
os RG T







-APRESENTAÇAO

Luiz Carlos Bergenthal é um daqueles homens que não se submetem ao dia a dia e seguem

cabrestamente o que chamam de destino, não, Bergenthal vai à luta, podemos ver quase tocar o esforço

inaudito de fazer mais, ir além, resultado, quero crer, da sua grande paixão por viver e viver somando.

Assim é que fundou o Jornal Folha da Classe e uniu os brigadianos da ativa, reserva e reforma

em São Gabriel, espalhando, para o nosso conhecimento, toda uma atividade social e de preservação

dos valores que carrega consigo como tenente da reserva; o espírito indomável dos empreendedores.

Este livro, A História da Brigada Militar em São Gabriel, é inédito, especialmente por entrar

no terreno dos detalhes da História, que é sempre contada através dos grandes números das ações
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institucionais. Assim, partindo de uma síntese da História geral da Corporação, desce aos detalhes

das atividades e acontecimentos ocorridos na bela cidade de São Gabriel, conseguindo deixar à nossa

memória que o valor do todo institucional repousa sempre no esforço e na história montada em cada

parcela.

Leitura fácil e atraente, nos permite reviver tempos e emoções e, principalmente, nos permite o

transporte saudoso de belos tempos da nossa "velha Brigada"

Sem deixar de ser crítico habilidoso, sabe o justo processo de colocar suas opiniões, sem macular

o que tanto cuida, nossa história de camaradagem e disciplina.

Certamente, o leitor brigadiano de qualquer lugar desse nosso Rio Grande do Sul ver-se-á como

participante dos momentos aqui narrados.

[erõnimo Carlos Santos Braga
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A BRIGADA MILITAR-DE SAO GABRIEL

Aos quinze dias do mês de outubro do ano de 1892, foi assinada a ordem do dia de número 1,

em que o Major do Exército Joaquim Pantaleão Telles de Queiroz, comissionado ao posto de Coronel,

assume o comando da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do SuL No mesmo ato, extingue-se a

Guarda Cívica ou Corpo Policial, devendo o pessoal integrar a Brigada Militar.

A ordem do dia de número 2, do mesmo dia, tornava público, para conhecimento e devida

execução, o ato número 357 de 15 de outubro de 1892, pelo qual o vice-presidente do Estado do Rio

Grande do Sul resolve criar a Brigada Militar do Estado do Rio Grande do SuL Dr. Fernando Abott,



secretário de Estado dos Negócios do Interior e Exterior, no exercício do cargo de Presidente do Rio

Grande do Sul, constituiu a Brigada Militar desse Estado.

Até a expedição do regulamento para a Brigada, essa foi regida pelas práticas seguidas nos

regulamentos militares.

O Estado-Maior da referida Brigada deve ser composto por um comandante com graduação

de coronel, um capitão assistente, servindo de secretário, um quartel-mestre geral e dois ajudantes de

ordens (alferes ou tenentes tirados do corpo). Esses oficiais devem perceber os vencimentos constantes

das tabelas número 2, catalogadas no livro Crônicas da Brigada Militar do Cel. Helio Moro Mariante,

página 117, edição de 1972. A Brigada Militar deve ser formada por três corpos, sendo dois batalhões

de infantaria e um regimento de cavalaria, tendo cada um o pessoal constante na tabela número 1 do

livro Crônicas da Brigada Militar, página 116, edição de 1972. A referida Brigada deve ser composta

também por três corpos da reserva nas mesmas condições da Força ativa, os quais serão desde já

organizados para entrarem em serviço, quando as circunstâncias a reclamarem.
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Em 21 de fevereiro de 1913, mais uma unidade foi acrescida à milícia gaúcha: o 2° Regimento de

Cavalaria, que tantos e tão assinalados serviços prestou ao longo do tempo ao Estado e à nação. Seu

primeiro comandante foi o Tenente-coronel [uvêncio Maximiliano de Lemos, e sua sede estabelecida

em Santana do Livramento, cidade fronteiriça, irmã gêmea da cidade de Rivera da República Oriental

do Uruguai. O prédio do Quartel do 2° RC foi projetado pelo engenheiro João Pianca, e a construção

fiscalizada pelo engenheiro Oscar Amazonas Pinto, sendo inaugurado em 15 de outubro 1920.

O Quartel do 2° RC foi denominado assim até 21 de abril de 1961, a partir dessa data foi

constituído o 2° RP Mon, após ser criado o Regimento Cel. [uvêncio, que tem como Patrono o próprio

Cel. [uvêncio Maximiliano de Lemos.

No início, o aquartelamento ficou em uma chácara nas imediações da cidade. Logo depois esteve

aquartelada, provisoriamente, em três casas que faziam fronteira à praça Gal. Osório e num barracão

construído no local onde hoje se encontra a Enfermaria Regimental. Estabeleceu-se em sua sede própria

em 15 de outubro de 1920 a data de sua inauguração, ocupando-a definitivamente em março de 1922.
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Corpo Policial - Missão Especial - Pequeno Relato

No dia 12 de julho de 1849, um forte contingente policial da corporação seguiu para a zona

de Tramandaí, com a finalidade de impedir o desembarque, em qualquer ponto daquela costa, de

escravos africanos a bordo de um navio negreiro, conforme denúncia feita ao governo. Essa operação

foi bem-sucedida graças às medidas tomadas.

Nesse ano, 1849, comandava o Corpo Policial o Tenente-coronel Sebastião Barreto Pereira Pinto.

Polícias Municipais

o Presidente João Lins Vieira Cansansão de Sinumbú criou, em 1854, várias polícias municipais

locais, com elementos da Guarda Nacional, que ficavam dispensados dos serviços dessa. Não percebiam

vencimentos do erário público enquanto "bem servirem em tais polícias': sendo pagas por particulares.
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Essas polícias atuaram intensamente nos municípios de São João Batista de Camaquã, São

Vicente, lbicui Grande, Santana do Rio dos Sinos, Mostardas, Pontas do Arroio Vacacai e Salso, Bajé,

Aldeia dos Anjos, Pedras Brancas e Vacaria - que são os atuais municípios de Camaquã, São Vicente,

São Gabriel, São Leopoldo, Mostardas, Bagé, Guaíba e Vacarias, respectivamente.

