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PARA ISSO, A G.E. CONTA COM MAIS DE UM MILHÃO

DE METROS QUADRADOS DE FÁBRICAS (GUANABARA,

SÃO PAULO, CAMPINAS, SANTO ANDRÉ). PRODUZINDO

UMA COMPLETA LINHA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA

TODO 0 PAÍS, PRESENTE EM FÁBRICAS, OFICINAS, NO

LAR E NA ESCOLA, NO CAMPO E NA CIDADE, A GENERAL

ELECTRIC ESTÁ EMPENHADA DE PONTA A PONTA EM

CONTINUAR LIDERANDO NA FABRICAÇÃO DE SEU MAIS

IMPORTANTE PRODUTO: 0 PROGRESSO.

GENERAL ELECTRIC S.A.

LOCOMOTIVAS ELÉTRICAS • GERADORES PARA ACIONAMENTO POR

TURBINAS HIDRÁULICAS • TRANSFORMADORES DE FÔRÇA • DISJUNTORES

DE GRANDE CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO • MOTORES E GERADORES

PARA TRAÇÃO • MOTORES PARA SERVIÇOS AUXILIARES DE SIDERURGIA •

MOTORES DE INDUÇÃO DE GRANDE POTÊNCIA • MÁQUINAS DE CORREN-.

TE CONTINUA • MÁQUINAS SlNCRONAS • MOTORES DE INDUÇÃO

"CUSTOM 8000"- MOTORES DE INDUÇÃO 
"TRICLAD 

55" • MOTORES DE IN-

DUÇÃO 
"FORMA G" • MÁQUINAS PARA SOLDA ELÉTRICA • MOTORES PARA

VENTILADORES DE CONDICIONADOR DE AR • FIOS ESMALTADOS PARA

ENROLAMENTO • PRODUTOS QUÍMICOS • EQUIPAMENTO DE MANOBRA •

CONTROLE • TRANSFORMADODES MÉDIOS E DE DISTRIBUIÇÃO • TRANSFOR-

MADORES PARA INSTRUMENTOS • MEDIDORES DE WATT-HORA • ELETRO-

DOS PARA SOLDA ELÉTRICA • LÂMPADAS INCANDESCENTES, FLÚORES-

CENTES, A VAPOR DE MERCÚRIO • LÂMPADAS GERMICIDAS • COMPO-

NENTES DE LÂMPADAS • SEALED BEAM • LÂMPADAS MINIATURA . LUMI-

NÁRIAS • MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO • GFLADEIRAS • CONDICIONADO-

RES DE AR • TELEVISORES • RADIOFONOS • RÁDIOS • ASPIRADORES DE „

PO • ENCERADEIRAS • VENTILADORES • FERROS DE ENGOMAR • GRILLS • 
g

TOSTADORES • KITS EDUCACIONAIS.
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O PRIMEIRO
EQUIPAMENTO-
COMPLETO
PARA INSTALAÇÃO
m NAVIOS
FABRICADO
NO BRASIL

CONSOLE
RÁDIO-NAVAL
8/101

No imenso parque industrial da Standard Electrica S/A. localizado em Vicente de Carvalho,

Eslado da Guanabara, engenheiros e técnicos altamente especializados projetaram e fabrica-

ram o CONSOLE RÁDIO-NAVAL 8/101 - o primeiro equipamento de rádio produzido no

Brasil que assegura a perfeita e instantânea comunicação entre navios e com os postos de

terra, pela radiofonia ou telegrafia. Fabricando os mais avançados equipamentos e sistemas

de comunicação, a STANDARD ELECTRICA S/A - orgulhosamente - coloca à disposição

das autoridades militares e dirigentes de empresas de navegação marítima mais essa impor-

tante contribuição da indústria eletrônica brasileira - o CONSOLE RÁDIO - NAVAL 8/101.
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35
ANOS DE

ATIVIDADES
EM PROL DO
«PROGRESSO

DO BRASIL

cin
Standard Electrica SA. S

Qualidade de quem pensa em eletrônica há 35 anosl
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TINTAS E ESMALTES PLÁSTICOS
A BASE DE POLIURETANA PARA EMBARCAÇÕES
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Na pintura de embarcações utilize os
produtos da linha Yacht Ypiranga:
ESMALTE YACHT YPIRANGA • BRANCO FOSCO
YACHT» ZARCÃO YACHT «VERNIZ SPARLACK
EXTRA

e mais verniz knotting • massa sinté-
TICA YPIRANGA • MARVEL TRITÂO.

TINTAS
YPIRANGA

AS MAIS VENDIDAS IMO BRASIL
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ESTÁ NO MAR O CARGUEIRO TRANSOCEÁNICO CELESTINO, 12.000 TDW. DA MELHOR TÉCNICA EM

CONSTRUÇÃO NAVAL. É O TERCEIRO DA SÉRIE JÚLIO RÉGIS E CANTUÁRIA. ENCOMENDADOS A

VEROLME PELA COMISSÃO DE MARINHA MERCANTE. COMO SEUS OUTROS IRMÃOS, ESTARÁ DENTRO

EM BREVE NO LLOYD BRASILEIRO, RENDENDO BILHÕES EM DIVISAS, E SERÁ CLASSIFICADO PELO

LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING COMO DOS MAIS MODERNOS CONSTRUÍDOS NA AMÉRICA LATINA.

CELESTINO FOI PROJETADO COM O FUNDO CHATO, DE MODO A PERMITIR SUA ENTRADA EM GRANDE

NUMERO DE PORTOS BRASILEIROS USUALMENTE INACESSÍVEIS A EMBARCAÇÕES DE SEU PORTE. AS ACO-

MODAÇÕES PARA TRIPULANTES, A PONTE DE COMANDO E A CASA DE MÁQUNAS"
FORAM GRUPADAS NA PÔPA. POSSIBILITANDO ESPAÇO CONTÍNUO LIVRE PARA

CARGA, IMPOSSÍVEL DE SER ENCONTRADO EM NAVIOS DE PROJETO CONVENCIO-
VEROLME, DE ENGENHARIA, DE TÉCNICA, DE MÁO-DE-

NACIONAIS. COM ÉSTE LANÇAMENTO, A CARREIRA DOIS DA

FICA LIVRE PARA CONSTRUIR NAVIOS DE ATÉ 100.000 TDW. NINGUÉM
OFERECER MAIS AO BRASIL. O QUE FAZ UM NAVIO MELHOR QUE OUTRO? r- • ¦ -  1

\erolme
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TERMOS NÁUTICOS
(Nautical Terms)

Acha-se à venda no Serviço de Documentação
Geral da Marinha, 3.° pavimento do Ministério da
Marinha, o dicionário em brochura, TERMOS NAU-
TICOS — Português-Inglês — Inglês-Português —
de autoria do capitão-de-fragata (R) A. de Azevedo
Lima.

- NOSSA CAPA —
O NPa PIRANHA em manobras em alto mar.

DICIONÁRIO MARÍTIMO BRASILEIRO

Esta excelente publicação, elaborada por um
grupo de distintos oficiais da Marinha de Guerra,
reúne nada menos de 4 000 verbetes de termos e
expressões da linguagem técnica e da gíria navais
brasileiras da atualidade. Os interessados poderão
adquiri-la no Instituto Técnico do Clube Naval, ou
diretamente no Serviço de Reembolsável da Im-
prensa Naval, ao preço de Cr$ 250 o exemplar.
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O GRANDE HERÓI DE
ITAPIRU

— No centenário da sua morte
28 de março de 1866

Reproduzimos, a seguir, como
nosso editorial, o brilhante arti-
go que "Semana Ilustrada" pu-blicou no seu n.° 281, de 29 de
abril de 1866, a propósito da
morte do bravo comandante da
corveta-couraçada Tamandaré,
1.° tenente Antônio Carlos de
Mariz e Barros. Foi este oficial
um dos sacrificados no cumpri-
mento do dever, durante o ata-
que, realizado a 27 de março da-
quele ano, contra o forte Itapiru
visando à destruição deste forte
para permitir o desembarque das
tropas da tríplice aliança na in-
vasão do território paraguaio.

Por esse documento da época
ter-se-á uma idéia precisa do im-
pacto que causou a notícia da
morte do jovem herói em tão trá-
gicas circunstâncias, porém com
tanto denodo e pela forma a
mais honrosa para o militar
brioso que êle o era.

E o impacto se justificava por-
que Mariz e Barros era uma das
esperanças da época naquele

conflito em que estávamos en-
volvidos apenas para restaurar a
liberdade ameaçada por um di-
tador que não nos queria com-
preender, nem aos nossos aliados.

Sem comentário, senão com a
reafirmação das nossas homena-
gens ao grande herói, eis os têr-
mos do artigo referido:'&AQ**

"A estoicidade perante a morte é
virtude das grandes almas.

Só as consciências, pelos reflexos
da luz divina, podem, sem abalo e
sem pejo, devassar com os olhos in-
visíveis da alma os horizontes intér-
minos da eternidade e medir a pro-
fundidade do túmulo.

A morte heróica do bravo 1' Te-
nente Mariz e Barros é mais do que
um honroso testamento da sua indo-
mita coragem, do seu ardente pátrio-
tismo, do seu santo entusiasmo pelo
dever; é um exemplo glorioso legado
aos vindouros, é a honra de uma ge-
ração, é a eloqüência da morte no
seu mais arrojado arrebatamento.

Essa comoção profunda e enterne-



10 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

cedora que, depois de ter vibrado as

cordas íntimas do coração de seus

pais, da sua família e dos seus ami-

gos, toca também as fibras do cora-

ção nacional e se revela nas lágrimas

de todos os olhos, na angústia de to-

dos os semblantes, na muda admira-

ção de todo o mundo, bem atesta que

aquêle homem-espírito, que subjugou

o homem-carne, que aquela nobre

idéia, que conseguiu avassalar a sen-

sação física, era mais do que a encar-

nação de um nobre pensamento — o

do sacrifício da vida por dedicação

ao dever, o da abnegação pessoal pelo

zêlo da honra — honra sua e honra

do seu país que deve orgulhar-se ao

ver filhos tão nobres e dedicados.

Quando as vencedoras falanges

dos bravos da pátria regressarem ao

seio dela, com as frontes engrinalda-

das pelos louros da vitória, cobertos

de honras e das bênçãos de £eus com-

patriotas, não divisaremos, é certo, a

fronte juvenil, franca e aberta do

bravo l9 Tenente Mariz e Barros.

Mas que importa?

Êle voltou, em espírito, mais cedo

do que seus companheiros e antes do

que êles ornado das palmas do sacri-

fício, que valem mais do que os lou-

ros do triunfo.

Se a fatalidade pôs termo à sua

existência precária e limitada, abriu-

lhe em compensação os horizontes

desconhecidos da posteridade e pren-

deu por um elo invisível, mas indis-

solúvel, a grata memória do seu

nome à grata lembrança dos contem-

porãneos e dos vindouros.

Quem morre assim, não morre —

ressurge da vida material para a vida

espiritual, liberta-se dos laços da car-

ne para viver na alma dos outros ho-

mens. Porque o homem nada mais é

do que uma consciência: e a consci-

ência nada mais do que a aspiração

ao infinito. Derramar pelas outras

consciências essa seiva moral que
constitui o princípio imaterial da vi-

da, dilatar pela expansão da própria

virtude a esfera individual onde se

espera a desenvolução dêsse grande

princípio 
— tal é o últimò, o supre-

mo esforço do homem, meta das suas

mais arrojadas aspirações, o limite da

expansão humana, o ponto da conflu-

ência entre: o espírito criado e o es-

pírito incriado.

Não há glória além dessa. O Pri-

meiro-Tenente Mariz e Barros alcan-

çou-a. A seus progenitores retribuiu

antecipadamente a dívida sagrada da

existência; à sua família deixa-a eno-

brecida pela maior soma que lhe pode

caber; a seus filhos lega a mais fe-

cunda, a mais preciosa herança que

lhes cabe deixar; à sua pátria pagou o

maior tributo que o cidadão pode pa-

gar; a Deus, finalmente, testemunhou

no seu sacrifício que era digno da

sua origem e que êle, aos menos, de-

monstrara ao mundo que o homem é

de fato formado à imagem Sua".

Que mais poderíamos nós dizer

dêsse rapaz valente que honrou as

virtudes peregrinas da nossa gente e

sobretudo dignificou o nome de seu

pai que, imediatamente depois, não

para lhe vingar a morte, mas para

acompanhá-lo no devotamento ao ser-

viço da pátria, iria, com maiores res-

ponsabilidades, as de chefe supremo

das nossas forças navais, pelejar na

mesma guerra e percorrer os mesmos

caminhos que o seu filho percorreu

com tanto estoicismo e tanta valentia!

"Digam a meu pai que sempre

honrei-lhe o nome".
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Nesse recado do herói mori-
bundo, que partia para a extre-
ma viagem estava toda uma
mensagem de nobreza, que tra-
ria ao pai abatido, o controle mo-
ral de haver perdido um filho
que fora um gigante na guerra,

porém ganho, sob o travo do so-
frimento íntimo, a insigne hon-
ra de dignificando o seu nome,
vê-lo ingressar no Panteon Na-
cional coberto de glória pelos
seus pósteros.

L.S.
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Almirante RRm. Zilmar Campos de Araripe Macedo, Ministro da Marinha



Almirante RRm

Zilmar Campos de Araripe Macedo

Ministro da Marinha

O almirante Zilmar Campos

de Araripe Macedo, ao assumir o

cargo de ministro da Marinha,

afirmou que 
"à 

Nação não agra-

da ver seus chefes militares com

freqüência nas manchetes de

jornais; preferiria senti-los vol-

tados inteiramente para seus

afazeres profissionais, contribu-

indo, assim, com seu silêncio,

sobretudo no que toca ao campo

político, para o fortalecimento

da disciplina e para a tranqüili-

dade de que tanto necessita a

Nação.

Afirmou, ainda, que 
"a 

época

da liderança carismática de há

muito está encerrada" e, no seu

primeiro contato com a impren-

sa, após a posse, declarou que

irá examinar com profundidade

o inquérito policial-militar sôbre

conspiração na Marinha, en-

quanto o almirante Paulo Bosí-

sio revelava que solicitara exo-

neração por haver considerado

cumprida a missão que lhe havia

atribuído o marechal Castelo

Branco há 11 meses atrás.

Às 16 horas do dia 20 de de-

zembro pp., em solenidade a que

estiveram presentes os ministros

da Guerra e da Aeronáutica,

além do chefe do EMFA e todos

os almirantes em serviço no Rio,

ex-ministros Amorim do Vale,

Dodsworth Martins, Mello Bap-

tista e Augusto Rademaker, o

almirante Paulo Bosísio trans-

mitiu o cargo de ministro ao seu

colega almirante Zilmar Araripe

Macedo.

Disse o almirante Bosísio:
"Quando, 

em janeiro dêste

ano, recebi o honroso convite do

presidente da República para as-

sumir a Pasta, entendi que, em

face das dificuldades então vivi-

das pela Marinha, cumpria-me,

correspondendo à confiança em

mim depositada, atendê-lo mes-

mo que isso representasse sacri-

fícios e transtornos em minha

vida.

Manifestei, porém, de pronto

a S. Exa. o desejo de que minha

permanência no cargo não fôsse

longa e que pudesse ser dêle dis-
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pensado tão logo minha tarefa
fosse julgafa concluída.

Passados onze meses e consi-
derando cumprida a missão que
me havia atribuído o senhor Pre-
sidente, solicitei exoneração do
cargo, que acaba de me ser con-
cedida".

E prosseguiu:"Foi um período árduo no
qual, entretanto, encontrei ao
enfrentar situações e problemasdelicados, a valiosa colaboração
da grande maioria do pessoal da
Marinha e o decidido apoio, quenunca me faltou, do presidente
da República".

Mais adiante, afirmou:"Reconhecendo que a solução
adotada pelo senhor Presidente
para o problema da Aviação Em-
barcada não podia se ater exclu-
sivamente a aspectos puramente
técnicos e conhecendo as razões
que justificaram aquela decisão,
muitas, se não todas, conseqüên-
cia da falta de coragem para
decidir o assunto por parte de
governos anteriores, aceitei o
encargo de fazê-la cumprir, leal
e disciplinadamente, procurando
assegurar a eficiência da Mari-
nha em relação aos meios que
lhe foram atribuídos e o correto
emprêgo dos meios da Força Aé-
rea Brasileira, de acordo com a
moderna doutrina de operações
anti-submarino.

Os resultados da Unitas VI
nos dão esperanças lícitas de que
estes objetivos estão sendo al-
cançados. Restos do problema,
para fixar linhas gerais de con-
duta para a Marinha e a Aero-
náutica naquelas operações".

Após acentuar que "a manu-
tenção da disciplina constituiu"minha preocupação primeira",
afirmou:

"A Assistência Social foi moti-
vo de preocupação permanente
durante minha administração.
Julgo ser este um dos pontos cri-
ticos da estrutura da Marinha.
Devemos confessar que, por mui-
tos anos, não havíamos dedicado
esforços bastantes à tarefa de
proporcionar ao nosso homem —
principalmente ao subalterno —
condições que lhe permitissem
manter elevado padrão de digni-
dade. A progressiva redução dos
recursos orçamentários e o au-
mento de despesas com a manu-
tenção do material levaram-nos
a diminuir paulatinamente o es-
forço dedicado à assistência mé-
dica, social e cultural à nossa
gente.

