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MEUS CÃMARADAS! 

"A Vida sem Ideal é pior do que o Morte" . 

Brigado Militar! Eu sou o vida, Tu és o meu ideal !! 

A Revolução vitoriosa de 31 de 
março de 1964, denominada, «Revo
lução Redentora», restabeleceu em 
nosso, País a ordem, a segurança, a 
paz e a justiça, que são o susten
táculo do equilíbrio social e do Bem 
Comum do povo brasileiro. 

A participação do Rio Grande do 
Sul, neste episódio, foi de expressiva 
significação democrática, fruto de um 
govêrno eminentemente democrático, 
demonstrando assim que está sem
pre atento e presente às grandes as
pirações dêsse organismo vivo e di
nâmico que é a nacionalidade, mani
festado através do· Poder Executivo 
e de sua instituição militar que é a 
nossa Fôrça. 

Historicamente, a Brigada Militar 
sempre se fêz presente em todos os 
movimentos da vida riograndense e 
brasileira, quer .nos de ordem social, 
político ou militar, ombreando ao la
do da Lei e do Direito, na ..manuten
ção dos governos e das instituições, 
devidamente constituídas. 

Em 19 de abril de 1964, foi êste, 
mais uma vez~ o proceder da Cente
nária Corporação Farroupilha, atra
vés da atuação de seu Comandante 
Geral. 

Apesar da atuação nefasta de um 
govêrno anterior, que pregava a sub
versão e a desordem, e com isso a
cirrou animos de alguns companhei
ros nossos, uns menos avisados, ou 
inocentes úteis, outros aproveitado
res de uma situação, que lhes pare

. eia fácil, ainda assim, a Brigada Mi
litar, na efeméride gloriosa de 1964, 
não só no que ela representa quanto 
à sua. tradição, e sua glória e à bra
vura de seus homens, lavrou em sua 
história, uma das páginas mais belas 
e mais brilhantes, sintetizando seu 
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laurel na consc1encia c1vica de seus 
soldados, na dignidade de sua farda, 
no espírito de disciplina e subordi
nação e deu, assim, fiel cumprimento 
ao juramento sagrado e compromis
so de honra. ao defender o govêmo 
constituído - do Estado, a Federa
ção, a República e o regime - dos 
tentáculos do cpoko>, insidioso e e
nergúmeno, representado por maus 
brasileiros que tentaram. por tôda a 
sorte de embustes e engôdos, às mas
sas menos esclarecidas, amordaçar, 
corromper, subverter, extenuar, de
vastar e destruir o que de mais belo 
existe, mais belo do que a própria 
vida, que é a liberdade e o direito à 
hierarquia de valores, em uma socie
dade democrática e acentuadamente 
Cristã. 

Ainda mais, em 1964, ao par dês
te fato histórico, hercúleo ~o, as 
realizaçõ.és de ordem social - econô· 
mica - assistencial - financeira -
material e cultural - algumas ante
riormente programadas, outras fruto 
de ideação e amadurecimento diutur
no, pôde a alta administração da Fôr 
ça, num esfôrço inaudito, e •oltada 
sempre para o aperfeiçoamento e a 
grandeza da centenária e gloriosa 
Corporação, tornar realidade palpá
vel, em lapso curto, o que parecia 
mesmo, o sonho inatingivel há tanto 
tempo humanamente sentido e há 
muito reivindicado. 

Na visualização do conjunto, mes
mo sem necessidade de uma pesqui
sa profunda e especulativa, ressal
tam-se cifras positivas, verdadeira
mente dignas de orgulho e satisfa
ção para qualquer Comandante cioso 
do seu cargo e voltado inteiramente 
para o bem estar de seus camaradas. 



Comparando o que tínhamos a fa
zer :-- ·o que pretendíamos e o que 
realizamos de inderrogável e de con
creto, pode-se, conscientemente, per
ceber numa análise sumária e gené
rica um acervo de realizações que on
tem eram idéias e planos e, hoje, rea
lidades insofismáveis. 

Assim cumpre levarmos à consi
deração de nossos camaradas, os di
ferentes aspectos, da Administração 
da Fôrça, que mereceram a nossa a
tenção e o nosso trabalho. 

I - Assistência Social : vai des
de o simples auxílio econômico ao 
tratamento especializado de oficiais, 
praças e familiares, considerando-se 
o lado humano, altruístico, moral e 
social. 

·II - Ap~esentação geral da tro
pa e seus quadros - através de far
damentos e calçados pagos em dfa 

. sem os malefícios do atrazo e do de
sinterêsse, ressaliado pela uniformi
dade de oficiais e praças. 

III - Fontes de Subsistência 
mais adequada e bons sortimentOl! 
em mercadorias, afastando o incon
veniente do costrangimento daquele 
que procura crédito no meio civil 
e muitas vêzes não o consegue, nu
ma verdadeira «Capitis diminutio» à 
sua personalidade e à da Fôrça. 

IV - Conservação, reparações e 
melhoramentos dos quartéis dando 
melhores e mais higiênicas acomod&-
ções à tropa, preservando a saúde dos 
que integram as diversas Unidades, 
Serviços e Diretorias. 

V - Viaturas automotoras: -
Caminhões - jeeps - camionetas 
- ônibus - ambulâncias- dando 
um transporte adequado às diversas 
Unidades, tendo em vista, o trans
porte para serviços especiais e casos 
de emprêgo da tropa em situação às 
mais diversas. 

Foram essas viaturas conseguidas 
não só junto do Govêrno do Estado, 
mas da Agência Internacional para o 
Desenvolvimento. A diferença numé
rica e qualitativa entre o número de 
veículos que recebemos ao assumir e 
o que .possuímos é bastante expres
siva. 

VI - Comunic~ções e Ligações 
As comunicações receberam um 

impulso através da instalação de ·ra
diofonia entre o QG e as Unidades 

da Capital. Dentro cm breve, o in
terior será beneficiado com a instala
ção do mesmo sistema, ligando a ca
pital às Unidades interioranas e al
guns Destacamentos considerados 
pontos críticos no Estado. A Agência 
Internacional para o Desenvolvimento 
- Ponto IV - através do l\:Ir. Smith 
-- tem dado tôda a cobertura possí-
vel a . tal empreendimento de grande 
significação para a Fôrça. 

VII - Cursos no Exterior: Diver
sos oficiais foram mandados aos 
EEUU e outros já tem suas viajens 
de estudo acertadas, trazendo grande 
vantagens ao conceito e ao desenvol
vimento policial-militar para a corpo
ração, a par da evolução técnico
profissional que a ·Fôrça apresenta.rã 
em curto espaço de tempo. 

VIII - Vencimentos 
A Fôrça conquistou uma posição 

que há mais ou menos 20 anos 
vinha ·perdendo e sofrendo tôdas às 
vêzes que havia reajustamento de 
vencimentos em comparação com o 
funcionalismo civil e outras classes. 
Felfamente, hoje· já não há também · 
aquela discriminação para a Briga
da l\:Iilitar e que somente ela poderia 
ter seus vencimentos em atrazo. 

IX - Funções Gratificadas 
Uma no.;a conquista já em vigor 

a partir de janeiro de 1964, foram as 
FG, que o funcionalismo e Polícia Ci
vil já possuíam e até então a Bri
gada Militar não tinha conseguido, a
pesar de reivindicá-las em governos 
anteriores. 

X - Quiuquênios: é uma outra 
conquista. Face a Fôrça não ter até 

,.-então um CVV, que lhe desse um mí· 
nimo de vanta.gens neste 29 ano 
de administração foi conseguida essa 
vantagem, graças a ação conjugada 
da Alta Administração da Fôrça. 

XI - Hospital da Brigada l.\'lilitar: 
Dentro em breve, face a compre

ensão de Oficiais e praças, teremos o 
início da construção de um Hospit~l 
condig no com a mfssão e de acôrdo 
com o atendimento hospitalar que re
clama a situacão atual e necessitam 
'os oficiais, p1;aças e familiares. 

XII - Associação de Classe: 

As Associações de classe - tanto 



o Montepio - Clube Farrapos -
IBCM e outros órgãos têm recebido 
o apôio do Comando nas suas reivm
dicações para melhorar os Serviços 
Sociais e assistenciais dos componen
tes da Fôrça, numa ação dinâmica 
de Comando e Diretorias. 

Afora tôdas estas realizações e 
conquistas, o Comando da Brigada 
Militar convoca nesta oportunidade, a 
todos os brigadianos para que este
jam aler tados e voltados para os altos 
interêsses da Fôrça, contribuindo com 
um trabalho . honesto e dedicado, com 
elevado senso de responsabilidade e 
com uma vontade férrea de engran
decer e fortalecer a Corporação. 

Resta, afinal, uma interrogação 
a todos: 

Fizemos bastante em dois anos, ou 
melhor, poderíamos ter feito mais? 

Essa interrogação, respondemos 
com o espírito em paz, do homem de 
sã consciência que cumpriu com o seu 
dever para com a Fôrça que dirige, 
para com o Govêmo que lhe confiou 
o cargo, para com o Rio Grande e 
para com a Pátria estremecida. 

Ainda mais, examinando-se a a
tual conjuntura politica - econômica, 
psicossocial e militar, verificamos que 
a nossa Brigada Militar, através a 
glória de seus antepassados, revividos 
na atuação dos seus presentes, está 
unida, coesa e firme e com o pensa
mento voltado para o futuro do Rio 
Grande e do Brasil e permanecerá 
sempre dedicada à causa do Direito 
e da Lei, dentro da concepção de que 
lhe cabe na atualidade uma grande 
responsabilidade na manutenção da 
ordem e da segurança de nosso Es
t ado. 
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PRELODIO DA REVOLUÇÃO 

BRIGADA REAFIRMA SUA LEALDADE AOS PODERES CONSTITUIDOS 

Antevendo os acontecimentos ocorridos em 31 de março, quando nuvens 
negras pairavam sôbre a tranqüilidade da nação, mais uma vez a 
Brigada Militar, na pessoa do seu Comandante Geral, reafirmou ao Chefe 
do Poder Executivo do Estado, juntamente com o seu Chefe do Estado 
Maior, Diretores de Diretorias, Cmts de Corpos e Chefes de Serviços, o seu 
propósito de zelar pela ordem e a segurança dos Poderes Constituídos Es
taduais, mesmo com sacrifício da vida dos seus integrantes, se preciso 
fôsse. 

O Governador Ildo .Meneghetti, comovido com êsse gesto, manifestou 
sua convicção de confiança no espírito de lealdade, característica incontes
te que sempre norteou a trajetória centenária da Milícia Gaúcha. 

Antes mesmo dessa visita, o Cmt Geral já havia reunido, em seu gabinete de 
trabalho, grande número de oficiais inativos, e posteriormente, os Diretores de Dire
torias, Comandantes de Corpos e Chefes de Serviço, ocasião em que fez um relato da 
situação nacional, aventando os seus prognósticos, ao mesmo tempo em que estabe
leceu, em linhas gerais, as linhas de ação que nossa Fôrça poderia tomar em face 
dos acontecimentos que se avizinhavam. 
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REVOLUÇÃO DEMOCU TICA ... 

III Exército e Govêrno do Es•ado 
não haviam ainda concluído suas 
negociações, quando um jornal pu
blicava, em manchete, inte'l"venção 
na Brigada Mili ar e a nomeação do 
Ten Cel Daisson Gomes da Silva pa
ra comandante geral. :E:sse oficial 
superior instalou-se no III Exército, 
onde passou a aHciar oficiais e sar
gentos da Fôrça e organizar o seu 
Estado Maior. O major Jacques da 
Rocha Mota, Chefe da E/1 EMG, 
apresentou-se no III Exército, ao Ten 
Cel Daisson, auxiliando-o no alicia
mento. Ou.ros oficiais também tive
ram essa atitude. 
1 

cArrazar a Brigada> 

Não obstante o aliciamento de 
componentes da Fôr l Pública1 o 
Ten Cel Daisson, através de um te
lefonema dirigido ao Chefe do EMG 
dã ciência de seu propósito de as: 
sumir, à fôrça, o comando da cor
poração. Para tan o informou que 
contava com fôrças ponderãvP.is do 
Exército, para « arrazar a Brigada 
Militar>. 

Pedia ainda o cel Daisson ao cel 
Raul Oliveira, Chefe do Estado Ma
ior Geral, que intercedesse junto 
ao Comandante Geral, para que en
tregar a Brigada Militar, a fim de 
evitar derramamento de sangue, do 
que o comandan.e da Fôrça resol
veu não tomar conhecimento, pela 
maneira como foi feita a comunica
ção. Mesmo assim, aquêlc• oficial su
perior continuou mobilizando meios 
para assumir o comando pela fôrça. 

Face a face 

Por intermédio do Cel Venâncio 
Batista, ex-Cmt Geral de nossa Fôr
ça, o Gen Ladário solicitou o com
parecimento do Cel Octávio Frota 
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em _seu gabine:e, com o objetivo de 
persuadi-lo a entregar a Brígada 
Militar a S. Ex•. 

Inicialmente o comandante• da Bri
gada Militar declarou ao cel Venân· 
cio Batista que nada tinha a tratar 
com o comandan e do III Exército 
sôbre o assun,o - convocação da 
Brigada Militar - pois que lhe fal
ta competência para tal; que, entre
tanto, iria ao QG do ill Exército, 
ler com S. Ex•, para mostrar que 
não tinha mêdo. Assim, dirigju-se à 
presença daquele comandan' e, a
companhado do seu chefo do EMG, 
cel Raul Oliveira, e do cel Venân
cio Ba~ista . Lã chegando, o coman
dante do III Exército dirigiu-se a 
êle de maneira autoritária e insi
nuante, dizendo: 

- Cel Frota! O comandante do 
III Exérci to lançou uma proclama
ção à nossa querida Brigada Militar, 
de que já foi instrutor, para que ela 
colaborasse e atendesse à convo
cação feita, permitindo o restabele
cimento da ordem constitucional e 
da paz neste Brasil. A hora é gra
ve e predsamos estar unidos. A Bri
gada Militar é uma Fôrça de tra
dição que não pode deixar de aten
der a ês' e a pêlo. 

E assim con:inuou a falar, sem· 
pre procurando convencer o Coman
dante da Brigada a lhe entregar a 
Corporação. E finalizando, excla
mou: 

- Como é Cel Frota? O Comando 
do III Exército espera seu . pronun
ciamento. Como patriota o que é 
que• o senhor me diz? 