Nesse espaço de tempo, compreendido entre 1849 e 1892, a Guarda Nacional e o Corpo Policial

entravaram várias escaramuças, defendendo as ordens legalistas. Após esse período, a Brigada Militar

atingiu a fase verdadeiramente policial militar. Seus efetivos passaram a ser empregados, exclusiva

e integralmente, no serviço policial, sem descuidar, obviamente, do seu preparo militar, como força

auxiliar do Exército Brasileiro, a fim de bem desempenhar sua missão constitucional no contexto das

forças armadas.

O término da fase de transição para essencialmente policial militar é difícil precisar, pois essa

se impôs aos poucos. Como não há um marco que estabeleça com exatidão quando uma fase começa

e a outra termina, foi escolhido o ano de 1950 apenas para efeito de registro - todos os historiadores
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brigadianos são unânimes nesse parâmetro. Este humilde trabalho vem consolidar essa data, trazendo

relatos que explicam o porquê desse ano ser escolhido como o marco da Brigada Militar - chamada

também de Polícia Militar neste município.

Fatos importantes para São Gabriel

Tivemos aqui em nossa cidade, por ocasião da famigerada guerra de 1923, o Terceiro Corpo

Auxiliar da Brigada Militar, que permaneceu aquartelada nos anos 1924 e 1925 no Quartel do Forte

de Caxias - na subida do Forte. Em 2 de janeiro de 1924, foi suspenso o serviço de aviação da Brigada

Militar, sendo que na guerra de 1930 ele volta a se aquartelar no Forte de Caxias, que hoje é o quartel

da 13° Cia de Comunicação do nosso Exército. O Terceiro Corpo Auxiliar da Brigada Militar ainda

permaneceu nesse local entre 1932 e 1934. Nesses dois períodos, teve como Comandantes Gerais da

Brigada Militar: Cel. Afonso Emilio Massot (1915 a 1925), Cel. Claudino Nunes Pereira (1925 a 1932)
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lo e Cel. João de Deus Canabarro Cunha. Dr. Fernando Abott, que em 15 de outubro de 1892, através do

ia Ato número 375, criou a Brigada Militar, era filho ilustre de nossa cidade São Gabriel.

Consta nos anais da história que a Brigada Militar, por todas as suas transformações desde os

corpos provisórios, participou de várias revoluções e guerras, mas esse não é o foco deste pequeno

documentário, que objetiva destacar a participação da Brigada Militar em São Gabriel. O nosso

primeiro aquartelamento ficava junto com a Cadeia Civil, que é hoje o prédio do INSS, localizado na

po praça Camilo Mareio (Foto 1). Nesse local, um efetivo de aproximadamente 31 homens permaneceu

rte de 1934 até 1954. Era uma espécie de polícia rural e pode ser considerado como precursor dos atuais

.da Regimentos de Polícia Rural Montada.

·tel

Ida

da

32)
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Foto 1: Primeiro aquartelamento de São Gabriel. Alguns componentes do pelotão - Cabos: Durval, Pacheco e Macário;

Soldados: Sadi Aloy, Orlando Vieira Machado, Alfredo Postiglioni, Candoca Postiglioni e Orvalino Tavares da Silva,

Belmiro, Juarez da Rosa, Helio Moreira e outros. Fonte: Sadi Aloy.
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Era composto pelo Primeiro Comandante Tenente Hervandil Esmerio, Subcomandante Sargento

Acelino Severo, Sargenteante Sargento Eduardo Coelho, que em 1952 foi substituído pelo aspirante

a oficial Ciro Greco, tendo como Sargentos Auxiliares o Sargento Portilha e o Cabo Macário Riefel,

oriundos do Segundo Regimento de Santana do Livramento.

Foto 2: Parte do efetivo da época.

Fonte: Sadi Aloy.
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Fuga de presos

Em 1953, um caso jamais previsto em regulamentos ou na legislação pertinente aconteceu em

São Gabriel. Como já ressaltado, o destacamento da Brigada Militar, como era chamado na época, era

junto com a Cadeia Civil, e por um descuido houve uma fuga. Ao invés de apurar o(s) responsáveis

por essa distração, tomou-se a seguinte iniciativa: Transferir todo o efetivo da cidade de São Gabriel.

Isso causou um transtorno generalizado, pois foram sumariamente julgados culpados e mandados

a apresentarem-se em Alegrete, Uruguaiana, Lavras do Sul e Rosário do Sul, tendo que deixarem

seus familiares aqui à mercê de toda a sorte possível. Graças a Deus, a grande maioria retomou para

continuar prestando seus serviços a Terra dos Marechais.

Em 1959, foram transferidos para o prédio localizado no número 1.200 na Rua Cel. Soares nos

fundos da 13°Cia de Comunicação, comandada pelo Tenente Antonio Lourenço - ou Mano Velho, como

era conhecido, folclórico por dizer: "você entendeu': Esse Tenente era baiano e tinha como Sargento
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auxiliar o Sargento Acelino Severo, que após foi comandante do Pelotão. Nessa época deu-se a união

dos brigadianos do segundo Regimento e os recém-chegados do primeiro regimento de Polícia Rural

Montada de Santa Maria, os Abas Largas, isso em 1955, um pelotão Comandado pelo Segundo-tenente

Oritz Morari Abiz, que ficou acantonado nas dependências do Parque Rural de exposição Assis Brasil.

Faziam parte do Pelotão de Polícia Rural Montada 35 Patrulheiros Rurais, 1 Segundo-tenente, 4

Sargentos combatentes, 1Sargento Motorista, 1 Sargento Enfermeiro, 1 Sargento Telegrafista, 3 Cabos

e 24 soldados, todos com formação de Polícia Rural. Os Sargentos eram nomeados pelo governo do

Estado, subdelegados de polícia. Eram de propriedade desse pelotão 1 Ieep e 45 cavalos.