O aprimoramento dos princi-
pios de direitos humanos e a
inegável elevação do nível de vi-
da de nosso povo tornam, entre-
tanto, imperioso que a Marinha
proporcione a seu pessoal uma
assistência que lhe ajude a con-
seguir uma vida plena, sem o
que não poderá dedicar-se com
tranqüilidade a esta carreira
que, por si só, exige tantos ' sa-
crif ícios.

Reconhecer com humildade
esta nossa falha, foi o primeiro
e grande passo. As obras que ini-
ciamos são, porém, demoradas e,
naturalmente, não foi possível
concluí-las em onze meses. For-
mulo, entretanto, a meu ilustre
sucessor e a toda a Marinha os
mais sinceros votos de que con-
sigam desenvolver um sistema
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de Assistência Médica, Social e
Cultural que reflita o espírito da
classe e a solidariedade cristã de
que o povo se orgulha".

Ao assumir o novo ministro da
Marinha, almirante Zilmar Cam-
pos de Araripe Macedo, afirmou:

"Um Governo de recuperação,
sobretudo moral, como o presen-
te, impõe aos que o integram
pesadas responsabilidades e deles
exige fortaleza de ânimo para
enfrentar a impopularidade, in-
compreensões e resistências que
a, ação removedora sempre pro-
voca. Mas, "quando um dever
parece por demais pesado, pode-
-se aliviá-lo cumprindo-o com o
maior escrúpulo". Assim pro-
curarei fazer, certo de que não
encontrarei aqueles antagonis-
mos no seio desta grande, admi-
rável família naval à qual me
orgulho de pertencer há mais de
40 anos e cujo patriotismo e alto
senso de dever conheço bem. Não
me preocupa a cooperação leal e
dedicada que me será indispen-
sável para levar a bom termo a
missão recebida, porque ela ja-
mais me faltou e estou certo de
que também assim será agora.

Minha preocupação dominante
ao assumir o cargo é, sem dúvi-
da, assegurar a continuidade
administrativa, dela afastando
seus maiores inimigos: a impro-
visação e o personalismo".

Mais adiante, ressaltou:
"Em se tratando de funções

militares, especialmente, o culto
do personalismo, da exibição
pessoal produzirá danos mais
graves pela repercussão direta
ou indireta que pode ter sobre
os superiores interesses da Segu-

rança Nacional. A época da lide-
rança carismática de há muito
está encerrada. A Nação, ou pe-
lo menos às suas classes mais
esclarecidas, não agrada ver seus
chefes militares com freqüência
nas manchetes dos jornais; pre-
feriria senti-los voltados inteira-
mente para seus afazeres profis-
sionais contribuindo, assim, com
o seu silêncio sobretudo no que
toca ao campo político, para o
fortalecimento da disciplina, no
âmbito interno; e para a tran-
qüilidade de que tanto necessita
a Nação na presente conjuntura
no âmbito externo".

Ao ensejo da posse, a 20/12/
1965, no Palácio das Laranjeiras,
do ministro Araripe Macedo,
o presidente Castelo Branco
afirmou que "o Governo entrega
a V. Exa. a pasta da Marinha
na certeza de que exercerá, em
setor tão importante da defesa
nacional, uma administração e
comando geral eficiente e de in-
dispensável atualidade. Não lhe
faltam elementos pessoais para o
desempenho da missão que, mais
do que o presidente da Repúbli-
ca, e a Revolução, e sim para
modernizar meios, renovar meto-
dos e realizar efetivamente um
programa naval".

Acentuou, ainda, que o "Brasil
deseja que a Marinha seja sem-
pre um fator prestante de sua
segurança. Adequadamente en-
quadra no conjunto das Forças
Armadas, no sentido de perma-
nente cooperação mútua e de
progressiva integração, os brasi-
leiros aspiram que as glórias e
serviços que a distinguem em
nossa História constituam um
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penhor de participação efetiva

na garantia dos destinos do

país".

A certa altura, afirmou o ma-

rechal Castelo Branco: 
"O 

almi-

rante Paulo Bosísio entrega a V.

Exa. a administração e o coman-

do geral da Marinha em ordem e

depois de haver dominado tôdas

as questões que se apresentaram.

Foi modelar a sua atuação. O

exercício da sua autoridade dig-

nificou o cargo e enobreceu a

Marinha. Deu ao meio militar

brasileiro o exemplo de uma

chefia serena e inabalável, legal

e adaptada superiormente às

circunstâncias humanas e sem

personalismos. Fêz funcionar to-

dos os escalões de,comandos ro-

bustecendo-os 
pelo respeito às

suas funções e proporcionando a

tôdas as iniciativas e a conveni-

ência lateral em profundidades".

Ministro da Marinha teve o

primeiro diálogo com a

Imprensa após sua posse

— O almirante Zilmar Campos

de Araripe Macedo recebeu, no

dia 7 de janeiro pp., os jornalis-

tas em seu gabinete, para cum-

primentos de ano nôvo, no seu

primeiro contato com a impren-

sa após a sua posse como minis-

tro da Marinha. Na oportunida-

de, salientou seu desejo de uma

maior colaboração em têrmos

altos com os jornalistas, no sen-

tido de que o noticiário sôbre a

Marinha não sofra distorções

para o que o gabinete estará

sempre pronto a esclarecer à re-

portagem quaisquer dúvidas que
venham a surgir.

Agradecendo em nome dos jor-
nalistas, falou o sr. Celso Kelly,

presidente da Associação Brasi-

leira de Imprensa, que exaltou o

papel da Marinha, num país de

litoral tão extenso como o nosso,

na construção da nossa sobera-

nia e na defesa da segurança

nacional, merecendo assim o res-

peito e o aprêço não só da im-

prensa como também de tôda a

Nação Brasileira. Finalizou o sr.

Celso Kelly agradecendo o dese-

jo manifestado pelo ministro

Araripe Macedo de uma mais

franca colaboração para que os

jornalistas possam cumprir sua

missão de informar a opinião

pública, frisando que 
"a 

impren-

sa, ao contrário do que parece,

é sempre generosa, afetuosa e

cordial" e que com aquêle gesto

o ministro conquista a simpatia

dos que nela militam.

A seguir, o ministro Araripe

Macedo, numa palestra informal,

respondeu a várias perguntas

dos jornalistas. Sôbre o Minité-

rio da Defesa disse que o assun-

to não estava em pauta, e com

relação ao pronunciamento feito

a respeito do mesmo pelo almi-

rante Saldanha da Gama, disse

não lhe caber apreciá-lo, uma

vez que aquêle oficial-general é

ministro do Superior Tribunal

Militar. Esclareceu, depois, que

dentro em breve deverá seguir

para os Estados Unidos a comis-

são encarregada do seleciona-

mento e reativação dos três con-

tratorpedeiros cedidos pelo go-

vêrno norte-americano, os quais

deverão estar no Brasil até fins

do corrente ano. Salientou, po-

rém, a seguir, que apesar da
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ajuda norte-americana com ces-

são de navios que vem sendo da

mais relevante importância, a

política certa já adotada pelo

seu antecessor e que irá dar

prosseguimento é a da execução

do plano da retomada da cons-

trução de navios de guerra nos

estaleiros particulares nacionais.

Essa política, frisou, já foi ini-

ciada com a recente encomenda

de um navio-tanque.

Em resposta a outras ques-
tões, disse o ministro Araripe

Macedo considerar a Marinha,

no momento, politicamente en-

tregue a seus afazeres profissio-
nais esperando que ela conti-

nuará. Posso garantir 
— afirmou

— 
que o atual ministro e o que

o antecedeu são apolíticos.

Finalizando sua resposta a

outra indagação, disse o minis-

tro que embora dentro da guerra

moderna seja de fundamental

importância o porta-helicópteros,

a Marinha não cogita da aquisi-

ção daquele tipo de barco.

N. R. — Omitimos neste nú-

mero da REVISTA MARÍTIMA

BRASLIEIRA o 
"curriculum 

vi-

tae" do Ministro da Marinha em

virtude de ja ter sido 
'publicado

em edição anterior, quando da

sua nomeação para Secretário-
¦Geral da Marinha.



A BACIA DO SÃO FRANCISCO

CMG — H. M. CAMINHA

1 — INTRODUÇÃO

O Rio São Francisco nasce a

1.000 metros da altitude, na en-

costa norte da Serra da Canas-

tra, quase 300 quilômetros a su-

doeste de Belo Horizonte. Corre

dois têrços do curso numa dire-

ção geral paralela à linha do li-

toral (em virtude da interposi-

ção da Serra do Espinhaço e da

Chapada Diamantina, que se su-

cedem 
paralelamente à costa),

inflete 
para o mar quando aque-

la interposição acaba, e, final-

mente, lança-se no Oceano

Atlântico após 3.200 quilôme-
tros de um curso ora tranqüilo,

ora acidentado. Inteiramente si-

tuado em território nacional, bem

merece o título de 
"o 

mais bra-

sileiro dos rios" com que a êles

se referiram alguns autores.

A foz do São Francisco foi

descoberta em 1501, durante a

primeira expedição exploradora

do litoral brasileiro. A penetra-

ção do vale do grande rio inici-

ou-se pelo norte, via terrestre, a

partir da segunda metade do sé-

culo XVI, no chamado 
"ciclo 

da

criação do gado", com os coloni-

zadores instalando currais cada

vez mais para o sul, ao longo do

curso médio do rio. As cabeceiras

começaram a ser freqüentadas

desde meados do mesmo século

XVI pelos bandeirantes paulistas

que andavam à cata de pedras

e metais preciosos na região das

chamadas 
"Minas 

Gerais". O vale

do São Francisco foi, pois, des-

bravado pelos homens dos cur-

rais, vindos do norte, e pelos h&-

mens das minas, vindos do sul.

O ciclo pastoril desbravou as

áreas sêcas do médio São Fran-

cisco sem contudo ocupá-las com

um contingente humano denso.

A bacia do São Francisco, (is-

to é, a região drenada por êsse

rio e seus afluentes), tem uma

área maior do que a da América

Central, a da Espanha e Portu-

gal reunidos, ou a da França.

Ela sempre atraiu a atenção e o

interêsse dos governantes do

Brasil, não só pela sua situação

gegráfico-estratégica, como pe-

Ias suas pontencialidades econô-

micas. Assim foi que o Govêrno

imperial, por inspiração direto,

e pessoal de D. Pedro II, desig-

nou cinco comissões (respectiva-
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mente nos anos de 1852, 1861,

1868, 1879 e 1883) com a incum-

bência de realizar estudos desti-

nados a explorar e levantar o

São Francisco, e examinar as

possibilidades de navegação do

próprio rio e do principal dos

seus afluentes — o Rio das Ve-

lhas. No primeiro período repu-

blicano, somente pequenas e es-

parsas iniciativas foram tomadas,

por entidades estaduais e particu-
lares para o aproveitamento do

São Francisco, com vistas prin-

cipalmente à energia elétrica, à

navegação e à irrigação de pe-

quenas áreas. O govêrno insta-

lado no País pela Revolução de

1930 determinou diversas medi-

das, visando ao aproveitamento

hidrelétrico de alguns dos seus

desníveis (•) e à execução de ser-

viços de limpeza nas seções na-

vegáveis. Em 1942 e 1944, ou-

tras medidas foram tomadas no

sentido da colonização agro-in-

dustrial do sub-médio São Fran-

cisco, do melhoramento da na-

vegabilidade, etc. Em outubro

de 1945 o Govêrno Federal au-

torizou a criação da 
"Compa-

nhia Hidrelétrica do São Fran-

cisco", outorgando-lhe concessão

para aproveitamento da energia

hidráulica do rio no trecho com-

(1) O São Francisco apresenta, ao

longo de seu curso, dois trechos de des-

níveis: um, entre Sobradinho e Curitiba,

e outro entre Pirapora e Três Marias.

Entre ésses trechos medeia uma extensão

de cerca de 1.300 km de curso quase de-

simpedido, exceto por algumas cristas

rochosas no fundo do rio (que lhe re-

duzem o tirante d'água e bancos de

areia cuja posição e forma estão sempre

variando.

preendido entre Juazeiro e Pira-

nhas, a começar pela Cachoeira

de Paulo Afonso, ^mas essa em-

prêsa só veio a se\onstituir em

15 de março de 1948.

Finalmente, num passado bem

recente, os constituintes de 1946,

com as atenções fortemente vol-

tadas para o desenvolvimento

econômico das áreas subdesen-

volvidas do País, incluíram no

Ato das Disposições Constitucio-

nais Transitórias, que acompa-

nhou a Constituição então apro-

vada, um dispositivo especial, o

Artigo 29, determinando que o

Govêrno Federal traçasse e exe-

cutasse 
"um 

plano de aproveita-

mento total das possibilidades
econômicas do Rio São Francisco

e seus afluentes". Em conse-

qüência dêsse dispositivo, o Con-

gresso Nacional criou na Câma-

ra dos Deputados a 
"Comissão

Especial do Plano do Aproveita-

mento da Bacia do São Francis-

co", com a finalidade precípua

de regulamentar o citado Artigo

29. Tal Comissão entregou-se à

tarefa de ouvir os depoimentos

de tôdas as autoridades, técnicos

e cidadãos interessados nos pro-
blemas daquêle rio. Enquanto

isso, por Lei n.° 23, de 15 de fe-

vereiro de 1947, o Congresso,

considerando que várias provi-

dências podiam e deviam ser to- 
'

madas antes mesmo da elabora-

ção do plano meticuloso final,

aprovou um 
"Plano 

de Emergên-

cia", no qual se acrescentavam,

aos que haviam sido iniciados

pelos governos anteriores, novos

conjuntos de obras e serviços vi-

sando ao fim colimado pelos
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constituintes de 1946. A execu-
ção das medidas consubstancia-
das no "Plano de Emergência"
foi confiada a vários órgãos mi-
nisteriais.

Prosseguindo nos seus traba-
lhos, acabou a citada Comissão
da Câmara dos Deputados por
concluir pela necessidade de se
criar um órgão executivo ao qual
se atribuísse o encargo de elabo-
rar e executar o plano definitivo,
e, em conseqüência, por Lei n.°
541, de 15 de dezembro de 1948,
criou-se tal órgão, que foi dota-
do de autonomia financeira e
administrativa e recebeu o nome
de "Comissão do Vale do São
Francisco".

"...a Comissão do Vale do
São Francisco não tem como
finalidade substituir toda es-
trutura governamental que
atua no Vale, quer federal ou
estadual. Ela é uma organiza-
ção que se destina a suplemen-
tar e coordenar na medida do
possível as atividades dos vá-
rios órgãos ministeriais e es-
taduais que se empenham em
atividades de fomento e eco-
nomia da região." (2)

mos traçar, em largas pincela-
das, um quadro da Bacia do São
Francisco e dos seus problemas.

2 — A BACIA DO SÃO FRAN-
CISCO E SEUS PROBLEMAS

2.1 — Delimitação e caracteri-
zação

A figura mostra o contorno da
Bacia do São Francisco. Ela
abrange uma área de mais de
630 mil quilômetros (isto é, 7,5%
do território nacional), e cobre
parcialmente seis Estados (Goi-
ás, Minas Gerais, Bahia, Pernam-
buco, Alagoas e Sergipe) e uma
pequena nesga do Distrito Fede-
ral. 417 municípios nela se in-
cluem, sendo curioso, a propósi-
to, consignar que, quatro anos
atrás, dentro da mesma delinú-
tação geográfica, havia apenas
250 municípios, parecendo ter a
sua proliferação sido resultado
da chamada "indústria dos mu-
nicípios". (3) O seguinte quadro
mostra com quanto municípios,
com que área, e em que percen-
tagem, cada um dos referidos
Estados concorre na Bacia.

Antes de iniciar uma aprecia-
ção sucinta das realizações de-
correntes da determinação dos
constituintes de 1946 procurare-

(2) "O Vale do São Francisco", Lucas
Lopes; Coleção Mauá, Ministérios da Via-
ção e Obras Públicas, Serviço de Do-
cumentação; 1955 — pg. 61.

(3) De acordo com § 49 do Art. 15
da Constituição Federal, 10% da arreca-
dação do imposto de renda serão entre-
gues aos municípios, feita a distribuição
em partes iguais para todos os municí-
pios independentemente do seu tama-
nho e valor econômico. Daí o interesse
dos políticos locais em multiplicar o nú-
mero de municípios de suas áreas, a fim
de multiplicar as partes que lhes cabem.
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Percent. Area . ... „ , .

dabacia (Km*) NP 
de municipws Estados

' 
47,6% 300 263 107 municipios Bahia

37,6% 237 045 198 Minas Gerais

10,7% 67 495 42 Pernambuco

2,3% 14 958 46 Alagoas

1,1% 7 184 21 Sergipe

0,4% 2 779 21 Goias

0,2% 1409 — Distrito Federal

100% 631 133 3

417

Fonte: 
"Bacia 

do São Francisco", Ten. Cel. Asdrubal Esteves, em

"A 
Defesa Nacional", n.° de outubro-novembro de 1963, pag. 29.

