e os estudos abrangem uma ampla serie de matérias, 
tais como aspectos da construção de prédios serviços hidráulicos, de 
eletricidade, de física e química, e a lei e a história do corpo de bom
beiros. Para os recrutas. o treinamento básico é de, no mínimo. dois 
meses. A maiori 1 das corporações tomam também providências para 
que os bombeiros atualizem seus conhecimentos de 'tempo em tempo. 
Na maioria dos centros, também se proporciona treinamento especiali
zado sôbre direção de carros e emprêgo de petrechos especiais, tais 
como ap'.lrêlhos de respiração e escadas giratórias. 

Considerado o único estabelecimento de sua espécie no mundo, o 
Colégio dos Bombeiros, mantido pelo Ministério do Interior e pelo De
partamento do Interior escocês como a instituição central de treinamen
to dos serviços de combate ao fogo. proporciona cursos para aspirantes 
e oficiais. Trata-se de um internato para 60 estudantes, situado em Wotton 

· House, Dorking, Surrey, nas proximidades de LondreS'. Sua diretoria 
se compõe de representantes das autoridades locais e de membros in
dicados por dois Secretários de Estado, em números iguais correndo a 
metade das despesas pelo Tesouro Nacional. 

Os cursos vão de uma semana e meia a duas de seis semanas a 16. 
de acôrdo com a função do oficial dos estudos abrangidos. Há cursos 
detalhados para a prevenção de icêndios. Outros incluem um curso para 
oficiais superiores, abrangendo a organização e a direção da corporação. 
administração, e assuntos técnicos, tais como estudos táticos. ricos in
dustriais especiais, construção de prédios e fornecimento de água. 

O Colégio possui uma biblioteca com, aproximadamente, 10. 000 li-



vro~,. broch~ras sôbre. o. traba~ho do serviço dos bombeiros e um labo
:atono de fis1ca e .qu1m1ca. Filmes, modelos e mapas, figuram entre os 
n:strumentos visuais usados na instrução, que inclui também conferên
cias, ~e~ates, exercícios táticos, demonstrações e visitas a vários tipos 
de pred1os. 

PESQUISAS CONTíNUAS 

Às pesquisas sôbre a prevenção de incêndio e o combate ao fogo 
são realizadas principalmente por intermédio da Organização de Pes
quisas da Junta contra Incêndios. sob a direção do Conselho de Pesquisas 
contra Incêndios do Departamento de Pesquisas Científicas e Industrial 
da Grã-Bretanha. Suas despesas são partilhadas equitativamente pela 
Erário e pelo Comitê de Companhias de Seguros contra Fogo. No Pôsto 
de Pesquisas contra Incêndios. situado em Boreham Wood Hertfordshire 
são realizados tôdas as espécies de testes. ' ' 

O programa de pesquisas da Organização, dividido em cinco partes 
principais, estuda não apenas relatório sôbre irrompimentos de fogo, 
mas ainda o comportamento de materiais no fogo, os aspectos estrutu
rais do fogo nos prédios, o início, crescimento e a supressão de incên
dios, e o equipamento técnico de combate ao fogo. Nos últimos anos, 
por exemplo, os estudos incluíam assuntos tais como incêndios em pré
dios nos pós-guerra. incêndios conseqüentes de secagem de grama, meca
nismo da propagação da chama, seus limites, incêndios provenientes da 
ignição de filmes cinematográficos, e o perigo de incêndio e de explo
são de poeiras combustíveis e a propagação da chama na superfície. ~ 

No que diz respeito aos pretechos. a tendência geral no desenho, 
corrente é de petrechos compostos para todos os fins, apropriados para 
inúmeros tipos de área de perigo. Alguns dos recentes carros-pipas, 
por exemplo, são construídos com uma bomba embutida e se destina a 
transportar uma leve bomba, 'também portátil. bem como escadas tipo 
Magirus, de 13, 7 metros. 

A bomba mais usada para combater o fogo na Grã-Bretanha é a cen
trífuga, sendo a fôrça proporcionada tanto de motor de tração do pe
trecho a qual está montada ou, como no caso da bomba-reboque e dos 
últimos petrechos auto-propulsionados, por um motor independente. 

ESCADAS DE INC~NDIO 

As modernas escadas de incêndio em uso na Grã-Bretanha consistem 
de uma Magirus em três seções. montada num carro móvel, aumentada por 
cabos de aço. As escadas se estenderão de 15 fl 18 metros. A escada gi
ratória é um aperfeiçoamento da de rodas, constituindo a principal dife
rença ser montada sôbre uma peça giratoria, por meio da qual pode 
girar em semi-círculo ou círculo completo. e. de dispensar apoio. Uma 
escada tlnicamente giratória é feita de canos de aço, atingindo, por meio 
de três êxtensões, 30 metros de altura. · O conjunto é montado na tra
seira de um pesqdo chassis. sendo a fôrça para a opera~ão da escada 
fornecida pelo motor de tr<\ção dos petrechos. 

Cantinas volantes a serviço das tripulações de bombeiros, carros 
com espuma, carros-pipas de petróleo, carros-socorro, veículos para rá
dio-comunicações e para a extensão de fios telefônicos, unidades mó
veis para reprêsa, ambulâncias e lanchas de combate a incêndio figu
ram entre outras espécies de petrechos geralmente usados. 

A última palavra no equipamento de combate ao incêndio na Grã
Bretanha é constituída por novos pe~rechos_ e equip~men'tos ~ue os en
genheiros do Departamento do Interior estao aperfeiçoando para deba
lar a espécie de incêndio que causaria um ataque atômico. 
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J)irec:iio 1le \Valter SPALDING. 

LIVROS LI VR OS LIVROS LIVROS 
ASPECTOS FISIOGRAFICOS, DEMOGRAFICOS E ECONôMICOS DO RIO 

GRA:\DF. DO SUL - por Amyr Borges Fortes. - Edição do SESI - Porto Ale
gre, 1958. Antigos, obsoletos, são já todos os estudos geográficos sôbre o 
Rio Grande do Sul. Tem ,-alor, alguns, apenas sob o ponto de vista histórico. 
Fa~-nos. pois, folt;• imens:i nm-o estudo, noyo e atual da geografia de nosso 
Estado. O general dr. Amyr Borges Fortes, catedrático de geografia, vem de anun
ciar o próximo lançamento pela Globo de sua Geografia elo Rio Grande do Sul, 
e antf'cipa, em edição elo SESI. um belo e expressivo trabalho - ASPECTOS 
FTSIOGRAFTCOS. DE:VCOGRAFICOS E ECONóMICOS DO RIO GRANDE DO SUL, -
trabalho ele vulto e rle fôlego, calcado na sua quase totalidade em dados estatís
ticos e observações pessoais. ~ste belo trabalho, único no gênero sôbre o Rio 
Grande do Sul, diz-nos o que serã a Geografia a sair proximamente. O atual es
tudo mostranos o formidável pontencial do Estado, demográfica, fisiográfica e 
eronomic-amente. Trabalho elaborado com cuidado, escrito com clareza e slmpli
cirlade, espêlha perfeitamente a situação e posição atual do Rio Grande, e. mostra 
a nossos homens ele goYêrno a necessidade de maior atenção e planejamento dêsse 
pot~ncial para seu melhor e mais racional aproveitamento. A presente obra do 
prof. clr. Amyr Borges Fortes é verdadeira lição de geografia econômica, além 
de fisiográfica e demográfica, que nos cumpre aproveitar devidamente, pelo bem 
e engrandecimento do Rio Grande e de sua população em geral. 