No interior do município começa o combate ao abigeato, desbaratamento dos bandoleiros,

quadrilhas de marginais que amedrontavam os produtores rurais de nosso interior. Há várias

definições do termo bandoleiros, dizem que são os que não param muito em lugar nenhum - aquele

que é ocioso, ou que não tem ocupação certa, nômade, bandido, salteador de estradas. Nessa categoria

enquadram-se os bandoleiros que ficaram na história, reunindo numerosos grupos que veneravam seu
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chefe, homem cruel, e por ele morriam se fosse preciso. Então aí começa os destacamentos policiai

comandados por sargentos.

Destacamentos de Tiarajú, com postos em Pau Fincado e Arvoredo, comandado pelo Sargente

Comandante João Alfredo Bergenthal; Destacamento de Azevedo Sodré, comandado pelo Sargente

Comandante Nazarino; Destacamento da Palma e SantaMargarida, com postos em Laranjeiras, Bolso e Cerre

do Ouro, comandado pelos Sargentos Comandantes: Palma - Sargento Mazui; Santa Margarida - Sargento

Cristovam; Catuçaba - Sargento Soares. E demais Sargentos: Evandro, Irivoni, Cramer, Adão e Hermes.

Em 1959, deu-se a transferência do Pelotão Rural do Parque de Exposição para o prédio nos

fundos da 13° Cia de Comunicação, que somou-se com mais quarenta homens do Pelotão ali existente

do Segundo Regimento.

Todos ainda sob o Comando do Tenente Oritz faziam parte do Segundo Pelotão, pertencentes

ao Primeiro Regimento de Polícia Rural Montada de Santa Maria. Em 1961, por ocasião do movimento
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conhecido por Legalidade, o Pelotão foi o Guardião da Manutenção da Ordem Pública e segurança

dos Pontos vitais, como a Subestação da Luz, Corsan, e prédios públicos, como Fórum, Prefeitura e

Delegacia de Polícia CiviL Constantemente tinha uma patrulha outrora comandada pelo Delegado.

Delegados de Polícia Civil e, em 1953, Delegado Conforte, Delegado Demenciano. Respondeu pela

Delegacia o escrivão Vilsom, e a partir daí o comando das Patrulhas passou a ser por um Sargento,

responsável pela Guarda da Cadeia civil, serviços internos e externos.

Os postos policiais rurais destacados não possuíam qualquer meio de comunicação, e suas

locomoções eram só a cavalo, com o seus fardamentos aos moldes da Real Polícia Montada do Canadá.

Seus armamentos eram o RV Cal 38, Mosquetão, Espada de Cavalaria e a metralhadora INA Cal 45.

O patrulheiro rural andava sempre a cavalo, com seu impecável uniforme de Policial Militar Rural,

chapéu de Abas Largas, como eram conhecidos esses valentes policiais. Eles faziam também partos e

famosos casamentos na polícia - ainda existem casais que tiveram seus matrimônios registrados nos

postos policiais destacados da Brigada Militar.
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Foto 3: Patrulheiros rurais. Fonte: LCBergenthal.



Botas, esporas, culote, gandola, chapéu de abas largas e talabarte e cinto preto foram introduzidos

no Primeiro Regimento pelo Comandante Cel. Max Hebert Henck. O policial rural ostentava seus

armamentos - um Revólver 38, espada e metralhadora cal 45 INA, da indústria nacional de armas

e muitas vezes um fuzil 9 mm - e deslocava-se pelo interior, guarnecendo comércio de carreiras,

bailes e rodeios, e era também responsável pelo trânsito de animais. Era necessário que esse policial

conhecesse a legislação atinente ao assunto, jamais poderia ter, por exemplo, uma reunião dançante

sem a devida licença do Destacamento ou posto policial. O transporte de qualquer produto do campo

para a cidade era fiscalizado pelo Patrulheiro Rural Montado, conhecido como Polícia Rural. Os

patrulheiros tinham um amplo conhecimento de primeiros socorros, casamentos e até permissão para

efetuar enterros, assim como partos, conforme já citado. Essas atuações constam nos livros de registro

de ocorrências dos destacamentos e postos destacados.
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Foto 4: Desfile de 7 de setembro de 1964. Fonte: LCBergenthal.
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Cabe ressaltar que como toda a corporação, por ocasião do movimento da Legalidade, 1961

e 1964, conhecida como a Revolução de 64, a Brigada Militar de São Gabriel, órgão de repressão do

Governo do Estado, participou efetuando a segurança dos pontos vitais e estratégicos. Como o efetivo

era pequeno, os homens ficavam de prontidão, permanecendo aquartelados por até 45 dias, saindo

dos serviços de 24 horas, apanhando um fuzil ordinário e indo para frente dos bancos fazendo a

segurança dos mesmos. Lá permaneciam por seis horas consecutivas, voltando ao quartel para receber

instrução e preparar-se para entrar em serviço às oito horas da manhã.

Em 1970, o pelotão da Brigada Militar foi transferido para um prédio ao lado do armazém

Salgado na Rua Tristão Pinto, um prédio modesto, lá permanecendo até a construção de seu atual

quartel, em 28 Julho de 1973, localizado na Rua Francisco Chagas, 1.310. Cabe salientar que por

ocasião da nova estruturação da Brigada Militar passou a existir o serviço de engenharia, responsável

pelas construções de prédios na Brigada Militar, tendo como Chefe o Major Engenheiro Civil Menuzi,

que adotou a partir daquela data uma planta única para os prédios a serem construídos, para que
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ficassem uniformes, objetivando também que parte do prédio construído fosse disponibilizado ao

efetivo do policiamento e outra parte ao Corpo de Bombeiros, como em São Gabriel, São Leopoldo

etc. Mas em 1973 não existia Bombeiros na fronteira oeste do Estado. Só em 1978 aqui chegaram, e

em 1981 aquartelaram-se junto ao prédio do Segundo Esquadrão, mas não permaneceram por mais

de dois anos, pois as funções eram incompatíveis no tocante a alguns aspectos, como uniformidade,

instrução e serviços. Então cabe ressaltar que, às vezes, por equívoco, é dito que o prédio da Brigada

Militar foi construído errado, ou foi construído para os Bombeiros, uns até mencionam a torre, como

se fosse uma construção própria para as estações de Bombeiros. Mas isso não é a verdade, pois era

apenas um sonho de unificação dos aquartelamentos que acabou não dando certo em toda a Brigada

Militar.