Costuma-se caracterizar no

curso do rio São Francisco qua-

tro seções: o Alto São Francis-

co (que vai das cabeceiras até a

cidade mineira de Pirapora), o

Médio São Francisco (entre Pi-

rapora e pouco depois da cidade

baiana de Juazeiro e da cidade

pernambucana de Petrolina), o

Sub-Médio São Francisco (dali

até pouco depois de Paulo Afon-

so), e, finalmente, o Baixo São

Francisco (daquele ponto até a

foz). O Alto São Francisco apre-

senta características de rio de

planalto, caindo em sucessivas

quedas d'água e corredeiras. No

Médio São Francisco a descida se

faz lentamente, permitindo uma

navegação franca, que seria pe-

rene se não existissem um e ou-

tro pontos encachoeirados que,

nas sêcas prolongadas, lhe criam

obstáculos, e entre os quais res-

salta a cachoeira de Sobradinho,

situada cêrca de 40 quilômetros

a montante de Juazeiro. O tiran-

te de navegação nesse trecho

não é grande, se bem que, em

extensão superior a 1 000 quilô-

metros, supera dois metros. No

Sub-Médio São Francisco au-

mentam a declividade e o núme-

ro de cachoeiras e corredeiras,

tornando-se o rio impraticável à

navegação; destacam-se aí as

cachoeiras de Itaparica e Paulo

Afonso. Finalmente, o Baixo São

Francisco apresenta as caracte-

rísticas de tranqüilidade dos rios

de planície. Como óbice à franca

navegação há, todavia, a assina-

lar nesse trecho a mobilidade

dos bancos de areia e do canal

navegável, em particular na foz

e suas proximidades.

O São Francisco recebe afluen-

tes perenes: em Minas Gerais,

em ambas as margens (o Verde

Grande, o Jequitaí, o das Velhas,

o do Peixe, o Pará, o Abaeté, o

Paracatu, o Urucuia, o Carinha-

nha); na Bahia, apenas na

margem esquerda (o Corrente e
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o Grande); e em Alagoas, nas

proximidades da foz, também só

na margem esquerda (o Ipane-

ma). No restante da área (co-

nhecida como área sertaneja),

os afluentes só correm na esta-

ção das chuvas, secando quando

elas cessam. Cabe lembrar que

75% da descarga total da bacia

do São Francisco (120 bilhões

de m3 por ano) são contribuição

da sua região mineira, isto é, do

Alto São Francisco.

A hidrografia do vale do São

Francisco apresenta como aspec-

tos favoráveis: o potencial hi-

drelétrico concentrado no Alto e

no Sub-Médio São Francisco (da

ordem de 20 milhões de kilo-

watts), e a existência, no pró-

prio rio e em alguns dos seus

afluentes (Grande, Prêto, Cor-

rente, Carinhanha, Paracatu e

das Velhas) de longos trechos

navegáveis. Por outro lado, po-
rém, a existência de amplos tra-

tos sem rios perenes, e as osci-

lações que se verificam no regi-

me das águas (não obstante o

fato de serem raras as grandes

enchentes), dão lugar a irregu-

laridades nos fluxos hídricos, do

que decorrem sérios problemas

para a navegabilidade dos rios e

para a irrigação das terras ribei-

rinhas.

A geologia do Vale, sob o

ponto de vista da existência de

recursos minerais, apresenta dois

aspectos de interêsse, um na re-

gião do Alto São Francisco (em

particular nas bacias do Parao-

peba e do Rio das Velhas), com

ocorrências, entre outras, de

ouro, ferro, manganês, cristal de

rocha, cromo e calcário, e uma

segunda no Baixo São Francis-

co, onde foram localizados pro-

missores lençóis petrolíferos

(Carmópolis).

O relêvo não oferece aspectos

de maior destaque, positivos ou

negativos, para os transportes e

a circulação em geral, situando-

se as dobras orográficas mais

salientes na orla da Bacia.

O clima, no conjunto da área,

não apresenta índices excessivos

de temperatura mas é, de modo

geral, quente e sêco. A zona do

Sub-Médio São Francisco cons-

titui uma das regiões mais sêcas

do Brasil, e as zonas a montan-

te e a juzante da barra do Rio

Grande incluem-se entre as re-

giões mais quentes do nosso

País. 
"A 

ocorrência do clima

semi-árido quente, caracterizado

pelos baixos índices pluviométri-

cos e elevadas médias de [tem-

peraturas] máximas e mínimas

determinou a inclusão no cha-

mado Polígono das Sêcas de

grande parte da Bacia." (4)

(Ver na figura, parte assinalada).

A vegetação predominante (em

particular nas zonas do Médio e

Sub-Médio São Francisco) é ras-

teira e de pouca expressão eco-

nômica, e característica dos ti-

pos cerrado e caatinga. Contudo,

em certas regiões da caatinga,

pelas peculiaridades que apre-

senta, dificulta sobremodo os

movimentos.

A população da bacia do São

Francisco, que era de 4 770 000

(4) Ten. Cel. Asdrubal Es tevês, ob.

cit. página 39.
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habitantes, segundo o censo de
1960, pode hoje ser estimada em
cerca de 6 000 000. Sua distri-
buição não é uniforme, e as
maiores concentrações encon-
tram-se no Alto e no Baixo São
Francisco. O Médio e o Sub-Mé-
dio São Francisco apresentam-
-se com população muito rare-
feita, sendo que a densidade
demográfica, em território baia-
no, não ultrapassa 2,6 hab/km2.
O contingente rural, de cerca de
S 200 000, apresenta-se ligeira-
mente superior ao dos núcleos
urbanos, que é da ordem de
2 800 000. Núcleos populacionais
de 15 000 habitantes para cima
são os seguintes:

Belo Horizonte (MG) 660 000
Montes Claros (MG) 46 500
Divinópolis (MG) 42 000
Sete Lagoas (MG) 36 500
Cons. Lafaiete (MG) 33 700
Curvelo (MG) 25 900
Contagem (MG) 25 200
Juazeiro (BA) 23 800
Pesqueira (PE) 23 000
Itauna (MG) 23 000
Arapiraca (AL) 22 000
Nova Lima (MG) 21 100
Paulo Afonso (BA) 20 000
Pará de Minas (MG) 18 800
Arcoverde (PE) 18 000
Penedo (AL) 17 000
Pirapora (MG) 16 300
Própria (SE) 16 000
Oliveira (SE) 15 000
Petrolina (PE) 15 000

fonte: Censo de 1960.

Por aí se vê que, em todo o
Médio São Francisco (entre Pi-

rapora e Juazeiro), não existe
nenhum núcleo populacional de
15 000 habitantes, exceto Mon-
tes Claros, situado a mais de 150
quilômetros a nordeste de Pira-
porá, em local de boas pastagens
(pelo que é um grande centro de
criação de gado), e sobre a linha
férrea que constitui o Tronco
Principal Norte do sistema fer-
roviário nacional. Juazeiro e Pe-
trolina, na transição entre o
Médio e o Sub-Médio São Fran-
cisco, são as únicas exceções na
chamada área sertaneja do Vale.
Isto ocorreu em virtude das se-
guintes circunstâncias, que con-
dicionaram a forma pela qual se
deu o despertar dos extremos da
Bacia à ocupação humana:

"... Sem possuir o caráter
de rio de penetração da inter-
lândia, porque desenvolveu a
maior parte de seu curso ao
longo de uma paralela ao lito-
ral e porque teve sua função
carreadora interrompida bem
próximo da embocadura, o São
Francisco não assistiu o desen-
rolar de uma ocupação huma-
na contínua de suas margens;
além de uma série de quedas e
desníveis, grandes trechos de
terras semi-áridas interrom-
piam a penetração montante
de gentes. — Se a ocupação
demográfica do baixo São
Francisco pôde atingir um
grau razoável de concentração,
somente a muitas centenas de
quilômetros acima das cacho-
eiras, já nas nascentes do rio
principal e de seus formadores
é que o adensamento humano
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poude novamente se fazer, não

mais sob a influência direta

das águas do São Francisco,

porém ao estímulo de uma

grande riqueza mineral e de

uma agricultura pioneira, que
eram exploradas por homens

vindos do Sul, de outras vere-

das de penetração do territó-

rio. — Ao longo de mais de

um milhar de quilômetros as

margens do grande rio perma-
necem 

quase vazias de popu-
laçao, sem o poder de fixação

humana 
que os grandes vales

têm apresentado em outras

regiões do mundo, sem atra-

tivos para desbravamentos e

imigrações". (5)

Os tipos raciais originais fo-

ram diversos, mas a miscegena-

ção encarregou-se de caldeá-los

profundamente. O elemento bran-

co aparece em tôda parte, mas

apresenta diferenças étnicas,

conforme se trate do Alto, do

Médio ou do Baixo São Francis-

co. Da foz até boa parte do inte-

rior, o elemento característico é

o negro, ou o tipo mestiçado

com o negro. Foi êle introduzido

a partir do século XVI, a fim de

atender não só às necessidades

da lavoura canavieira no baixo

São Francisco mas, igualmente,

do pastoreio. A medida que se

sobe o rio, porém, a paisagem
étnica vai sendo pouco a pouco
dominada 

pelo caboclo sanfran-

ciscano, resultante da mescla do

branco adventício com o índio

(que outrora campeava livre-

(5) Lucas Lopes, Ob. cit. páginas 28

e 29.

mente na região). Dedicando-se

à pequena agricultura ou à cria-

ção de gado, êle é, realmente,

um personagem típico da área, e

tem sido o importante elemento

povoador do interior do País.

Tomou parte nos principais ci-

cios da nossa história econômi-

ca, transformando-se no verda-

deiro desbravador das regiões

virgens.

A organização social no Vale

do São Francisco, particular-

mente nas regiões média e sub-

-média, era, até alguns anos

atrás, alicerçada em bases feu-

dais, com os senhores do rio e

das terras exercendo domínio

também sôbre as vidas dos seus

habitantes, e as famílias impor-

tantes, latifundiárias, brigando

como facções medievais, em rixas

que se perpetuavam em entreve-

ros intermitentes, motivados por

questões de limites e domínio

das terras. Tais pendengas se

transmitiam de pais para filhos

como herança sagrada, e nelas

todos deviam tomar partido e

parte, mesmo os alheios às ques-

tões, com irreparáveis perdas de

vidas e freqüentes alterações da

ordem pública.

A par disso, as tropelias de ins-

piração política contribuíam pa-

ra a decadência de muitos muni-

cípios. Em 1921, conta uma tes-

temunha, a cidade de Carinhanha

estava quase 
"moribunda", 

com

as portas das casas arrancadas

pela jagunçada, a igreja local

crivada de balas, algumas casas

incendiadas, e uma população,

que antes fôra de 5 000 habitan-

tes, reduzida a 700 almas pena-
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das. Em Remanso, os bandolei-

ros caíram sôbre a cidade em

1919, 1928 e 1930. Em Carinha-

nha, um Coronel João Duque

era tudo, até sêlo: quando as es-

tampilhas da coletoria acaba-

vam, o Coronel referendava

qualquer documento, e sua assi-

natura valia como sêlo. Infeliz-

mente ainda hoje existem verda-

deiros feudos rotulados de muni-

cípios, onde o 
"coronelismo" 

re-

manescente segue mandando e

desmandando.

Outro flagelo que dizima aque-

Ias regiões despoliciadas, onde a

lei ainda não se faz sentir em

tôda a sua autoridade, são as

extensas queimadas de valiosas

matas. Os vapores que freqüen-

tam as águas dos rios só se ali-

mentam de lenha das terras

marginais. Pode-se assim avaliar

a devastação feita, com a agra-

vante de que os destruidores de

tanta riqueza não costumam

fixar-se no local em que exerce-

ram a devastação: como os seus

antepassados nas coivaras, quan-

do a flora ou a terra já não lhes

proporcionam o que delas espe-

ram, deslocam-se para novas pa-

ragens, onde reiniciam sua ati-

vidade predatória. Segundo de-

poimento de um viajante que

percorreu o São Francisco em

1939, em Nazaré foram destruí-

das 12 léguas de florestas em

apenas seis anos.

Os escassos habitantes da re-

gião (seguimos referindo-nos

particularmente ao Médio e ao

Sub-Médio São Francisco) res-

sentem-se, ainda, das deficiên-

cias alimentares inerentes ao

ambiente econômico e cultural

que ali impera, deficiências essas

que dão lugar, por sua vez, a no-

vos problemas de saúde pública,

de rendimento da mão-de-obra,

etc.

2.2 — Principais problemas

Vários são os fatores que em-

prestam à Bacia do São Fran-

cisco papel de grande importân-

cia no quadro da conjuntura

nacional. Em primeiro lugar ci-

taremos sua singular e privile-

giada situação geográfica, em

razão da qual se constitui em

área de contato e de circulação

entre o Nordeste e o Centro-Sul

do País. Em segundo lugar te-

mos a magnitude e a disposição

da sua rêde fluvial, com o rio-

-tronco lançado na direção da-

quele contato, e seus diversos tri-

butários completando a cobertu-

ra da área. Outros fatores não

menos importantes são: o poten-
ciai hidrelétrico, as possibilida-

des de navegação, as riquezas

naturais. E ademais, a porção

média da Bacia, ainda escassa-

mente povoada, oferece possibi-

lidades de vir a acolher ponderá-

veis parcelas dos crescentes con-

tingentes humanos, brasileiros e

não brasileiros, que congestio-

nam o mundo, bem como pers-

pectivas de novos espaços agri-

cultáveis e de novos centros de

desenvolvimento industrial.

Entretanto, para que a Bacia

do São Francisco chegue a de-

sempenhar adequadamente êsse

papel, mister se faz, primeira-

mente, sejam solucionados al-

guns grandes problemas, que
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somente em anos recentes come-

çaram a ser efetivamente ataca-

dos pela vontade dos nossos go-

vernantes com o recurso às mo-

dernas técnicas. Tais problemas

podem ser assim caracterizados,

em linhas muito gerais:

a) Problema político: Inte-

gração da Bacia na vida

político-administrativa do

Brasil.

b) Problema econômico: Re-

cuperação e desenvolvi-

mento econômico da Bacia.

c) Problema 
psico-social: Hu-

manização da Bacia.

O problema político é, por as-

sim dizer, o problema de cúpula,

ou o problema final: sua solução

depende essencialmente da solu-

ção dos problemas econômico e

psico-social.

Todos os problemas de natu-

reza econômica ligam-se, direta

ou indiretamente, ao grande rio.

Sua solução deverá partir, como

aliás está sendo feito, do apro-

veitamento das águas sob o trí-

plice aspecto de via de trans-

porte, fonte de energia, e fonte

de irrigação. Todos os demais

sub-problemas ou problemas de

execução da linha de adoção es-

tabelecida serão naturalmente

resolvidos desde que se consiga

atingir êsse tríptico. Assim é que
a regularização das águas, além

de permitir a navegaçãó, impe-

dirá as enchentes (calamidade

que constitui uma das principais
causas de fuga do elemento hu-

mano da Bacia); o aproveita-

mento do potencial hidráulico

mediante a construção de usinas

hidrelétricas), fornecerá a base

energética para a instalação de

indústrias; a irrigação permitirá

o aproveitamento do solo e o de-

senvolvimento das indústrias

agrícola e pastoril; a recupera-

ção econômica do Vale dar-lhe-á

a função de condensador de

gentes, de área irradiadora de

civilização; e assim por diante.

A execução de tais medidas,

juntamente com uma substan-

ciai ampliação da rêde de estra-

das que serve a área, criará con-

dições propícias à solução do

problema psico-social. De fato,

humanizar a região importa em

criar ambiente adequado à per-

manência e ao desenvolvimento

da sua população em condições

de vida progressivamente melho-

res. O problema se desdobra, em

última análise, em melhor po-

voar as margens do grande rio e

dos seus afluentes, em elevar o

padrão de vida das suas popula-

ções, em torná-las econômica-

mente estáveis, e em implantar

uma civilização ribeirinha que

una, sem descontinuidades gri-

tantes, as civilizações que já se

desenvolvem no Centro Sul e no

Nordeste do País.

"Quando 
o São Francisco se

transformar em área ocupada

firmemente, em região desen-

volvida e progressista, quando

êle puder atrair massas huma-

nas em lugar de as ver partir,

terá se formado um elo for-

tíssimo, material de união e

de defesa brasileiro." (6)

O problema político terá, en-

tão, sido solucionado.

(6) Lucas Lopes. ob. cit. pág. 30.
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2.3 — Implicações com a Segu-
rança Nacional

"Por que motivo foi a bacia
do São Francisco destacada
como merecedora de um tra-
tamento especial no quadro da
nossa estrutura territorial?
Existirão razões que transcen-
dam à simples valorização da
área privilegiada? Quais os
objetivos nacionais que se pre-tende atingir com o desen-
volvimento da grande calha
fluvial?" (7)

A busca de resposta a estas
perguntas conduz-nos, insensi-
velmente, ao assunto deste item.
Com efeito, pela sua posição e
extensão a bacia do São Fran-
cisco, tanto quanto no passado,segue tendo no, presente, e terá
no futuro, destacado papel como
ponte de passagem, pelo interior
do País, entre duas destacadas
áreas estratégicas brasileiras: o
Nordeste e o Centro-Sul. Funçio-
na como verdadeiro elemento de
ligação entre duas importantís-
simas "ilhas" de ocupação ecu-
mênica do território nacional: a
Ilha Nordestina (caracterizada
por grandes contingentes popu-lacionais, amplas perspectivas de
desenvolvimento, e singular posi-
ção estratégica em relação à
África, à Europa e à América do
Norte) e a Ilha Central (que se
caracteriza por ser o coração in-
dustrial, político, demográfico e
cultural do País). Mas não resi-

(7) Lucas Lopes, ob cit. pág. 28.

de apenas nisso o valor do São
Francisco: é também imperioso
d desenvolvimento econômico e
psicológico dessa imensa região,
cuja utilização para fins agríco-
Ias, pastoris e industriais, e a
exploração de cujas riquezas na-
turais, poderão contribuir, de
maneira acentuada, para o enri-
quecimento do País e o aumento
do bem-estar do seu Povo.