- xoxoxoxoxox -r 

O FOLCLORE NO BRASIL - por Gastão de Bittencourt.· Livraria Pro-
gresso Editora - Bahia, l!l57. - Estudioso incançável das cousas brasileiras, o 
dr. Gastão de Dlttencourt sempre se lhe apresenta oportunamente dedica-se 
ao Brasil. Suas oh1·as brasileiras são em grande número, abrangendo quase 
3/4 partes do conjunto (20 num total ele 29 que publicou). 

Ontc·m ap1·(•xcntava- nos o dr. Bittencourt "Raises e Permanêicia de Portugal 
no Folclore do Brasil", e hoje, em bela edi<;ão da Livraria Progresso, da Bahia, 
surge s u 210 livro brasileiro O Folclore no Brasil. Trata-se de obra alenta 
da e prnfuncln, embora não atinja como se esperaria pelo título, todo o Brasil. Aliãs, 
tal cousa seria para êle praticamente impossível vivendo em Portugal, pois que 
o é também para qualquer estudioso brasileiro, não só pela dificuldade de pesqui
sas ele campo, romo pela falta de bibliografia. O grande Dicionário Folclórico Bra
sileiro ele Luis ela Câmara Cascudo, é disso uma prova, pois, apesar de alentada, 
muita cousa, muitíssima mesmo, estã faltando ainda, pois há regiões Imensas do 
Brasil de que apenas possuimos insignificantes notas e estas mesmo, sob o ponto 
de vista científico, falhas. A bibliografia de Gastão de Bettencourt, aproveitada 
para o presente estudo, é grande, mas apesar disso não abrange talvez a metade do 
que eixste .. A culpa, entretanto, não cabe ao ilustre autor português, tão amigo 
do Brasil, mas aos autores e às editoras que não divulgam devidamente as edições 
que fazem. E Portugal deveria ser das terras melhores aqulnhadas nesse sector. 

Assim, pois, Gastão ele Bittencourt produziu obra verdadeira beneditano 
enchendo 350 paginas de brilhantes estudos sôbre o Folclore no Brasil, obra que, 
mesmo entre nós, ainda ninguém produziu com tanto cuidado e tanto carinho. 
Até parece que Portugal e seus ilustres e grandes filhos cuidam mais das tradições 
brasileiras do que nós mesmos que nos perdemos, muitas vezes em i:Stére!.3 dlscus
sõe!i P yprti~H'1Pir;:u::. h17.;:;Jnrjnll'',:llC:: Pm tf\l"n')o t:!e r'l?'!lt1PT\OÇ tJ:lon')!:H:! . 
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Embriaguês 
Cadete Luiz Carlos Borges 

Até 1890. o Código Penal considerava a embriaguês como sendo um 
b<:nefício ao contraventor ou criminoso, o que acarretava às autoridades 
uma série vastíssimas de contratempos. ' ' 

Êste es'tado de coisas não poderia continuar e, de fato, foi corrigido 
pelo Código vigente; a embrieguês, atualmente, só diminui ou exclui a 
imputabilidade ou culpabilidade do agente quando em caso fortuíto ou 
de fôrça maior. 

É punido com multa ou prisão simples todo aquêle indivíduo que 
se apresentar, publicamente, embriagado, pondo em risco sua segurança 
ou a de outrem; se a embriaguês fôr habitual o contraventor será reco
lhido a um es"tabelecimento adequado para conveniente tratamento. 

O uso do álcool é conhecido desde os primórdios da civilização e 
tem sido o causante de acontecimentos os mais funestos, através dos 
tempos. 

Nos antigos festins reais e mesmo atualmente, nos elevados círculos 
sociais· enormes quantidades de bebidas alcoólicas são injeridas, ~em 
meio a alegria das festas mundanas. 

Encontraremos casos na His'tória da efetivação de festejos em ho
menagem a divindades pagãs, que duravam cerca de quatro dias, sem 
cessar, e nas quais somente se serviam bebidas. 

Os alcoólatras são capazes de com,eter crimes hediondos, de que se 
envergonham em momentos de lucidês. Em muito irá influir também, 
a constituição orgânica dos habitués. Uns são levados à loucura, outros 
tornam-se sorubáticos, nervosos ou agres«:\vos. 

A embriaguês pode ser: vol1Jntária ou involuntária. No primeiro 
caso citado, o indivíduo bebe por satisfação. porque deseja embriagar-se 
e no segundo é coagido a fazê-lo. Se o agente deseja apenas beber e se 
alcoolisa pela falta de comedimento a embriaguês diz-se : culposa; em 
caso contrário ela é por fôrça maior. 

Resta-nos mencionar a chamada embriaguês por caso fortuíto ou 
por fôrça maior, sendo êstes dois últimos casos os únicos que eximem 
o agente de culpa, isto quando ficar provado que o mesmo perdeu a 
consciência de seus atos ... 

A Polícia age contra a embriaguês de modo repreensivo e preven
tivo. Êste, através de um policiamento intensivo, pondo em prática o 
que fôr sendo exigido pelas circunstâncias. 

As medidas tomadas pelo BOM policial devem atrair sempre, para 
si a admiração, a confiança e a simpatia dos que o observam no cum
primento de seu dever, humano e social. - Se o policial encontrar 
um ébrio, em via pública, mas não chegue a pôr em risco sua segu
rança ou a de outrem. características estas, das contravenções, deverá 
averiguar se o mesmo possui ou não. domicílio, para então, se o possuir, 
conduzi-lo com segurança e delicadeza à sua casa. O indivíduo que 
se encontra embriagado, na rua, sem residência fixa será conduzido à 
Delegacia mais próxima e tratado também com poliddês até que seu 
estado se normalize e logo após, será mandado em paz. • 

( Conttnúa na página 38 > 
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BF~A ··1L PAULO 

P licia Feminina 
Texto : ,zo Ten Carlos Jonatas Spalding 
Foto : V1b . Foto da PoEcia de .São Paulo 

Estreou no Brasil, e diga-se de passagem : com grande sucesso, o 
emprêgo de donzelas no serviço policial. Foi o Estado de São Paulo o 
primeiro a crear sua Corporação de Policiamento Feminino. 

Por se t r atar de uma organização completamente diferente do que a 
quase '•otalidade dos brasileiros imaginam, BRIGADA GAúCHA na série 
Polícias de to1do o Mundo, hoje fica no Brasil. pois deseja documentar 
o que fazem e como se formam em policiamento as formosas garotas co
mandadas pela Dra . Hilda Soares. 
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CREAÇÃO 
Por decreto.:; do Governador do Estado de São P aulo datados de maio 

de 1955, foi ins'tituída, supervisionada pela Secretaria de Segurança 
?ública a Polícia eminina. Muito embora já existam corpos policiais 
similares em vários outros países, como é o caso da Scotland Yard in-· 
glêsR. no Brasi l o policiamento de saias constituiu uma· novidade. Uma 
autêntica inovação causadora de um sem número de imcompreensões 
sôbre sua~; fin alidades e o seu modo de trabalho. No entanto, em São 
Paulo tiv mns a oportunidade de, no Aeroporto Congonhas apreciar o 
quão nobre a quão útil é o policiamento feminino . 

O QUE É POLfCIA FEMININA? 

A Políci;:i Fem inina nada mais é do que uma corporação militarmen
te disciplinada, integrada por senhoras e senhoritas de elevada instru
ção e educação. Usando uniformes discretos confortáveis. e elegantes, 
elas se destinam a agir em todos os casos em que estejam envolvidas 
mulheres ou menores. especialmente quando não seja aconselhável a in
terferência dos policiais masculinos . 