) 5:
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No entanto, em nosso muni-

cípio, orgulhosamente, continua-

mos abrigando esse grupamento de

homens valorosos que tem a árdua

missão de prevenção, combate aos

incêndios, sinistro e resgates, bem

como guarda-vidas. Logo após sua

saída do prédio do esquadramento, o

Corpo de Bombeiros, que ainda hoje

não tem seu aquartelamento próprio,

já esteve acantonado em pelo menos

to 5:Prédio da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. Fonte: LCBergenthal. quatro locais diferentes, até no prédio

do antigo hospital militar da guarni-
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ção federal, mas esperamos que em breve nossa unidade do Corpo de Bombeiros tenha seu pró-

prio quartel.

Retomando o assunto policiamento, o prédio recém-inaugurado com efetivo pequeno para a

época foi comandado pelo Tenente Salomão Pereira Fortes, já com a nova denominação de Segundo

Pelotão do Segundo Esquadrão P Mon lnd, com sede em Lavras do Sul, criado pelo Decreto número

19.466 de 18 de dezembro de 1968, tendo como data de instalação 12 de março de 1970, acantonado

no prédio situado na Rua Maria Barcelos, 158. Seu primeiro Comandante foi o Major Wilsom Pontes

Carpes. Assim, o pelotão de São Gabriel é transformado em Segundo Esquadrão de Polícia Montada

em 13 de agosto de 1974, pelo mesmo decreto-lei que transformava o Segundo Esquadrão P Mon

lnd de Lavras do Sul em Sexto Regimento de Polícia Montada, sendo o primeiro pelotão responsável

pelo policiamento da cidade, o segundo pelotão pelo policiamento rural no interior do município e o

terceiro pelotão destacado na cidade de Dom Pedrito.
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Na ocasião em que foi criado o Segundo Esquadrão P Mon, assumiu o comando da fração o Primeiro-

tenente Rubens Aloy Berni, até 1976, seguindo-lhe: o Primeiro-tenente Celso Pires Porto, em 1977; Capitão PM

JoãoCarlos Gonçalves Palma, em 1978; Capitão PM Paulo Bastos Soares, de 1980

a 1985;Primeiro-tenente Arlei A. de Medeiros, em 1985; Capitão PM Luiz Alberto

Machado Gós, em 1987; Primeiro-tenente Cláudio Ornar Gouco, em 1988;

Capitão PM Jorge José Severo Tatsch, em 1989; Primeiro-tenente Antão Juarez

Quinto, em 1992; Capitão PM Edgar Florisbelo Dorneles Lopes, em 1992; Capitão

PM Altemir Forgiarini, em 1994; Capitão PM Luiz Lopes Correa, em 1995;

Primeiro-tenente Leonardo Nunes, em 1996; Subtenente PM Luiz Carlos

Bergenthal, em 1997; Segundo-tenente Luciano Rodrigues da Rosa, em 1998;

Capitão PM [arí Irinei Scherer, em 1998; Capitão PM Liberato Moro, em 1999;

Capitão PM Alex da Rocha Carnilo, de agosto de 2000 a março de 2002; Capitão

PM Aníbal Meneses da Silveira, atual comandante.
Foto 6: Primeiro-tenente PM Luiz
Carlos Bergenthal. Fonte: LCBergenthal.
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Em 1996, passou a ser denominado Esquadrão de São Gabriel, fazendo com que o esquadrão e

passasse a ter três pelotões, um encarregado do policiamento citadino, um da guarda do presídio e

outro do policiamento ruraL Por determinação do Comandante do CRPO- F, foi criada a Galeria dos c

Comandantes do Esquadrão de São Gabriel, com os nomes acima descritos.

Fatos marcantes - Bandoleiros

Existiam em São Gabriel os famosos Bandoleiros que, aos moldes de Lampião, passavam no

interior do município cometendo barbáries, matando e cometendo roubo de gado. Alguns fazendeiros,

por medo ou por algum motivo não conhecido, davam guarida a esse bando de marginais, conhecidos

na época por Bando de Locatelli. Em uma divisão de dinheiro, produto de venda de uma tropa roubada,

esse "chefe" assassinou pelas costas o Tarco, Tarquino Cardoso, juntamente com o Carlinhos, Torrada
q

o
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e o Castelhano Anselmo. Eles passaram anos a fio cometendo delitos, usavam de muita astúcia, armas

longas como fuzil e metralhadoras, invadiam casas onde só tinham mulheres e as estupravam, enfim

cometiam as maiores atrocidades.

Após passar o comando do pelotão de São Gabriel e ser nomeado pelo comando da Brigada

Militar como o Encarregado do combate desse tipo de delito, o Tenente Oritz criou um Patrulha

Volante, em meados de 1956, fazendo várias diligências por uma colônia de arroz na Argentina.

Assim localizou Locatelli, conseguindo prendê-lo, mas ao chegar na ponte da divisa com o Brasil, o

bandoleiro tentou fugir e nunca mais foi localizado, fato que jamais foi esclarecido. O que será que

aconteceu com o Locatelli?

Como esse fato teve uma repercussão nacional, o Tenente Oritz fez diversas entrevistas aos

órgãosde imprensa escrita e falada da época. A revista O Cruzeiro, por exemplo, fez intensa matéria em

que fez questão de fotografar o referido oficial, dentro do cemitério local ao lado do túmulo de Talco

ou Tarquino Cardoso, o Tarco, mas por um detalhe deu processo na justiça e muitos comentários: o
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Tenente colocou um pé em cima da calçada da sepultura de

Tarco. Por ser considerada como um ato de desrespeito para

com o falecido, foi imediatamente condenado pelos familiares

de Tarquino e por parte da comunidade que esse oficial

defendera.