1 

- Ex"' - respondeu o Comandan
te Geral, - vim para a Brigada com 
15 anos de idade, imberbe ainda. Te
nho hoje quase 33 anos de serviço 
prestado à Fôrça. Hã de convir V. 
Ex• que não seria neste momento que 
iria decepcionar meus camaradas os 
quais confiam em mim e de mim espe-



A REVOLUÇÃO DEMOCRATICA E A 
BRIGADA MILITAR 

Cel Frota fala à tropa: convocação da milicia 

Ao tomar conhecimento dos acon
tecimentos em Minas Gerais, o Cel. 
Octávio Frota tomou as medidas de 
segurança que o caso exigia. 

A guarda do Palácio foi reforça
da o mesmo acontecendo com as u
nidades e serviços, cuja vigilância 
passou a ser constante. 

O Gen. Ladário assumiu o coman
do do III Exército, enquando o Gen. 
Galhardo seguia para o Rio de J a
neiro. Nessas condições, tendo em 
vista o fato de a Brigada Militar não 
contar mais com a solidariedade do 
Til Exército, não restava para a Fôr
ça outra alternativa senão manter-se 
em vigilância ativa. Para tanto o 
comando da Brigada Militar trans
feriu-se para o quartel do l 9 Bata
lhão de Guardas sediado na av. Pra
ia de Belas, cêrca das 2 horas, retor
nando no dia 19 de abril pela manhã. 

Medidas de segurança fôram to
madas nas ruas de acesso do Palá
cio do Gôverno. Não obstante o Go
vêrno do Estado ter requisitado as 
emissoras da capital, as mesmas fô
ram ocupadas por tropas do III Exér
cito, de sorte que, pela manhã de 19 
de abril já estava instalada, na Pre
feitura Municipal, uma cadeia de E
misSÔJ'a!!, denominada rêde da Lega
lidade. Na mesma manhã assumiu o 
comando do III Exército o Gen. La-
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dário Pereira Teles, em substituição 
ao dito Gen. Ilc · tjamim Rodrigue;;i 
Galhardo. 

Requisição da Fôrça pelo III Exército 

Um dos primeiros atos do Gen. 
Ladário foi o de requisitar a Briga
da Militar para passar à jurisdição 
do UI Exército. Nesse sentido, S. 
Exa. dirigiu uma proclamação à Bri
gada Militar, pela Rêde da Legalida
de, dando conhecimento da comunica
ção feita ao Governador do Estado, da 
requisição da Fôrça Pública, com ba
se no art. 183 da Constituição Fe
deral e devidamente autorizado pelo 
presidente da República. 

O Governador do Estado, Dr. Ildo 
Meneghetti, ao receber o ofício de 
requisição do Comandante do I II E
xército, deu vistas à Procuradoria 
Geral do Estado, para as devidas a
preciações sob o aspecto jurídico. E
fetuados os estudos, julgada a requi
sição inconstitucional, pela P rocura
doria, o Governador respondeu nega
tivamente ao III Exército. Ponderou, 
além da inconstitucionalidade, a ne
cessidade de manter a Brigada Mili
tar na esfera estadual, como instru
mento de manutenção da ordem, pelo 
modo como efetivamente vinha fa
zendo. 



REVOLUÇÃO DEMOCRÁTICA ... 

IlI Exército e Govêrno do Es+ado 
não haviam ainda concluído suas 
negociações, quando um jornal pu
blicava, em manchete, intttVenção 
na Brigada Mili ar e a nomeação do 
Ten Cel Daisson Gomes da Silva pa
ra comandante geral. ~sse oficial 
super,ior instalou-se no III Exército, 
ondt· passou a aliciar oficiais e sar
gentos da Fôrça e organizar o seu 
Estado Maior. O major Jacques da 
Rocha Mota, Chefe da E/1 EMG, 
apresentou-se no III Exército, ao Ten 
Cel Daisson, auxiliando-o no alicia
mento. Ou.ros oficiais também tive
ram essa atitude. 
\.. 

«Arrazar a Brigada:. 

Não obstante o aliciamento de 
componentes da Fôr l Pública, o 
Ten Cel Daisson, através de um te
lefonema dirigido ao Chefe do EMG 
dá ciência de seu propósito de as'. 
sumir, à fôrça, o comando da cor
poração. Para tan o informou que 
contava com fôrças ponderávP.is do 
Exército, para « arrazar a Brigada 
Militar>. 

Pedia ainda o cel Daisson ao cel 
Raul Oliveira, Chefe do Estado Ma
ior Geral, que intercedesse junto 
ao Comandante Geral, para que en-
1 regar a Brigada Militar, a fim de 
evitar derramamento de sangue, do 
que o comandan~e da Fôrça · resol
veu não tomar conhecimento, pela 
maneira como foi feita a comunica
ção. Mesmo assim, aquêlc- oficial su
perior continuou mobilizando meios 
para assumir o comando pela fôrça. 

Face a face 

Por intermédio do Cel Venâncio 
Batista, ex-Cmt Geral de nossa Fôr
ça, o Gen Ladário solicitou o com
parecimento do Cd Octávio Frota 
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em .seu gabine:e, com o objetivo de 
persuadi-lo a entregar a Brigada 
Militar a S. Ex•. 

Inicialmente o comandantt• da Bri
gada Militar declarou ao cel Venàn
cio Batista que nada tinha a tratar 
com o comandan e do III Exército 
sôbre o assun .o - convocação da 
Brigada Militar - pois que lhe fal
ta competência para tal; que, entr e-
tanto, iria ao QG do III Exército, 
~r com S. Ex~, para mostrar que 
não tinha mêdo. Assim, dirigju-se à 
presença daquele comandan' e, a
companhado do seu chefo do EMG, 
cel Raul Oliveira, e do cel Venân· 
cio Ba.ista. Lá chegando, o coman
dante do III Exército dirigiu-se a 
êle de maneira autoritária e insi
nuante, dizendo: 

- Cel Frota! O comandante do 
III Exército lançou uma proclama
ção à nossa querida Brigada Militar, 
de que jã foi instrutor, para que ela 
colaborasse e atendesse à convo
cação feita, permitindo o restabele
cimento da ordem constitucional e 
da paz neste Brasil. A hora é gra
ve e precisamos estar unidos. A Bri
gada Militar é uma Fôrça de tra
dição que não pode deixar de aten
der a ês' e apêlo. 

E assim con:inuou a falar, sem
pre procurando convencer o Coman· 
dante da Brigada a lhe entregar a 
Corporação. E finalizando, excla
mou: 

- Como é Cel Frota? O Comando 
do III Exército espera seu pronun
ciamento. Como patriota o que é 
que o senhor me diz? . 

- Ex• - respondeu o Comandan
te Geral, - vim para a Brigada com 
15 anos de idade, imberbe ainda. Te
nho hoje quase 33 anos de serviço 
prestado à Fôrça. Hã de convir V. 
Ex• que não seria neste momento que 
iria decepcionar meus camaradas os 
quais confiam em mim e de mim espe-



REVOLUÇÃO DEMOCRA TICA ... 

ram uma atitude digna do cargo que 
ocupo. Por outro lado não posso tam
bém trair a confiança daquele que 
depositou confiança em mim, que me 
titulou no cargo de comandante ge
ral da Brigada Militar, o Exmo. Sr. 
Governador do Estado Dr. lido Mene
ghetti. Não lhe entregarei a Brigada 
Militar, porque não cabe a mim esta 
decisão, mas sim ao Exmo. Sr. Dr. 
lido Meneghetti Governador consti
tuído do Rio Grande do Sul. 

Já naquela manhã, ao receber em 
seu gabinete oficiais da reserva da 
Brigada, entre os quais ex-comandan
tes gerais, o cel Frota declarara sen
tir-se feliz por estar vivendo aquêle 
grave momento, com a rara oportu
nidade de tomar uma decisão histó
rica. «Os senhores estejam confian
tes e descansados - afirma - que 
êste comando saberá corresponder à 
confiança de seus camaradas e esta
rá à altura da dignidade do cargo>. 

O Gen. Ladário, não conseguindo 
convencê-lo, .disse que obteria do Pre
sidente da República. decreto de mo
bilização. E indagou: 

- Ai, o senhor me entrega a Bri
gada Militar, coronel ? 

- Não! - retrucou o comandante 
Frota, - Só a entregarei com ordem 
do Governador do Estado. 

Irredutível em sua decisão, pediu 
licença e retirou-se para o QG da 
Brigada, acompanhado do seu Chefe 
de Estado Maior. 

Após esta entrevista em que o 
Gen. Ladário Pereira Teles conheceu 
o propósito da Brigada Militar de fi
delidade ao Governo do Estado, o cel. 
Octávio Frota reuniu em seu gabi
nete de trabalho os diretores, coman
dantes de corpos e chefes de estabe
lecimentos, além dos oficiais inativos 
apresentados voluntàriamentc no QG. 
Deu-lhes ciência do ocorrido, obtendo 
aplausos pela atitude mantida nessa 
fase aguda do movimento. 

Idênticas reuniões fôram levadas 
a efeito entre os oficiais e sargentos 
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do QG, notando-se, dêste momento 
em diante, um alívio de tensão entre 
os diversos escalões da hierarquia. 

De imediato o Cel. Frota enviou 
Radíograma à S. Exa. o Sr. Gover
nador Jldo Meneghetti que instalara 
o govêrno na cidade de Passo Fundo 
(29 BP) , cujo texto estampamos na 
pág. n. 1!. · 

2t Batalhão Policial - Séde do Go
verno 

Declarando-se aliado às fôrças que 
se sublevaram em Minas Gerais e 
outros Estados, o Governador lido 
Meneghetti, resolveu transferir a se
de do govêrno para a cidade de Pas
so Fundo, instalando-se ria sede do 
2t Batalhão Policial, onde tomou im
portantes decisões relacionadas com 
a resistência do govêrno gaúcho. 

Durante os dias 2, 3 e 4, o quartel 
do 29 BP hospedou o Governador do 
Esta<lo, seu secretariado, casas civil 
e militar, convivendo com os oficiais 
e praças daquela unidade, onde, en
tre outros assuntos, assinou os se
guintes decretos: I - Convocação de 
voluntários ell\ todo o território do 
Estado. II - Requisição, pelas Se
cretarias de Estado, de viaturas e 
combustível. III - convocação de o
ficiais da reserva da Fôrça. IV -
Promoção ao pôstó de tenente coro
nel do maj. Victor Hugo Martins, co
mandante interino do 29 BP. 

Por ordem do Governador, o cel. 
Octávio Frota, no dia seguinte ao da 
transferência do govêrno para aque
la cidade, levou a Santa Maria men
sagem dirigida ao Gen. Mário Poppe 
de Figueiredo, comandante da III DI 
e recentemente nomeado comandante 
do III Exército. De lá acompanhou-o 
até Pantano Grande, onde o general 
se encontrou com o Governador. 

De Pantano Grande, as fôrças con
juntas do Governador e do Gen. Fi
gueiredo marcharam em direção à 
capital onde tiveram calorosa recep
ção de parte do povo portoalegrense. 



REVOLUÇÃO DEMOCRÃ TICA ... 

Coronel Frota quan
do se retirava do QG 
do III Exército acom
panhado do Cel. Raul 
Oliveira, depois de di
zer ao General Ladá
rio que só lhe entre
garia a BM se rece
besse ordem do Sr. 
Governador Ildo Me
neghetti. 

Texto do Radiograma enviado pelo Co-ronel Frota ao Exmo. Sr. Governa
dor do Estado. 

Ex.mo. Sr. Eng. lido Meneghetti 

DD. Governador do Estado 

Passo Fundo - RS 

Comunico V. Excia. que convidado pelo Exmo. Sr. Cmt. do 
III Ex. comparecí hoje vg. 17 ,30 hs. acompanhado Chefe EMG ao quartel 
dessa grande Unidade vg fim tratar assunto referente mobilização Brigada 
pelo Govêrno Federal pt Instado acatar decisões Presidente República vg 
fiz ver General Ladário que só poderia assim proceder por ordem V. Exa. · 
vg como supremo Comandante Fôrça que é Pt Senhor General ficou de con
seguir decreto presidencial mobilizando Brigada pt Mesmo nesta hipótese 
vg deixei claro ao Sr. General Ladário que só acataria ordens referido ge
neral por decisão de V. Exa. vg o que foi compreendido pelo mesmo pt Cds 
Sds ( Ass) Octávio Frota Cel - Cmt Ge.ral. 
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GOVERNADOR VISITA A FORÇA, ENALTECENDO-A 

S. Exa. Dr. li
do Meneghetti 
Governador do 
Estado, na o
portunidade em 
que dava entra
da no QG da 
Corporação, em 
s u a primeira 
visita, ap6s a 
Revolução De
mocrática. 

Governador 
Meneghetti 

quando se diri
gia aos oficiais 

presentEls no 
salão nobre do 

Quartel 
General. 

O Governador lido l\leneghetti, acompanhado dos Chefes da 
Casa Militar e Civil, visitou dia 10 de abril o QG da Fôrça. Após 
ser recepcionado pelo Coronel Octávio Frota e pelo Coronel Raul 
Oliveira, o chefe do executivo estadual fez uso da palavra dizendo 
que com satisfação voltava a visitar a Brigada :Militar, acrescen
tando: cUma vez já disse que comecei a admirar a Brigada Militar 
desde criança e como governador ainda mais. Novamente a Bri
gada Militar deu provas de que é. a mesma Brigada, sempre pronta, 
em defesa da Ordem e das Instituições. A história fará justiça ao 
seu Comandante Geral, ao seu Chefe do Estado l\Iaior e a todos 
os oficiais. Frisou, bem claro, o Emo. Sr. Governador lido Mene
ghetti que o ;Rio Grande do Sul está dentro da ordem e da legali
dade. Agradecendo a visita, o Cel Frota reafirmou as expressões 
proferidas no gabinete do Governador, quando lá esteve, antes da 
eclosão da. crisec que podia confiar na Brigada. ::\1ilitar, pois ela 
não desmereceria suas tradições de defender a Lei e as Instituições>. 
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Volantes: Sinônimo de tronqoilidode 
Batalhões Volantes 

APÓ• a Titória da ruoluçlo democrática de abril, vários cont inaentes da no•sa Fôrça • •i:uirarn 
para o interior do Estado, com a misaio de esclarecer as popula~ks interioranas sôbre °" verdadeiros 
objetivos da revolução democrática do pais, bem como refortar o polldamento de várias reiriõea d o 
nouo clntuland:o 

Saido do Volante do CIM 

Na foto, um - dos - Batalhões VolAntu, composto por cadHes e alunoe sargentos do Centro de 
Instrução Militar, defronte ao Palácio P iratiní, Quando eram pa .. ado1 em revista pelo F:xmo. Sr. 
Governador do Estado. Ã esquerda aa viaturas adquirida& pela FôrçB e ,que serviram de t ran1porte 
a ê11e Batalhão que levou a pax e a tranquilidade aos nossos irmlio1 do inter ior. 