Outro aspecto a considerar é a
possibilidade de transportes in-
teriores fáceis, rápidos e eficien-
tes, que a região oferece, desde
que nela se estabeleça uma mo-
derna infra-estrutura de trans-
portes aquaviários, ferroviários,
rodoviários e aéreos. Ademais, a
efetiva ocupação e aproveita-
mento da área diminuirá os pe-rigos decorrentes para a nossa
Segurança da supersaturação
populacional das nações super-
povoadas.

Estas circunstâncias sugerem
claramente as implicações que
tem com a Segurança Nacional
a área de que estamos tratando.

3 — A COMISSÃO DO VALE
DO SÃO FRANCISCO E
SUAS REALIZAÇÕES

Foram, pois, considerações de
natureza das acima alinhadas
que levaram os Constituintes a
inserir, no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, pro-mulgado juntamente çom a Cons-
tituição Federal de !946, o se-
guinte dispositivo:

"Art. 29 — O Governo Fe-
deral fica obrigado, dentro do
prazo de vinte anos, a contar
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da data da promulgação desta
Constituição, a traçar e exe-
cutar um plano de aproveita-
mento total das possibilidades
econômicas do rio São Fran-
cisco e seus afluentes, no qualaplicará, anualmente, quantianão inferior a um por cento
de suas rendas tributárias.""Por esse dispositivo consti-
tucional, ficou claramente es-
tabelecido que o plano geral
para o aproveitamento do São
Francisco deveria abranger tô-
da a superfície de sua bacia
hidrográfica, ser de caráter
econômico, não se restringir a
aspectos parciais da economia
da região, cobrir um períodode vinte anos e corresponder,
no custo de sua execução, ao
mínimo anual de um por cen-
to das rendas tributárias da
União. — Trata-se, portanto,de um planejamento com limí
tação imposta pela própriaCarta Magna, no que se refere
à área a ser tratada, ao cará-
ter fundamental econômico do
empreendimento, bem como ao
prazo e ao custo de sua exe-
cução." (8)

Tal planejamento envolvia nu-
merosa e complexa gama de as-
pectos. A ordem de prioridadedos serviços a realizar deveria
obedecer à dose de essencialidade
para a região tomada como um
todo, e não a essas ou àquelas
conveniências locais, por mais

(8) Paulo Peltier de Queiroz, em "O
Planejamento Regional do Brasil — Vale
do São Francisco", conferência pronun-
ciada em 1953.

legítimas que fossem. O critério
de planejamento teria de obede-
cer à moderna concepção de uni-
dade regional (concepção que
tem orientado os empreendimen-
tos de certas áreas, tais como o
vale do Tennessee, nos Estados
Unidos; os vales do Congo, do
Nilo, do Niger, na África, etc.).

Os vales de drenagem ou ba-
cias hidrográficas são as áreas
que oferecem melhores requisi-
tos para caracterizar uma região
a desenvolver.

"Eles possuem um elemento
unificador, um interesse co-
mum, um problema central,
que lhes imprime um irretor-
quível caráter de unidade — a
água. — Desde as chuvas nas
nascentes até os transborda-
mentos na foz, a água dos
grandes rios entra em relações
complexas de causa e efeito
com quase todos os outros fa-
tôres físicos, biológicos e hu-
manos, que atuam no vale. As
chuvas, as cheias, a erosão, os
entulhamentos, as secas, as
flutuações de vida de um gran-
de rio, marcam uma uniaaae
de interesses humanos em toda
a bacia." (a)

Portanto, o empreendimento
básico a considerar no plano do
desenvolvimento de uma bacia
hidrográfica é o domínio da água
ou regularização fluvial; em se-
guida virá, então, a racionaliza-
ção do seu uso. A par disso, o

cit.
(9) Paulo Peltier de Queiroz, conf.
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planejamento deve obedecer à

norma da 
"múltipla 

finalidade",

pela qual cada projeto isolado

deve contribuir para a solução

do maior número de problemas

diversos.

"Assim, 
por exemplo, para

cada reservatório de acumula-

ção, dever-se-á prever o apro-

veitamento e a repercussão

que poderá ter na regulariza-

ção do regime fluvial, na re-

tenção de enchentes, na me-

lhoria da navegação, na produ-

ção de energia elétrica e na

irrigação de áreas margi-

nais." (10)

No caso da Bacia de São Fran-

cisco, as dificuldades inerentes a

tais problemas se multiplicam

em virtude de a dita bacia não

ser homogênea nos seus aspectos

de relêvo, geologia, vegetação,

clima, hidrologia, atividades eco-

nômicas e condições de vida e

distribuição da população.

Como vimos, o Congresso Na-

cional criou, em dezembro de

1948, um órgão administrativo

autônomo para dar cumprimen-

to ao disposto no art. 29 do Ato

das Disposições Constitucionais

Transitórias — a 
"Comissão 

do

Vale do São Francisco". Durante

os anos de 1949 e 1950, ao mes-

mo tempo que prosseguia exe-

cutando o 
"plano 

de emergên-

cia" anteriormente aprovado pe-

lo Congresso, a CVSF dedicava-

se à elaboração do 
"Plano 

Geral

para o Aproveitamento Econô-

mico do Vale do São Francisco",

(10) Paulo Peltier de Queiroz, coní. cit.

o qual foi concluído e submetido

à aprovação do Congresso em 15

de dezembro de 1950, data do

segundo aniversário da criação

da CVSF. Foi previsto que a exe-

cução dêsse plano seria dividida

em quatro programas qüinqüe-

nais, iniciando-se o primeiro em

1.° de janeiro de 1951. (A título

de curiosidade, cabe mencionar

que o primeiro programa, relati-

vo ao qüinqüênio 1951/56, só foi

encaminhado ao Congresso em

outubro de 1951, dez meses, por-

tanto, depois da data em que

deveria ter-se iniciado a sua exe-

cução.) O 
"Plano 

de Emergên-

cia" não foi computado no pe-

riodo de 20 anos destinado pela

Constituição à execução do pia-

no definitivo de recuperação da

região.

Referindo-se ao Plano Geral

do São Francisco, assim se ma-

nifestou o Dr. Paulo Peltier de

Queiroz, 1.° Superintendente da

CVSF, na conferência já men-

cionada:

"O 
plano do São Francisco é

de fato oportuno e se enqua-

dra no esquema de nossas pos-

sibilidades atuais, representan-

do sua execução a primeira

experiência feita pela adminis-

tração federal no sentido de

empregar de forma coordena-

da, uma certa importância,

para atender ao conjunto do

problema de uma determinada

área, dependendo, em grande

parte, do seu sucesso, a reali-

zação de novos empreendimen-

tos dêsse gênero em outras

bacias e unidades geográficas

e humanas do nosso País."



A BACIA DO SÃO FRANCISCO 33

Presentemente acha-se em exe- critério de planejamento regio-
cução o 3.o Programa Qüinqüe- nal.
nal (1961/65). O Governo tem O seguinte quadro mostra a
se restringido a conceder a soma distribuição percentual, por se-
de recursos mínima fixada na tores, dos recursos orçamentários
Constituição, pois o País, lutan- concedidos à CVSF nos três
do com deficiência de meios qüinqüênios de sua atuação. A
com pletora de problemas, não classificação setorial adotada é
poderia sustar seus esforços de expressiva por si mesma, e a
desenvolvimento em outras áreas comparação da percentagem
de modo a poder se concentrar atribuída a cada setor nos dife-
exclusiva ou preferencialmente rentes qüinqüênios permite de-
na Bacia do São Francisco. duzir a ênfase que lhe foi atri-
confortador, porém, constatar buída em cada período. Cabe no-
que, não obstante as limitações tar que no setor Estudos incluí-
de ordem financeira havidas, ram-se os levantamentos aéreo,
verificaram-se grandes progres- pedológico, geológico, batimétri-
sos no Vale, em conseqüência da co, hidrológico e geográfico da
decisão tomada pelos Constituin- Bacia, bem como os levantamen-
tes de 1946 de valorizá-lo sob tos econômico e social da mesma.

DISTRIBUIÇÃO PRECENTUAL DAS DOTAÇÕES

IP Qüinq. 2.° Qüinq. 3P Quinq.Setor 1951/1955 1956/1960 1961/1965

- Estudos 
- Regularização fluvial 
- Energia
- Transportes 
- Irrigação e drenagem
- Saúde e saneamento 
- Desenvolvimento cultural ....
- Desenvolvimento da produção

obs.: Algumas atividades de estudos do 1.° qüinqüênio foram inclui-
das nos setores aos quais os estudos se referem. A percenta-
gem relativa a Estudos foi, portanto, na realidade, maior do
que a consignada, com as conseqüentes deduções nas demais
parcelas.

Outros recursos beneficiam a (como, por exemplo, a SUDENE,
região através dos vários órgãos o DNOCS, o DNER, o DN Ende-
que aí concorrem com a CVSF mias Rurais, o SESP; entidades

6,6 1,8 1,6
6.3 34,7 36,0
18,4 16,8 10,4
37,6 16,3 10,0
8.4 4,0 17,5
16,8 11,7 9,2
2,8 1,7 1,9
3,1 13,0 13,4
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de assistência internacional, co-
mo a FAO, Alimentos para a
Paz, etc.).

Eis, em largos traços, o que até
aqui realizou a CVSF:

Regularização fluvial — A
obra mais importante e de maior
vulto da CVSF foi a construção
da barragem de Três Marias, si-
tuada a montante de Pirapora,
junto à foz do rio Borrachudo.
Na parte final do Médio e no
Sub-Médio São Francisco serão
construídas várias outras barra-
gens, das quais mencionaremos
as de Sobradinho e Itaparica.

Energia — Na Bacia do São
Francisco há 12 usinas hidrelé-
tricas e 6 usinas termelétricas
em funcionamento. As linhas de
transmissão serão grandemente
ampliadas durante o 3.° progra-
ma qüinqüenal, através de várias
sociedades de economia mista
que, em convênios com a CVSF,
exploram e explorarão comer-
cialmente a distribuição de ener-
gia aos seus consumidores. Para
que se aquilate da importância
da Bacia do São Francisco no
panorama nacional, nesse setor,
lembramos que, sendo o poten-
ciai hidrelétrico instalado em
todo o País de 6 500 000 kw, o da
Bacia é de cerca de 550 000.

Transportes — O sistema ge-
ral de transporte da área é
constituído dos seguintes siste-
mas especializados: ferroviário
(federal), rodoviário (federal,
estadual, municipal e da CVSF),
e hidroviário (da CVSF). Além
das estradas de ferro e de roda-

gem federais que cortam a Ba-
cia, a CVSF já construiu várias
outras estradas de rodagem si-
tuadas de modo a preencher os
claros deixados pelas estradas
federais. Existem linhas regula-
res de navegação entre Penedo e
Piranhas (no Baixo São Fran-
cisco), Juazeiro e Pirapora (no
Médio São Francisco), e nos rios
Grande, Corrente e Paracatá. Na
Bacia existem, ainda, cerca de
50 campos de pouso.

Irrigação — A CVSF dispõe de
7 postos de assistência à irriga-
ção. Serviços de drenagem foram
realizados no Baixo São Francis-
co, próximo à foz.

Saúde e saneamento — Em
combinação com o Departamento
de Endemias Rurais (do Minis-
tério da Saúde), a CVSF vem
dando tenaz combate à malária,
ao tracoma, à doença de Chagas,
à esquistossomose, à brucelose.
Em convênio com o Serviço Es-
pecial de Saúde Pública — SESP
(também do Ministério da Saú-
de), vem proporcionando servi-
ços de assistência médica, dc
medicina preventiva, de educa-
ção sanitária, higiene e assistên-
cia dentária através de 80 hos-
pitais e 40 postos de saúde espa-
lhados na região, e projeta uti-
lizar postos itinerantes ou uni-
dades móveis terrestres, fluviais
e mesmo aéreos para atender às
populações das áreas que não
comportam instalações perma-
nentes. Mais de 250 municípios
recebem assistência financeira
da CVSF para instalação de ser-
viços de água e esgotos em suas
cidades.
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Desenvolvimento cultural —

Em convênio com 11 dioceses si-

tuadas na Bacia, a CVSF vem

promovendo trabalhos de natu-

reza educacional e assistencial

de grande expressão, inclusive a

divulgação de práticas relativas

à pequena agricultura e ao en-

sino técnico-profissional. Além

disso, ajuda financeiramente cêr-

ca de 30 ginásios, escolas-nor-

mais, patronatos-agrícolas e de

artesanato, e custeia a manuten-

cão de 18 escolas-primárias e um

grupo-escolar.

Desenvolvimento da 
'produção

— Através de 14 núcleos de pro-
dução, 9 postos de veterinária e

colônias agrícolas, a CVSF

atua visando ao fomento da pro-
dução vegetal e animal na re-

gião. Como agente financiador,

que facilita aos agricultores e

criadores a aquisição de mate-

riais e equipamentos, funciona a

Carteira de Revenda da CVSF. O

fomento da produção mineral

vem se fazendo através de dis-

creta ajuda da CVSF e algumas

emprêsas 
que exploram depósi-

tos minérais no Vale. Nada pôde
ser feito até agora no sentido de

fomentar a produção industrial.

— CONCLUSÃO

Muito falta, e sempre faltará,

para que se alcance completa e

efetivamente o 
"desideratum"

dos Constituintes de 46, de
"aproveitamento 

total das possi-

bilidades econômicas do rio São

Francisco e seus afluentes". O

Governo, e em particular a

CVSF, dispõe ainda de 5 anos

(dos 20 que lhe foram concedi-

dos na Constituição de 46), para
marchar na direção daquele al-

vo. Os programas qüinqüenais

parecem ter sido bem elaborados,

com senso realista e aprofundado

exame dos aspectos técnicos dos

problemas.

Obtenção de mais abundantes

recursos financeiros é e conti-

nuará a ser preocupação cons-

tante de todo administrador.

Mas verbas não são tudo: a for-

ma como elas se aplicam tam-

bém tem importância. Ora, as

atribuições impostas à CVSF são

por démais amplas e despropor-

cionadas aos recursos que lhe

são destinados. Os Programas

Qüinqüenais não têm sido apro-

vados com a antecedência sufi-

ciente para coordenar as ativi-

dades nêles previstas. A dinâmi-

ca legislativa que se observa no

País não tem sido de molde a

permitir rápidas readaptações às

novas condições que se apre-

sentam.

Como a CVSF não tem auto-

ridade sôbre as administrações

estaduais e municipais nem sôbre

os órgãos pertencentes aos diver-

sos Ministérios que operam na

região, tem faltado unidade de

comando, e os objetivos nem

sempre têm sido concordantes.

Pressões políticas de diversas

origens e atuando em diversos

escalões estabeleceram desconti-

nuidades na execução dos pro-

gramas da Comissão. Influências

políticas levaram muitas vêzes a

infringir o princípio da fidelida-

de aos programas traçados. E a

atualização das diretrizes e das

normas legais que condicionam
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os trabalhos da Comissão, se-

gundo os ensinamentos da expe-

riência, não tem sido feita com

a celeridade necessária.

Faz-se mister, portanto, um

maior entrosamento (como aliás

já vem sendo buscado) mediante

a atuação do Ministro Extraor-

dinário para a Coordenação dos

Organismos Regionais, das ativi-

dades dos órgãos federais entre

si e com os governos e órgãos

estaduais e municipais locais, no

sentido de alcançar uma melhor

comunhão de objetivos e coorde-

nação de esforços nas atividades

realizadas na Bacia do São

Francisco.

A idéia aventada em 1963 por

um deputado federal, de se criar

um Estado do São Francisco, de

área coincidente com a dessa

Bacia, como tentativa de atender

ao aspecto de unidade de direção

no trato do problema, não pare-

ce mereça guarida. Se, para re-

solver cada problema regional,

fôssemos recorrer à criação de

um Estado, o Brasil teria de ser

talhado e retalhado, não só no

espaço como também no tempo,

a cada nôvo aspecto pelo qual

passássemos a encarar a comple-

xa e mutável realidade nacional.

Além disso, não parece justo
nem suscetível de aceitação por

parte das Assembléias e das po-

pulações dos Estados a serem

mutilados para constituir o nô-

vo Estado (Assembléias e popu-

lações que, segundo o disposto

no Artigo 2 da Constituição Fe-

deral, teriam de aprovar a me-

dida para que pudesse ser exe-

cutada), privar os Estados de

parcelas dos respectivos territó-

rios que oferecem boas perspec-

tivas de um brilhante desenvol-

vimento futuro, para com elas

constituir-se um privilegiado

nôvo Estado. O que há a fazer é

corrigirem-se as falhas da estru-

tura administrativa vigente, me-

lhorar-lhe o funcionamento e o

entrosamento dos seus diversos

componentes. Cremos que o êxi-

to dessa orientação muito de-

penderá da existência de grande

dose de bom senso, espírito pú-

blico e patriotismo em todos

aquêles — legisladores, agentes

do Poder Executivo e adminis-

tradores — envolvidos na elabo-

ração e execução dos programas

de desenvolvimento econômico

do Vale do São Francisco, — "o

mais brasileiro dos rios", 
"o 

rio

da Unidade Nacional".
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O Oficial autor da alocução

que divulgamos, a seguir, é dos

mais eruditos da Marinha co-

irmã e dono de brilhantíssimo

enrriculum vitae, o qual trans-

crevemos em prosseguimento co-

mo homenagem desta revista a

seus méritos:

Eugênio Ferreira de Almeida

Cap. Mar-e-Guerra da Marinha Portuguêsa
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DADOS BIOGRÁFICOS DO
CAPITÃO-DE-MAR-E-GUERRA

EUGÊNIO FERREIRA DE
ALMEIDA

Chefe do Gabinete de Sua Exce-
lência o Sr. Ministro da Marinha

de Portugal

1. DADOS PESSOAIS

NOME — Eugênio Ferreira de
Almeida.