Foto 7: Foto polêmica do Tenente Oritz.

Fonte: O Cruzeiro, 11 de maio de 1963.
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o triângulo do bigeato

Nos tempos desses Bandoleiros (1950 a 1965), os municípios de Cacequí, Rosário do Sul e

São Gabriel eram considerados o "triângulo do Abigeato", com os famosos criadores de gado, ricos

estancieiros que arrebanhavam quadrilhas de marginais para roubarem o gado de outras fazendas,

levando-o de um município a outro e até para o vizinho país, República Oriental do Uruguai. Entre

os que se prestavam para essa atividade ilícita, estavam Talco Cardoso, Jorge Locatelli, Ciro Dutra,

Castelhano e outros.

Esses fazendeiros que eram chefes de quadrilhas às vezes se desentendiam com seus propostos

e, como não tinham condições de enfrentá -los, contratavam outros bandoleiros para executarem

o serviço. Ciro Dutra e Talco Cardoso são exemplos, sendo que esse último foi assassinado pelas

costas por seu companheiro, Jorge Locatelli, segundo a revista O Cruzeiro, em sua publicação de 11

de maio de 1963, com o título de "Roubo de Gado no Rio Grande". Essa reportagem, feita na mais
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importante revista daquela época, relata várias mortes no

combate entre as quadrilhas de abigeatários, a polícia e os

capangas dos fazendeiros, que também foram obrigados a

se defender - bom enredo para um filme.

Foto 8: O Tenente Oritz, junto com a Volante, estuda no mapa os

esconderijos dos abigeatários e bandoleiros do triângulo do abigeato

(São Gabriel, Cacequí e Rosário do Sul). Tenente Oritz, Sargentos

Cramer, Soares (fardado) e Sargento J A Bergenthal (sentados);

Soldados Sadi Aloy, Mendes e Gilberto Hemann (em pé). Fonte: O

Cruzeiro 11 de maio de 1963.
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Irmãos Colombo

Os irmãos Colombo eram filhos de criação de um oficial do Exército. Mesmo tendo uma boa

educação, eles foram os precursores da droga na cidade. Viviam na alta sociedade, tinham boas

amizades e cometiam até alguns delitos, mas o maior problema era o envolvimento com drogas, um

espanto para a época (1966), e por causa disso foram presos e condenados. Enquanto presos, eles

lideraram uma rebelião dentro do presídio, escreviam para os órgãos de imprensa escrita e falada,

denunciando fatos relacionados aos presos e se dizendo inocentes, e seguidamente fugiam da cadeia.

Assim, começaram a se transformar em mocinhos, heróis, contudo, em 1968, um deles avançou sobre

o carcereiro João Lauro Mosquier dos Santos, conhecido como Chumbinho, e esse lutou muito, mas

vendo que não conseguia deter o agressor disparou um tiro de seu revólver 38, ferindo mortalmente

um dos irmãos Colombo. Esse fato foi motivo de uma grande revolva na cidade.
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Pedro e Paulo Mirim em

Em 1972, por decisão do Comandante do pelotão, Tenente Salomão Pereira Fortes, e demais

sargentos, foi criado um pelotão de Pedro e Paulo Mirim, denominação dada na época aos policiais

militares que tiravam serviços em dupla, chegando a ter um batalhão denominado Pedra e Paulo,

órgão de elite na Brigada Militar. Todos se orgulhavam de participar de tal serviço na corporação,

e assim foi iniciado um pelotão com cerca de trinta meninos comandado pelo Sargento Edson Luiz

Vieira Freitas, que não mediu esforços para formar seu efetivo. Os mesmos participavam de todos as

formaturas do pelotão, serviços de relações públicas, desfiles e operações que necessitassem a presença

da Brigada Militar - é importante ressaltar que os meninos voluntariamente participaram com seus

trabalhos na obra de construção do atual aquartelamento.

Alguns meninos galgaram a graduação de cabo e sargento, alcançado pelas notas escolares e

provas internas prestadas durante o período de instrução. Esse foi um momento marcante para a BM
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em São Gabriel. Com uniformes da época, o pelotão de Pedro e Paulo Mirim deslocava-se também

para fora do município para participar de atos de inaugurações e demonstrações de ordem unida.

Infelizmente durou até 1975, quando foi extinto por falta de apoio. Grande parte dos meninos que fez

parte do pelotão PM Mirim entrou para a Brigada Militar, fazendo cursos e seguindo carreira.
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Policiamento de bicicleta

Em 1985, época comandada pelo Primeiro-

tenente Arlei Albuquerque de Medeiros, foi criado o

Policiamento de Bicicleta, com oito bicicletas doadas

pela comunidade gabrielense e com efetivo voluntário.

Esse policiamento era direcionado para a frente das

Foto 9: Pelotão Pedra e Paulo Mirim. Fonte: LCBergenthal. 35



escolas, clubes e locais de grande aglomeração de pessoas, algo muito criativo e inovador, pois

esse meio de locomoção ainda não tinha sido explorado na BM, e após isso estendeu-se às demais

Organizações Policiais Militares.

Entretanto, esse meio de locomoção não era previsto, não havia verba disponível do Estado,

sendo assim não podiam ser feitas nem manutenção nem compra de equipamentos. Por essa razão

acabou sendo extinto em São Gabriel o Policiamento de Bicicleta.

Entendemos que às vezes o esforço dos comandos de subunidades são mal-entendidos pelos

seus superiores ao ponto de não receber total apoio, para que algo que é peculiar a determinada região

seja criado, mesmo que acertadamente (como esse policiamento), e sem esse apoio não há condições

para prosseguir.
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Peão Constancio

Em 1978, foi preso na localidade de Catuçaba, um elemento que causava transtornos para a cidade,

desordens, bebedeiras e até pequenos delitos. A fim de mostrar autoridade, o Cabo Xisto e o Soldado Adão

Nunes, elementos destacados, efetuaram o recolhimento do mesmo, algemando e trazendo para a cidade.