Em s!ntese, o Corpo de Policiamento F eminino do Estado de São 
Paulo é uma insti'tuição de auxílio e proteção à mulher e ao menor. 

MISSÕES 
Se o leitor ainda tem idéia de que a Polícia Feminina é constituída 

de mulheres m asculinizadas, fisicamente super-desenvolvidas e agressi
vas. com fins de efetuar prisões de criminosos, interferir em arruaças, 
saiba que está equivocado. A principal missão das mulheres emprega
das no serviço de policiamento é o policiamento preventivo dedicado a 
amparar, orientar e conduzir menores e mulheres que necessitem de 
sua proteção, sejam ou não delinquen·tes. 

Desde que originou-se o Corpo Policial Feminino um dos graves pro
blemas nas "gares" da Estrada de Ferro, práticamente acabou. É êle o 
desembarque de moças que vem só do interior. O trabalho das policiais 
aí, é o de recebê-las e indicar-lhes locais de emprêgo, evitando assim 
que se deixem ludibriar por exploradores de mulhres pelos agentes dos 
bordéis que andam a cata de presas novas. 

Ainda nas estações tem a Polícia Feminina notável trabalho na de
tenção de menores fugidas de suas casas, que são enviadas ao Juiza
do de Menores. 

ONDE ATUA? 

A Polícia Feminina paulista tem a seu cargo 12 postos de policia
mento excluindo o Comando, Escola de Polícia, Séde de Guarda Civil e 
Séde da Polícia Feminina . Os postos de Sorocabana, Roosevelt e Luz 
funcionam das 6,40 às 23 horas. Os do Aéroporto de Congonhas Juiza
do de Menores das 6 às 22 horas . Os da Zona Oste, Leste, Norte e Sul, 
das 13 às 18 horas . O posto da 8a. Divisão Policial funciona das· 7 às· 
19 horas e o do Hospital de Clínicas das 7 às 12 horas. O quartel Cen
tral da Polícia, durante as vinte e quatro horas do dia. 

VOLUNTARIAS 
As voluntárias da Polícia Feminina devem cumprir uma série de 

requisitos para ingresso na . Corporação . Entre ourtos, tem elas que ser 
solteiras e sem encargos de família, idade mínima 21 anos e máxima 35, 
altura: L54 ms. possuir diploma de conclusão do curso clássico ou 
científico e ter bons ante·cedentes comprovados em investigação social 
de caráter eliminatório . 

Uma vêz preenchido êstes requisitos, as . candidatas deverão cursar 
na Escola de Polícia um Curso Intensivo de Policiamento Especial Femi
r..ino que tem a duração .de 180· dias . 

< Conclui na página 24 ) 
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POLíCIA ... 

O CURSO 

O cu!·so intensivo elas noliciais de saia:> é constituído de aulas teóri
cas e práticas. Do referido curso fazem parte as seguintes cadeiras : 
Noções de M<•dicina Legal e Criminalís'tica, Instrução Policial, Noções 
c'le Dirc•i1o e Criminologia, Organização Policial, Serviço Social, Redação 
de Rt'iatól'ios. Psico'ogia Funcional, Relações Públicas. Polícia Política e 
S, ·ia!, Enf rmai;:em e Socorros de Urgência. Educação Física, Defesa Pes-

. soai r Ordem Unida. 
Se por ventura alguma candidata for reprovada no curso, êste fato 

implicará na sua dispensa das funções. 
Depois de ter sido aprovada no exame final , e ter demonstrado pen

r'ores para a carreira que abraçou. a candidata será alistada no Corpo 
d c- Polidamento JF.eminino de São Paulo. Desde o dia em que foi matri
culada na escola de Polícia . já a fu't1,1ra policial cbmeça a perceber os 
vensimentos de Cr$ 8. 800,00 mensais. 

- ººº 

ESPECIALIZAÇÃO 

Serviço de Higiene da Alimentacão. daquela autarquia, o 2º Sgt Enf Vet 
Alfredo Ferreira Rangel, que con ·luiu o referido curso. 

CURSO DE RADIOLOGIA 

O Sd Martins Rodrigues, em 1957, concluiu o Curso Técnico de Ra
diologia, ministrado pelo Instituto Brasileiro de Radiologia . O referido 
soldado agora, dentro de sua especialidade, vem prestando sua colabo
ração jun'to aos serviços médicos da Fôrça. 

CURSOS DE EXTENÇAO UNIVERSITÁRIA 

Na Universidade do Rio Grande do Sul, a Faculdade de Direito en
tre seus muitos cursos de extenção, fêz realizar um em 1956, que con
tou, por sua importância para os oficiais, com a assistência de grande 
número de oficiais da Corporação. 

O Curso de Extenção de Criminalística, foi assistido pelos Capitão 
Octávio Frota, 1º Tenentes Carlos Irajá da Motta Kieling. Clyton Batis
ta Ruperti. Bromeu Maciel Trindade, e 2º Tenentes Augusto Leitão, 
Clovis Antônio Soares, João Aldo Danesi, José Celi Filho, e Renan Lui? 
Molina. 

A Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Rio 
Grande do Sul, também incluiu, em 1958, entre seus cursos de ex'tenção, 
um que atraiu diversos oficiais da Fôrça, por sua importância para o 
desempenho das missões policiais. 

Foi ministrado o Curso, pelo Prof Dr Enzo Azzy, e participaram do 
curso os seguintes oficiais: Cap Octávio Frota, 1° Tenentes, Luiz Ipane
ma, Alvaro Augusto Leitão, João Aldo Danezi, José Celi Filho. e os 
2° Tenentes Maurilio Neves Zimermann, Riograndino Menezes Boni
lha, Adauto Garcêz da Silva e Walton Pontes Carpes. 

- 24 -



o 
NO 

úL-:::- ::-.'IA CAPA: 

HOMEM 
ESPAÇO 

Reportagem do 
2° Ten Carlos Jonatas Spalding 
Fotos : IPS - Manchete 



O Major David viveu 32 horas a beira do espaço inte,rplanetário . 

Rfcorde de altura - la. permanência no espaço - A operação homem 
ao alto - Viagem (simulada) à Lua 

As viagens interplanetárias são há muito tempo os sonhos dos ho
mens . 

Desde o vôo de Ícaro até nossos dias os mais variados processos 
foram utilizados para subir mais al'to. Graças ao aperfeiçoamento dos 
aparêlhos para vôos e o conhecimento de certos dados técnicos sôbre 
as possibilidades do homem bater seus recordes em altura , neste dois 
últimos anos se verificaram a quase realização dos sonhos humanos : 
o espaço sideral. 

As finalidades dos vôos realizados ultimamente foram colher infor
mações científicas e desenvolver experiências médicas e psicológicas re
la tivas às possibilidades do homem suportar grandes alturas, em outras 
palavras, conseguir desembarcar na Lua e em outros astros. 