-14-
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INSPEÇÃO NO VOLANTE OE EREXIM 

A fim de inspecionar o Volante de Erexim, comandado pelo Coronel 
Gonçalino Cúrío de Carvalho, o Comandante Geral da Fôrça, acompanhado
do Chefe da Casa Militar, Coronel Orlando Pacheco, viajou àquela cida
de. onde observou detidamente as instalações, pessoal e armamento da
quele Destacamento. 

À noite, o Comandante Gemi 
e . Chefe da Casa Militar, fo
ram homenageados com um 
banquete, pelas classes produ
toras · e autoridades do Muni
cípio. 

-15-

Integrantes do destacamento 
volante de Erexim, momentos 
antes de serem passados em 
revista. 

Um aspecto do banquete, opor
tunidade em que fazia uso da 
palaVTa o Coronel Frota. 

Coronel Frota examina o ar
mamento apreendido em poder 
de civis, pelo destacamento vo
lante de Erexim. 



OFICIAIS PROMOVIDOS POR SERVIÇOS RELEVANTES 

Prêmio 

Foto colhida no Salão Nobre do Palácio Piratiní no momento em que o Cel. 
Frota fazia a apresentação dos oficiais promovidos, ao Exmo. Sr. Governa
dor do Estado. 

Por terem atuado decidida e corajosamente, durante a Revolução 
Democrática de 31 de março, o Gôverno do Estado, na forma da lei, resol
veu premiar vários oficiais de nossa Fôrça, promovendo-os por Relevantes 
Serviços, como prevê o Regulamento de Promoções de Oficiais. 
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CURSOS NA BRIGADA liM 1964 

. 
APRIMORAMENTO DOS QUADROS 

Durante o ano de 1964, funcionaram, na Fôrça,- os seguintes cursos: 

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 
Curso de Contrôle de Tumultos para Oficiais 
Curso de Especialização Policial Militar 
.Curso de Formação de Oficiais 
Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos 
Curso de Formação de Sargentos Combatentes 
Curso de Formação de Sargentos de Saúde 
Curso de Formação de Sargentos Rádio Telegrafistas 
Curso de Formação de Cabos ( 1 Q RPRMont) 
Curso de Formação de Cabos ( 3<) RPRMont) 
Curso de Formação de Cabos ( 2<> BP) 
Curso de Formação de Cabos ( 4<> BP) 
Curso de Formação de Cabos ( 1 Q BG) 
Curso de Formação de Cabos Bombeiros (CB/ PA) 

Solucionado o problema da falta de água no 2.0 RPRMont 

Devido ao apôio recebido do _Comandante Geral da Fôrça e da Se
cretaria de Obras Públicas, pôde o Comandante do 2<> RPRMont solucionar 
o grave problema da falta de água em sua Unidade. 

Conta, agora, o 2<> RPRMont com um excelente pôço artesiano, ter
minando com um problema que se destacava com primazia entre os demais. 

Policial Militar Gaúcho! - Foz com qua o Brigada Militar seja a razão 
do teu viver_ 
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MAIS VIATURAS - MELHOR SERVIÇO 
Por dotaçlo ee1>ecla l concedida p•lo Exmo. Sr. Engenheiro lido Mencirhetti Governador do Estado 

a Briirada Mllltar adquiria no ano de 1964: 
20 (vinte\ camionetas Kombi 

t (seis) camlnMes Chenolet 
! (dois) caminhões Mercedes 
% (duaa) camionetas Willya 
6 (••is} J eep• wn·~· 
1 ( lllD) aatom6nl Wll!Ta 

Dessa maneira vê a Brigada Militar. aoa frota de velculos ser aumentada consider!lvelmcn t•, ;ira
çu a acio do Comandante Geral. ane eet' ••mpre atento aos problemas de transporte de nossa Fôrça. 

FOTOS: A1 novas ,· faturas adquirida,s pela Fôrça 
18 -



VIATURAS DO PONTO IV 

No decorrer do ano de 1964 a Brigada Militar foi beneficiada 
através do Ponto IV com vários materiais destinados ao fiel desem
penho das suas atribuições. 

Dentre êsses materiais, merece registro especial as várias 
viaturas que recebemos, melhorando, em muito, a eficiência dos 
serviços prestados pela nossa Corporação. 

~ comum vermos nossos camaradas sendo transportados aos 
locais de serviços em viaturas condizentes com sua condição de Po
liciais Mjlitares, graças ao auxílio do Ponto IV, no Rio Grande do 
Sul. 

Na foto, o coronel Octávio Frota, quando recebia de Mr. Stanford 
Smith, representante do Ponto IV, uma remessa de viaturas. 
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MATERIAL RECEBIDO DO PONTO IV 

A Brigada Militar durante o ano de 1964, recebeu do Ponto IV, a

través do Mr. Stanford Smith, Consultor Técnico da Divisão de Segurança 

Pública do Ponto IV, o seguinte material: 

21 viaturas (jeeps - jipões - camionetas) 

1 Projetor 16 mm. magnético e ótico, juntamente com numero· 
so material sobressalente. 

5 binóculos 

1 Mimiógrafo elétrico, automático. 

Aspecto da visita do Mr. Stanford Smith, representante do Ponto 
IV, no RGS, para os assuntos de segurança pública. 
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NOVOS VENCIMENTOS 

Na foto uma das reuniões, vendo-se o Emo. Sr. Governador, Dr. 
ILdo Meneghetti, Coronéis Frota e Raul Oliveira (de costas) e vários Se

cretários de Estado. 

Vencimentos: 
Novos Níveis 

Intensa atividade desenvolveram o Comandante Geral e o Chefe 
do Estado Maior, coadjuvados pela Diretoria de Administração, duran
te o período de estudos e tramitação do projeto que conferiu novos ní
veis de vencimentos para o pessoal da Fôrça. 

Vale salientar o interêsse dos Poderes Executivo e Legislativo, 
que bem compreenderam a necessidade de elevar os níveis de vencimen
tos dos brigadianos à situação condizente de guardiões da ordem e da 
segurança das familias gaúchas. 

Sem dúvida alguma, além do aumento propriamente dito, a me· 
dida que alcançou boa receptividade no seio da Corporação, foi a ins
tituição dos "quinqüênios", calculado a base de 5 % por período de 5 a
nos de serviços prestados ao Estado. 
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NOVOS VENCIMENTOS 
, 

Os novos vencimentos da Brigada Militar foi outra vitória da 

alta administração da Fôrça, fruto de um trabalho ãrduo que demons

trou a capacidade e o interêsse em proporcionar melhores condições 

a seus comandados, meta que estão imbuídos os altos escalões da nos

sa Fôrça. Os novos vencimentos estão assim distribuídos:· 

Coronel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369.000 
Tenente Coronel . . . . . . . . . ·342.000 
Major . . . . . . . .. . . . . . . . . • . 315.000 
Capitão .. . . . . . . . . . . . . . .. . 288.000 
H Tenente . . .. . . . .. . . . . . . 261.000 
29 Tenente .. . . . . . . . . . . . . . 234.000 
Asp. a Oficial . . . . . . . . . . . 207.000 
Sub Tenente .......... -. . . 207.000 

· 19 Sargento . . . . . . . . . . . . . 180.000 
·2~ Sargento . . . . . . . . . . . . . . 162.000 
39 Sargento . . • . . . . . . . . . . . 144.000 
Cabo . . .. . . . .. .. .. . . . . . . . 117.000 
Soldado Engajado . . . . . . . . 103.500 

PRAÇAS ESPECIALISTAS 
E ARTÍFICES 

Sub Tenente • . . . . . . . . . . . . 207.000 
19 Sargento . . . . . . . . . . . . . 184.500 

.. ·29 -Sargento . . . . . . . . . . . . . . 166.f>OO 
• ' 39 ~ Sargento ... .". . . . . . .. . . . 148.500 
' ·Cabo ·. : .. · ........ : . .. . . . . 121.500 

Sd Bob l'lo classe . . . . . . . . . 112.(>00 
Sd Bomb 2• classe, Sd 
especialistas e artífices . . 108.500 
Sd Bomb 3• classe . . . . . . . 103.500 

As Funções gratificadas sofreram · 
considerável aumento. 

Eis a nova Tabela em vigor·: 

FG 1 _;.__ 30.000 
FG 2 - 35.000 
FG 3 - 40.000 
FG 4 - 45.000 
FG 5 - 60.000 
FG 6 - 70.000 
FG 7 - 80.000 
FG 8 - 90.000 
FG 9 - 115.000 
FG 10 - 140.000 
FG 11 - 155.000 
FG 12 - 180.000 

li:ste foi, sem dúvida, o maior aumento de vencimentos que a Fôrça teve erri tôda 
a sua história. Deve ser levado em consideração o fato de iler atribuído aos compo
nentes da Fôrça, o tempo integral de serviço o que lhe possibilitou ser enquadrado 
entre os funcionários de mais elevado padrão de vencimentos, o que aliás é muito 

· jµsto. Hoje um sd entra ganhando mais que salário mínimo, isto é 1,33 do salário 
mínimo. 

QUINQOENIOS 

~ara efeito do cãlculo dos quinqüeriios, serã computado exdu
. - sivamerite o tempo de serviço público estadual anteriormente .Pres

tado pelo servidor, nos têrmos estabelecidos para a concessão de gra· 
tificação adicional. Aos militares inativós, para efeito da aplicação 

·da' Lei nci 3096, de 31 de dezembro de '1956, no que tange ao quinqüê· 
; nio; ativos; da reserva ou reformados, computa-se p;ira cálculQ.·dos 
· Qufoqüênió Militares, seu tempo efetivo de sel'Viço prestá do aó' 'E'sta-
do, além de outras vantagens em vigôr. · · · · 
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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Labor incessante desenvolveu essa Diretoria no ano de 1964. 

Executou a propósta orçamentária para l965, num total de dez bi
lhões e quinhentos milhões de cruzeiros. 

Adquiriu · e distribuiu 
a todos os destacamentos, 
material de limpeza e ex
pediente, num total de 
três milhões de cruzeiros, 
alem da dotação orçamen
tária, pois êstes recursos 
sairam da Caixa da Briga
da. 

Elaborou e encami
nhou ao Exmo. Sr. Secre
tário da Fazenda, um pe
dido para suplementação 
de verba, num total de 
cento e doze milhões de 
cruzeiros, que foi aprova
do. 

Providenciou e distri
buiu as verbas suplemen
tares às diferentes OOMM 
da Fôrça. Parte do material de limpeza e expediente enviado aos dC$ta

camentos policiais militares da Fôrça. 

Expôs, verbalmente, perante a Comissão de Finanças da Assembléia 
Legislativa a proposição de que se faziam necessárias mais um bilhão e dtv 
zentos milhões de cruzeiros para o aumento proposto de 1.136 homens, ca
so ~ste aumento fôsse aprovado, como o foi em 26-11-64. 

-23-



VIATURAS PARA OS DESTACAMENTOS 

Também os destacamentos de São Gabriel, Alegrete e Uru
guaiana, foram contemplados com viaturas. Os dois primeiros re
ceberam Jeeps e o último uma camioneta Kombi. É desejo do Coman
dante Geral, dotar os principais destacamentos da Fôrça, com via
turas, para melhor atender o policiamento das cidades. 

MÁQUINA DE TORRAR E MOER CAFt 

Foi adquirida, também, no ano de 1964, uma máquina de tor

rar e moer café, com capacidade para 180 kgs de café crú, composta 

de 1 torrador, 1 elevador catador, 1 elevador pneumático, 1 moinho, 

1 chaminé do torrador, 10 jogos de discos, tudo num montante de 
Cr$ 7.231.574( sete milhões duzentos e trinta e um mil quinhentos 
e setenta e quatro cruzeiros). 
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VIATURAS PARA TRANSPORTE DE PÃO 

Com o aproveitamento de um chassí completo, foi adquirida uma car
roceria no valor de Cr$ 1.420.000 e montada uma viatura destinada ao 
transporte de pão às Unidades e Varejos do Sv S 

Na foto, a viatura 

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO FORA DO ESTADO 

Vários oficiais concluíram os seguintes cursos de especialização, fora 
do Estado: 

Laboratório Criminal .................................. Brasília 
Arquivo e Identificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brasília 
Audio Visual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. Paulo-Rio 
Curso de Rádio Comunicações na ESAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio 

Brigodiano! Si um dia te fizer vacilar a indecisão, volta-te e relembra os 
bravos do passado. 
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PROMOÇÃO PARA PRAÇAS AN
TIGAS 

A fim de premiar nossos camara
das e incentivar aos demais a segui
rem os exemplos de disciplina e con
tração ao trabalho, legados por nos
sos antepassados, determinou o Co
ronel Frota que fossem adotadas, no
vamente, o critério de promover pra
ças que tenham muitos anos de ser
viço, dando de sí o máximo de es
fôrço pela Brigada Militar, cumprin
do sempre as ordens de seus superio-
1·es, executando os serviços com o 
:náximo empenho, prestigiando dessa 
maneira o bom nome da Corporação. 

:esses camaradas, por mais .abnega
rlos e trabalhadores que fôssem não 
!;inham oportunidade de promoção. 
Dessa maneira volta a Brigada Mili
tar a fazer justiça, promovendo a
queles que realmente merecem e dan
do ânimo a que todos estejam sempre 
.tlertas, cumprindo seu dever, que é 
')m último análise a segurança do Coronel Frota quando colocava ª' divisas de cabo, em for
Rio Grande. matara especial, no 1t BG, num inteirrante daquela Unidade. 

Secretaria da Saúde e ntrega medicamentos à BM 
A Secretária da Saúde, através de seu titular, Dr. Hélio Helbert dos 

Santos, entregou à nossa Fôrça, seis maletas de primeiros socorros, desti
nados aos Batalhões Volantes que realizam missões especiais no interior 
do Estado. 