Tal deslocamento deu-se em cima da carroçaria de um caminhão, e ao chegar na cidade o

Cabo verificou que Constancio estava morto. Tomou todas as providências que o caso requeria, mas

a família, apoiada por um padre chamado Dotto, foi para a imprensa, acusando o policial militar de

ter tirado o peão Constancio do seio da família para matá-lo, fazendo justiça com as próprias mãos.

Esse caso teve grande repercussão, e o Cabo respondeu processo na JME por mais de cinco

anos, tendo sido absolvido no final.
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Prisão de Melara

Em 1991, o preso conhecido como Melara fugiu do presídio central, era um homem de muita

periculosidade, com grande liderança entre os marginais dentro e fora da cadeia. Haviam informações d

que o mesmo havia se deslocado para o interior do estado na região de Bagé, Lavras do Sul e São c

Gabriel. Deslocaram-se de Porto Alegre grupos especiais da Polícia Civil e Brigada Militar, foi uma e

procura ferrenha, conhecida como a maior perseguição da história gaúcha.

Após vários dias, o mesmo foi traído pelo cansaço e fome e foi preso dentro de uma casa de

sapê, a qual servia de guarida ao alambrador chamado João Manoel César, que pelo susto trocou até

de profissão.
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Gangue de Santo Antônio

Santo Antônio é uma localidade distante 78 km da sede do município, divisa com o município

de Santa Maria, e que tem uma área de floresta nativa muito grande. Nessa cidade, uma família

começa a cometer muitas atrocidades. Faziam parte dessa gangue os filhos de Maria Bole-Bole, Didico

e Gelcindo, Edisom, Chairinha, Oneides, Zezo e outros, pais e filhos começaram a efetuar pequenos

furtos e arrombamentos.

Quando algum morador deslocava-se para o serviço ou para a cidade, os mesmos cometiam os

crimes e se infiltravam na mata extensa, não dormiam dentro de casa, seus ranchos eram construí dos

em lugares altos para facilitar a observação. Os mesmos possuíam binóculos para observar quando

a polícia se aproximava, por isso foram feitas várias incursões durante a noite. Os policiais ficaram
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Ainda há notícias de que os mesmos continuam tumultuando a localidade.

embrenhados na mata por muitos dias para efetuar a prisão dos marginais que revidaram atirando

contra as patrulhas, tendo um deles sido ferido e preso.

Parte social

Em 30 de setembro de 1986, um grupo de policiais militares reunido no galpão de festas

construído no fundo do aquartelamento resolveu criar um Centro de Tradição Gaúcha (CTG), esse

fato foi um fator preponderante para a parte social do efetivo, pois seus familiares e a comunidade civil

começaram a esboçar um estatuto, cor do lenço e o nome da entidade.

Com total apoio do comandante da época, cria-se o CTG Sentinela do Rio Grande, trazendo na

bandeira a ave símbolo do Rio Grande, o quero-quero. Um dos símbolos desse CTG era o lenço azul,

que posteriormente foi trocado pela cor branca. Essa entidade não parou de crescer, passou a fazer
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parte da Coordenadoria Gaúcha Municipal e trouxe troféus e muitas honrarias para o seu quadro

social, que muito se envaidece de participar dessa agremiação conhecida em todo o Brasil.

Associações dos círculos hierárquicos

Em 24 de agosto de 1990, foi criado a ACAS-BM-SG (Associação dos Cabos e

Soldados da BM de São Gabriel), primeiramente teve um cunho como clube social,

mas como houve necessidade de ter uma voz para defender os interesses da classe, a

associaçãocomeçou a fazer a sua parte como a lei autoriza.

Adiretoria ficou responsável por levantar fundos para ajudar os Cabos e Soldados

em dificuldades financeiras, assim como encaminhar e assessorar o comando nos

assuntos sociais, reivindicações da classe e sugestões para a melhoria dos casos mais difíceis. Também

foi iniciada a construção de sua sede própria, um belíssimo clube na Rua Tibá Azambuja, 187.
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Em 1995, os Subtenentes e Sargentos se reuniram para formar uma associação própria,

começando assim mais uma etapa social do efetivo da Brigada Militar de São Gabriel.

Mais um investimento social foi feito para a BM, foram cedidos três hectares no campo de

instrução, área do Estado, para a construção de um campo de futebol sete e outro de futebol de campo,

um açude, duas churrasqueiras e um quiosque, com luz e água. Esse é mais um espaço para que o

efetivo tenha lazer juntamente com a sua família.

Através do clube e da associação, o brigadiano torna-se mais sociável, se permite ter momentos

de lazer com sua família, aproxima-se de seus colegas de farda e tem uma representação nos assuntos

atinentes às lutas de seus interesses em todos os campos sociais e profissionais.
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A rebelião armada

A revista Veja, número 29 de 23 de julho de 1997, em suas páginas 30 e 31, bem como os jornais

ZH, Correio do Povo e Imparcial, de São Gabriel, de 17 de julho de 1997, relatam a Rebelião Armada

que tinha como principal objetivo a campanha salarial dos PMs, mostrando uma corporação em crise,

sem chefes e cada vez mais desacreditada.

A Brigada Militar de São Gabriel não poderia ficar de fora desse movimento nacional, e com

suas lideranças locais, apoiadas pelo Ministério Público, pela Ordem dos Advogados do Brasil,

Poder Público Municipal, Câmara de Vereadores, Sindicato dos Motoristas e CEPERGS Sindicado,

participou ardorosamente de todo o movimento. Seu efetivo, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e

Susep, concentrou-se nas dependências da ACAS-BM-SG para debater os rumos dos movimento.
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A BM também realizou uma passeata com 150

policiais, familiares e simpatizantes, a partir da

sede da associação, passando pela Prefeitura

Municipal para solicitar apoio do Chefe do

Executivo, Fórum Local e servidores da justiça.