FILIAÇÃO — Manuel Pais de
Almeida e D. Virgínia Cândida
Ferreira de Almeida.

CASADO COM — D. Ermelin-
da Teixeira Gomes Ferreira dé
Almeida

DATA DO NASCIMENTO — 16
de julho de 1911

NATURALIDADE — Rio Tor-
to — Concelho de Gouveia —
Distrito da Guarda.

2. PROMOÇÕES

Aspirante de Marinha 1-10-
1929; Guarda-Marinha, 1-9-1932;
2.° tenente, 1-3-1934; 1.° tenen-
te, 1-3-1940; Capitão-tenente, 31-
3-1953; Capitão-de-fragata, 14-
10-1957; Capitão-de-mar-e-guer-
guerra, 1-7-1961.

3. COMANDOS E OUTROS CAR-
GOS DESEMPENHADOS

a. COMANDOS

Comandante da Canhoneira
Diu — Comandante do Navio-
Patrulha S. Vicente — Coman-
dante da Fragata Diogo Gomes.

b. — CARGOS NO MINISTÉ-
RIO DA MARINHA
(PRINCIPAIS)

Oficial de guarnição do
Aviso de 2.a classe Gonçaio Ve-
lho durante a l.a comissão do
navio em África, 1934 a 1936;

Oficial do Navio-Escola Sa-
gres na primeira viagem do na-
vio com cadetes, ao Rio de Ja-
neiro, 1936 - 1937;

Oficial da Missão Hidrográ-
fica das Ilhas Adjacentes, tendo
colaborado, com apoio no N.H.
Carvalho Araújo, no levanta-
mento hidrográfico do Arquipé-
lago da Madeira e Ilhas Selva-
gens (2 campanhas) 1937 e 1938;

Oficial da Missão Hidro-
gráfica de Angola, tendo colabo-
rado, com apoio na canhoneira
Beira (1 campanha) e no N.H.
Carvalho Araújo (3 campanhas),
no levantamento da costa entre
o Lobito e o Rio Cunene, bem
como nos trabalhos de astrono-
mia para determinação de coor-
denadas dos faróis da Ponta Al-
bina, Ponta Grossa, Quicombo,
Cabo das Três Pontas, Morro
Cambire, Cabeça da Cobra e Pon-
ta da Restinga do Lobito, 1939-
1940, 1941-1942;

Chefe da Secção de Cifra
do Estado-Maior Naval, 1943-
1944;

Vice-Presidente da Junta
Nacional da Marinha Mercante,
1944 a 1947;

Chefe do Sub-Registro NA-
TO do Estado-Maior Naval 1951
a 1952;

Comandando a Diogo Go-
mes quando esta constituiu com
a Nuno Tristão o GRUPO INDE-
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PENDENTE DE FRAGATAS, re-

alizou a viagem de instrução de

guarda-marinhas do curso 
"D.

Duarte de Almeida", escalando

Açores, diferentes portos da cos-

ta E dos E.U.A., Inglaterra,

Alemanha, Holanda, Bélgica e

França, 1958;

Chefe do Gabinete do Mi-

nistério da Marinha, 1963 a...

c. NO DEPARTAMENTO DA

DEFESA NACIONAL

Adjunto da 3.a Repartição

do Secretariado-Geral da Defesa

Nacional, 1959 a 1961.

d. NO MINISTÉRIO DO UL-

TRAMAR

Chefe do Gabinete do Go-

vêrno-Geral de Moçambique, 1947

a 1949;

Governador da Província do

Nia&sa (Moçambique) 1952 a

1955;

Governador 
do Distrito de

Moçambique 1955 a 1956;

Secretário Provincial de

Moçambique, 1961 a 1963;

Encarregado do Govêrno

Geral de Moçambique e, nessa

qualidade, Presidente do Conse-

lho do Govêrno e Presidente do

Conselho Legislativo da Provín-

cia, 1962 e 1963.

4. COMISSÕES QUE DESEM-

PENHOU EM ACUMULAÇÃO

a. ÂMBITO NACIONAL

Diversas, como Vice-Presi-

dente da Junta Nacional da Ma-

rinha Mercante, em ligação com

os Ministérios das Comunica-

ções, Obras Públicas e Corpora-

ções e Previdência Social;

Governador do Distrito do

Niassa, 1955;

Chefe da Missão de Moçam-

bique incumbida de estudar os

colonatos europeus de Angola,

1955;

Membro da Missão militar

a Moçambique chefiada pelo

Chefe do Estado-Maior General

das Forças Armadas, 1959;

Conferência no Instituto de

Altos Estudos Militares, ao Cur-

so Inter-Armas, subordinada ao

tema 
"MOÇAMBIQUE, 

PROVÍN-

CIA DE INDIGENATO", 1960;

Delegado do Govêrno junto

da Companhia de Moçambique,

1964 a...

Vogai do Conselho da Or-

dem do Infante D. Henrique

1965 a...

b. ÂMBITO INTERNACIONAL

Acompanhou o Governador-

Geral de Moçambique na visita

oficial a Madagascar, 1948;

Depois de um período pre-

paratório, com base em Gibral-

tar, comandou a Fragata Diogo

Gomes no exercício 
"DAWN

BREEZE II", em março de 1957,

em que participaram outras Ma-

rinhas NATO;

Freqüentou o 
"Tactical

Course" na JOINT ANTI-SUB-

MARINE SCHOOL LE LONDON-

DERRY, 1957;

Presidente da Delegação de

Portugal à II Conferência Inter-

Africana sôbre o Bem-Estar Ru-

ral, da C.C.T.A., realizada em

Tananarive (Madagascar) 1957;
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.— Membro da Delegação de
Portugal à 23.a Reunião da Co-
missão Militar da NATO, em Pa-
ris, chefiada pelo Chefe do Esta-
do-Maior da Força Aérea, 1959;

Membro da Delegação Por-
tuguêsa à Reunião Ministerial
do Conselho do Atlântico Norte,
chefiada pelos Ministros dos Ne-
gócios Estrangeiros e da Defesa
Nacional, 1959;

Consultor, para assuntos
navais e do Ultramar, do gene-
ral da Força Aérea, Albuquerçue
de Freitas, na Conferência por
este realizada no Colégio de De-
fesa NATO, 1959;

Membro da Delegação Por-
tuguêsa à Comissão Mista Luso-
Alemã, presidida pelo Almiran-
te Sousa Uva, 1960-1961;

Acompanhou o Ministro da
Defesa Nacional nas visitas ofi-
ciais à República Federal da Ale-
manha e à França, 1960;

Presidente da Delegação de
Portugal à reunião de Salisbury
com a Delegação da Federação
da Rodésia e Niassalândia, para
discussão de um novo "ACÔR-
DO DE TRABALHO" entre Mo-
çambique e a Ródésia do Sul
1961;

Acompanhou, em represen-
tação do Govêrno-Geral de Mo-
çambique, o Ministro do Ultra-
mar na sua visita oficial à parte
norte da Província, 1961;

Acompanhou, em represen-
tação do Govêrno-Geral de Mo-
çambique, o Ministro dos Nego-
cios Indígenas da Rodésia do Sul
na sua visita oficial ao colonato
do Limpopo, 1961;

Acompanhou o Ministro da
Marinha na sua visita oficial à
Espanha, 1964;

Acompanhou o Ministro da
Marinha na sua visita oficial ao
Brasil, 1965.

5. CONDECORAÇÕES

Medalha Militar de prata
de Serviços Distintos;

Medalha do Ultramar de
prata de Serviços Distintos;

Medalha de Mérito Militar
de 2.a classe;

Comendador da Ordem Mi-
litar de Avis;

Grande Oficial da Ordem
do Infante D. Henrique;

Medalha Militar de prata
de comportamento exemplar;

Cruz da Ordem de Mérito
da República Federal da Alemã-
nha;

Grande Oficial da Ordem
da Estrela Real da Grande Co-
more;

Cruz da Ordem de Mérito
Naval de Espanha de 3.a classe,
com distintivo branco;

—• Cruz da Ordem de Mérito
Naval de Espanha de l.a classe,
com distintivo branco;

Oficial da Ordem da Estrê-
la de Anjouan da França;

Oficial da Ordem da Legião
de Honra da França;

Medalha da Legião Portu-
guêsa, de dedicação;

Medalha de ouro de Socor-
ros a Náufragos, de filantropia e
caridade;

Medalha Naval Comemora-
tiva do V Centenário da Morte
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do Infante D. Henrique, de pra-
ta; '

Mérito Naval do Brasil, na
graduação de Oficial.

6. OUTRAS DISTINÇÕES

Sócio honorário da Associa-
ção de Futebol de Lourenço Mar-
quês 29-1-1949;

Sócio honário da Associa-
ção Desportiva de Pemba (Pôr-
to Amélia), 21-11-1954;

Museu Etnográfico em
Nampula com o nome "Coman-
dante Ferreira de Almeida" 1957

Presidente honorário do
Clube de Futebol "Os Belenen-
ses" de Lourenço Marques 23-1-
1962.

7. ESTUDOS E OUTROS TRA-
BALHOS PUBLICADOS

A previsão de marés pelométodo harmônico aproximado
(prêmio Almirante Augusto Osó-
rio) — Anais do Clube Militar
Naval, 1939;

O novo método de previsãode marés do Almirante Britâni-
co — Anais do Clube Militar
Naval, 1941;

Correntes marítimas —
Anais do Clube Militar Naval,
1942;

Onde é a foz do rio Chi-
ambela? — Boletim Geral das
Colônias, 1943;

Tabelas para o cálculo, a
bordo, das marés pelo MÉTODO
HARMÔNICO para os anos de
1943 a 1975 — Edição dos Anais
da Marinha, 1943;

A influência da idade do
navio de comércio na sua expio-
ração — Boletim da Junta Na-

cional da Marinha Mercante,
1945;

Sem bons marinheiros não
há boas marinhas — Boletim da
Junta Nacional da Marinha Mer-
cante, 1946;

A docagem do navio de co-
mércio como fator econômico —
Boletim da Junta Nacional da
Marinha Mercante, 1947;

Relatório do Govêrno da
província do Niassa e do distrito
de Moçambique — Edição da
Agência Geral do Ultramar 1957

Portugal, o mar e a mari-
nha mercante nacional — Bole-
tim da Junta Nacional da Mari-
nha Mercante 1964;

—Numerosas cartas e planos
hidrográficos, do Arquipélago da
Madeira, Ilhas Selvagens e Cos-
ta de Angola em cujo levanta-
mento comparticipou, 1937 a
1943.

Alocução proferida pelo CMG
Ferreira de Almeida na Emis-
sora Nacional de Radiodifusaão

em 12.V.65 — LISBOA
"A designação do dia 12 de

maio de 1965 para DIA DA MA-
RINHA, (-:-) feita pelo Ministro

(*) N. R. — O Dia da Marinha
em Portugal, não é uma data fi-
xa, porém variável, anualmente
escolhida pelo ministro da Ma-
rinha. A escolha recai sempre
num dia ligado a um evento sen-
sível à grande Nação Lusitana.
O do ano findo o foi em home-
nagem ao IV centenário de fun-
dação do Rio de Janeiro, uma
das obras consagradoras dos por-
tuguêses nossos avoengos.
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Almirante Fernando de Quinta-
nilha e Mendonça Dias, tem sig-
nrf içado:

a) que se enraíza em passado
distante;

b) que se confunde com as
rendidas homenagens pres-
tadas ao maravilhoso Rio
de Janeiro, neste ano de
tanto júbilo pelo 4.° cente-
nário da sua fundação;

e tem ainda significado:

c) que se projeta no futuro,
próximo e longínquo, de
Portugal, tanto quanto
constitui afirmação de pre-
sença da Marinha na vida
da Nação e afirmação de fé
nas virtudes da Raça, a
qual teve gênio para criar
o portentoso Brasil e, ainda
hoje com a mesma indo-
mável coragem, perante a
hostilidade de um mundo
quantas vezes agressivo,
na sua desorientação, con-
tinua a mostrar-se capaz
de defender intransigente-
mente, embora sujeitando-
se aos maiores sacrifícios,
os altos valores morais e
espirituais em que se es-
cuda a nossa civilização,
contra a anarquia, o caos,
a barbárie, enfim.

Foi o Infante D. Henrique um
dos raros homens que influen-
ciaram os destinos da Humani-
dade — julgo que disso a nin-
guém devem restar dúvidas.

Debruçado sobre o vasto ocea-
no, no promontório de SAGRES,
rodeado por homens de ciência
e por navegadores da mais rija
tempera, a todos doutrinou a
mesma fé, com a mesma férrea
vontade.

Tirando partido da vocação
marítima dos portugueses, im-
pulsionou-os com força irresistí-
vel, levando-os a sulcar os mares
distantes e a descobrir terras
desconhecidas, rasgando novos
horizontes para as relações en-
tre os homens e facilitando o
avanço da ciência e da tecnolo-
gia.

O contato entre povos remotos,
que até então praticamente se
ignoravam, as trocas de toda a
natureza que entre si esses povos
passaram a realizar, a miscige-
nação que com o seu exemplo os
portugueses tanto encorajaram
e que constitui o mais decisivo
argumento para a identificação
do homem com o seu semelhan-
te, independentemente do grau
de civilização ou da côr da pele,
são valores que Portugal insere-
veu no rol do seu patrimônio e
de que tanto se ufana.

Com a sua chegada à índia,
em 20 de maio de 1498, matéria-
lizou Vasco da Gama o primeiro
grande passo da expansão oci-
dental no mundo .

A feliz descoberta da Terra de
Vera Cruz por Pedro Álvares Ca-
bral, em 22 de abril de 1500,
quando, na idéia de dobrar foi-
gadamente o extremo meridio-
nal da África a caminho da ín-
dia, a sua Armada prolongou a
navegação para sudoeste, veio
comprovar brilhantemente a ra-
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zão do genial D. João II, que, ao

celebrar com os Reis Católicos o

Tratado de Tordesilhas, assegu-

rou a presença lusitana na cria-

ção da alma brasileira, inpreg-

nando-a do luso-tropicalismo

que, muito naturalmente, nos

obriga à constituição de socieda-

des multilaterais, numa propen-
são histórica de concretização

da idéia da igualdade dos ho-

mens, característica essa que to-

dos poderão verificar, com maior

evidência, é certo, nas províncias

portuguêsas ultramarinas.

O convite expressamente feito

pelo Minstro da Marinha Brasi-

leira ao Ministro da Marinha

Portuguêsa, para que nos fizésse-

mos representar na Revista Na-

vai integrada nos festejos do IV

Centenário da Fundação da Ci-

dade do Rio de Janeiro, a reali-

zar na Baía da Guanabara em

11 de junho próximo 
— data em

que será comemorado o primei-
ro centenário da Batalha Naval

de Riachuelo, na qual o almi-

rante Barroso, 
português de nas-

cimento, destroçou a esquadra

paraguaia — envolve, estou cer-

to, para além dos sentimentos

que indissolüvelmente unem as

duas nações irmãs, o louvável

desejo de fazer comparticipar

nas solenes comemorações mari-

nheiros do mesmo Portugal que,
após a descoberta da Terra de

Vera Cruz, logo em maio de 1501

enviou uma expedição, a desço-

brir a maior parte da costa ori-

ental do Brasil, incluindo a baía

do Rio de Janeiro, onde em 1565

Estácio de Sá desembarcaria no

sopé do conspícuo Pão de Açú-

car, para ali lançar os funda-

mentos de uma das mais belas

cidades de todo o universo.

As cruzes de Cristo que as ve-

Ias da nossa SAGRES ostentam,

lá estarão, na Revista da Gua-

nabara, a recordar os portuguê-

ses que efetuaram o descobri-

mento da costa brasileira, a re-

cordar os marinheiros que par-

ticiparam na fundação dessa ci-

dade sem par, batizada em ho-

menagem a El-Rei D. Sebastião,

e a recordar, ainda, os dois glo-

riosos oficiais da Armada, Gago

Coutinho e Sacadura Cabral,

que em 1922 ligaram pelo ar

Lisboa ao Rio de Janeiro, reali-

zando cometimento de que tanto

se orgulham, fraternalmente,

brasileiros e portuguêses, o qual

bem emparceira com as mais

destacadas proezas dos grandes

da era das descobertas.

Com que desvanecimento o ve-

lho Portugal contempla o pro-

gressivo Brasil, vendo-o mirar-se

na grande urbe que é hoje a for-

mosíssima cidade do Rio de Ja-

neiro!

Estácio de Sá morreu a com-

bater pelo Rio e os cariocas, sem-

pre presente o exemplo do herói

de há 400 anos, amam vigorosa-

mente a sua linda cidade, entre-

gam-lhe tôdas as suas energias,

dedicam-lhe apaixonadamente as

suas vidas.