Na foto o ato de entrera 

-26-



CON FERt NCIA DO COMANDANTE GERAL 

EM BEUM NOVO 

C<>ronel Frota quando upunha aos moradores <lo 7' Dialrito, detalhadamente, a participaçlo da nossa 
Corporação na Re\"oluçlo Democrállca 

No Ginásio Estadual de Belém Novo o Coronel Octávio Frota proferiu 
·uma conferência abordando o tema relacionado com o movimento político 
militar de abril. Além do Coronel Raul Oliveira, Chefe do Estado Maior 
Geral, estiveram presentes, em grande número, os moradores do 7<> Dis
trito, Diretores do Ginásio Estadual e das escolas das imediações e ainda 
o representante do titular da Secretaria de Educação. No final da pales
tra, a Direção do Colégio expressou seus agradecimentos pela brilhante 
conferência que bem demonstrou aos moradores de Belém Novo a situação 
brasileira de antes e após revolução. 
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HOMENAGEM . 
DA Ul\IESPA 

Em cerimô ~ 
nia realizada no f.~" 
Salão Nobre do,:; 
Quartel Gene 
ral, a União 

Metropolitana 
dos Estudantes 
Secundários ho-

menageou a 
'Brigada Militar 
conferindo di
plomas de «Be-

neméritos> à 
vários Oficiais 
e Sargentos da 
Fôrça. 

Coronel Raul Oliveira, chefe do EMG, quando recebia das mãos da rainha da en· 
tidade o Diploma de Sócio Benemérito 

Vista parcial dos novos aposentos dutinados ao Comandante Geral 
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Melhorias no Gabinete 

Velha aspiração vem de ser 
concretizada pelo atual Cmt 
Geral, relativamente a ins
talação de aposentos desti
nados a pessoa do Coman
dante, por ocasião de pron
tidões ou longa permanên
cia em Quartel. 
Dependência contígua ao 
gabinete de trabalho do Co
mandante Geral, foi dotada 

_de instalações e mobiliários 
indispensáveis a necessida
de de permanência mais 
prolongada em seu gabine
te, propiciando maior pro
d1;1tividade de trabalho. 



POLICLiNICA MILITAR 

Dentro dos requisitos da técnica 
odontológica moderna, inaugurou-se 
a Policlínica Militar, no prédio onde 
funciona a Diretoria de Saúde, sita 
à rua 7 de Setembro, esquina Gene
ral Canabarro (fundos do QG) . 

Constitui a Policlínica a centrali
zação dos gabinetes odontológicos 
anteriormente existentes nos Corpos 
e Serviços da Capital, os quais fun
cionavam precàriamente em face da 
exiguidade dos recursos financeiros 
provenientes da descentralização da 
verba. 

Com a centralização dos gabinetes 
e consequentemente dos recursos fi
nanceiros resultou cm maiores e mais 
eficientes serviços, de vez que os 
componentes da Fôrça e seus fami
liares são atendidos num período de 
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12 horas consecutivas num ambiente 
compatível com a pessoa humana. 

Conta a Policlínica com onze ga
binetes dentários montados dentro 
dos modernos requisitos da técnica 
odontológica. 

Os tratamentos dentários hoje, 
são feitos com rapidez e atendimen
to, sem filas e esperas face ao sis
tema de horas marcadas. 

Muitas vantagens advieram dessa 
centralização, entre outras podemos 
citar a ampliação dos serviços odon
tológicos, bem como todos os casos 
de tratamento da cavidade bucal. 

A foto montagem mostra o pre
dio onde funciona a Policlínica; a 
moderna sala de espera, finamente 
decorada e um dos onze gabinetes 
em pleno funcionamento. 



BRIGADA E UI EX~RCITO UNIDOS 

Os ideais democráticos e espírito comum rle 
bem servir ao Rio Grande e ao Brasil que cons
tituem o apanágio das nossas Corporações, incre
mentaram-se, sensivelmente, com a chegada a es
ta Capital do General Justino Alves Bastos, de
signado por S. Exa. o S Ministro da Guerra, 
para comandar o III Exército. 

O novo Cmt do III Exército, em seu discur
so de posse, fez alusão à amizade existente entre 
a Brigada Militar e o III Exército, na qual se 
sustentam a paz e a tranquilidade do povo gaúcho. 

A foto registra a chegada do Gen Justino 
no Aeropol'to Salgado Filho, quando recepciona
do pelo Eng. lido 1\foneghetti, Governador do 
Estado e pelo Coronel Octávio Frota, Comandan
te Geral da nossa Fôrça. 

GENERAL JUSTINO 
HOMENAGEADO NA BM 

Concorrida prova hípica leva
da a efeito na carriere do Re
gimento Bento Gonçalves 
consti'uiu a homenagem da 
Brigada Mili:ar ao Gerr Jus· 
tino Alves Bastos, Comandan
to do III Exército, da qual 
participaram oficiais do Exér
cito e da BM. 
Na ocasião aquela autoridade 
foi recepcionada pelo Cel Oc
távio Frota e pelo Cmt do 
RBG, Cel Heraclides Tarragô. 

S. Esa. quando passava em revlata à tropa formada em tua 
honra, acompanhado do Comandante do RDG, Cel Heraclides 
Tarra,0 
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OBSERV AÇOES úTEIS · 

COMANDANTE GERAL VISITA OS EE UU 

A convite do Ponto IV, o Coronel Octávio Frota viajou aos Estados Unidos, per
correndo vãrias cidades, onde visitou organizações policiais, recolhendo observações 
valiosas visando aplicação em nossa Fôrça, de acôrdo com nossas possibilidades. 

Em Louisville Estado de Kentuchy, participou de um Congresso Mundial de Che
fes de Policia. 

Washington, New York, Indianópolis, Louisville foram as principais cidades vi
sitadas pelo Comandante Geral, no seu cruzeiro pela Nação Norte Americana. 

Na foto, o registro do embarque do Cel. Frota, no Aeroporto Salgado Filho, quan
do despedia-se do Cônsul Norte Americano, do representante do Ponto IV, Mr. Stan
f ord Shith, do Cel Raul Oliveira, Chefe do Estado Maior Geral e de sua Exm• família. 

PORTOALEGRENSE 
APLAUDE NOSSA BANDA 

Revestiram-se de grande bri-
lhantismo as retretas que a Ban
da de Música da Fôrça levou a 
efeito no Auditório Araújo Viana. 

Programas cuidadosamente e
laborados pelo Capitão Zacheu 
Barbosa da Silva, Inspt·tor das 
Bandas, foram alvos de entusiãs
ticos aplausos dos Portoalegren
ses que lotavam o majestoso au
ditório. 

Meritórias são essas apresenta
ções públicas de nossa Banda, pt~ 
los magnüicos resultados obtidos 
na consecução de uma perfeita 
confraternização entre nossa Cor
poração e a população em geral. 

Aspecto de uma daa apresentações da Banda, levada a e
feito no auditório Ara.6.Jo Viana, com 111a1 dependfnciu 
literalmente tomada• 
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CURSO DE RELAÇõES HUMANAS 

Foi iniciado na Assembléia Legislativa, para 
todos os funcionários da portaria e serviço de trans
portes, um curso de relações humanas no t rabalho, 
ministrado pelo tenente Osvaldo Oliveira, da Com
panhia de Manutenção de Transportes da Fôrça. O 
curso foi iniciado após entendimentos entre o Dr. 
Solano Borges e o Cmt da nossa corporação, Cel 
Octávio Frota. 

As aulas são ministradas pela manhã, estan
do os funcionários divididos em diversos grupos. 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CONTA COM ASSISTENTE MILITAR 

Pela resolução nQ 1254, de 10 de Junho de 1964, 
foi criado o cargo de Assistente Militar da Presi
dência da Assembléia Legislativa do Estado. Além 
das atribuições inerentes à função, o oficial alí des
tacado, assessora os Srs. Deputados sôbre os assun
tos atinentes à Fôrça. E muito útil tem srdo êsse 
assessoramento neste lapso de tempo. 

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE «CORONEL MASSOT» AMPLIA 
ASSIS~NCIA ODONTOLóGICA 

Graças ao auxílio de Cr$ 700.000 concedido 
pelo Comandante Geral da Fôrça foi possível a aqui
sição, por parte da Instituição Beneficiente Coronel 
Massot de uma moderna «Equipe Odontológica Atlan
te:.. Com êsse equipamento nosso órgão Assistencial 
está capacitado a prestar assistência odontológica às 
famílias brigadianas com maior amplitude e eficiên
cia. 

SOLDADO! A BRIGADA MILITAR É A IGREJA QUE TEM POR ALI
CERCE TUA LEALDADE, POR ALTAR TUA CORAGEM 
E POR ORAÇÃO O CUMPRIMENTO DO TEU DEVER. 
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Servico de 
Enge.~haria 