Na praça Fernando Abott, com

pronunciamentos de seus líderes explicando

as reais causas de tal movimento, jamais visto

na história da Polícia Militar, os brigadianos Foto 10: Praça Fernando Abott. Fonte: Jornal O Imparcial.

saíram fardados às ruas para reivindicar seus

direitos, cantando de mãos dadas o hino nacional brasileiro, apoiados por viaturas e motos de todas

as corporações da área de segurança pública, com gritos de "Brito', "Governo FORA DA LEI". A

Associação dos Cabos e Soldados e a Associação dos Subtenentes e Sargentos, lideradas pelo presidente
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Soldado PM Maximo Xarão e pelo Subtenente PM Luiz Carlos Bergenthal, mobilizaram duzentos

policiais e deslocaram-se para a capital do Estado, em 17 de julho de 1997.

A passeata com cerca de cinco mil servidores da área de Segurança Pública deslocou-se ao

Palácio Piratini, sede do governo do Estado do Rio Grande do Sul, e em mão foi entregue a pauta

de reivindicações, que era o aumento do risco de vida e equiparação aos coronéis da Brigada. Nessa

época,um soldado ganhava 150% e um coronel 220% do risco de vida. Com a Lei 11.648 sancionada

em 19/0712001, quatro anos após o movimento, o reajuste começa a ser pago em seis parcelas, tendo

o Estado três anos para efetuar o pagamento do que era devido, uma gratificação líquida e certa. O

movimento demonstrou uma luta ferrenha em defesa de nossos direitos, espírito de corpo e movimento

de liderança. Os líderes do movimento responderam IPM, processos na JME, mas tiveram através do

governoOlívio Dutra o reconhecimento da legalidade e foram anistiados por decreto-lei.
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A Brigada Militar e a Reforma Agrária

Em junho de 2003, iniciou-se um movimento de colonos sem-terra de Santana do Livramento,

liderados pelo MST, com a chefia de Ivonete e seus acedas, em direção a São Gabriel. A intenção

era invadir as propriedades do Senhor Alfredo Southal, cerca de 11.300 hectares, que o INCRA havia

vistoriado com vistas à desapropriação por parte do governo. alegando que as mesmas não eram

produtivas. No entanto, quando os agentes do INCRA fizeram o levantamento, não localizaram o

proprietário, e mesmo sem notificá-lo efetuaram as vistorias. Com a intenção de pressionar o governo,

eles movimentam-se até a terra prometida.

Nesse ínterim, o Sindicato dos Produtores Rurais e o prefeito de São Gabriel começaram a se

mobilizar, na intenção de dissipar tal movimento, mas o MST uniu-se com mais colonos na cidade de
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Encruzilhada do Sul para seguir seu objetivo. O movimento passa por Cachoeira do Sul, Santa Maria

eSãoSepé. Nesse momento, os fazendeiros começam a monitorar os marchantes do MST e as afrontas

deambos os lados começam. Também se iniciam as ações na justiça por partes dos interessados, como

osprefeitos e sindicados dos municípios envolvidos contra o movimento, que continua seguindo a pé

pelasmargens das BRs, em direção a São Gabriel.

A Brigada Militar é acionada para dar segurança aos dois lados, a fim de evitar um confronto.

Sãodois meses sob grande pressão, o proprietário entra com uma ação na STF, para anular o decreto

do governo, com base na suposta atitude errada dos agentes do INCRA, que não lhe deram o direito

processual de ser notificado e poder acompanhar as inspeções e alegando ser suas terras produtivas.

Com isso, o proprietário ganha a ação judicial, com oito votos a seu favor e dois contra. Essa decisão

perturbou as aspirações dos acampados do MST, que nessa altura já estavam a menos de 20 km da

cidade de São Gabriel.



Essa é uma longa história que São Gabriel deve ter registrada em seus anais, pois para toda essa

inquietação a Brigada Militar do Estado mobilizou cerca de 800 homens, além de aeronaves, viaturas,

batalhões de choque e autoridades de todas as esferas, todos voltados para que não houvesse um

confronto, já que os fazendeiros também fizeram uma contramarcha, ficando acampados na sede

campestre do CTG Caiboaté, cerca de 12 km da cidade.

Em 8 de agosto, o MST, apoiado pela CUT, marcou um ato de manifestação na cidade, sendo

que o prefeito instituiu um decreto que não permitia reunião pública em ruas, vilas ou logradouro

municipal, objetivando salvaguardar a ordem e segurança pública no município. Isso atrapalhou

um pouco o movimento marcado, mas um produtor rural ofereceu uma área particular para que os

mesmos realizassem o ato público. Cerca de 3.000 pessoas se reuniram para tal ato, e cerca de 800

colonos sem-terra permaneceram acampados em um local retirado, mas dentro do perímetro urbano

da cidade, ao largo da estação ferroviária.
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Essa operação foi considerada pela Brigada Militar como uma das maiores já efetuada no

município de São Gabriel, que graças a ela nada de anormal ocorreu durante os dois meses de marcha,

o ato público e o atual acampamento.

Mais um movimento paredista de classe

Em 15 de março de 2004, o fundador e atual presidente do Clube dos Cabos e Soldados de São

Gabriel, Maximino Charão, apoiado pelas demais classes dos funcionários da Secretaria de Segurança

Pública do Estado, como a Polícia Civil e a Superintendência dos Serviços Penitenciários, deslocou-se

a Porto Alegre com cerca de 45 companheiros para se juntar a outras delegações de todo o interior do

Estado juntamente com mais um órgão do governo - o IGP (Instituto Geral de Perícias). O objetivo

era formar uma assembleia geral dos servidores da Segurança Pública do Estado. Assim, reunidos no

ginásio Tesourinha, posto em pauta todas as alternativas de negociação, foi decidido uma paralisação,
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e em uma caminhada de cerca de onze quadras com mais de três mil participantes essa pauta foi

entregue ao governo.