RECORDE DE ALTURA 

O vôo mais alto já registrado por aeronave tripulada é o do Cap 
Ivan C. Kiinchelos Junior, da Fôrça Aérea dos Estados Unidos. O Cap 
Iva n em um "Bell X-2' ', avião foguete de pesquisas, em setembro de 
1956 alcançou, por breves segundos. a altura de 126 mil pés, ou seja: 
38 .400 ms. 
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ú ltimas recordações . Farrel rumará (simula.do) à Lua. 

la . PERMAN:ll:CIA NO ESPAÇO 

O Capitão J . W. Kit'ti ngcr. da USAF viajou recentemente ao espaço 
numa cápsula m tálica hermeticamente fechada e prêsa a um grande 
bal ão plástiC'O, a fim d , ao atingir a altitude 96 mil pés, lá permane
cer por quas duas horas . :ll:ste vôo ultrapassou em 4 milhas o recorde 
anterior stabcl cido em novembro de 1957 por dois "Comandos da 
Marinha Amcri ana" . 

O Cap . Kittinger, de 28 anos de idade, esteve no ar 7 horas e 34 
minutos. Na altura de 18 milhas acima da terra (96 mil pés), aguentou 
2 horas aguardando que lhe fôsse ordenada a libertação do hélio no 
balão, para d scer, devido a uma ameaçadora interrupção das comu
nicações pelo rádio. 

A cápsula presurizada, onde o Capitão se encontrava, (foto da últi
ma capa) tem de diâmetro 3 pés, e de altura, 7. Para vottar a terra o 
Cap Kittingcr manipulou um dispositivo automático (semelhante ao que 
lhe lançou no espaço) - e veio aterrar em uma pequena colina a cer
ca de 80 milhas do ponto inicial. 

A OPERAÇÃO HOMEM AO ALTO 

Conforme estava prometido pela Fôrça Aérea .dos Ei;tados Unidos. 
em agôs'to ºúltimo foi realizada nova tentativa de altitu~e . . Desta vêz o 
homem que esteve a beira do espaço sideral foi o Major Di;.lvid G . Simons. 
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. O Ma j D:ivid vúo~t cm uma cápsula idêntica a do Cap K ittinger. No 
mtenor da ca;J: u la, que é mais ou m en os do tam anho de uma ca l · , 
~el~fônica , cncantrnvam-se baterias de instrumentos, comando do baJão, 
m d1cadorcs de 1 ·e':; :..o e temperatura. câm aras fotográficas, a ocula1 de 
um ·c t'l csn1p10 1 ' 1:1 cm . de diâmetro, um gravador de fita alim entos 
um:1 rnup.t t mtc• e vários ou tros artigos. ' 

V111l l' ' < in~o e xperiências deveria o Major David r ealizar em sua 
vin '<' tll : d 1•n.1·1' outras, observação da Lua e de Venus do tempo for 
m:u;ao d<' nuv •ns, a aurora boreal, pesquisas médicas, ~eações físi~as . e 
1•l l' It os d o bombardeio de r aios cósmicos . 

O M·1JO '' David atingiu a altura, calculada pelo radar , de 31. 000 me
l rn.' Es', •vc a beira do espaço inteplanetário 32 horas . Um tempo até 
o. 1110mcnto não mais u ltraDassado . 

A su::i vclta à Terra procedeu-se como a do Capitão Kittinger:, e os 
cl :•dos captados escão sendo ainda objetos de estudo, se bem que a lguns já 
perm itiram experiências no sentido de que o homem fizesse uma: 

VIAGEM (SIMULADA) À LUA 

Donald G. Farrel foi a primeira cobaia para as futuras v iagens in
terplanetárias. 

O jove m estudante de 23 anos sem sair do chão terrestre embarcou 
na suposta aeronave onde pe:·maneceu por 7 dias, tempo calculado para 
atingir a Lua . 

A fin alidade desta experência ou melhor, desta viagem simulada, foi 
para verificar a capacidade do homem em a suportar . 

Em sua cabine, hermeticamente fecha da, era sentida a pressão do 
ar, feita pelo lado de fora pelos cientistas. Eletrodos estavam ligados no 
braço e torax de Farrel para medir seu pulso e respiração. Usou más
cara de oxigênio, destraiu-se, comeu. dormiu , foi televisionado e, após 
o sétimo dia de "enjaulamen to" a cabine foi aberta . 

Fora da cabine Farrel foi submetido a rigorosos exames médicos. 
Tudo normal . 
"Para os cientistas a experi ência de Farrel foi de suma importância. 
O pior inimigo da astronáutica foi derrotado : a fragilidade humana". 

Agora, que o homem provou sua capacidade, os cient istas p or certo 
passarão aos estudos dos problemas que surgirão . Um deles : o r egresso 
da Lua para a Terra . 

URBANA, Illinois (IPS ) 
- O "átomo pacífico" foi pôsto a 
trabalhar por uma dupla de pesqui
sadores empenhados no estudo do to
m ate . Usando uma mistura de açu
car e carbono, J . P . McCollnm e 
John Stock, determinaram a época 
ou ocasião ideal p ara á' colheita do 
toma'te. O tomate estar á m aduro 
quando o açucar parar de se deslo
car par a a fruta. O::; dois cientis
tas com a sua mistura, e, seguindo 
tas com a su mistura , e, seguindo 
a rádio-ativid ade, conseguiram a
companhar o movir..1ento do açucar. 
P nsco..,r iram que o tomate está 
no c]i:";'lax d o amadurecimento 
"aryroxi::1adam ente seis dias após o 
pr imeiro aparecimento de sua côr" . 

FRANÇA - (BG) - Em oito 
colunus na primeira página, na dat a 
cio lançamento do Sput nik I. o ves
per'tino francês "France Soir" pu
blicou a seguinte manchete : "GRI
PE, GRIPE, GRIPE , CRISE, CRI
SE. CRISE, CRISE ; BIP, BIP, 
BIP" . 

- X XOOO XX-

PARIS - Em Paris ó detet ive 
Victor Marchant compareceu ao lo
cal de um roubo. deixou sôbre uma 
mesa sua equipagem para reco
lher imoressões digitais, verificou, 
dez min utos depois, que a haviam 
roubado . 
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BM:55/58 1\Bt\S Lf\RGflS 
Criado pela lei estadual nº 2740, em 30 de setembro de 1956, o Re

gimento de Polícia Rur al Mon'tada - a mais nova unidade da Bcigada 
Militar - vem de comnletar seu 2° ano de existência e trabalho. 

Os motivos que levàram o governador do Estado, dr. lldo Meneghet
ti; o então secretário do Interior, Cel. Walter Peracchi Barcellos; e o 
Comandante Geral da Fôrça Estadual. Cel. Ildefonso Pereira de Albu
querque, à criação e organização de um regimento policial para atuar 
no interior do Rio Grande do Sul- ficam claramente distintos quando 
recordarmos que um dos sustentáculos econômicos de nosso Estado é 
a pecuária. 

O criação de gado, como não poderia deixar de ser, é desenvolvida 
no hinterland. Vastas porções de terra são ·utilizadas, em n9sso Estado, 
especialmente para a pecuária. Assim sendo, nessas zonas rurais não 
existem muitos aglomerados humanos, havendo predominância de pe
quenos povoados e sí'tios que distam entre si de léguas e léguas. Daí o 
abandono em que sempre viveu o homem do campo. longe da proteção 
da autoridade e pràticamente. isolado de contatos com a civilização . 
. . . . Os "abas-largas". Coube aos "abas-largas" - denominação popular 
dos componentes do Regimento de Polícia Rural Montada -:- a importan-

-30-



te -e sacrificada missão de levar para os que labutam na campanha gaú
cha um pouco de confôrto, segurança e paz. 