NA FOTO: O Edifí
cio de apartamentos, 
?m con1tra~lo. para 
Ofici&ia, em Montene
irro. 
Para a concretização 
deaaa obra o Coman
lante Geral concede u
ma verba mensal. pela 

~~~ t 1!i~':llhl: 
de cru%eiroa. 

Dístribuiu materiais diversos à varias Unidades 
da Capital e do Interior, para consêrtos, pin
turas e conservação dos prédios, tudo num mon
tante de Cr$ 27. 325. 234. 

Executou serviços de instalação de poços arte
sianos que se destinam a reforçar a rêde d'água 
da Vila São Miguel. 

Executou a colocação dos canos pa.ra a rêde d'á
gua da ligação do poço artesiano n9 1 com o n9 2, 
numa extensão de 500 metros. 

Iniciou e está dando andamento na lavanderia 
do HBM/P A, e reformou o prédio da Policlínica 
da Fôrça. 

Executou, também, serviços diversos em tôdas as 
Unidades da Capital, colocando calhas, pinturas 
em geral, colocação de vidros, construção de pa
vilhões sanitários, rêdes d'água e esgôto, instala
ções elétricas, etc. 

Está ainda, o Sv. Eng. supervisionando as cons
truções do Edüício de apartamentos para oficiais 
em Santa Maria, e o edifício de apartamentos em 
Montenegro, construído por empreiteiros civis, 
sob a fiscalização do Serviço, sendo que esta 
última, a partir de 1965, será supervisionada pe
lo 49 BP, com mão de obra fornecida pela pró
pria unidade. 

Em Santa Maria reformou o Rrédio do Super
Mercado n9 3, fôrno de tijolos em Filipson, De
legacia do CSSBM, e recuperou a cozinha do 2~ 
Esq. do 1° RPR Mont. 

Estão também, em execução, reparos na linha 
de tiro, telhado da fábrica de massas e instala
ção das novas máquinas da fábrica de café. 
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HOMENAGENS 

A convite do Lions Club Me
nino Deus, participaram de 
um jantar fes ivo, na noite de 
3 de agôsto, os Coronéis Oc
távio Fro.a, Raul Oliveira e 
Ter Cel Jurandir da Silva 
Frota, além de vários Coman
dantes de Unidades e Chefes 
de Serviço. 
Como palestrante da noite, o 
Coronel Frota discorreu sôbre 
a atuação da Brigada Militar 
na Revolução de Abril. 
Ao finalizar o jan':ar, recebeu 
o Comandant€.o Geral, da pre
sidência daquela Entidade, 
um fino mimo. 

LIONS 

O flarra.nte f~& o momento em que o Corol\cl Frota recebia 
~mãos do Presidente da Entldndç, um fino mimo. 

CSSBM 

O Club dos Sub Tens e Sar
gentos, através de sua Direto
ria, prestou significativa ho
menagem ao Coronel Frota, 
pela maneira brilhante como 
se conduziu nos acontecimen
tos políticos - milhares de 
l Q de abril.. 

Na foto um aspecto da ho
menagem que constou de um 
coque·tel, e que con ou com 
representantes de tôdas as U
nidades e Serviços da Capital, 
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Na foto: Coronel Frota quan
do fazia uso da palavra. 



HOMENAGEM DOS OFICIAIS A'l'IVOS E INATIVOS 

Cel Frota quancle aaradecia a homenagem que lhe fôra tribulada pelot oficiais ativos e i:.allv0> 

No Clube do Comércio realizou-se um banquete no 
qual os oficiais ativos e inativos da Fôrça, da capital 
e do interior, presididos pelo Cel Angelo de Melo ex
Cmt. Geral, homenagearam o Cel Octávio Frota por 
sua atitude firme e decidida durante a revolucão de a
bril. Ao ágape compareceram o Governador ~do Esta
do, Dr. Ildo Meneghetti, Presidente da Assembléia Le
gislativa, Prefeito Municipal, Capitão dos Portos e ou
tras altas autoridades, além de numerosos oficiais. 

Ao final agradeceu o Cmt Geral a homenagem 
prestada, dizendo que sua atitude, durante a revolução, 
foi calcada na confiança em seus camaradas, pois tinha 
certeza que na hora da decisão a Brigada Militar esta
ria, como sempre, na primeira linha, lutando pelo bem 
e pela grandeza do Brasil. · 
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SUPER MERCADO 
Também em Santa Maria 

Dando prosseguimento à sua meta de atualização do Serviço de Subsi~ncia, alrav~s de co~slruçõe• 
de. SuPCr-Mercados. o Coronol Octávio Frota inaugurou, festivamente, na clda.de de Santa M.nr1a o ter
ceiro Su1>er-Mercndo. 

Fachada 
do 

prédio 
onde 
funciona 
o Super 
Mercado 
N9 3 em 
Santa 
Maria 

Santa Maria é o maior núcleo populncional brigndlano de vez Que contll com unia GuarniçiW Cc'Jmpoa
ta dos 19 RPRMont, 2• Blllalhâo de Guardas, de um Hospital Milítar e de uma Estação de Bombeiros. 
l'or essa razão figurou em lQ lugar tl>L meta do interior, com a finalidade de prowrcionar à família bri
gndlana santarnariense os mesmos benefícios e as mesn1as facilldooes de aquisição desfrutadas i>eloa ele
mentos da Capital, Que já usufruem d~!&e moderno sistema de vendas através dos Su&>er-Mercados n• l 
e 2, localizados, respectivamente, na Praia ' de Belas e Vila Militar das Bananeiras, inau~rados no exer
clclo anterior, cujos resultados já se fizeram sentir no seio da Fôrça pelos inestimáveis serviços Que 
vêem prestando. 

Flairrante do coquetel de inauguração do Super-Mercado N9 3 
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Aula final do Curso de Jornalismo Atuai, profe
rida pelo Presidente da Assc•mbléia Legislativa, 
Deputado Solano Borges. 

Aspecto de um Jogo do Torneio Esportivo da se
mana. 

Os «Pedr~ ~ Paulo» apresentam-se no Grupo Es
colar Ignac10 Montanha, como parte dos festejos 
comemorativos ao 127° aniversário de criação da 
Fôrça. 
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SEMANA DA BRIGA 

O Coronel Raul Oliveira inau
gura o re rato do l • Coman
dante Geral da BM, Coronel 
Joaquim Pantaleão Telles de 
Queiroz. 

A Semana da Brigad4. !tfilttar revt'S
tiu-se de raro brillismo. 
Várias solenidades m levadas a 
efeito durante a se ;a: 

Curso sôbre Jo ismo Atual; 
Torneio Dt'Sportivo; alestras em 
Grupos Escolares; Inauguração do 
Retrato do 1 Q Cmt Geral da Fôrça 
e uma grande demonstração de a
destramento e eficiência da tropa, 
deram brilho invulgar à Semana 
Brigadiana. 



MANA DA BRICiADA 

O Coronel Raul Oliveira inau
gura o re rato do 1• Coman
dante Geral da BM, Coronel 
Joaquim Pantaleão Telles de 
Queiroz. 

A Semana da Brigada MiUtar revc·s
tiu-se de raro brilr-~ismo. 
Vár'ras solenidades m levadas a 
efeito durante a se ,a:· 

Curso sõbre Jo ismo Atual; 
Torneio Desportivo; alestras em 
Grupos Escolares; Inauguração do 
Retrato do 1 Q Cmt Geral da Fôrça 
e uma grande demonstração de a· 
destramento e eficiência da tropa, 
deram brilho invulgar à Semana 
Brigadiana. 

Integrantes do lQ Batalhão Policial «Pedro e 
Paulo> em arrojada demonstração de perícia 
e adestramento. 

Os garbosos Cadetes da nossa Fôrça colocam um 
fêcho de ouro nas demonstrações. 

Homenagem do Rotary Club de P. Alegre à Bri
gada Milítar, vendo-se à cabeceira da mesa, o 
Ten Cel Assis Fontoura de Almeida, represen
tando o Cel. Octávio Frota, Dr. Osmar Pila, Dr. 
Francisco Farias Guimarães, Presidente e Secre
tário do Clube, respectivamente. 
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CASAS PARA FAMILIARES DE BRIGADIANOS TOMBADOS NO 
CUMPRIMENTO DO DEVER 

Ainda está na lembrança de todos n6s o assassinato de dois camaradas nossos que 
tombaram no cumprimento do dever, no município <le Giruá, na ocasião cm que pt'O
curavam desarmar dois desordeiros. São êles os ex-soldados Rivadávia Antunes Bueno 
e Oclides Silveira Marques. 

Ao tomar conhecimento do fato, o Comandante Geral determinou o compareci
mento, a Giruá, de um oficial de seu Gabinete para prestar assistência às duas famí
lias enlutadas. Além da assistência imediata, o Comando da Fôrça formalizou a pro
messa de construção de duas casas em localidades escolhidas pelas respectivas viúvas. 

A viúva do ex-soldado Riva<lávia, com sete filhos, escolheu a cidade de Santo Ân
gelo, enquanto que a do ex-soldado Oclides escolheu Pôrto Xavier. 

No mais curto prazo que foi possível, a promessa se concretizou e aquí vemos, 
estampado na foto acima, o Ten Cel Arlindo Prola, Diretor da Diretoria de Produ
ção e Patrimônio, representando o Coronel Octávio Frota, quando fazia entrega de 
uma das casas. 

URBANIZAÇÃO DA VILA SÃO MIGUEL 

Dando prosseguimento ao plano de melhorias na Vila São Miguel, foi 
feito com a ajuda da Prefeitura Municipal, um serviço de nivelamento 
das ruas, tornando aquelas arterias perfeitamente transitáveis. 

O aspecto da Vila tornou-se agradável e atraente, permitindo um trá
fügo melhor e mais ordenado. 
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VENCIMENTOS EM DIA 

Merece invulgar destaque o esfôrço ímpar dispendido pelo comando 
da Corporação, no sentido de atualizar os vencimentos do pessoal da nossa · 
Fôrça, problema êsse que desafiou a capacidade de realização de várias 
administrações anteriores. 

Felizmente, para gãudfo de todos nós, êsse problema não mais existe, 
graças ao imprescindível apóio que recebe nossa Brigada Militar de S. 
Exa. o Sr. Eng. lido Meneghetti, Governador do Estado e de seus dinâ
micos Secretários, que tudo envidam para proporcionar à nossa Fôrça os 
moios necessários para o fiél desempenho de sua nobilitante função. 

'NA FOTO: Um cami
nbilo carresrado de 
,peçaa de fardamento, 
· pronto para partir 
rumo ao interior do 
Eatado. 

850 Milhões para a B..rigada Militar 

. EM. 4 DE MARÇO DE 1964 O COMANDANTE GERAL RECEBEU A QUANTIA 
DE 850 MILHõES DE CRUZEIROS PARA ATUALIZAÇÃO DOS VENCIME.NTOS 
DA FORÇA, E ATENDER AS DESPEZAS DA REVOLUÇÃO E PÓS-REVOLUÇÃO . . 

DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO 

Em 1964, foram pagos às Unidades e consequentemente aos 
Fôrça que fizeram jus, peças de fardamento, assim discl'iminado: 

· 30.921 pares de borzeguins 
· · 4.322 camisas de cretone 

13.154 cuecas de cretone 
2.597 túnicas de brin caqui para sargentos 

16.067 túnicas de brim caqui para cbs e sds 
20.254 calças de brim caqui 

859 culotes de brim caqui 
2.434 camisas de campanha 

485 capotes de lã para sargentos 
2.982 capotes de lã para cbs e sds 
3.805 jogos de botões 

662 casquetes de brim 
72 japonas de lã 

componente! da 



CAES PARA O SERVIÇO DE POLICIAMENTO 

Criação do Canil da Fôrça 

Foi criado, também o Canil da Fôrça. 

Subordinado diretamente ao Gabinete do Comando, tem por fina
lidade o adestramento de cães para emprêgo no serviço de policiamento. 

Empréstimos às Unidades e Se rviços pela Caixa do Brigada 

Ainda, em 1964, concedeu o Comandante Geral, pela Caixa da BM, 
às Unidades e Serviços, abaixo os seguintes empréstimos : 

39 BG ....... . .... · · · · · · .'. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Sº RPRMont . .. .... .. ....................... . 
4° BP ........ .- . ........ ........ ........ .. .. . 
20 BP ............................. . .... .... . 
Sv. I ........ ..... .......................... . 
Laboratório de Prótese Dentária ............... . 
l9 BP (aquisição mat expediente) .............. . 

Cr$ 2.000.000 
Cr$ 2.000.000 
Cr$ 1.000.000 
Cr$ 3.000.000 
Cr$ 3.797.000 
Cr$ 500.000 
Cr$ 100.000 

BRIGADIANO ! É DIGNIFICANDO TUA CORPORAÇÃO QUE APREN
DES A AMAR O RIO GRANDE E AO BRASIL 
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DIRETORIA DE PRODUÇÃO E PATRIMONIO 

OLARIA: 

A produção de tijolos, sõmente no mês de outubro atingiu a soma de 220 mil 
unidades. Esta produção aumentará assim que estiver pronta a instalação de 
nova máquina, que já se encontra no local. 

Foi construído um forno com capacidade para 20 mil tijolos . 
. 

Os tijolos foram ampliados em seus tamanhos, para que possam oferecer 
melhores condições. 

GRANJA: 

Foi iniciada a plantação de 28 quadras de arroz. 

Com auxílio de máquinas do DAER, foram feitos canais para irrigação das 
terras novas e recuperado um antigo canal. 

Foi feito, também, um canal adutor, ligado ao rio Gravataí, com 15 metros 
de largura por 250 metros de comprimento, com a dupla finalidade de irrigar 
as terras e servir de rot.a para a condução de tijolos. 

Foram montados 1000 metros de cêrca para separar os campos da lavoura. 

Foi adquirido um trator com implementos agrícolas e carrégador, para a 
olaria. . 

Foram reformados 3 tratores da granja e feitos reparos nos do 29 BP e s• 
RPR Mont. . 

Foi adquirido um motor elétrico com 40 HP, destinado ao levante da água 
durante o plantío de arroz e que servirá também à Olaria. 

CRIAÇÃO 

No ano de 1964, 14 vacas deram 
crias, permitindo o aumento da pro· 
dução de leite em mais 30 litros 
diários. 

Foi iniciada, também, a constru· 
ção de um aviário, sendo já adqui
r~dos para reprodução, 50 galináceos 
de• 1 • qualidade. 

REPAROS 

O cemitério da Fôrça, na Triste
za, sofreu grandes melhoramentos, 
foram efetuadas limpezas, pin,uras, 
etc. 

No cemitério da Santa Casa, fo· 
ram feitos reparos no túmulo do 
CE:'l Affonso Emilfo Massot, Patro
no da Fôrça. 
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PLANTAÇôES 

No decorrer do ano de 1964, fo· 
ram feitas as seguintes plantações, 
no Passo das Canoas: 

- 2 ha de mandioca 
- meio ha de aipim 

, - meio ha de milho 
- meio h a de batata 
- 160 árvores frutíferas 
- verduras diversas 

Foram plantados, na chácara do 
2? BP, com orientação da DPP: 

- 70 ha de milho 
- 6 quadras de arroz 

Foi feito um levantamento e rei· 
niciado o plantío na chácara do 
CIM 



D.P.P ... 

Vista parcial da Granja do Passo das Canoas - Viamão - vendo-se elementos 
da Diretoria de Produção e Patrimônio em plena labuta diária. - COLHEITA 
DO ~RROZ. 

25 de Agôsto - DIA DO SOLDADO - Semana de Caxias 
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A Brigada Militar também 
esteve presente às comemora
ções do Dia do Soldado par
ticipando da Exposição orga
nizada no Parque Farroupilha. 

As Unidades eo Serviços da 
Capital prestaram sua colabo
ração, organizando um pavi
lhão que atraiu todos quan
tos visitaram o parque. 

Na foto momento em que 
o Cmt do III Ex acompanha
do do Coronel Frota, visita
va o Pavilhão. 



DIVISÃO 

DE 

ASSIST~NCIA 

SOCIAL 

A1pccto da solenidade do lt aninnirlo do Ambulat@rl• 
da Vila São Mir;uel 

A Divisão de Assistência Social, concedeu em 1964, os seguinte·!! emprésti
mos: 

P~o~lemas de ,d?enças .............. . .. .. .... .. .. . ..... . .. . 
D1v1das funerarias .................... . ..... . . . . . ........ . 