Portugal, responsável pela fun-

dação de uma das maiores e

mais prometedoras nações do

mundo, orgulha-se e enternece-

se com os grandes êxitos do

Brasil.

Das responsabilidades da Ma-

rinha na vida da Nação Portu-
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guêsa pode aquilatar-se quando
se considera:

a) a distribuição geográfica
das diferentes parcelas do
território;

b) o valor do mar no processo
de crescimento econômico
do espaço português;

c) a natureza das tarefas es-
pecíficas que à Marinha
competem no âmbito da de-
fesa nacional.

Espalhadas pelo globo, como
que constituindo um extenso ar-
quipélago, as diferentes parcelas
do território encontram no mar:

a) Uma inesgotável fonte de
riquezas;

b) Um firme apoio na estrea-
juda indispensável a um
mais rápido desenvolvimen-
to;

c) A soldadura que as liga e
que oferece a possibilidade
de defesa, conjunta, da in-
tegridade do território, da
segurança das respectivas
populações e dos seus in-

terêsses.

A pesca, com valor de desta-
cada grandeza na nossa vida eco-
nômica, deu à Metrópole, por
exemplo, em 1963, rendimento
calculado em cerca de 1.660.000
contos, correspondentes a umas
364.000 toneladas de pescado.

Por outro lado, é pelo mar que
se realiza a quase totalidade das

trocas entre as diferentes parce-
las do nosso território, tendo êle,
assim, também sob tal aspecto,
importância que se torna desne-
cessário encarecer.

Entretanto, seria imperdoável
que eu, neste DIA DA MARINHA
e ao referir o transporte maríti-
mo, não lembrasse que à mari-
nha mercante nacional se deve
o transporte das nossas tropas,
e de tudo o mais indispensável
ao seu conveniente apoio logísti-
co, entre a Metrópole e as Pro-
víncias Ultramarinas onde nos
foi imposta uma guerra traiçoei-
ra, para com toda a justiça se
reconhecer que sem o seu con-
curso não teria sido possível fa-
zer-se frente, com prontidão, às
dificuldades que nos foram cria-
das e resistir-se assim à hostili-
dade de uma errada opinião pú-
blica mundial, que se mostrou
disposta a condenar-nos sem nos
ouvir, aceitando como boas fal-
sas e torpes acusações dos nos-
sos insidiosos inimigos.

A comparticipação na guerra
subversiva decorrente em algu-
mas Províncias do Ultramar
Português, impõe à Armada Na-
cional missões de grave respon-
sabilidade, para o desempenho
das quais dispõe ela, geralmente,
de meios assaz exíguos.

A fiscalização de litorais ex-
tremamente desenvolvidos
e de recursos de água, por
vezes muito extensos e, em
certos casos, servindo os
rios de fronteira;

A proteção às comunica-
ções marítimas costeiras e
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às fluviais, com vista à sua

segurança;

A 
proteção dos transportes

de tropas;

A realização do transporte

de pequenas unidades de

outros ramos das Forças

Armadas, 
por via marítima

ou fluvial, e o seu reabas-

tecimento;

A cooperação com o Exér-

cito e com a Fôrça Aérea,

em operações conjuntas;

A ocupação de certas áreas

no litoral ou em ilhas, com

acesso difícil para fôrça?

terrestres.

são responsabilidades confiadas
à Marinha e que esta se orgulha
de assumir, na defesa dos mais
caros valores 

que a Pátria sim-
boliza.

Além dessas, cabem ainda à

Armada outras tarefas, quer re-

lacionadas com a proteção con-

tra ações inimigas das nossas

marinhas de comércio e de pes-
ca, em geral, quer emergentes

de compromissos assumidos com

aliados e que em eventual guer-
ra nos obrigarão.

Aos que tiveram a bondade de

me ouvir, desejo expressar o

meu agradecimento pela simpa-

tia que a MARINHA porventura
lhes merece a assegurar-lhes

que, com os olhos postos nas

suas tradições, ela saberá conti-

nuar a honrar a Pátria.

Entretanto, com a profunda
convicção de que o desenvolvi-

mento de tôdas as atividades li-

gadas ao mar é o caminho para
a conquista da prosperidade e

do bem-estar do nosso povo, eu

saúdo especialmente, neste DIA

DA MARINHA, todos os que na

nossa terra vivem ligados ao mar

ou se interessam pelas coisas do

mar, incluindo, evidencialmente,

os que constituem a garbosa ma-

rinha de recreio, cujo desenvol-

vimento será sintoma de nos en-

contrarmos no rumo certo".

íS



1

¦!/ 
Y __  

¦ 
 

Volta Redonda nao 
para 

de crescer 
j,

WSL-XEt
- M/ *TwiMBirafflNh^

mm
1# . fifl jRBMHBiaHBBk. 

¦ 
P,jr J

' -
;•> J? ^ '" . ,

¦

"'¦ --' §i| \;'-" .t., ' - ' • -• j. . < 1

**.'* 
,"¦ '/' 

v *• , '' >%Jr& ' ' 
I ' ' *% *1^' J " " «?/• •• '*-

. 
: 

s • •,. .. /•- v. . • •'.' -• ,. •• ¦¦•¦¦¦ V ¦ ¦;¦ • - :. y-'\ ¦¦¦'¦> > • • "" ' 
«2'- " ' ¦ " ' -1

>.: : 

'¦¦¦'>-.^v

: . ¦„¦¦ o-/- : i-V'-1
;:V.'": :

\ ¦" ¦.••:•¦¦ • 
'¦'¦¦ -V^ 

. ' "

| VOLTA REDOWOA • PROOUCAO Em 1 OOOt
Com o Piano Com o Piano HHMK|£ %?{ < "'i

I inidol Aiuii intarmodiino —. . .—: JSamiE3S& -;' ¦ # t; • rIflliniWMMBMiM
^¦1 (on oiocucto) Ul" M

^^3soo |||M||[fl«t 
<

^^2 340

jgg (400 ¦HMrew.
Hmmm ^^200 nRSMgn^ ¦¦•«MgBM

2/0  
1947 1965 <967 1971 1975 V . .

Noite e dia, construindo em aço o futuro do Brasil

A Companhia Siderúrgica Nacional íaz 25 anos. 1966 é o Ano
do seu Jubileu de Prata. E continua crescendo. Expandindo seu com-
plexo siderúrgico, de que Volta Redonda é simbolo. Aumentando a
produção da grande usina, a maior da América Latina. Renovando o
seu equipamento. Aperfeiçoando o seu "Know-how". Construindo em
aço o futuro do Brasil. Porque o futuro é brasileiro (que outro pais
poderia apresentar com orgulho um pioneiro de apenas 25 anos?).

Ao completar o Jubileu de Prata, a Companhia Siderúrgica Na-
cíonal não vai parar para comemorar. Nem terá tempo de olnar para
trás. O horizonte à sua frente é por demais fascinante para isso. E o
progresso tem pressa. Mas em cada lar da Cidade do Aço - surgida
como por milagre de um solo que o operário brasileiro fecundou - mãos
calosas erguerão um brinde ao jovem gigante que é de todos nós.

2E

VOLTA REDONDA 66:
AÇO EM JUBILEU

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

VOLTA REDONDA ¦ PRODUCAO Em 1 OOOt
Com o PUno Com o Piano D

Inidal Atual Intsrmadiario —, . .—, .
(amaxacucao) " ,ase 2

^^^3 500

^^2 340
1 400

^^200
270
1947 1965 1967 1971 1975



SEGURANÇA DA

NAVEGAÇÃO

Alberto de Oliveira Torres

Capitão-Tenente

O oceano sempre exerceu uma

fascinação histórica, levando as

grandes civilizações a sustentar

e abalar o seu prestígio no raar.

Os Estados interiores se preo-

cupam em desenvolver uma po-

lítica marítima, procurando a

garantia dos 
"vizinhos" 

que pos-

suem litoral, ou mesmo usando

da fôrça para, conseguindo uma

pequena faixa de mar, assegurar

a sua expansão comercial.

Por êsse motivo, expansão co-

mercial e conseqüente desenvol-

vimento, é que tantos povos lu-

taram, lutam e lutarão para

conseguir uma saída direta e se-

gura para a natural, grande, fã-

cil e econômica via de comunica-

ção, que é o mar.

E, se essa constante preocupa-

ção aflige àqueles Estados inte-

riores, não menos deixa de atin-

gir as nações litorâneas que têm,

por isso, maiores obrigações, pois

gozam de privilégios que devem

defender diretamente.

Modernamente, com o que se

convencionou chamar de proble-

mas universais da alimentação,

as vistas de todos se encontram

voltadas para o aproveitamento

das reservas encontradas nas

amplas áreas marítimas, que co-

brem 78% da superfície da Ter-

ra. Assim, a conquista do mar

tornou-fee, além de uma exigên-

cia do transporte marítimo, um

desafio para a sobrevivência da

humanidade.

Dentro dêsse quadro, o Brasil,

com seus 8 000 Km de costa e

uma rêde de rios navegáveis que

ultrapassa 30 000 Km, caracteri-

za-se por ser uma nação maríti-

ma, estando por conseguinte,

obrigado a concentrar seus es-

forços em planejar, desenvolver

e assegurar seu comércio marí-

timo.

Cabe aqui apresentar, como

referência, a tonelagem de algu-

mas nações que cuidam de suas

frotas mercantes, tais como: Es-

tados Unidos e Grã-Bretanha

com cêrca de 21,5 milhões de to-

neladas; Japão com 12 milhões

e a Rússia que começou recente-
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mente seu desenvolvimento ma-

rítimo e que já atingiu mais. de

8 milhões. A Argentina com 2,2

milhões de toneladas excede o

Brasil que apenas possui 1,25

milhões.

Nesta luta diária que deve a

Nação desenvolver para ampliar

o seu comércio marítimo, junta-
mente com outras medidas ur-

gentes e necessárias que não ca-

bem aqui mencionar, a Marinha

de Guerra tem parcela de res-

ponsabilidade. Lembremo-nos

que existimos para garantir o

comércio marítimo; sem êle po-
demos encostar nossos navios,

pois perdem a razão de ser.

Compete à Marinha garantir
a Segurança da Navegação, pro-

porcionando ao tráfego maríti-

mo uma proteção eficaz contra

os perigos, naturais ou artificiais,

porventura existentes. E grande

parte desta Segurança está con-

dicionada à Sinalização Náutica

de nossas hidrovias.

Atualmente os navios apresen-

tam-se com calados formidáveis,

desafiando com seu porte as res-

trições impostas pela natureza,

nos canais e portos, e obrigando

ao homem, que os idealizou, a

enfrentar e sanar essas restri-

ções.

Em 1962 o SS Manhattan, pe-
troleiro de 248 metros de compri-

mento, 40 de bôca e 15 de cala-

do, entrou, com suas 106.000 to-

neladas, na barra do Rio de Ja-

neiro, por um canal prèviamen-

te varrido para êsse fim, e obri-

gou o estabelecimento de um si-

nal luminoso na Ilha ida Boa

Viagem, para demarcar o canal

e garantir a navegação naquele

trecho.

A situação geral nos portos
brasileiros é esta: um número

sempre maior de navios sempre

maiores, necessitando acesso se-

guro para o transporte da produ-

ção que aumenta.

E nêsse desafio da natureza,

que por vêzes impede o fácil aces-

so, estamos travando uma luta

que precisamos vencer.

Possui o Balizamento de nossa

costa, 202 Faróis, 192 Faroletes,

471 Bóias (entre luminosas e cé-

gas), 9 Radiofaróis e 48 Balizas,

num total de 926 sinais, deven-

do, até o presente e consideran-

do as necessidade já reclamadas,

aumentar de 14 Faróis, 39 Faro-

letes, 52 Bóias, 6 Radiofaróis e

28 Balizas, num total de 139 si-

nais, a fim de garantir um segu-

ro sistema de balizamento nos

portos e canais navegáveis..

Essas quantidades, 926 sinais

existentes e 139 sinais a serem

estabelecidos, não atendem às

necessidades do nosso litoral,

que, infelizmente, ainda é consi-

derado mal balizado, e, muito

menos, às nossas hidrovias inte-

riores, até o presente sem o apro-

veitamento integral.

A par das necessidades de me-

lhor sinalização, a manutenção

dos sinais já existentes e o esta-

belecimento dos necessários é

muito deficiente.

Uma simples vista na relação

de Avisos Temporários Rádio em

vigor, publicada quinzenalmente
nos Folhetos de Avisos aos Nave-

gantes, nos mostra um grande
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SS MANHATAN entrando na Baía de Guanabara.

número de sinais apagados, re-

tirados ou desaparecidos, que as-

sim permanecem por muitos

anos, como exemplificado no

quadro abaixo:

N.° de sinais

Ano irregulares

1960 1

1961 3

1962 5

1963 19

1964 22

1965 (até novembro) 73

Dentre essas irregularidades,

citaremos algumas que muito

prejuízo têm causado ao tráfego

marítimo.

Assim, o canal de acesso à

Madre de Deus, freqüentado por

navios petroleiros, está, desde

inícios de 1964, com quatro faro-

letes destruídos e substituídos

por bóias de luz, que não garan-

tem, como aquêles, a segura si-

nalização do canal, além de dois

faroletes apagados desde 1961.

O rio São Francisco do Norte,

natural via de acesso para o in-

terior, está pràticamente sem

balizamento há 3 anos, com 6 de

suas 11 bóias retiradas ou fora

de posição.

O pôrto de Paranaguá, que foi

freqüentado no ano de 1963 por

623 navios de longo curso e 173

de cabotagem, perfazendo, no

mesmo ano, um total de impor-

tação e exportação de 1.047.551

toneladas, vem dando motivo a

que as Companhias de Navega-

ção enviem uma série de infin-

dáveis reclamos para melhor ma-



50 revista marítima brasileira

nutenção do balizamento, pois
está, presentemente, com 5 si-
nais irregulares, e os postes de
alinhamento, importantíssimos
para a navegação nos canais de
acesso, não mais atendem à fi-
nalidade por falta de manuten-
ção das estruturas.

Pior quadro nos apresenta o
balizamento a ser estabelecido
por ser julgado necessário à na-
vegação.

A inexistência de navios-faro-
leiros, imprescindíveis para aten-
der à manutenção do baliza-
mento, muito mais prejudica a
construção ou estabelecimento
de novos sinais.

Como exemplo inicial, citamos
a construção do Farolete Recife
de Porto Seguro que, aprovada,
em 1944, até o presente ano não
foi executada. Recentemente ao
ser reestudado o assunto, con-
cluiu-se que a sua construção não
mais seria necessária, tendo em
vista a queda do movimento de
navios, chegando mesmo a não
mais existir.

Os portos de Macau e Areia
Branca, fontes.de escoamento de
sal, estão necessitando de novos
sinais luminosos para o acesso
das embarcações que atualmente
só é feito à luz do dia. Tais si-
nais foram aprovados em 1963 e
ainda não têm suas construções
iniciadas.

Foram aprovados (1963 e 1965)
os estabelecimentos de 5 radio-
faróis na costa Norte e Nordeste,
desprovida, até então, em cerca
de 1000 milhas, desses utilíssi-
mos auxílios-rádio, e de antemão
já se reconhecem as enormes di-

ficuldades para seus estabeleci-
mentos por falta de material e
verba.

O quadro abaixo servirá para
mostrar a demora de estabeleci-
mento dos balizamentos, para os
portos, canais e hidrovias mais
necessitados, sabendo-se que ne-
nhum dos sinais foram ainda
construídos:
Ano Faróis Fartes. Bóias Balisas Radio.s .
1936 1
1938 1 1
1944 1
1947 1
1950 3
1951 6 3
1952 2
1953 2
1955 1 10 7
1956 2
1957 1
1959 11
1960 3 2
1961 3
1962 2 10 5 4
1963 4 4 6 13 3
1964 2 11 4
1965 3 3

Concluímos, então, que a exe-
cução e a manutenção do baliza-
mento está deficiente, prejudi-
cando à Segurança da Navegação,
e contribuindo no impedimento
do crescimento, já tão moroso, de
nossa Frota Mercante.

As cartas e publicações de na-
vegação sempre receberam espe-
ciai atenção e, graças ao mate-
rial existente sempre atualizado
com o progresso da hidrografia e
oceanografia, além de contar com
3 grandes navios, "Sirius", "Ca-
nopus", "Almirante Saldanha", e
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3 menores, 
"Argus", "Orion" 

e
"Taurus", 

a produção é excelente

e considerada das melhores, bas-

tando saber o bom conceito inter-

nacional de que goza o Brasil

nêsse setor, possuindo, inclusive,

um dos seus hidrógrafos como

Diretor do Bureau Hidrográfico

Internacional.

Mas de pouco adiantam essas

cartas náuticas se os balizamen-

tos nelas representados estiverem

inoperantes ou não existirem

para servirem de pontos de refe-

rências ou apoio. E, pior que
isso, estamos trabalhando pela
metade, num total descaso ao

arremate, tão importante, de

nossa obra.

A desproporção é grande; pos-

suimos 6 bons navios para le-

vantamento do litoral, e ne-

nhum para concluir ou manter

êsse serviço.

A grandeza de nossa costa ne-

cessita de navios que a percoi'-

ram permanentemente para as-

sistí-la em suas necessidades.