Para o melhor desempenho desta missão, a lei que criou êsse Regi
mento d-:! policiamento rural, obje'tivou as principais atividades que ca
beriam aos "abas-largas" . Dentre elas são de d stacar os amplos servi
ços de assistência social: vacinam, prestam socôrros de· urgência; levam 
sementes de verduras e as ditribuem; conduzem médicos, parteiras, ve
terinários e remé'dios, quando a necessidad impõe; deslocam em seus 
jipes, até o hospital mais próximo. os acometidos de moléstias grave; en
tregam co1T spondência e escrevem cartas para os analfabe'tos; comba
tem o Iôgo nus matas e fiscalizam as florestas. Enfim, são os verdadei
ros "faz-tudo" da campanha gaúcha. 

Setor policial . É no âmbito do policiamento, no entanto, que os "abas
largas" dcs mp nham sua principal função no interior do Rio Grande 
do Sul . Foi impressionante sua atuação de combate aos abigeatários, que 
de há mui'to tempo vinham transformando a éampanha sulina em verda
deira subsidiária do antigo "far-west" americano. A antes alarmante 
onda de roubos de gado, equinos e ovelhas, sofreu um impacto com o 
surgimentos da polícia rural. diminuindo de maneira notabilíssima. 

Em apenas dois anos de atividades, os componentes do já glorioso 
Regimento de Polícia Rural Montada, que tem sua sede na cidade de 
Santa Maria, deram uma demonstração do que são capazes de fazer em 
prol de uma vida melhor e mais racional para o gaúcho e seus familia
res. Reafirmaram a capacidade da Brigada Militar em atuar em qual
quer se'tor policial, seja qual fôr o tipo de policiamento exigido. 

Hoje, o fardamento característico dos "abas-largas" indica nas co
xilhas a canhadas "a chegda dos novos e provinciais anjos da guarda". 
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Levantamento de SINAIS, grandP medida preventivo contra oabi!!c:i.to 
Histórica foto da Creação e Instalação do Regimento de Policia Ru

ral Monta-r1a . A partir cleste momento providênciais "anjos ela guarda" 
começaram a dar tudo para a n~'.lis perfeita ordem e harmonia entre os 
habitantes rurais deste Rio Grancle do Sul . 

Cel Max Herbert Hanke. o pri
meiro comandante do Regimento 
de Policia Rural Monta.da. 
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BM:55/58 

-.-.,"'"\: ........ , . .,t .. ·~_;-<'I . . 

Constrntões 
Uma das grandes preocupações do Comandante Ildefonso Pereira de 

Albuquerque frc,nt0 ao Comnndo ela Brigada Militar no período de 
1955 a 1958, fol'am as constn1çõ s as comunicações. 

Em Pi'irto Al<'~!I'<' o Departamento de Engenharia da Fôrça, tendo a 
test.i o Majo · Solon Pclanda Franco. construiu seis pavilhões para 
as seguintes Unirlades e Serviços: rancho do Regimento Bento Gonçal
ves; administração do Serviço de Intendência; fábrica de sabão do Es
tabel cimento d0 Subsistência; Destacamento de Polícia Militar do 4.0 

Distrito; conting nte do Serviço de Material Bélico; e para a prática de 
esportes do 3º Batalhão de Caçadores. Foi construído também, um edifí
cio para acomodar a moderna loja, oficina e- varejo de gênero alimentí
cios mantidos pelo ESBM. O número de casas de moradias para oficiais 
foi acrescido d0 mais 5, e o de casas para praças de mais 85. Ainda 
houve a recuperação de uma ala do Quartel General, para as depen
dências do Gabinete Psicotécnico, e de uma ala do Centro de Instrução 
Militar, que foi transformada em modernas salas de aulas e confortável 
alojamento. No naipe de águas e saneamento. durante êste profícuo pe
ríodo 55/58, fóram estendidos 750. 000 ms. de esgôto pluvial e instalada 
uma rêde de água de 450 . 000 ms. 

Não foi, porém, só Pôrto Alegre o município beneficiado com as 
construções . Em Santa Maria foram iniciadas as obras de um edífício de 
apartamento para moradia de oficiais e o Regimento de Polícia Rural 
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BM:SS/SB Relatões Públicas 
"E:içccutar as tar efas determinadas, sem que aquêles que vão rece

ber seus benefícios, sejam colocados ao par de seus problemas, não dá 
aos cxecutél ntes o seu verdadeiro mérito ." 

O Serviço de Relações Públicas, dentro de uma coletividade tem 
e:xatamente a função de tornar público tudo aquilo que é feito para 
o b m da coletividade. 

Oportuna, portanto. foi, a criação dêste Serviço na Brigada Militar 
pois propiciou ao povo do Rio Grande, maior oportunidade de conhecer 
os reais serviços que lhe presta a Brigada Militar. 

A nossa querida Brigada Militar sempre dedicada, praticando os 
maior es sacrifícios pelo Rio Grande e pelo Brasil, muitas vezes não 
teve sua devida r ecompensa, por falta de conhecimento daqueles que 
decidiram sôbre suas coisas e sôbre seus problemas . 

Olhemos o que é a Brigada Militar : a Brigada Militar é a fôrça 
que faz o policiamento em todos os municípios e em todos os distritos 
do in terior do Estado; a Brigada Militar é que policia alguns distrit os 
de Pôrto Alegre e as estações ferroviárias e rodoviária; a Brigada Mi
litar é quem policia os edifícios públicos de todo o Estado; a Brigada 
Militar policia toods os portos do Rio Grande do Sul; a Brigada Militar 
é quem dirige e comanda a Polícia Rodoviária do Estado, policiando 
uortanto as estradas do Rio Grande do Sul; a Brigada Militar, com o~ 
Regimento de Polícia Rural Montada é quem policia os pampas do 
Rio Grande. levando ordem e tranquilidade a todos recantos do Estado ; 
a Brigada Militar é quem combate por intermédio do seu Corpo de 
Bombeiros, tanto na Capital do Estado, como nos municípios do inte
r ior ; a Brigada Militar quem guar da os Presídios e as Cadeias do Es
tado ; a Brigada Militar é quem dirige o Departamento de Institu
tos Penais; 

O que faltava , portanto, para devido conhecimento de tôdas as au
toridades públicas e de todo o povo do Rio Grande sôbre êste trabalho 
da · Brigada Militar ? Um Serviço de Relações Públicas que puzesse a 
Brigada Militar em contato com o povo do Rio Grande. 

B M : 1955/58 - CONSTRUÇÕES 

Montada foi contemplado com a construção de um pavilhão de baias . 
Em Rio Grande foi erguido um pavilhão para a 1 ª· Cia do Batalhão 
de Guardas, e concluido dois para o Pôsto Policial Militar do Casino e 
para a Enfermaraia Regimental do B . G . Em Alegr ete e Tupanciretã, 
foram construídos dois pavilhões para acantonar os Pelotões do RPRMont 
que agem naqueles Municípios. 

H á ainda a salientar as construções de uma colônia de férias para 
os elementos da F ôrça na praia de Tramandai, um quartel para o Desta
camento Policial Militar de Uruguaiana e a continuação do moderníssi
mo Quar tel para o Corpo de Bombeiros em Pôrto Alegre (êste é objeto 
de menção em outra reportagem) . 

O Serviço de Rádio Comunicações da Brigada Militar teve suas r êdes 
de comunicações ampliadas com a instalação e imediata entrada em 
serviço de quatro potentes estações de rádio. Estão elas localizadas nos 
municípios de Alegrete, Tupanciretã, Palmeira das Missões e Bagé. 



BM:55/58 Pslcotécnica 
CREAÇÃO DO G. P. 