Aquisição de óculos .......... . . .. . . . . ... . ................. · 
Pagamento de dívidas em hospitais .. .. .. . .... ............ . 
Fornecimento de passagens ... . ...... . .. . .. .. .... . ..... . . . 
Fins diversos ..... .. ......... . ..... . . . .......... . ........ . 

Total .. . ...... . ....... ............ . 

311;000 
196.650 
149.070 

1.343.134 
146.700 

··1.221:000 

3.367.554 

Os dados acima são correspondente somente ao 29 semestre de 1964, época 
em que a DAS passou a funcionar no Quartel General. 

Pre1épio Vivo, organizado pda Dlri.aão .le Aulathda Se
dai e QQe le .. ou alesria aoa filhos doa eoldado1, residente• 

na Vila São lllp.t. 
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DIVISÃO DE ASSIST~NCIA SOCIAL 

Afim de proporcionar um meio de transporte rápido para os inúme
ros afazere~ da Divisão da Assistência Social, o C0mandante Geral deter
minou que fôsse, aquela Divisão, dotada de uma viatura. 

Durante o ano de 1964 foram atendidos no Ambulatório e na Divi
. são de Assistência Social, oito mil setecentos e sessenta e quatro (8764) 
pessoas. 

A Divisão de Assistência Social distribuiu, mensalmente, leite em pó 
a quinhentos e oitenta (580) filhos de brigadianos. 

OS BRIGADINHAS 

São constituídos por meninos, filhos de elementos da Fôrça, fardados 
com uniformes de brim e com a missão de ajudarem a Divisão de Assistên
cia Social, tanto no Quartel General, como no Ambulat6rio, onde organi
zam filas, prestam informações e auxiliam na distribuição de leite em pó. 
Os brigadinhas surgiram com a principal finalidade de, concentrando os 
filhos dos soldados, dar-lhes oportunidade de apr'enderem a viver em co
munidade, bem como o aprendizado nas oficinas da Fôrça, tarefas para 
as quais estão a altura. 

AMBULA TóRIO MtDICO SOCIAL DA VILA SÃO MIGUEL 

Tem sido uma das preocupações constantes do Comandante Geral, o 
perfeito funcionamento do Ambulatório Médico Social da Vila São Miguel. 

Aquele núcleo populacional brigadiano vinha se ressent indo, há tem
pos, de um órgão que propiciasse uma efetiva assistência social aos nos
sos camaradas e familiares seus, Já residentes. Com a inauguração do 
Ambulatório Médico Social daquela Vila, o panorama mudou. 

Prestando reais serviços àquela população, tanto na parte médica, 
curativos, aplicação de injeções, etc., como na parte social, promovendo 
cursos de economia doméstica, visando, com isso, aperfeiçoar os conheci
mentos das espôsas dos nossos elementos; distribuindo leite em pó à ga
rotada brigadiana; promovendo festas populares, etc., podemos afirmar 
que o panorama assistencial dos habitantes daquela Vila, sofreu um a
centuado impulso, face aos reais e inestimáveis serviços que vem prestando 
à coletividade brigadiana lá residente, o Ambulatório Médico Social. 
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·DIVISÃO DE ASSISTlMCIA SOCIAL 

MATERIAL ESCOLAR 

O Senador Guido Mondi'm enviou à Briga
da Militar, r egular quantidade . de material didá
tico e escolar que foi distribuído pela Divisão de 
Assistência Social aos filhos dos Brigadianos nos 
Grupos Escolares da Capital. 

Parte do material didáti.co e escolar 
enviado pelo senador Guido Mondim e 
que foi distribuído à petizada briga-
dlana. · 

CURSO DE ARTES CULINARIAS 

Dois cursos de artes culinárias 
foram realizados em 1964, um 
Paraninfado pela Sra. Le'Clyr Coe
lho Fro~a e outro pelo Coronel 
Heraclides Tarragô. 

Durante o ano de 1964 ioram a
tendidos os seguintes Cl;lsos,, em nú
mero de solicitações: 

Alimentação . .. . .. . ... . . : 234 
Habitação . . . . . . . . . . . . . . . . 108 
Vestuário . . . . . . . . . . . . . . . . l'& 
Saúde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Relacionamento . . . . . . . . . . 48 
Colocação de Menores . . . . 7 
Internato Escolar . . . . . . . . 8 
Legalização de si ~uação ci-

v.il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Pedidos de emprêgo . . . . . 19 
Registros de Nascimento . . 26 

CURSO DE CORTE E COSTURA . 

A Divisão de Assistência Social 
não descura da parte referente aos · 
conhecimentos domésticos das espô
sas dos nossos camaradas. Na foto · · 
o Coronel Frota, Paraninfo da 1' 
turma do curso . de corte e bordado 
a máquina, juntamente com as for
ma_ndas. 
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POLICIAMENTO NA ORLA DO ATLÃNTICO SUL 

la foto: elementos do destacamente especial de pral1, do 3.º BP. em pleno exerciclo de suas funções 
Durante a temporada de férias nos balneários do Atlântico Sul, a Brigada Mi

litar se fez representar com um nôvo tipo de Policial Militar em condições de atender 
a qualquer ocorrência, de acôrdo com as diretrizes policiais militares do momento. 

Graças a atuação dos soldados, na cidade e na praia, não teve o Delegado de 
Polícia de enfrentar irregula1·idades que determinassem inquéritos, ou contravenções 
das mais diversas espécies, porque todos os Destacamentos Policiais estavam atentos. 
Comandou o Destacamento o Capitão Adão Borges Machado, que com dois oficiais, 3 
sargentos e 200 soldados, deu cobertura necessária e orientação aos pescadores, guia de 
pessoas a serem informadas e vigilância aos contraventores. 

DOAÇÃO DE UMA CADEIRA 
DE RODAS 

Recebea o Coronel Frota IUn& 
carta de agradecimento do aolda
do Delmar Vieira do 29 RP RMont, 
por t.er doado uÍna cadeira de ro· 
du à filha daquele prasa qae se 
encontra paralítica. Num trêcho 
da r~rerida carta, assim 1e e:c
pre11a o IKlldado Delmar: oomos 
penhoradamH1te grato1 a sua pes
soa Que tanto concorrtu para mi
norar um mal que atlige o meu 
lar. Que as bênçãos do céu o pro· 
tejam e Que 01 dotea de generosi
dade com Que nos dlatinguia. air· 
va de exemplo cá na terra aos 
homen1 de boa Yontade. Obrl11ado, 
Sr. Cel Frotu. . .. 
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DI Ã RIAS 

As diárias dos nossos elementos tem sido objeto de grande esfôrço 
do Comandante Geral da Fôrça, e como fruto dêsse árduo trabalho, eis 
que, inopinadamente, para gáudio de todos nós, novo aumento sofreram 
a percepção de diárias. Ressalte-se que ao assumir o Comando de nossa 
Fôrça, encontrou o Cel Frota, um soldado recebendo a irrisória quantia 
de Cr$ 400, quantia essa que mal dava para pagar um lanche. Eis a nova 
tabela em vigôr: 

Coronel .................. . 
Ten. Cel ....... . ..... . ... . . 
Major . ............. .. ... . . 
Capitão .................. . 
1'I Tenente ............... . 
2? Tenente .......... . .... . 
Sub Ten. e Aspirante . .... . 
1 o Sargento ......... . .... . 
29 Sargento ........ . ..... . 
3<> Sargt:'Ilto ........ . ..... . 
Cabo . ................. · · · · 
Soldado ...... . ........... . 

7.000 
6.750 
6.500 
6.250 
6.000 
5.750 
5.500 
5.250 
5.000 
4.750 
4.500 
4.000 

Nota-se que a d~ria de um Soi
dado sofr.eu o acentuado aumettto 
de 10 vezes em se1' wimitivo valer. 
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\ SSOClAÇÃO RIO GRAN· 
JENSE DE IMPRENSA VI· 

. i lTA O CMT. GERAL 

E:ativeram no Quartel General 
•m visita &O Coronel Octávio 
"rota . o• J orna listas Alberto 
\ndré. presidente da Aseocin
;iio Rio Grandense de Impren· 
a. Luiz Carlos Costa. vice

preaidente, Américo Gay e 
Rtly , Dinlz Nctto. diretores d!\ 
entidade. D11rante a cordial 
palestra ml\ntida pelos repre· 
!Mlntantes da impren•a com o 
Comandan te Gera l o Coronel 
Frota cionti (lcou. ofi cialmente. 
l\08 visitnn tos, que a e1<emplo 
doa anos anteriores. durante 
a semana comemorativa do 
1279 aniversário da nossa Bri
i:n.dn Militar. será rea lizado o 
concurso de reporta1tens para 
fornalistns. Na foto o fia· 
grante d t1 visita . 



VISITAS ILUSTRES 

Durante o ano de 1964, vá
rias vcuonalidades visita
ram o Comando Geral da 
Fiirça. 

Exmo. Sr. Eng. lido 
Mcnesr.hcttl - DD. Gover
nador do Estado - Depu
tado l•'ederal Taroo Dutra 
- D<>putado Yederal Wal

ter Pernch i de Barcellm 
- Brigadeiro Doorgal Bor
ge• - Cmt da 6• ZA -
Gen. lsAac Nnhon - Chefe 
do E:\f do UI Ex - Cap. 
dn f\lnr e Guerra Alexan· 
dl"ino Pt\u ln de Freih\s 
Se1·pn - l)cputado Poty 
MedciroA. l'l'llniolro do Tri
bunal de Contas do Estado 
- Prefeito Jo!!é Teohaldi. 
Cerro Lnr!IO - JornalisUi 
Alberto André, Pre.•Mente 
da ARI - DepuUido So
lano Bor1:e•. Presidente 
da As•embléifi Legislath·n. 

Foto montaa-em du dinrons autoridades que nos honraram com euaa pruenças. 

VISITA DO CEL PERA CHI 

Em :ôdas as oportunidades 
que vem ao Rio Grande do 
Sul, o ilustre Deputado Fede
ral Coronel Waller Perachi de 
Barccllos visita o Coronel Oc
távio Frota. 

O Coronel Perachi está 
man'cndo entendimentos com 
o Ministério da Saúde, visan
do conseguir verbas para a 
quisição de equipamento para 
o nôvo hospital da Fôrça. 

Falgrantc de uma das visitas do Exmo. Sr. Deputado Federal, Co· 
ronel Walter Perachl de Bucellos. 
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A PTimelra cerim6nia daquela se
mana foi o a~ndimento do cande•iro 
crioulo. ueuindo-1e loJ'O aptls vária• 
solenidades que colmjnaram com um 
rrande desfire de t ropas da Brigada 
Militar e piquetes tradicionalista•. 

Na foto ao alto o momento em q 110 
o Comandante Geral, acompanhado 
pelo Chefe do EMG depo~itava uma 
corôa de llôres no .monumento a llen· 
to Gonçalves. 

Ao lado, cavalarianos do RRG, de· 
fronte ao Palácio Piratini prestam 
guarda de honra ao candeeiro crioulo. 

SEMANA FARROUPILHA 

Em 1964 também foi f.,.ti. 
vamente comemorada a data má
xima do Rio Grande do Sul, a Re
volução Farroupilha. A Brigada 
Militar, como dtecendente doa le
irendárlos farroupilhas, não po
deria delxâr de estar presente 11 
tio irrata efem~rlde. Várias sole
nidades foram levadas a efeito 
naquela 1emana. 

GALETO AOS FORMANDOS DO 
CAS 

Como Paraninfo da turma de formandos 
do Curso de Aperfeiçoamento de Sar.irentos, 
o Coronel Frota ofereceu-lhes um Galeto, ao 
qual compareceram o Chde do EMG e Co
mandante do CIM. Ao final do àgape o 
Comandante Geral ofertou a cada formando 
wna caneta. 
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OURO PARA O BEM DO BRASIL 

Cel .Frota qaudo depoei· 
ta .. a 1ea óbolo para a 
campanha cOaro para o 

bem do Brulb. 

Campanha de âmbito nacional, cujos resultados bem demonstram 
o alto espírito patriótico de que são dotados os brasileiros. 

No Rio Grande ao Sul, organizado pelos Diários e Emissoras Asso
ciados, teve desde seu princípio a colaboração da Brigada Militar. 

O Comandante Geral designou o oficial de Relações Públicas da. 
Fôrça, para fazer parte da Comissão organizadora de tão meritória cam
panha. Nossa Brigada Militar não colaborou somente na organ ização e 
no policiamento, também esteve presente com tôdas suas Unidades e Ser
viços da Capital, no saguão do paço municipal, desde o Comandante Geral 
até ao soldado, colocando o seu óbulo para o bem da Pátria. 

Vlata parcial da parte externa da Colônia de Férias, 
em Tramandaí. 
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COLONIA DE FERIAS 

De ano para ano aumenta o 
movimento da Colônia de Fé
rias. Com · suas instalações 
prontas, inclus~ve contando a
gora com um barzinho pode, 
a Colônia de Férias da Fôrça, 
oferecer condições de veraneio 
a todos os integrantes da 
Brigada Militar. 



FORMA T U it,A S 

CAO E CFO 

Na manhã do dia 18 de novem· 
bro foram realizadas as formaturas 
do Curso de Aperféiçoamento de 
Oficiais que teve como Paraninfo o 
Exmo. Sr. Gen Justino Alves Bas
tos, Comandante do III Exército e 
do Curso de Formação de Oficiais, 
«turma Cel Octávio Frota> que te
ve como Paraninfo S. Ex• Enge
nheiro Ildo Meneghciti, Governador 
do Es'ado. 

Os noYos upiranu• quando detfllaYam "-n:I continfncia 
à bandeira. CAS 

CFS 

No quartel do CIM, em imponen· 
te cerimônia, eíe.uou-se a solenida
de de conclusão do Curso de Forma
ção de Sargentos. A Turma de 1964, 
teve como Paraninfo o Major Odilon 
Alves Chaves, Comandante do i$Q 
RPRMont 

NOVOS PEDRO E PAULO 

No Estádio General Cipria
no, realizou-se a forma.ura 
de 46 novos policiais-milita
res, integrantes do l 9 Bata
lhão Policial cPedro e Paulo>. 

Estiveram presentes, os Co
ronéis Octávio Frota e Raul 
Olivt'ira, Comandante Geral 
e Chefe do EMG, respec'. iva
mente. 

Ao final da cerimônia o Co
ronel Frota fez uso da pala
vra, concitandOK>s a envida
rem o melhor dos seus esfor
ços em prol da segurança e 
tranquilidade· da familia rio
il"andense. 

Naquela ensolarada manhã de 
18 de Novembro, realizou-se, tam
bém a formatura de mais uma tur
ma do Curso de Aperfeiçoamento 
de Sargentos, que teve como Para
ninfo o Cel Ernani Affonso Trein. 

Coronel Frota quando fa:ila entre1a ao dlplôma de Cl>edro e 
Paulo• a um do1 formando1. 
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JANTARES NO CB/PA 

Com a finalidade de estreitar os laços· de ami
zade entre os nossos camaradas, o Comandante Geral 
fez realizar no ano de 1964, dois jantares, no refeitório 
do CB/ P A. O primeiro reuniu os oficiais superiores da 
guarnição da capital; o segundo realizado reuniu os ofi
ciais superiores da capital e comandantes de unidades 
do interior, além de altas autoridades estaduais e fe
derais. 

O espírito de fraternidade e congraçamento que 
presidiu a êsses ágapes exprimiram a sã camaradagem 
que existe entre os componentes da Corporação. 

Foram sorteados vários brindes entre os presen
tes e animadas horas de arte alegraram os participantes. 

Aapecto de a111 doa JantarH, nndo-u o Coronel Frota Quando fula uao da palavra saudando •• 
aaM>rldadea presentes. 
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Armamento adquirido para o Serviço de Policiamento 

No ano ·de 1964, foi adquirido para o serviço de policiamento o 
seguinte armamento, munição e material. 

1000- Revólveres 
marca Taurus, ca
libre 38 

1000 - Cassetetes dc
borracha 

10 Revólveres 
marca Taurus, ca· 
libre 22 

500 Bandoleiras 
comuns 

140.000 - cartuchos de 
diversos cãlibres. 

Os revólvere'S caii
bre 22 têm o mesmo 
tamanho dos de calibre 
38, mas destinam-se à 
instrução, o que vem a
tender da mesma for· 