O Palácio do Governo Piratini não foi capaz de receber a comissão de Mobilização, determinando

ao Secretário da Casa Civil para fazer «ashonras da casa",e lá permanecemos no aguardo. Para decepção

de todos, o secretário apresentou a decisão do governo, dizendo que os cofres estavam vazios e que não

havia condições de reposição salarial. As 20h30 desse mesmo dia deslocamos as nossas bases com a

proclamação da greve dos funcionários da Segurança Pública, partindo para a luta juntos aos demais

colegas que até então não tinham conhecimento de tal movimento. Traçamos um cronograma de

trabalho, com um comitê permanente, sediado ora na sede da ACAS-BM, ora na Delegacia de Polícia,

oficiado a todas as autoridades, pedindo apoio. Então partimos para uma passeata local, na quarta -feira

dia 24 de março de 2004, tendo como ponto de partida o posto da Brigada Militar da Praça Tunuca

Silveira indo até a Praça Dr. Fernando Abott, conduzindo três caixões fúnebres que representavam o

enterro das três entidade participantes, Brigada Militar, Polícia Civil e SUSEPE. Ao longo do cortejo,
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tivemos algumas paradas, solicitando apoio, e quando passamos pelo largo da Prefeitura Municipal,

Palácio Plácido de Castro, tivemos o apoio do Poder Público Municipal, com a leitura de um manifesto

do Prefeito Rossano Dotto Gonçalves. Chegamos na praça principal com o apoio de cerca de 400

companheiros e familiares, mais o presidente do Sindicato dos Motoristas Autônomos, Alirio Dias,

o presidente do CEPERGS Sindicato, professor Pedro Moreira, e dos funcionários da FEPAGRO-São

Gabriel.

Com grande divulgação nos órgãos da imprensa estadual, o movimento teve um crescimento

fenomenal.
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A

PREAMBULO

Durante o período em que estou na reserva remunerada da gloriosa Brigada Militar, tenho ouvido

muitas coisas que eu não concordo. A corporação, com 168 anos de existência, tem marcado no Estado

várias participações que se confundem com a própria história do Rio Grande do Sul, mas, infelizmente,

como diz o ditado popular, o "brasileiro tem memória curta': Com a intenção de que o trabalho do

brigadiano não passe despercebido e nem seja comentado por pessoas sem conhecimento de causa, fiz uma

pequena pesquisa junto a algumas obras de escritores da corporação, bem como veteranos que passaram

pela Brigada Militar, que nos deixaram esse legado que hoje é reconhecido como aforça da comunidade.

Gostaria de salientar que não devo ser confundido e nem interpretado como escritor, pois

não é essa a minha real intenção, mas, sim, mostrar a importância da Brigada Militar para a nossa
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comunidade. Através do tempo, a BM mostrou seu valor com muita bravura, mas muitas vezes ainda

não é dado o valor que de fato deveria.

Na maioria das vezes, os companheiros que com garbo ou com sacrifício da própria vida

construíram e defenderam essa corporação, para que hoje pudéssemos usufruir e compartilhar com

a comunidade gaúcha e gabrielense, são esquecidos. Tenho muito orgulho de ter sido um praça do

Esquadrão de São Gabriel que galgou todas as graduações, tendo sido o último subtenente de carreira

no serviço ativo, graduação extinta na BM, assim como fazer parte da galeria dos ex-comandantes do

esquadrão, criada por determinação do CRPO-FO, a partir de 1999.

Filho, neto e genro de brigadiano, de forma nenhuma eu poderia esquecer e deixar de reverenciar

desde o primeiro comandante até o atual, homens que lutaram para que a Brigada Militar de São Gabriel

atingisse o maior patamar na esfera de segurança pública dentro do Estado do Rio Grande do Sul.

Por isso, vou citar nomes que não constaram na galeria de fotos, mas que muito serviram a essa

grande corpo ração de São Gabriel: Primeiro Cmt, Asp Of Ciro Greco, Tenente Hervandil Esmerio
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Tenente Oritz Morari Abiz, Tenente Antonio Lourenço, Tenente Moises, Tenente Acelino Severo,

Tenente Lago, Tenente Bragança, Tenente Barros, Asp Of Salomão, Sargento João Alfredo Bergenthal

e Subtenente Elvidio Noé Baconi.

Ao ser sido transferido para a reserva remunerada no posto de primeiro-tenente, sem jamais

esquecer que foi essa corporação que me proporcionou tudo que tenho, dedico este pequeno

documentário, referente à história da Brigada Militar de São Gabriel. Alguns fatos foram omitidos por

não terem sido autorizados, ou por falha na própria pesquisa. Mesmo assim, não existe outro trabalho

anterior voltado a esse assunto, sendo este documentário o precursor. Desejo que seu conteúdo atinja

os objetivos propostos - cultural e instrutivo - e que nosso esforço seja entendido. Me coloco ao

dispor, assumindo inteira responsabilidade pela descrição e conceitos emitidos,

Missão cumprida.

O autor.
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PosrÁCIO

o autor, sensível à crítica, aceita prazerosamente qualquer manifestação, contribuição,

devidamente documentada para que possamos alterar a descrição narrada neste documentário.

Solicito sugestões no sentido de resolver possíveis falhas que são inerentes ao ser humano e a quem

faz algo de tão relevante que é narrar sobre fatos de nossa gloriosa Brigada Militar, principalmente

sobre suas ações dentro do município de São Gabriel, terra dos Marechais.

Agradeço aos meus camaradas da Brigada Militar, da ativa e da reserva, as informações e críticas

prestadas, bem como meus amigos que me apoiaram para tal atrevimento. Coloco- me à disposição

em meu atual endereço - Rua Arthur Betega n=524, Bairro Vivenda - São Gabriel-RS CEP 97300.000.

E-maillcbergenthal@yahoo.com.br.
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Luiz Carlos Bergenthal é brasileiro, casado, 59 anos. Tem quatro filhos e três netos e mora em São

Gabriel. Formação: Primeiro-tenente da Reserva Altiva, inclusão na Brigada Militar em 01 de Março

1972. Passou por todas as graduações da BM. É Jornalista, DRT-RS 15.482, Editor e Proprietário do

Jornal Folha da Classe. Blogista Classista: www.folhadaclasse.com.br - Jornal On-Line.
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