Em 1957; o então Tenente Coronel Manoel Monteiro de ~liveira, 
na chefia do Estado Maior Geral da Fôrça, designou uma comissao para 
estudar o problema da seleção do pessoal em bases científicas e as con
dições e necessidades para a instalação de um Gabinete de Psicotécnica 
na Brigada Militar. 

Compunham a referida comissão o Sr. Maj Francisco Samuel Jofre 
Tomattis, como presidente, e os lº Ten Daison Gomes da Silva e Adernar 
de Oliveira, como mémbros. Êste último já cumprira um estágio no 
Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

A comissão pós-se a operar, iniciando suas atividades pela visita 
a todos os órgãos congêneres existentes na capital gaucha e pesquisa 
nas fontes convenientes. 

Integrando os dados e informações obtidas com os recursos e pos
sibilidades financeiras da Fôrça a comissão elaborou um ante-projeto 
de regulamento, no qual se dava uma estruturação ao G. P.,. preci
sando-lhe as funções. 

Submetido à apreciação do Sr. Cmt Geral, Cel Ildefonso Pereira 
d.e Albuquerque, resolveu esta autoridade criar o G. P. à título ·experi
mental e aprovar em caracter precário o seu regulamento provisório. 

Pelo mesmo ato foram designados para Diretor o 1º Ten Adernar 
de Oliveira, para adjunto o 1° Ten Daison Gomes da da Silva e para 
assistentes os 2° Ten Maildes Alves de Mello e Dirceu Atanázio Portes, 
tendo sido. os três iJltimos oficiais. matriculados no Instituto de Psico
logia da Pontifícia Universidade Católica. do Rio Grande do Sul às 
expensas da Brigada Militar. , 

Iniciava-se então uma etapa de realizações concretas, no sentido O.e 
dotai· a Fôrça de um gabinete de psicotécnica. 

Pari-passu com a formação técnico-profissional de· seus integrantes, 
foram se recup rando as ins'Lalaçõ ::; que Ih estavam destinadas e adqui
rindo-se o mat rial intlispensáv 1 para ntrar em funcionamento o 
G.P. 

Já nesta Case os oficiais com çavam a exercitar-se no manejo dos 
testes que viriam a ser adotados e a colher as informações estatísticas 
que se .fazem necessárias em trabalhos desta natureza. 

Posteriormente, assumiu a direção do G. P. o ainda 1° Ten Dainson 
Gomes da Silva. 

Pouco d pois,iniciava o Gabine'te a funcionar efetivamente, tendo, 
em solenidad s simples, mas significativa, sido inaugurado oficialmente, 
quando então já realizava em bases definitivas a seleção de voluntários 
e dos candidatos aos Cursos de Formação da Fôrça. 

FINALIDADES - O Regulamento do C .P. estabelece em seu arti
go primeiro : 

- "O Gabinete de Psicotécnica (G. P.) é um órgão de estudos e de 
execucão. encaregado essencialmente, da seleção psicológica dos volun
tários "à Brigada Militar ,bem como dos candidatos aos diferentes cursos 
de formação profissional que a Fôrça mantera. 

§ único - Cabe, ainda ao G. P., na medida de suas possibilidades 
realizar o seguinte : 

a) - Selecionar cívis (especialistas) para o Serviço da Fôrça; 
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b) - Realizar o serviço de ajustamento do homem a profissão. es
forçando-se por crü. · melhores condições de adaptação do individuo .ao 
tr&::ialho e do trabãlho ao individuo ; 

c) - Proceder as pesquizas e investigações necessárias para me
lhorar os processo de seleção profissional; 

d) - Promo ·er a realização de conferências e palestras visando a 
difusão de conhecimentos psicológicos. tendo em vista pricipalmente, os 
aspectos ligados aos problemas das "Relações Humanas" e a organiza
ção da instrw~ão policial-militar; 

e) - Colaborar com a Superintendência de Ensino do CIM, para o 
c'cff:r> rolvimento e a difusão dos modernos métodos pedagógicos. 

g \ - Cooperar com os serviços de natureza industrial para a di
f1J siio dos princípios de Psicologia do Trabalho Industrial". 

ORGANIZAÇÃO - O efetivo atual do G. P. consta de um Capitão 
Diretor; um 2° Tenente-Adjuno't e Secretário; um 2º Ten Assistente e 
Bibliotecário; um 2ª Sargento arquivista-datilógrafo e um Soldado or
denança. 

O G . P. dispõe de instalaões modernas, higiênicas e estéticas on
de há dependências para: uma sala de espera e uma secretaria, uma sala 
para o Gabinete do Diretor, três "boxes" para exames individuais e uma 
sala pa~·a exames coletivos . 

Nestas dependências estão dis'cribuidos o mobiliário indispensável, 
os instn;,11entos de trabalho (impressos de testes, mesas para aplicação 
de testes. máquina diversas, etc) e um seleto material bibliográfico. 

Tecnica e Administrativamente o Gabinete se compõe de : um aDire
cor"a represe;-,·,ada na pessoa do Sr. Diretor, uma secção com as atribui:: 
ções contidas nas finalidades do G. P. e· uma secção administrativa que 
com9rende uma secret .. ria e portaria. 

!<'ORl\IAÇAO TÉCNICA - Os ofi ais do Gabinete de Psicotécnica 
são diplomados pelo Instituto de Psicologia da Pontifícia Universidade 
Católica uo Rio Grande do Sul e possuem diversos cursos de extensão 
univer;;itá1~3 sôbre a matcna. entre o curso sôbre Psicologia Jurídica, 
mir.istraàa pelo Prof. Dr. Enzzo Azzi do Instituto de Psicologia Expe
rimental da P. U . C. de São Paulo. 

Trabalharam os oficiais durante um largo período em caracter ex
perimental, visai1do a aquisição de prática e hoje dois deles militam 
no magis·c.ério do Instituto de Psicologia. 

FUNCIONAMENTO - Presentemente o G.P. realiza a seleção de 
voluntários e candidatos aos Cursos Formação, classificação de Forma
ção, classificação em alguns escalões especiais e exames diversos por 
determinação do Sr . Chefe do EMG por solicitação de comandantes de 
Unidade ou Chefe de Serviço. 

A seleção de volutários se efe'cua da segujnte maneira : após o exame 
médico anatomo-fisio-patológico e psiquiátrico realizado pelo SSV o can
didato é submetido a uma bateria de teste que visam: 

- determinar o nível de inteligência do candidato (e rejeitar os 
deficitários); 

- determinar o tipo temperamental e caracteriológico. 
- descobrir os interêsses e aversões especialmente sob o ponto de 

vista profissional; 
- determinar o grau de escolaridade; 
- conhecer as aptidões psicofísicas do c·andidato 
- conhecer, enfim, a dinâmica de sua personalidade e prever de 

sua capacidade de adaptação à vida e ao ambiente próprios. da Fôrça. 
Se na apreciação final o candidato atinge os niveis mínimos estabe
lecidos será, então, aceito. 

f\(' 
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PSICOTESTANDO CANDITADOS AOS CURSOS 
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MEIOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS - Os meios e instru
mentos de que se serve o G. P. para a pesquisa dos fatôres são : entre
vistas, questionários e testes. 

Os testes são provas padronizadas e experimentadas em grandes 
amostras da população antes de serem consideradas válidas e fidedígnas. 

Podemos considerar dois tipos de testes : os tes'tes psicológicos e 
os testes pedagógicos . Os primeiros visam conhecer as potencialidades 
e atualidad s do examinado que independem de aprendizagem. Os se
gundos visam os conhecimentos reiais e experiências adquiridas. 