ma as n~essidades des
sa. 

INATIVOS -

Criada no Gabinete 
do Cmt Geral uma Sec
ção para atender os ina
tivos 

Criou o Comandante Ge
ral uma secção em seu 
gabinete, com a finalida
de de atender os inativos. 
Dessa maneira ficou pre
enchida mais essa lacuna, 
pois doravante os nossos 
camaradas inativos terão 
um lugar para onde se 
dirigitem a fim resolve
rem problemas não só de 
caráter militar, como, 
também, social. 

É titular dessa repar
tição o Major Telmo Dor
nelles de Azambuja. 

FOTO: Parte do armamento adquirido para o serviço de policiamento 

Na foto: Coronel Frota e C<>ronel Nabuco Martins, ladeados por vários 
oficiais e praças inativos, juntamente com o chefe da repartição, Major 
Telmo Dornelles da Azambuja. 
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COMANDANTE GERAL NO CSSBM 

FOTO MONTAGEM: Ao alto: Coronel Frota e seus a.ssessores dlTctos, 
juntamente com o Presidente do Clube. 

Em Baixo: Oa S11b Tenentes e Sarire.ntos ouvem as explanaçõu do 
seu Comandante. 

Festival Hípico Noturno 

Acontecimento de ra
ro fulgor é, sem dúvida 
alguma o Festival Hípi
co Noturno que anual
mente realiza o Re
gimento Bento Gonçal
ves e que podemos apre
ciar no mês de novem
bro quando a carriére 
se ilumina para receber 
os melhores cavafoiros 
da América do Sul. 

FOTO: Um cavaleiro trans
põe um difícil obataculo, por 
oeaallo do Festival Hfpíco 

Noturno 

Conforme havia planejado e impedido diante dos acontecimentos 
que abalaram nosso Estado e o País, pôde, finalmente, o Coronel Frota, 
reunir-se com os sub tenentes e sargentos, no CSSBM. 

No encontro entre comandante e comandados ficou patenteado o 
grande interêsse do Comandante em sanar os principais problemas familia
res dos núcleos residenciais dos sub tenentes e sargentos, bem como veri
ficar as necessidades dos graduados do interior do Estado. · 

Outras notícias agradáveis foram a possibilidade dos sargentos 
casados cursarem o CFO, assunto deveras palpitante, que parte do traba
lho do comandante com seus assessores diretos. 

Na oportunidade, o Coronel Frota fêz-se acompanhar de seus au
xiliares mais diretos, com a finalidade de resolver «in loco., os problemas 
apresentados pelos seus Sub Tenentes e Sargentos. 
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HOMENAGEM AO PATRONO DA 
FôRÇA 

No Cemitério da Santa Casa 
de Misericórdia, realizou-se uma ho
menagem póstuma ao extinto Coro
nel Affonso Emílio l\fassot, ex-Cmt 
Geral e Patrono da nossa Fôrça. Na 
oportunidade o Coronel Raul Olivei
ra, fez uso da palavTa, enaltecendo a 
figura austera e de militar sóbrio 
que legou um patrimônio de glórias 
ao Rio Grande. Na foto. o Coronel 
Raul Oliveira e Ten Cel Edson 
Saraiva Simões, depositam uma co
rôa de flôres no túmulo do saudoso 
Coronel Massot. 
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Coronel Affonso Emílio l.\lassot 
Sa11doso Comandante Geral da nossa Fôr· 
ça e um dos malorca propuitnadores pelo 
desenvolvimento Intelectual de seus qua· 

dros. 

FINADOS 

No cemitério da Fôrça, situado 
no Arrabalde da Tristeza, realizou
se, no Dia de Finados, uma home
nagem póstumá aos nossos camara
das falecidos. Na foto, o Coronel Raul 
Oliveira, deposita uma corôa de flô
res no monumento ali erigido. 



COOPERATIVA HABITACIONAL 

Plagranle colhido duranle uma das paltslras levada a efeilo em uma das unidades da Fôrça, aôbre 
a Cooperativa Habilacional. proferida pelo Coronel Antônio Martin•. 

Iniciativa brilhante e que irá solucionar definitivamente o pro
blema da casa própria para os servidores da Fôrça foi a de instituir 
a Cooperativa Habitacional da Brigada Militar. 

Vários são os planos para atender a família brigadiana: 

A - 30 salários mínimos 
B - 60 salários mínimos. 
c - 90 salários mínimos 
D - 150 salários mínimos 
E - 180 salários mínimos 

Para fazer operar a Cooperativa Habitacional, foi nomeado 
procurador o Coronel Antônio Martins, que fará gestões junto ao 
Banco Nacional de Habitação para que a Cooperativa da Brigada 
receba apoio daquele Estabelecimento, o que viria facilitar, em 
muito, a consecução dos seus objetivos. 

Para compreendermos o alçance de tamanha iniciativa, basta 
dizermos que, se há 10 anos já existisse na Brigada esta coopera
tiva, todos os seus servidores já possuiriam sua casa própria, pos
suindo conseqüentemente um melhor padrão de vida. tsse empre
endimento não exitamos em afirmar, é um dos mais grandiosos já 
empreendidos pelo Cel Octávio Frota, pois proporcionará um fu
turo de tranquilidade aos brigadianos que finalmente terão seu 
lar próprio. 
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MODERNIZA-SE O LABORATóRIO INDUSTRIAL DA FORÇA 

Máquina para envelopar 

comprimidos 

Com a aquisição· de uma má
quina destinada a envelopar com
primidos, no valor de dois milhões 
e quinhentos mil cruzeiros, pro
porcionou os meios necessários pa
ra que fôsse criado no Laborató
rio Industrial da Fôrça, uma sec
ção de comprimidos, pois existia, 
antes da aquisição dessa máquina, 
outras destinadas somente ao fa
bríco de comprimidos, os ·quais, 
depois de prontos, eram envelopa
dos por métoJlos primitivos. 

Foi criado, também no Labora
tório Industrial, uma secção de 
perfumaria, destinada ao fabrico 
de cosméticos e outros artigos de 
toucador, como desodorantes, la
quê, loção facial, etc. 

máquina adquirida 

ORFEÃO DO C F O 

Na solenidade de encerramen
to do ano letivo do Cêntro de 
Instrução Militar apresentou-se, 
oficialmente, o Orfeão do Curso 
de Formação de Oficiais, organi
zado e dirigido pela Professora 
Diná Nery e Capitão Zacheu 
Barbosa da Silva. Os Cadetes 
brindaram os presentes com 
uma belíssima demonstração. 

Na Foto: O orfeão dos Cadetes por ocasião de sua apre
sentação na solenidade de encerramento do ano leth·o do CIM 
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CHURRASCO DE FIM DE ANO 

FOTO: Coronel Frota quando fazia uso d" palnvrn 

Tendo por .local o Galpão Gaúcho do Clube Farrapos, o 
Comandante Geral da Brigada Militar fez realifar um grande 
churrasco em comemoração a passagem do ano. 

Estiveram presentes os oficiais da Guarnição da Capital, a
companhados de suas exmas. espôsas. 

Foram convidados especiais os Exmos. Srs. Governador 
do Estado, Comandante do III Exército, Comandante da 3• Re
gião Militar, Comandante da 6• Divisão de Infanta1ia, Presi
dente da Assembléia Legislativa, Auditor da JME e todos os 
ex-Cmts Gerais. 

Ao final usou a palavra o Comandante Geral dizendo da · 
satisfação de ver reunidos os oficiais da Brigada Militar e' seu·s · 
familiares, referindo-se também, ao trabalho árduo e profícuo 
desenvolvido pela nossa Fôrça no ano que findava. 
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CONFERtNCIA DO CHEFE DO ESTADO MAIOR 
Comparações entre os dois anos de comando do Cel Octávio Frota e os quatro ante1·iores 

Tendo por local o Quartel do Cêntro de Instrução Militar, o Coronel 
Raul Oliveira, Chefe do Estado Maior Geral, realizou uma palestra, ver
sando sôbre as realizações do Comando Geral. Além de grande número 
de oficiais, estiveram presentes os Coronéis Octávio Frota e Angelo de 
Mello, respectivamente, atual e ex-comandante geral da Fôrça. Na parte 
final fêz uso da palavra o Coronel Frota adiantando pormenores do que 
ainda pretende fazer à frente da Brigada Militar no decorrer do próximo 
biênio, 

A conferência girou em torno de dados comparativos entre os 2 anos 
do atual comando e as administrações anteriores. 

Aqui estão alguns dados que foram apresentados. 

FOTO: ~ronet ltalll Uhvelra 'uando expunha ao1 presentei os 
dados comparativos entre doia anos de C<>mando do ~I Frota e 01 
quatro anteriores. 
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CONSTRUÇõES 
Período 1959/1962 

1) - 2 Estruturu concreto 
HBM/PA 

2) - l Cozinha, inicio 1 P a,·i
lhão e decoração SACl"O/ 
Cll\1 

a) - Reforma Pavilhão 10 
RPRMont 

4) - 1 Pavilhão CEE 
Período 1968/1964 

1) - Ginásio da Brigada Militar 
2) - Conclusão ohrns eolônin de 

férias da Fôrça, em Tra
mandal 

3) - 8 Super - Mercados Sv S 
4 ) - Convênio Seerctarià do Tra

balho e Habitação, setor 
habitacional. 

TRANSPORTES: 
Período 1959/1962 

- Parn os 6rgiios de bomheiros: 
- 9 velculos auto-molol'es 
- Para os dernala encargos: 
- 41 velculos automotores 
Total: 61 veículos auto-motores 

Período 1963/1964 

- Para os 6rgãoa de bombeiros: 
- 12 ve!culos auto-motores 

Pam os ·demais encar gos: 
- 70 velculos auto-motores 
Total : 82 veiculo• auto-motoros 
- 10 viaturas cozinha 
- 10 viaturas pipas d'água 



ARMAMENTO ADQUIRl~O : 

Período 1959/ 1962 
1) - Revólver 38 M. Taurus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
2) - Pistolas 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Período 1963/ 1964 
1) - Revólveres 38 M. Taurus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.295 
2) - Revólver 22 M. Taurus .· ... . .... . . . .................. 10 
3 ) - Metralhadoras de mão. 45 .... . ....................... 99 
4) - Cassetetes de Borracha .... . ............. . .... .. ... 1.700 
5) - Cassetetes de Madeira ................. : . ........... 300 

Dotação para Investimentos: 
- Periodo 1955/ 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 136.368.217 
- Período 1959/1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 126.505.000 
- Período 1963/1964 

1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 545.340.000 
2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 60.000.000 

Soma · 605.340.000 
Fardamento e Equipamento 

Período 
Capacetes 
Chàpéus Rural 
Cintos Rural · 
Barraca de Adro 
Cintos V.O. 
Cintos Preto 
Cintos cPP:. 
Beliche de Ferro 
Beliches de Madeira 
Camas de Campanha 

Assistência Social 

.1959/ 1962 
4.457 
1.295 

915 
23 

2.352 
507 
916 

7 

8 

1 q - Divisão de Assistência Social 
a ) - Estrutura Legal 
b) - Ambulatório Vila São Miguel e/telefone 

1) - Médico (Clínica Geral) 
2) - Médico Pediat ra 
3) - Enfermeiros 

1963/ 1964 
5.637 
2.044 

960 
21 

2.650 
8.850 

910 
152 
300 

26 

4) - Auxiliares de Assistência Social 
5) - Distribuição leite em pó, agasalho, etc. 

e) - Cursos de corte e costura, arte culinâria 
d) - Convênios SEF AE - SES! - LBA 
f) - Congraçamento 

29 - Agua na Vila São Miguel 
3~ - Caminhão-Feira Sv S 
4° - Estabelecimento de Crédito 
5° - Natal do Filho do Brigadiano 
6' - Encampação das Cias. de Seguro de Vida 
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CONFER~NCIA ... 

Fardamentos e Materiais diverso.s 

Período 1959/1962 

Borzeguins pares 71.984 

Fardamento de Brim 39.154 

Capotes 3.546 

Colchões 4.226 

Colchões de Algodão 4.148 

Lençóis de cretone 5.242 

Co municações 

Período 1955/1958 

1) - 8 Transmissores 
2) - 1 Transmissor-Receptor 
3) - 7 Receptores 

Período 1959/ 1962 

1) - 3 Transmissores 
2) - S Receptores 
3) - 1 Gerador de 900 W 

Período 1963/1964 

1) - 7 Transmissores 
2) - 7 Receptores 

1963/ 1964 

56.112 

29.752 

7.125 

2.555 

3.836 

4.229 

3) - 7 Transmissores-Receptores - VHF (ligando as Unidades 
da Capital com o EMG 

4) - Equipamentos diversos de Laboratórios. 

SER MILICIANO É SER UTIL A COLETIVIDADE 
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CONCURSO DE REPORTAGENS 

Cel Frota quando fazia uso ela palavra, congratulando-se eom os Jo1:i1alístas p1es~1tes 

Com a presença do Coronel Octávio Frota, Coronel Raul Oliveira, 
Comandantes de Corpos, Diretores de Diretorias e Chefes de Serviço 
da nossa Corporação, além de representantes dos vários órgãos de di
vulgação da Capital, realizou-se dia 19 de novembro, tendo por local 
o Salão Nobre do QG, a solenidade de entrega dos prêmios e diplomas 
a jornalistas que participaram do concurso de i·eportagens promo
vido pela Divisão de Relações Públicas, dentro das comemorações 
alusivas a «Semana da Brigada». O Jornalista Benito Giusti, da Fôlha 
da Tarde, recebeu o prêmio de cem mil cruzeiros, cabendo o outro prê
mio, de cincoenta mil cruzeiros, ao Jornalista Sérgio Ross, da Revista 
Manchete. 

Na oportunidade, congratulando-se com os jornalistas presentes, 
fêz uso da palavra o Coronel Frota, o qual, falando de improviso, des
tacou o papel importante da imprensa livre na consolidação da demo
crácia em nosso país, ressaltando, de outra parte, a simpatia com que 
a imprensa da Capital tem tratado sempre os assuntos que dizem res
peito à nossa Corporação. 
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NATAL DO FILHO DO SOLDADO 

Chegada do Papai Noel - Vibração da petizada brigadiana 

Com muita alegria aconteceu o Natal do Filho do Solda
do, realizado no Estádio Gen Cipriano. 

Contando com uma equipe de espôsas de oficiais que 
deram o máximo de esfôrços, presididas pela Senhora Ledyr 
Coelho Frota, espôsa do Comandante Geral, a Comissão Orga
nizadora viu coroado de pleno êxito sua iniciativa. 

Num dia cheio de sol a criançada brigadiana viu 
Papai Noel descer em helicóptero no gramado do Estádio, 
trazendo alegrias e esperanças àqueles coraçõesinhos. 

Mais de seis mil crianças receberam presentes, calçados 
e roupas. 

A casa comercial Rainha Modas, também colaborou, dis
tribuindo vários prêmios às crianças e aos papais. 

Milhares de pares de calçados, tecidos os mais variados, 
roupas para crianças de 1 mês a 12 anos de idade, brinquedos 
e outros artigos num valor aproximado de 5 milhões de cru
zeiros, foram distribuídos naquele dia. 

Também no interior do Estado as Unidades providen
ciaram numa festa a todos os seus elementos, por determinação 
expressa do Coronel Octávio Frota. 
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BRIGADA MILITAR 

Criada em 18 de novembro de 1837, encerra tôda uma vida 
de lutas e glórias em prol da tranquilidade nacional. 

Embora muitas vêzes ela tivesse que se apartar de sua su
perior destinação: o policiamento, e · abraçar a beligerância, o 
f êz em benefício da sociedade, dando mostras de sua capacidade 
de ação e trabalho em qualquer setor. 

O título «briosa» Brigada Militar custou-lhe muito sangue 