É grande o contra-senso em

deixarmos, nós da Marinha, o

transporte de ampôlas de aceti-

leno, aparelhos de luz, lanternas,

amarras, poitas, bóias, material

de construção e manutenção, en-

sg >»> , 1
• 

- - I
"

' ¦ .... .. ,,

. I LB A 5 fMNDS
• ¦ - ¦ ' 

, -

~ ,w> -JtT i--** -a-,.

(*)A hierarquia dos transportes é baseada na correção 1, 3, 9 e 15 para os custos

dos transportes hidroviário, ferroviário, rodoviário e aeroviário

Um perfeito balizamento na área do recife 
"Manoel 

Luiz", na costa do Maranhão,

poderia evitar a existência deste quadro.
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tregues ab transporte rodoviário

ou na dependência do transpor-

te marítimo comercial. No pri-

meiro caso, estamos quebrando

a hierarquia dos transportes

(*), quando devemos ser os pri-

meiros a defendê-la; no segundo,

estamos entregando nossa res-

ponsabilidade àquêles de quem

somos responsáveis.

A execução ou manutenção do

balizamento está afeta ao Cen-

tro de Sinalização Náutica e Re-

paras 
"Almirante 

Moraes Rêgo",

(CAMR) recentemente criado, e

subordinado à Diretoria de Hi-

drografia e Navegação (DHN)

que, através o seu Departamento

de Hidrografia e Divisão de Se-

gurança da Navegação, estuda e

determina o estabelecimento dos

sinais.

Aquela Diretoria, estão subor-

dinados os Serviços Distritais de

Sinalização Náutica (SSN), as-

sim como os Balizamentos das

Capitanias dos Portos, Delega-

cias e Agências.

São êsses Serviços Distritais e

Balizamentos locais os responsá-

veis diretos pela execução dos

serviços de manutenção e esta-

belecimento dos sinais sob suas

responsabilidades e devem, por-

tanto, estarem aparelhados com

material flutuante e sobressalen-

tes necessários ao bom desempe-

nho de suas funções.

Poderíamos, então, solucionar

as deficiências, baseando o Ser-

viço de Sinalização Náutica no

seguinte esquema:

1)—o Centro de Sinalização

Náutica e Reparos 
"Al-

mirante Moraes Rêgo"

dirige o Serviço dentro de

suas atribuições, distri-

buíndo-o aos Serviços Dis-

tritais de Sinalização

Náutica;

2) — Os Serviços Distritais de

Sinalização Náutica su-

pervisionam e assistem os

Balizamentos das Capi-

tanias dos Portos, Dele-

gacias e Agências, da área

sob sua jurisdição.

Para que semelhante esquema

possa ser atendido com eficiên-

cia são necessários os seguintes

meios:

1) —Dois navios-faroleiros,

com séde no CAMR, para

atender a distribuição de

material entre o Centro

e os Serviços Distritais,

para o Sul e para o Nor-

te, bem como executar

os serviços maiores de

manutenção e estabeleci-

mento dos balizamentos.

2) — Seis Serviços Distritais de

Sinalização Náutica, com

séde em Belém, Recife,

Salvador, Rio de Janeiro,

Rio Grande e Ladário, do-

tados de viaturas e navios-

balizadores, para atender

à distribuição de mate-

rial aos Balizamentos das

Capitanias dos Portos,

Delegacias e Agências,

bem como executar, de

uma maneira geral, os

serviços de manutenção e

estabelecimento dos bali-
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zamentos sob sua júris-

dição.

3) — Embarcações miúdas pa-

ra os serviços dos Bali-

zamentos das Capitanias

dos Portos, Delegacias e

Agências.

4) — Quatro fábricas de gas

acetileno para atender o

abastecimento de carga

para os balizamentos

(Belém, Recife, Rio e Rio

Grande).

Comparando-se os meios ne-

cessários apresentados nos 4

itens acima, com os de que se

dispõe atualmente, verificamos

não ser tão grande assim o tra-

balho 
que se nos impõe realizar,

face à sua utilidade, sendo ne-

cessários 2 navios faroleiros, 1

fábrica de acetileno (Rio Gran-

de), além da criação de 2 Servi-

ços Distritais de Sinalização

Náutica, (Salvador e Rio Gran-

de), como obras de maior monta.

O pessoal necessário a êsse

serviço seria aproveitado dos já
existentes Oficiais e Praças es-

pecializados em Hidrografia e

Navegação (HN), mediante um

pequeno estágio dêstes últimos

nas oficinas do Centro de Sina-

lização Náutica e Reparos 
"Al-

mirante Moraes Rêgo", além de

uma maior amplitude do currí-

culo de Sinalização Náutica, no

respectivo curso de especializa-

ção de Hidrografia e Navegação.

Não nos parece lógico a cria-

ção de mais um quadro, de Sina-

lização Náutica, pois estaríamos

aumentando sem razão de ser, os

problemas já existentes relativos

ao Pessoal da MB.

Nada mais lógico que lotar os

Serviços Distritais, Balizamentos

de Capitanias, navios-faroleiros

e balizadores, com homens já es-

pecializados em Hidrografia e

Navegação, capazes de atender

às inúmeras situações existentes

na Sinalização Náutica que se

assemelham àquelas dos levan-

tamentos hidrográficos para as

quais estão preparados.

A verba para a manutenção e

execução do balizamento é prove-

niente do Imposto de Faróis e de

Verba Orçamentária, devendo ser

revista no que concerne ao Im-

posto de Faróis.

Recebemos a arrecadação da-

quele Imposto que é reajustado

mensalmente, com base na valo-

rização e desvalorização da moe-

ida nacional, tendo sido fixado

recentemente em Cr$ 80.531.

Não nos parece, entretanto,

que somente os navios estrangei-

ros devem pagar tal importân-

cia, e sim deve ser estendida aos

demais navios nacionais particu-

lares, por serem também usuá-

rios dos balizamentos. Além

disso, a arrecadação total deve

ser destinada integralmente pa-

ra a Sinalização Náutica, que a

utilizará para o seu fim especí-

fico, devendo, inclusive, sua arre-

cadação estar afeta à Marinha,

através as Capitanias dos Portos.

Considerando-se, por exemplo,

que em 1966 haja um movimen-

to de navios estrangeiros igual

ao de 1964, nos portos do Rio de

Janeiro e Santos, isto é, 4.102

navios (1.930 no Rio de Janeiro
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e 2,172 em Santos), com o valor
atual do Imposto de Faróis, a
Diretoria de Hidrografia e Nave-
gação deverá receber Cr$
330.338.162 para manter e exe-
cutar o balizamento naquele
ano; somente navios estrangei-
ros.

Cabe lembrar que o custo mé-
dio da construção de um farol é
de cerca de Cr$ 12 000 000 (1
milhão para construção e 5 mil
dólares para o aparelho de luz).

.K •*¦

Procuramos registrar, de ma-
neira sucinta, a situação real
existente quanto à Segurança
da Navegação nas nossas hidro-

vias, sugerindo algumas provi-dências elementares.
Precisamos executá-las paranos prepararmos e favorecermos

o urgente desenvolvimento de
nosso comércio marítimo, abran-
gendo a segurança dos transpor-
tes marítimo litorâneo, fluvial e
lacustre, além dos terminais de
aterragem dos pesqueiros que,como nos rios, por suas caracte-
rísticas peculiares, necessitam de
balizamento próprio e de carac-
terísticas particulares.

A Marinha não pode se omitir
desta sua enorme e primeira res-
ponsabilidade de garantir o co-
mércio marítimo interno e ex-
terno na vasta área hidroviária
brasileira.

»»*c-:c<



UM CAPÍTULO DA HISTÓRIA
CARIOCA

O LOCAL DO DESEMBARQUE DE
VILLEGAGNON

A. Teixeira Filho

O episódio da França Antárti-
ca, um dos principais aconteci-
mentos históricos da Guanabara
no Século XVI, está estreita-
mente ligado à fundação da Ci-
dade de São Sebastião do Rio de
Janeiro, pelo Capitão-Mor Está-
cio de Sá, a Io de março de 1565,
considerando-se o papel desem-
penhado por Villegagnon e seus
companheiros na colonização da
terra carioca.

^ O estabelecimento de uma co-
lônia francesa no Rio de Janeiro
levou o Reino de Portugal a to-
mar as providências sugeridas
por Cristóvão Jacques Tome de
Sousa, Manoel da Nóbrega, José
de Anchieta e Mem de Sá, no
sentido de que a Corte Portuguê-
sa estabelecesse uma cidade às
margens da Guanabara, assegu-
rando, dessa forma, o domínio
português nestas terras, assídu-
amente freqüentadas por aven-
tureirps e traficantes de várias
nacionalidades.

Até hoje, decorridos mais de
quatrocentos anos do estabeleci-
mento da França Antártica, no
Rio de Janeiro, por Villegagnon,
diversos fatos ocorridos durante
a permanência dos franceses na
Guanabara, não foram, ainda,
aclarados. No campo da pesqui-
sa, pela amplitude do estado, de-
talhes de grande importância fi-
caram obscurecidos, quando nê-
les podemos encontrar pontos de
ligação histórica poucas vezes
abordados em nossos dias.

Sobre o local do desembarque
de Villegagnon e seus compa-
nheiros, logo após a chegada da
expedição francesa à baía da
Guanabara, a 10 de novembro de
1555 — um desses pontos ainda
obscuros — muito há o que dizer.

Nos compêndios sobre a histó-
ria carioca, quase sempre é cita-
da a Ilha de Ratier, atual Ilha
da Laje, como o local do desem-
barque dos franceses, onde te-
riam permanecido durante dois
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meses, aloj ando-se, em seguida,
na ilha de Serigipe, atual ilha de
Villegagnon. Tal versão, — ba-
seada nas declarações de Jean
de Léry, o missionário calvinista
francês, que esteve no Rio de Ja-
neiro, no período de 10 de março
de 1557 a 4 de janeiro de 1558,
ou nas citações daqueles que to-
maram o seu depoimento, nesse
sentido, como fonte de referèn-
cia histórica, — além de absur-
da, pois a ilha de Ratier não se
prestava a esses tipos de desem-
barque, e, muito menos, a per-
manência mais demorada, con-
traria as declarações de Villega-
gnon, Thevet e do piloto Nicolas
Barre, no desenrolar dos aconte-
cimentos de 1555, quando do es-

tabelecimento da França Antár-
tica.

A ilha da Laje, de pequenas
dimensões e difícil acesso, é um
rochedo batido e lavado pelo
mar, sem água potável e sem ve-
getação, despido de quaisquer
recursos naturais de sobrevivên-
cia humana. Na sua parte eleva-
da, uma pequena calota, está
situada a atual fortaleza da La-
je. Ali também foi instalado um
farol de advertência aos nave-
gantes.

Em diversas narrativas dos
antigos navegadores, encontra-
mos referências ao rochedo, e
conselhos aos navegantes para se
afastarem do local, porque as
correntes marítimas poderiam

í r,t/\-
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Detalhe da CARTA FACTÍCIA (Fig. 1), onde aparecem, assinalados pelas âncoras,
mo os pontos de desembarque dos franceses.
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arrastar os barcos, levando-os ao

naufrágio, o que estabelece uma

condição de perigo, nunca supe-

rada.

Augusto Fausto de Souza, na

obra A Baía do Rio de Janeiro,

Sua História e Descrição de Suas

Riquezas, publicada na 
"Revista

do Instituto Histórico e Geográ-

fico Brasileiro", tomo 44, segun-

da parte, 1881 — assim descreve

a ilha:

"Laje — Rochedo de 100

metros de comprido sôbre 60

de largo, colocado na entrada

da barra, dividindo o canal em

duas seções desiguais. Nela

existe a fortaleza começada

em 1713 pelo Governador

Francisco de Távora e con-

cluída pelo Marquês de La-

vradio, montando, atualmente,

28 canhões. O acesso a ela é

quase sempre muito difícil,

pela forte arrebentação das

vagas; e por vêzes a sorte da

guarnição tem-se tornado cri-

tica, pelo ataque violento das

ondas,, que chegam a desmon-

tar a grossa artilharia, e pela
falta de recursos, por não po-

derem atracar os escaleres du-

rante muitos dias."

Jean de Léry somente através

de informações de terceiros pôde
narrar a chegada dos franceses

à. baía de Guanabara. Transcor-

ridos um ano e quatro meses

após o desembarque da expedi-

ção, é que o missionário calvi-

nista chegou ao Rio de Janeiro,

com Bois le Comte, sobrinho de

Villegagnon.

Na obra Histoire d'un voyage

fait en la terre du Brésil, editada

em La Rochelle, em 1578, Léry

assim se refere ao desembarque

de Villegagnon.

"Aí 
aportando, desembarcou

e tratou imediatamente de

alojar-se em um rochedo na

embocadura de um braço de

mar ou rio de água salgada

que os indígenas chamavam

Guanabara..."

E, logo depois:

"Pouco 
adiante, na subida

do rio, há um rochedo raso, de

100 a 120 passos de circunfe-

rência, ao qual denominamos

Ratier. À sua chegada, Ville-

gagnon, depois de desembar-

car alfaias e artilharia, pen-
sou nêle fortificar-se, mas a

maré o expulsou dali". (Via-

gem à Terra do Brasil. Tradu-

ção portuguêsa de Sérgio Mil-

liet, Biblioteca do Exército,

1961, págs. 50 e 96).

Entretanto, André Thevet,

companheiro de Villegagnon na

sua viagem ao Brasil, testemu-

nha os fatos com esta descrição

da chegada dos franceses, na

obra Les Singularités de la Fran-

ce Antarctique, publicada em

Paris, em 1558:

"Não 
havendo vantagem em

permanecer no Cabo Frio, pe-
Ias razões já atrás menciona-

das, a expedição tratou logo de

deixar o lugar, velejando com

os navios para outras regiões.

Embora isso fôsse feito com o
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pesar dos índios, esperançosos
de maior permanência e alian-
ça, pois assim lhes deram a
entender os franceses, quando
lá chegaram. De modo que na-
vegamos por espaço de quatro
dias, até quando, a dez do
mês, foi encontrado esse gran-
de rio, chamado de Guanaba-
ra, pelos do lugar (por ser
semelhante a um lago) ou de
rio Janeiro, pelos que primeiroo descobriram. O rio de Gua-
nabara dista do Cabo Frio
cerca de trinta léguas. Portes
ventos contrários retardaram
a viagem."

"Após a passagem, não só
de numerosas ilhotas do lito-
ral marítimo como, também,
do estreito, da largura de um
tiro de arcabuz, formado poresse rio, achou-se conveniente
subir o mesmo, a fim de ar-
riarem-se os barcos e tomar-se
pé em terra. E assim, de fato,
se fêz, logo nos recebendo os
naturais, tão benignamente
quanto lhes era possível, pois,
advertidos da vinda dos fran-
ceses, construíram um belo
edifício ao estilo do lugar, to-
do atapetado em seu derredcr,
por lindas folhas e perfumo-
sas plantas. Congratulando-se,
por esse modo, deram mostras,
os selvagens, da mais viva
alegria, convidando os recém-
-chegados a imitá-los. Os mais
velhos ou chefes sucessivos
uns dos outros, vieram visitar
os franceses, saudando-os efu-
sivamente, a seu modo e em
sua linguagem. Depois do que,
os conduziram ao sítio adrede

preparado, no qual se servi-
ram iguarias de todas as qua-
lidades, a saber: farinha (fa-
bricada de uma raiz, que cha-
mam mandioca), raízes diver-
sas, de todos os tamanhos,
agradáveis ao paladar, assim
como outros mais alimentos
nativos. De maneira que, sen-
do assim todos chegados, após
os louvores e agradecimentos
àquele que apaziguou o mar e
os ventos, em suma, àquele
que proporcionou aos nave-
gantes os meios de ultimar tão
bela viagem — como é dever
de quem é bom cristão — tra-
tamos logo de nos recrear e
repousar no verde campo, à
imitação dos troianos, quan-
do, em seguida a tantos nau-
frágios e tempestades, se lhes
deparou a bondosa Dido. Com
a diferença de que saborearam
os troianos, segundo Virgílio,
um bom e velho vinho, aó
passo que nós só dispúnhamos
de água pura."

"Depois de uma demora de
dois meses, em que se explora-
ram ilhas e terra firme, bati-
zou-se o país, assim descober-
to, com o nome de França An-
tãrtica, evidenciando-se que o
local mais cômodo para, nele,
a colônia estabelecer-se e for-
tificar-se, era uma ilhazinha
de uma légua de circunferên-
cia, situada quase à foz do rio,
do qual se falou. A ilha, pela
razão do forte ali ereto, cha-
mou-se "Coligny". Era essa
ilha muito aprazível por ser
coberta de enorme quantidade
de palmeiras, cedros, árvores
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de pau brasil e plantas aro-
máticas, verdejantes durante
todo o ano, embora não conti-
vesse água doce, que se tinha
de buscar bem longe. (Singu-
laridades da França Antárti-
ca. Tradução portuguesa de
Estêvão Pinto, Brasiliana, vol.
219, Rio de Janeiro, etc, 1944,
págs. 161-164).

Thevet permaneceu no Rio
cerca de três meses. Aqui che-
gando com Villegagnon, a 10 de
novembro de 1555, retornou à
França, a 31 de janeiro de 1556.
Observador arguto e inteligente,
foi bem claro e minucioso na sua
narrativa. Conforme descreve
Thevet, os franceses não desem-
barcaram em nenhuma das ilhas
da Guanabara. Dirigiram-se, isto
sim, a um ponto da terra firme,
onde os indígenas, prevenidos da
chegada dos franceses, haviam
preparado uma festiva recepção.
Nesse local, dotado de água cor-
rente e farta vegetação, Thevet,
cosmógrafo e missionário fran-
ciscano, disse missa, como sem-
pre faziam os navegadores cato-
licos, após as grandes e perigo-
sas travessias oceânicas.