Os testes psicológicos podem ser : "testes de inteligência", que 
visam determinar o nível e tipo de inteligência (verbal, abstrata, especial). 

"Testes de personalidade", que visam determinar os traços de per
sonalidade mais salientes no indivíduo em exame. Estes testes dirigem-se 
mais a exploração da afetividade e temperamento e alguns exploram 
também a parte caractereológica. 

"Testes psicomo'tôres", que procuram examinar qualitativa e quanti
tativamente as aptidões psicomotoras e finalmente os 

"Testes de Interêsses, preferências e aversões. 
É evidente que esta classificação é arbitrária e que existirão, por 

certo, outros, mais preciosos e justos, talvez, mas, leve-se em conta que 
temos em mira, apenas, expôr de maneira clara e suscita e, não, 
deitar cátedra. 

Qualquer dêstes testes podem ser feitos apenas com papel e lápis, 
ou com a utilização de meios adequados os membros do Gabinente tem 
tido a satisfação · de verificarem se a exa"tidão dos laudos emitidos. 

Tem-se verificado uma perfeita harmonia entre os resultados ofere., 
cidos pelo G. P . e o diagnóstico do Serviço Psiquiátrico da Fôrça. 

Com grande satisfação podemos declarar que nenhum soldado do 
Ba'talhão de Polícia é lançado em serviço sem ter sido antes psicotestado 
pelo G . P . E. , segundo tudo indica, muito breve as Unidades da Fôrça 
terão, em seus efetivos, sómente homens submetidos e aprovados aos 
imparciais exames Psíquicos . 

Assim teremos cada vez mais, uma Brigada Militar melhor e mais 
capaz a serviço do povo gaúcho. 

Ten DIRCEU ATHANAZIO PORTES 

EMBRIAGUiS 

O Policial que agir desta fQrma, como nos casos supra citados, es
tará se impondo perante seus colegas e superiores, pela correção, ca-
valherismo e sobriedade. J 

Preservará a paz e a tranqüilidade social, se desincumbir assim 
esta sua espinhosa missão . 

O Bom policial quando em serviço deve sempre lembrar que seus 
atos representarão os atos de uma Corporação inteira e não só os átos 
de um indivíduo isolado. 
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BM:55/ 5 8 BOMBEIRO S 
Dentro do amplo setor de trabalho desenvolvido pela Br igada Mi

litar em favor' do Rio Grande do Sul, vem des·tacando-se, cada vez mais, 
o do comb&te e prevenção de incêndios. 

Daquele velho casàrão de m adeira que era o quartel cen tral do 
Corpo de Bombeiros da Brigada Militar, surgiu o novo quartel , amplo, 
moder no e com tôdas as características t écnicas. Daquela Unidade do 
fogo localizada em Pôrto Alegre, surgiram e desdobraram-se Estações 
de Bombeiros pelas sedes dos seguintes Municípios do interior do Estado . 

Santa Maria, Rio Grande, Palmeira das Missões. Bagé, Novo 
Hamburgo, Farroupilha, Ben'to Gonçalves, Vacaria, Passo Fundo, 
ljuí, Cruz Alta, Cachoeira do Sul, Pelotas, Livramento. Rosário do Sul, 

Santo Angelo, São Gabriel, Três Passos, Pôrto Lucena, Irai. e 
São J er ônimo . 

Estendidos, pois, foi o manto de proteção às propriedades e vidas do 
gaúcho, contra o fogo destruidor, da Capital ao interior do Estado . 

Nêstes últimos anos continuou o Corpo de Bombeiros a m elhor equi
par-se adquirindo grande número de viaturas, de carros contra o fogo, 
incluindo carros de combate de produtos químicos de alta qualidade. 
No material em geral, como mangueiras, escadas etc. também equipou
.se convenientemente o Corpo de Bombeiros, estando atualmente consi
derado como um dos m elhores aparelhados da América do Sul. 

Evidente que orgulhosa e satisfeita se encontra a Brigada Militar 
por prestar, com tão eficiente Unidade, um serviço de real valia ao 
Estado do Rio Grande do Sul. 

No preparo técnico t ambém se destaca o Corpo de Bombeiros pois 
_grande número de seus oficiais já cursaram e tiraram estágio no Corpo 

39 -



de :Ccmbeiros do Distrito Federal. No Curso de Formação de Oficiais 
da Brigada Militar já é lecionada a matéria de combate ao fogo, deixan
do todos os oficiais com os conhecimentos do assunto. No próprio Corpo 
de Bombeiros, por outro lado. é completado êste estudo como o Cur
so de O_ficiais Bombeiros tornando seus elementos altamente especiali
zados em tão difícil profissão. 
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BM:55/58 

Especializa~ão 
Na edição número 13 de BRIGADA GAúCHA publicamos uma no

tícia que tinha por título: "BM Aperfeiçoando seus soldados". Naquela 
reportagem frisamos a ida de oficiais da Fôrça para frequentarem no 
Caribe Curso de Polícia, e a ida de oficiais e praças ao Rio de Janeiro 
a fim de participarem do Curso de Demolidores Submarinos na Ma
rinha do Brasil. 

Hoje, neste retrospecto da vida Brigadiana durante o último qua
triênio colocaremos um apêndice àquela reportagem, mostrando o grande 
número de cursos que foram frequentados por oficiais e praças da Fôr
ça . Como constataremos. foi sem dúvida coroado de magnífico sucesso 
o plano da atual administração da Brigada Militar no naipe da espe
cialização técnica profissional do seu pessoal. 

CURSO DE POLfCIA MILITAR 

Na Repúblca do Panamá, na região denominada Canal Zone, onde 
estão instalados as tropas militares do Exército dos Estados Unidos da 
América do Norte, exis'te uma escola para a América Latina denomina
da USACARIB SCHOOL. É ela mantida pelo Exército Americano, com 
a finalidade de cooperar na especialização profissional dos militares e 
pó~iciais militares da América Latina. 

Um dos muitos cursos que lá funcionam é o de polícia Militar 
para Oficiais. Comtemplada com diversas vagas, a Brigada Militar se 
fêz representar neste curso por três vêzes. 

Na primeira foram quatro os oficiais que lá estiveram: Capitão 
Carlos !rajá da Mota Kieling, 1º tenentes 'Fernando Bhorer, Esaú Al
vorcem e Clovis Antônio Soares. No ano' seguinte, 1958, quando foi 
aberto outro curso idêntico ao primeiro. a Brigada para lá enviou os 
2° tenentes Luiz Alberto Quinteiro Maciel e Renan Luiz Molina, sendo 
que o Ten Luiz atualmente se encontra naquela escola na qualidade 
de instrutor convidado. Ainda no mesmo ano, quando foi realizado 
outro curso, foram para lá o 1° Ten Derly Silva e o 2º Ten Carlos 
J o natas Borges Fortes Spalding. 

Desta maneira ficou a Brigada Militar contando com um quadro 
de 8 oficiais especializados em polícia pelo Exército dos EEUU. 

CURSO BASICO DE MATERIAL BÉLICO 

Na Escola de Instrução Especializada dó Exército Nacional, no Rio 
de Janeiro, a Brigada Militar foi representada no Curso Básico de Ma
terial Bélico. pelo 1º Ten Esmeralda Fonseca Filho . 

Êste curso teve a duração de 18 semanas e abordou todos os assuntos 
relacionados com a matutenção e suprimentos do armamento leve e pe
sado. 