de bravos aos quais devemos cultuar cada vez mais. 

Guardar a tradições brigadianas é ter sempre presente 
exemplos de coragem, luta, fé e amor à causa pública. 

Os dez mandamentos do brigadiano 

1 - FAZER PREVALECER A PREVENÇÃO SOBRE A 
REPRESSÃO 

II - EMPREGAR SEMPRE O BOM SENSO 

III - ESTAR PERMANENTEMENTE A SERVIÇO DA 
SOCIEDADE 

IV - SER UM SERVIDOR PúBLICO NO MAIS AMPLO 
SENTIDO DA PALAVRA 

V - SER CORT~S E DELICADO ATÉ COM OS DELIN- · 
QUENTES· 

VI- SER EXEMPLO PARA JOVENS E ADULTOS 

VII - APRIMORAR SEUS CONHECIMENTOS TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS 

VTII - GUARDAR ZELOSO O TESOURO DAS TRADIÇõES 
BRIGADIANAS 

IX - JAMAIS MACULAR A FARDA DA BRIGADA MI
LITAR 

X - SER FIEL A Sf MESMO, AO SERVIÇO, À PÁTRIA 
E A DEUS. 
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HOSPITAL DA FORÇA 

l . , 

Necessidade imediata de reconstrução 

Comandante Geral procura mobilizar recursos 

FOTO: Aspecto da 
visita dos parlamen· 
tares Gaúchos ao HB 
M/PA. Vendo-se o Cel 
Frota acompanhado do 
EJOmt Sr. Deputado 
Solano Borges, Presi
dente <la Assembléia 
Legislativa e Dcpata
dos, Alfredo lfnffmeis
ter e Álvaro Petraco. 

/ 

Uma das grandes preocupações do nosso Cmt Geral, tem sido a construção de 
um prédio novo para o Hospita1 da Fôrça. Empenha-se o Cel. Frota em mobilizar 
recursos financeiros para dar aos componentes da Corporação um hospital condigno 
capaz de proporcionar a recuperação necessária aos nossos milicianos que muitas vê
zes são hospitalizados por ferimentos ou moléstias adquiridas na espinhosa missão 
de segurança pública. · 

Construído no Comando do Cel Massot, o nosso Hospital está instalado 
num dos locais mais aprazíveis da cidade (Morro dó Cristal) e se encontra em péssimas 
condições de funcionamento. O prédio já está antiquado e não comporta mais reparos. 

Por ocasião da elaboração do orçamento do Estado, o Diretor e Sub Diretor da 
Diretoria de Administração, acompanhados <lo Major Médico Dr .. Manoel Krimberg, 
compareceram à Assembléia Legislativa onde fizeram uma ampla exposição à Comis
são de Finanças e Orçamento, pr0pondo a inclusão no orçamento da Fôrça de uma ver
ba no montante de Cr$ 296.200.000 para resolver em definitivo o problema do nosso 
nosocômio. Paralelamente, o Cmt Frota convidava o Exmo. Sr. Presidente da Assem-

. bléia para visitar o nosso Hospital a fim de constatar, de perto, às suas reais neces-
11idades. S. Exa. se fez acompanhar dos Srs. Deputados Alfredo Hoffmeister e Alvaro 
Petraco, pelo fato de serem ambos médicos o que os habilita aquilatarem com maior 
autoridade o angustiante problema. · 

A Comissão de Parlamentares percorreu demoradamente tôdas as dependências 
do Hospital constatando a precaridade de suas instalações. No mesmo dia o Dep. 
Hoffmeister fez uma intervenção na Assembléia relatando a visita realizada e infor
mando ao plenário os reais serviços que presta àquele nosocômio à familia brigadiana. 
Infelizmente não foi possível consignar no orçamento a verba pedida, . cm virtude da 
nova legislação que disciplina a elaboração do orçamento não c·on'feifr competência 
à Assembléia de emendar a proposta executiva, desde que implique em aumento de 
despesa. 

Não obstante nosso Çoman(jante Geral mobilizou outros recursos. Uma cam
panha foi iniciada no seio da Fôrça, no sentido de obter a colaboração, na razão de 
um dia de vencimento de cada .l\Jm dos componentes da Fôrça. Por outro lado S. Exa. 
o Sr. Governador prometeu verba .de Cr$ 100.000.000 para dar início as obras. Foi 
lançado um concurso para apresentação de projetos. Pretende o Cmt Geral dar iní
cio em breves dias às obras do nôvo Hospital, em ritmo acelerado. 
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RADIO COMUNICAÇOES 

Compreendendo a elevada impor
tância dos meios de comunicações 
nas missões policiais militares atri
buídas à Fôrça, o Comandante Ge
ral dedicou particular interêsse a 
êsse setor. Modernos transceptores, 
sistema VRF foram instalados no Es
tado Maior Geral possibilitando co
municação imediata com Unidades e 
Serviços da Capital (P DG, 3? DP. 
CIM, RDG, l<i BP, Cia Mnt T) li\·rc 
de interferências comuns ao sistem:i 
telefônico até então utilizado para 
tx:ansmissões de ordens, as quais 
nem sempre chegavam em tempo 
útil, que propiciasse uma eficiente e
xecução. 

Maior eficiência - Corpoe e ir.erviçoe 
ligados por radiofonia. 

' 

AMPLIAÇÃO DAS COLETORAS 
DA CAPITAL 

As coletoras instaladas no Regi
mento Bento Gonçalves e no 3'1 Ba
talhão Policial, cuja missão e aliviar 
a central do QG do acúmulo de men
sagens oriundas de todo o Estado, 
e que também já está com sobre car
ga, estão enriquecidas com mais três 
transceptores em VHF, possibilitan
do maior produtividade no sistema 
de rádio comunicações de nossa Fôrça. 
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Serão instalados, ainda, aparelhos 
de radiofônia nas sedes de Destaca
mentos Policiais Militares, localiza
dos em municípios cuja importância 
militar e policial exigem comunica
ção rápida e eficiente como: Uru
guaiana, Alegrete, Vacaria, Bagé, 
Caxias do Sul e outras que a neces
sidade. do serviço ditar. 

Estações móveis monta.das em via
turas, num total de 10, em VHF. per
mitirão comunicação com o QG de 
qualquer ponto do Estado. 



Foto-Monta1em: Ao alto a nova t8rre «m antena. 
inatalada no QG. 

Em Baixo: Um R ádio Tele1rdi1ta operando. 

UNIDADES DE POLICIAMENTO DA 
CAPITAL CONTARÃO COM ESTA· 
ÇõES MóVEIS -

Equipamentos para cinco viaturas, 
Já foram adquiridas para as Unidades 
de policiamento da Capital, preenchendo 
uma lacuna existente que debilita a e
ficiência no serviço. 

O INTERIOR, TAMBÉM 

Se as ligações telefônicas 
entre o QG e as Unidades da Ca-

1 pital apresentam inúmeras . di
ficuldade o que podemos dizer 
com as do interior do Estado? 

Com o objetivo de simplifi
car e dar mais eficiência nas li-

' gações do QG com as Unidades 
sediadas no interior, o Coronel 
Octávio Frota determinou a ins
talação, também, no Estado 
Maior do sistema de radiofônia. 

Os aparelhos VHF já estão 
a caminho e brevemente serão 
instalados na Guarnição Esta
dual de Santa Maria (P RPR
Mont, 29 BG e HBM-SM), no 2• 
Batalhão Policial, sediado em 
Passo Fundo ; no 29 Regimento 
de Polícia Rural Montada, em 
Livramento; no 3• RPRMont, 
com sede em Pelotas e em Mon
tenegro onde está sediado o 49 
Batalhão Policial. 

ONDAS CURTAS 

Os Destacamentos Policiais 
Militares sediados em Pôrto 
Mauá, Farroupilha, Osório e Rio 
Pardo serão, ainda êste ano 
equipados com estações de on
das curtas, com os "aparelhos 
que estão sendo recuperados no 
Serviço de Rádio Comunicações 
da Fôrça. 
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COMPANHIA DE SEGURANÇA 

A Nóvel Compa11hia apresenta-se ao público, garbosamente. 

Foi criada em 1964 a Companhia de Segurança, sediada no 39 BP. 
A partir daí tem prestado inestimáveis serviços à capital gaúcha tais co
mo trânsito, policiamento e patrulhas. Além dêsses serviços é também de 
sua responsabilidade a guarda do Quartel General. 

Seus elementos tem demonstrado ótimo preparo policial-militar, a
liados à impecável apresentação pessoal, frutos de uma disciplina conscien-
te e bem orientada. · 

Gratificação por Produção no Serviço de Intendência 

Foi instituído no Serviço de Intendência da Fôrça o sistema de gra
tificação por produção. A gratificação tem valor variável de acôrdo com 
a tarefa executada e a quantidade produzida, por funcionário. Foi fixado, 
também, um limite mínimo de produção, a partir do qual será pago ova
lôr de cada peça excedente. Para ilustrar citaremos como exemplo: 

Fábrica de calçados ..... _ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 4.500 borzeguins 
Confecções Orçamentária : . . . . . . . . . . . . . . 4.500 túnicas de brim 
Fábrica de gôrros ................................. 780 peças 
Alfaiataria Comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 peças 

- 72 _ _.:._ 



COMPANHIA DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE 

Na FOTO: Técnicos .dt MontB 
irem da Companhia, na condus~o 
dos u rriçoa tm um radiador re
cuperado em suas oficina.s. 

Com a responsabilidade da m::inutenção dos veículos da Fôrça, bem como os 
transportes em geral, cumpriu a Cia 1\1.nt T sua missão, de maneira perfeita, atingin
C:o sua finalidade, e o fêz com um trabalho digno e exemplar. 

Aquí estão alguns dados dos serviços executados pela Cia. no ano de 1964: 

Transportes diversos à Unidades da Capital: 4066 
Mudanças de elementos da Fôrça . . . . . . . . . . 104 
Acompanhamentos de entêrros . . . . . . . . . . . . 62 

Realizou, igualmente, vários ti-ansportcs para todo o ~aterior do Es
tado, tais como: material, mudanças socônos, leite em pó, colegiais, 

Chapeação: 

praças e bandas de música. · 
Executou, ainda, os seguintes trabalhos: 
Pintura cm veículos: 

Eletricidade: 

Veículos da Fôrça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Pequenos i·etoques ................. -. . . . . 113 
Carros particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

Executou 496 consertos em motores, instalações das viaturas, 
bem como 26 instalações completas em veículos da Fôrça. 

Realizou 391 serviços de chapeação em viatu
ras da Fôrça, 215 reparos leves e 91 em carros 
particulares. 

Tornearia: 
Além de confeccionar diversas peças para viaturas da Fôrça, 

confeccionou uma tampa da bomba de óleo de uma viatura do Pon
to IV, acidentado, que não se encontrava na praça, face a referida 
viatura ser de fabricação americana. 

Viaturas da Fôrça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 peças 
Carros particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 peças 

Mecânica: 
Reforma geral de viaturas . . . . . . . . . . . . . . 53 
Consertos de viaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 
Pequenos reparos . .. ....... . ............ 539 
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MONTEPIO DA BRIGADA MILITAR 

Extrato do Relatório Referente ao ano de 1964 

CADASTRO 

Em 31 de Dezembro de 1964 o número de sócios era de 14.714 

CARTEIRA DE PENSôES 

Etl'\.. 1964 foram concedidas 68 pensões. O montante total de pensões 
concedidas foi de Cr$ 68.965.924. As pensões antigas foram aumentadas 
em 70% a partir de 19 de julho de 1964. 

Estã previsto um_ nôvo aumentO de pensões a partir de 19 de julho do 
corrente ano de 1965. 

CARTEIRA DE EMPR~STIMOS 

Foram concedidos empréstimos a 1.819 associados no montante de 
Cr$ 127.152.000, assim especificados: 396 oficiais: Cr$ 42.032.000; 729 
sargentos: Cr$ 49.608.000; e 694 cabos e soldados Cr$ 37.512.000. 

A partir de 1• de janeiro de 1966, o limite para empréstimos foi au
mentado para Cr$ 242.000. 

CARTEIRA DE IMôVEIS 

Possui atualmente o Montepio, nesta capital, 12 edifícios para 
renda e 1 casa em Montenegro. O patrimônio imobiliário está avaliado, 
em 31.12.1964, em Cr$ 1.375.000.000, produzindo uma renda líquida 
de Cr$ 41.826.574 no ano findo. 

O valor histórico- é de Cr$ 446.458.920. 

Esses imóveis estão todos pagos, exceto o Edifício Arco-Iria, com
prado em outubro de 1964, cuja amortização é de cêrca de Cr$ 15.000.000 
mensais. E.:sse edifício estã localizado à Av. João Pêssoa n• 1.065. 
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RESUMO HISTóRICO DA BRIGADA MILITAR 

O CC)rpo Policial da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, foi criado 
pela Lei Provincial n9 7, de 18-11-1837, no Govêrno do Marechal de Campo Gra
duado Antônio Elzeário de Miranda e Brito, com um efetivo de 19 Oficiais e 
344 Praças, de a pé ou a cavalo só sendo efetivamente organizado em 18-5-1841. 

Foi seu primeiro Comandante o Ten Cel Quinteliano José d.e MoÚra e seu 
primeiro quartel o do Btl de Caçadores n'1 11. 

Atribui-se a demora de 3 anos e meio na organização desta milícia ao fato 
de existir na província a <Companhia de Guardas Municipais Permanentes> que, 
ao raiar da nossa Independência política, policiava a Capital. 

Dão notícias dessa Companhia o relatório do Dr Antônio Rodrigues Fer
nandes Braga, dirigido à Assembléia Provincial em 20. 4.1835, e o fato de figu
rara a mesma, com um efetivo aproximado de 700 homens, tomando parte, em 
defesa da cidade, no Combate da Azenha, marco bélico inicial da memorável 
Revolução Farroupilha. 

Transformado em 99 Btl. de Voluntários da Pátria, o Corpo Policial marchou 
para o Paraguai, sob o Comando do Major José de Oliveira Bueno, tendo esta
cionado primeiramente, em Montevidéo, para onde embarcou na véspera do Na
tal de 1865, 

Fazendo parte da 7• Brigada da 3• Divisão do l9 Corpo de Exército, o 99 

Btl tomou parte na batalha de Tuiuti, onde se distinguiu brilhantemente, tendo 
vários de seus oficiais e praças contribuído com seu tributo de sangue. 

A Lei N9 874, de 26-4-1873, extinguiu o Corpo Policial, criando em substi
tuição a Fôrça Policial, sendo a mesma composta de secçôes fixas, sediadas em 
todos os têrmos da Província, e uma secção móvel localizada em Pôrto Alegre. 

Por ato de 26-12-1889, foi extinta a Fôrça Policial e criada, para substituí
la, a Guarda Cívica do Estado, pelo então Governador Político, o Visconde de 
Pelotas, com um efetivo de 36 oficiais e 1016 praças de pré. 

Em 28-2-1890, seu nome foi mudado p~ra Corpo Policial, por ato assinado 
pelo Dr Barros Cassal, quando, durante alguns meses, passou pelo Govêrno do 
Estado a que renunciara o Presidente eleito, Dr. Júlio Prates de Castilhos, Res
taurado o Govêrno legal eni 17 de junho, retomou a milícia estadual o título de 
Guarda Cívica, que conservou até 15 de outubro do mesmo ano, quando, por ato 
n9 357, houve por bem o Govêrno do Estado criar a Brigada Militar, sendo apro
veitados, para a sua organização, todt>s os elementos da Guarda Cívica extfota. 

A Fôrça do Estado, completou assim, o seu primeiro centenário, em 18 de 
novembro de 1937. 



SEGURO EM GRUPO 

NOVO •• -.-..i 
oferece aos integrant es da 

BRIGADA MILITAR DO RIO . GRAND'E DO . SU1 
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