Com a conclusãodeste curso pelo Tenente Fonseca, ganhou a Fôrça 
um elemento especializado em armamento e principalmente no que diz 
respeito ao setor de manutenção, pois esta é de grande valia no tocante 
ao armamento empregado pela Brigada Militar no setor policial. 

Para o ano de 1959, encontra-se na EsIE uma vaga a disposição da 
Fôrça, para outro oficial frequentar o mesmo Curso. 
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CURSO DE DEMOLIDORES SUBMARINOS 

A convite da Marinha de Guerra do Brasil. estiveram no Rio de Ja
neiro, frequentando o curso aperfeiçoado de Demolidores Submarinos, os 

1° Ten Aguinaldo Mario Olinto Amorim, 2º Ten Luiz Nunes Ramos, 
3° sargentos Epiphanio Perciliano e Algemiro Cezar, e os soldados Má
rio Ar'tur dos Santos e João Roque Camilo. 

Êste curso básico de escafrandria-autônoma, ministrado na Ilha de 
Macanguê, teve a duração de seis meses. Sua finalidade foi de capacitar 
os nossos bombeiros para trabalhar debaixo d'água executando as mais 
difíceis e arriscadas missões como verificação de fundos duvidosos, pe
quenos reparos em cascos de návios, fotografia submarina, e demolição 
de obstáculos que prejudiquem a nav.egação. 

CURSO DE MÉTODOS E PRÁTICAS POLICIAIS 

No Canadian Police College Class. da Real Polícia Montada do Ca
nadá, naquele País, no ano de 1958 a Brigada Militar se fêz represen
tar pelos 1° Ten Jesus Linhares Guimarães e 2° Ten Pedro Paulo 
Lemos de Morais Farrapos. 

Êstes dois oficiais frequentaram naquela Corporação e naquele Co
légio, o Curso Avançado de treinamento em métodos e práticas poli
ciais. 

O referido curso, por ser intensivo, teve a duração de lQ semanas, 
ou seja um total de 327 horas de duração. Em seu currículo foram mi
nistradas 110 matérias relacionadas com o policiamento urbano monta
do, pois como se sabe, o Canadá é o País que possuia a única polícia 
montada do mundo. 

A equipe que frequentou êste curso era integrada por 32 alunos, 
sendo que 2 eram filipinos, 1 do Paquistão, 2 "'do Brasil (pela primeira 
vêz o Brasil se fêz representar naquela corporação), e os demais da 
Real Polícia . 
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En'tre as matérias mirtistradas destacam-se: Planejamento e ela
boração de ordens para ocorrências de relevância; Medicina Forense; 
'J'rein<P,,,,,n·to ""m efts e r1et<>tnr de minas; e Alcool nos corpos fluídos 
e testes com o analisador de hábito. 

Oficiais da BM no museu da Real Polícia Montada Canadense. 

CURSO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 

Seguiram para o Estado de Georgia, nos Estados Unidos da Améri
ca do Nort , os Tenentes Esaú Alvorccm e Clovis Antônio Soares, para 
frequentarem o Curso de Investigações Criminais da Polícia Militar do 
do Exército dos Estados Unidos. O referido curso terá a duração de 3 
meses, e e~;tá sendo levado a cabo no Forte Gordon, próximo a Cidade 
de i\.ugusta 

O Furte Gondom, é. por assim dizer, a casa da Polícia Militar Ame
ricana. É ;1 ·ste local que são especializados os policiais do Tio San, e 
lJ.ue são Io1w<1clo::. os soldados que se destinam aos Batalhões de Polícia. 

Os dois oficiais que lá se encontram foram organizadores do CDPM, 
na Fôrça, e tudo farão para nos trazerem as últimas novidades no ra
mo policial militar. 

CURSO ESPECIAL DE PSICOLOGIA APLICADA 

Na Faculdade de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul, onde se ministra o Curso Especial de Psicologia 
Aplicada. a Brigada Militar determinou a presença de três oficiais, 
a fim de frequen·tarem o citado curso. São êles os 1º Tenente Daisson 
Gomes da fülva , e 2P tenentes Maildes Alves de Mello e Drceu Athaná
zio Portes . E na Faculdade de Filosofia da Universidade do Rio Gran
·de do Sul, cursou o mesmo curso, o 1° Ten Admar de Oliveira. 

Com este fato a Brigada ganhou quatro ofiicas especializados em 
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Psicologia qu~ possibilitou a creação na Fôrça de um moderno e bem apa
relhado G~bmete de I:'sicotécnica. Pelo GP passam agora, graças aos 
que conclu1ram o refendo curso, todos os novos elementos que se desti-: 
nam ou para o., ._ursos da Fôrça ou para as fileiras da tropa como soldados. 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS 

No Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas de Infantaria 
do Exército Nacional, no ano de 1956 a Brigada se fêz representar pel~ 
2º sar~ento Adão_ Mendes da Costa. O referido curso, que é por demais 
conhecido. e admirado portados tem por finalidade especializar :;argen
tos para instrutores dos assuntos relacionados com a Infantaria. 

Ainda neste Curso, mas na parte Hipo Moto, foi especializado o 2º 
sargento Vivaldo Conde Pena. 

Desta forma ficou a Fôrça com mais dois elementos aperfeiçoados 
nos r~mos de Infantaria e Cavalaria, o que visa a manutenção. dentro 
da Brigada, de sua estrutura militar para o desempenho de suas missões 
~aliciais. 

CURSO DE MECANICO DE ARMAMENTO LEVE 

No ano de 1957 ganhou nosso Serviço de Material Bélico, seis elemen
tos especializados como mecânicos de armamento leve pelo Exército Na
cional. 

Foram êles o subtenente artífice Rubens Campos Azevedo, os cabos 
Boaventura de Almeida e Antônio Rodrigues de Oliveira; e os soldados 
Lúcio Griboski, Nadir Vargas Romeiro, e Arcely Brusios Barbosa. 

O referido curso foi ministrado no Parque de Material Bélico do 
Exército, sediado em Pôrto Alegre, e teve por fim especializar homens 
para trabalharem como mecânicos na recuperação de armas. 

CURSO DE FERRADOR 

No Curso de Ferrador mantido pelo Exrcito Nacional na cidade de 
San'ta Maria, foram formados, no ano de 1955 os soldados Gilberto Nas
cimento de Souza e Waldomiro de Oliveira Castro. 

í:stes elementos, agora integrantes d.o Quadro de Ferradores, prestam 
seus serviços especializados nas Unidades hipo de nossa Fôrça . 

ESTAGIO EM LABORATóRIO 

No Instituto Tecnicológico do Rio Grande do Sul, no ano de 1958 
concluiu o Curso de Curtimento. o 1° ·Sgt Evaristo da Silva Lopes. Após 
a conclusão deste curso, o referido sargento fêz um estágio no Laborató
rio do EMI/3, do Exército Nacional, a fim de fazer uma observação de 
perto, sôbre tudo que diz respeito a anáfü;e de tecidos e couros. 

CURSO DE MECANICA 

Na Escola Técnica Parobé, acaba de concluir o Curso de Artesenal 
de Mecânica de Automóvel, o 2º Sgt Ar't Horácio Locatelli F_'ilho, que 
agora, no SI, presta inestimáveis serviços, graças ao seu aperfeiçoamento 
técnico profissional. 

CURSO DE INSPEÇÃO DE CARNES 

Promoveu o Departamento Estadual de Saúde, em 1957, um Curso 
Prático de · Inspeção de Carnes. Compareceu, da Brigada Militar, no 

( Conclui na página 24) 
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