Testemunho idêntico prestou
Nicolas Barre, um dos mais re-
nomados pilotos da época, esco-
lhido por Villegagnon para a sua
viagem ao Brasil em carta quemandou aos seus irmãos, na
França, datada de 1.° de feverei-
ro de 1556, enviada da Guana-
bara, no país do Brasil, na
França Antártica. Embora só
fosse divulgada mais tarde, porPaul Gaffarel, que a incluiu, na

íntegra, na obra Histoire du Bré-
sil Français ou seizième siècle,
editada em Paris, em 1878, a
carta de Nicolas Barre é o mais
antigo documento no qual apa-
recém os nomes de Guanabara,
para a nossa baía, e de França
Antártica, para o Rio de Janeiro.
Não é esse o único aspecto da
carta de Barre para o qual dese-
jamos chamar a atenção. Suas
declarações eliminam, também,
quaisquer suposições sobre a
possibilidade do desembarque dos
franceses em Ratier, quando se
refere aos quinhentos ou seiscen-
tos indígenas que os receberam
na ocasião e assistiram à missa
rezada por Thevet, em local quenão tem nenhuma identificação
com o rochedo, por seu tamanho
e dificuldades de acesso. Melhor
nos esclarece o trecho da carta,
que transcrevemos:

"Nous arrivasmes le dixième
de novembre (1555) en la ri-
vière de Guanabara, pour la
similitude qu'elle a au lac.
Icelle est droictement soubs le
tropique de Capricorne. La
nous meiames pied en terre,
chantans louanges et actions
de grace au Seigneur. Auquel
lieu nous trouvasmes cinq à
six cen saulvages, tous nudz,
avec ares et fléches nous sig-
nifiant en leur language que
nous estions les bien venus,
nous offrants de leurs biens, et
faisants les feux de joie, dont
nous estions venus pour les
defendre contre les portugois
et autres leuris ennemis mor-
tels et capitauls". ¦• ¦¦.>
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Temos, agora, um trecho da

declaração de Villegagnon, feita

a Calvino, na carta datada de 10

de março de 1557, dirigida da

Ilha de Coligny, da maior im-

portância como elemento escla-

recedor, onde, explicando as me-

didas de segurança que fôra

obrigado a adotar, refere-se à

mudança de terra firme, para
uma ilha da Guanabara, por êle

denominada Ilha de Coligny.

"Por 
isso nos transportamos

para uma ilha, situada a duas

léguas, mais ou menos, da ter-

ra firme, e aí nos estabelece-

mos de modo que impossibili-

tados de fugir ficassem os nos-

sos homens no caminho do

dever".

Arthur Heulhard, considerado

o primeiro biógrafo de Villega-

gnon, na obra Villegagnon, Roi

d'Amérique, un homme de mer

au XVI.o siècle (1510-1572), pu-
blicada em Paris, em 1897, de-

clara 
que Villegagnon tentou

fortificar o rochedo de Ratier,

três ou quatro meses depois da

sua chegada ao Rio de Janeiro:

"... 
trois ou quatre mois

plus tard Villegaignon y ayant

fait 
placer deux petites pièces

de canon pour garder 1'entrée

de la rivière, la mer démonté,

les coula" (p. 110).

As declarações de Villegagnon,

Thevet e de Barré, que viveram

os acontecimentos, e os esclare-

cimentos posteriores de Heulhard,

baseados em documentos, na

época ainda inéditos, das cole-

ções da Biblioteca Nacional de

Paris, provam que os franceses

não desembarcaram na Ilha de

Ratier, ao chegar ao Rio de Ja-

neiro, versão errônea muito di-

vulgada, e, sim, no continente.

Ainda na mesma Biblioteca Na-

cional de Paris, existe um ma-

nuscrito de Thevet, no qual o

missionário franciscano ridícula-

riza o que êle chama de 
"inven-

ção de Léry", mostrando que no

pequeno e alagado rochedo da

barra não havia espaço para co-

lônia.

O local do continente para
onde se dirigiram os franceses,

fundeando os navios e atingindo

terra firme, está descrito com

clareza, como se vê nas narrati-

vas de Villegagnon, Thevet e de

Barré, eliminado Ratier como

local de desembarque, ponto

usado, posteriorments, como

pôsto avançado para guarda e

defesa do Rio de Janeiro, onde

os franceses colocaram duas pe-

quenas peças de artilharia, fato

que redundou em simples tenta-

tiva de fortificação, pois o mar

logo os expulsou.

Na Carta Factícia, de autor

anônimo, divulgada por Heu-

lhard, ligada ao estabelecimento

da França Antártica no Rio de

Janeiro, que incluímos neste tra-

balho (fig. 1), há vários deta-

lhes que merecem um estudo

mais acurado. Nela podemos ver,

assinalados por pequeninas ânco-

ras, convenção internacional de

ancoradouro, dois locais: o pri-
meiro, junto ao continente, nas

proximidades da aldeia tamoia
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de Yaboraci at Pepin, que apa-
rece na carta à esquerda, em
primeiro plano, e o segundo, ao
lado da ilha de Villegagnon, na
parte fronteira ao continente,
determinando os dois pontos
ocupados pelos franceses, logo
após a chegada da expedição.

São evidentes, nesta carta, ai-
gumas deficiências técnicas no
desenho e na proporção: — o
Pão de Açúcar (Pot de Beurre),
ilhado, bem distante do conti-
nente; as ilhas do Governador
(La Grande Isle) e de Villega-
gnon, assinaladas como próximas
uma da outra, deslocadas para o
meio da baía de Guanabara, e o
rio Carioca (Kariauc), desaguan-
do fora da barra. Outros pontos
semelhantes aos que menciona-
mos poderiam ser citados, sem
que, entretanto, possam ser atin-
gidos os detalhes reais nela exis-
tentes, simplesmente porque, em
alguns casos, estejam eles mal
situados ou exagerados pelo au-
tor.

Deve-se notar que, na maioria
das cartas antigas, desenhadas
sem qualquer noção de perspec-
tiva, os detalhes técnicos não
eram observados pelos desenhis-
tas improvisados em cartógrafos
e, em alguns casos, até pelos pró-
prios cartógrafos. Isso não tira o
mérito do trabalho pioneiro, nem
diminui o valor desses documen-
tos, como fonte de referência
histórica. Somente através do
estudo da cartografia antiga, no
que diz respeito ao nosso país,
tem sido possível reconstituir,
com precisão, numerosos aconte-
cimentos da História do Brasil.

Na Carta Factícia, a aldeia de
Yaboraci at Pepin aparece situa-
da no local da antiga Ilha da
Carioca, delta formado pelo rio
Carioca. O local é identificável,
tomando-se como pontos extre-
mos de referência o próprio rio
Carioca (Kariauc) e a Briquete-
rie, olaria construída pelos fran-
ceses, nas proximidades da Gló-
ria, e, entre esses dois pontos,
a aldeia de Ouro-Ouassou-Vuie
(Uruçumirim).

Nascendo na serra da Carioca,
entre o píncaro do Corcovado e
as Paineiras, o rio Carioca rece-
bia as águas dos riachos Silves-
tre e Lagoinha, seu maior aflu-
ente, descendo pela encosta do
morro até atingir o Vale de La-
ranjeiras, onde formava á Lagoa
da Carioca, na altura do atual
Largo do Machado, bifurcava-se,
desembocando um dos braços, o
mais volumoso, na praia do Fia-
mengo, indo o outro desaguar ao
norte do Morro da Glória.

Rio sagrado dos tamoios, o Ca-
rioca, segundo a lenda, tinha a
virtude de dar maior beleza às
mulheres, melhorar a voz dos
cantores, dar mais inspiração
aos poetas e curar, também, ai-
gumas doenças. Nossos primeiros
povoadores portugueses deram-
-lhe o nome de Mãe â'Água, ten-
do recebido, posteriormente, ou-
tros nomes, até o seu completo
desaparecimento, pela canaliza-
ção de parte das suas águas,
para o abastecimento da cidade.
O que dele restou veio a servir
como auxiliar da rêde de esgotos
do Rio.

A foz do rio Carioca tornou-se
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o ponto estratégico ideal pelas

suas condições naturais. Foi o

primeiro pôrto do Rio de Janeiro

e teve grande importância histó-

rica. Nesse local, segundo a

maioria dos nossos historiado-

res, desembarcou Gonçalo Coe-

lho, em 1503, estabelecendo na

Ilha da Carioca o primeiro nú-

cleo de população portuguêsa no

Rio — o Arraial de Gonçalo

Coelho. Nas proximidades do Rio

Carioca ancoraram, também, as

principais armadas que aporta-

ram na Guanabara, antes da

fundação da Cidade: — em 1515,

Juan Díaz de Solís, cognominado

Bofe de Bagaço; em 1516, Cris-

tóvão Jacques; em 1519, Fernão

de Magalhães; em 1526, Diego

Garcia, Sebastião Cabot, e, no-

vãmente, Cristóvão Jacques; em

1531, Martim Afonso de Souza e,

em 1534, Pedro de Mendonça,

além de outras expedições de

várias nacionalidades, 
particular-

mente francesas, 
que em diver-

sas épocas estiveram na Guana-

bara.

Em 1553, o primeiro Governa-

dor-Geral do Brasil, Tomé de

Souza, de volta ao Reino, estêve,

também, no Rio de Janeiro, sen-

do impedido de desembarcar na

foz do rio Carioca, como preten-
dia, porque a região estava sob

o domínio dos tamoios, inimigos

dos portuguêses.

A preferência dêsses navega-

dores 
pelo mesmo ponto de de-

sembarque devia-se ao fato de

ser o rio Carioca a fonte natural

de abastecimento dos navios que

aportavam na Guanabara, fican-

do o local, em conseqüência,

conhecido como Aguada dos Ma-

rinheiros.

Quando mencionamos a foz do

rio Carioca como primeiro pôrto

do Rio de Janeiro, não nos refe-

rimos ao lugar onde os navios

ancoravam, mas ao local de em-

barque ou desembarque de pes-

soas e mercadorias e ponto de

abastecimento das embarcações.

Não havendo condições para

acostar, os navios ancoravam

nas proximidades do rio Carioca,

na praia do Flamengo, quando

de passagem. Nos casos de per-

manência mais demorada, o lo-

cal preferido era a enseada de

Botafogo, onde encontravam os

navegadores abrigo seguro con-

tra os ventos que vinham da

barra e evitavam as fortes cor-

rentes marítimas existentes na

região, além de poderem contar,

também, com as aguadas dos

rios que, mais tarde, foram de-

nominados Berquó e Banana

Podre.

Embora a foz do rio Carioca

fôsse preferida, tôda a área

compreendida entre o Morro do

Pasmado e a Praia da Glória

poderia ser utilizada como local

de desembarque, com objetivos

de ataque ou de defesa, fator

estratégico que os franceses não

desconheciam e bem utilizaram,

conforme veremos.

Desde 1504, comprovadamente,

vinham os franceses freqüente-

mente a Guanabara, fazendo

amizades e comerciando com os

indígenas, incrementando rela-

ções que, no futuro, seriam de

grande utilidade, para o estabe-

lecimento da França Antártica.

Referindo-se às constantes vi-
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sitas dos franceses ao Rio de Ja-
neiro, João da Costa Ferreira, na
obra A Cidade do Rio de Janeiro
e Seu Termo, Ensaio Urbanoló-
gico, no trecho em que trata da
manobra dos franceses, quando
libertaram Hans Staden, fazen-
do-o embarcar no navio francês
Catherine de Watteville, que saiu
da Guanabara em 1554, diz tex-
tualmente:

"Ainda mais. Do testemu-
nho de Hans Staden verifica-
-se quão regular e seguro era
o comércio mantido entre
franceses e tamoios. Em ver-
dade, essas relações amistosas
procediam de quase meio sé-
culo. De Gonneville, Parmen-
tier, Ango, Duperret, de Mo-
ner, e muitos, e muitos e
muitos outros capitães e pilo-tos, provenientes dos portos
da Normandia e da Bretanha,
navegavam periodicamente de
Honfleur, Havre de Grace,
Rouen, Dieppe, Fécamp, Bres-
te, St. Maio, para a costa do
Brasil, e, principalmente, pa-
ra o Cabo Frio e "rio de ja-
neiro", em busca de pimenta,
papagaios, penas, algodão, sa-
guis, brasil e outras utilida-
des preciosas". (Separata da
Revista do Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro, vol.
164, 1931, p. 169).

As expedições francesas que
visitavam a Guanabara não tra-
ziam somente homens com inte-
rêsses comerciais, pois alguns
observadores as acompanhavam,
com o objetivo de estudar as

novas terras conhecidas. Uma
dessas expedições trouxe o frade
André Thevet, que viria a ser
futuro companheiro na viagem
de Villegagnon ao Brasil, tor-
nando-se, depois, um dos prin-
cipais cronistas da França An-
tártica.

Thevet, conhecedor dos pontos
estratégicos do Rio, teria infor-
mado ao almirante francês as
condições locais, tanto que, ao
dirigir-se ao Rio de Janeiro, Vil-
legagnon já sabia que era espe-
rado, como seria recebido pelosindígenas, onde iria ancorar os
seus navios e desembarcar e qual
o ponto do continente mais
apropriado para estabelecer os
fundamentos da futura cidade
de Henriville, capital da projeta-
da França Antártica.

O estabelecimento da cidade
de Henriville no continente era
o objetivo de Villegagnon, con-
forme esclarece o historiador
Adolfo Morales de Ios Rios na
tese: Subsídios para a História
da Cidade de São Sebastião do
Rio de Janeiro, apresentada ao
Primeiro Congresso de História
Nacional, reunido no Rio de Ja-
neiro, em 1914:

"Que o lugar da projetada
Henriville era na ilhota da foz
do rio Carioca, e que esse lu-
gar corresponde ao ' daquelas
duas denominações indígenas
o provam a Carta Factícia e
duas estampas de Thevet, que
ilustram a Cosmographie Urii-
verselle que êle escreveu".

Villegagnon, experiente e há-
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pela distância declarada por Villegagnon.
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bil estrategista, não deixaria de

ocupar, no continente, a região

junto à ilha da Carioca, logo

após a sua chegada e, a exem-

pio do que fêz Martim Afonso de

Souza, em 1531, fortificar ime-

diatamente o local, resguardan-

do-se de um ataque de surprêsa

dos inimigos.

Nesse ponto do continente,

junto à foz do rio Carioca, de-

sembarcou Villegagnon em 1555,
"a 

fim de arriarem-se os barcos

e tomar-se pé em terra", na ex-

pressão textual de Thevet, fato

documentado na Carta Factícia,

onde se vê, assinalado por uma

âncora, em frente à aldeia de

Yaboraci at Pepin, na Ilha da

Carioca, o local do desembarque

dos franceses.

Os ancoradouros assinalados

na Carta Factícia junto ao con-

tinente e à ilha de Villegagnon,

indicam pontos de desembarque

e não fundeadouros de navios,

conforme esclarece Jean de Léry,

no início do Capítulo VI da obra

Viagem à Terra do Brasil, refe-

rindo-se à sua chegada a Ville-

gagnon:

"Depois 
de ancorados os

nossos navios no pôrto dêsse

rio Guanabara, muito perto da

terra firme, cada qual arran-

jou sua bagagem e a trouxe

para os escaleres. E assim fo-

mos todos desembarcar na ilha

e forte de Coligny".

Chamamos a atenção para a

expressão terra firme, não só

usada por Jean de Léry, ma&

igualmente por Villegagnon,

Thevet e Nicolas Barré, indicati-

va de continente, nunca de uma

ilha.

Villegagnon ocupou, compro-

vadamente, a faixa litorânea

compreendida entre o Morro do

Pasmado e a Praia da Glória,

controlando, dessa forma, as

aguadas existentes nas redon-

dezas.

Com os flancos protegidos pe-

los tamoios, cujas aldeias eram

numerosas naquela zona, con-

tando, ainda, com os obstáculos

naturais da terra — a grande

lagoa do Boqueirão, na Lapa, e

os alagadiços da Praia Verme-

lha, os franceses asseguraram a

defesa dos pontos estratégicos

vitais para o abastecimento e

implantação das condições de

sobrevivência da colônia instala-

da na terra carioca, garantido

que estava o controle da região,

impedindo qualquer desembar-

que inimigo.

As medidas de defesa tomadas

peios franceses no continente,

viriam pouco mais tarde a tra-

zer graves perdas e dificuldades

aos portuguêses, que ali não

conseguiram desembarcar, em

1564, obrigando Estácio de Sá a

ir buscar reforços em São Vi-

cente, e, ao retornar à Guana-

bara, em 1565, dirigir-se ao

ponto da terra firme que os

franceses tinham deixado des-

protegido, talvez porque não te-

messem um desembarque inimi-

go naquela área desprovida de

água potável 
— a várzea entre

os morros Cara de Cão e Pão de

Açúcar.

Na carta que enviou a Calvi-
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fig. 3 — Carta francesa, de 1556» da coleção da Biblioteca Nacional de Paris. Pri-
meira representação da Baía de Guanabara e da França Antártica.

no, explicando as razões que o
levaram a transferir a sede da
colônia francesa para a ilha de
Serigipe, local excelente como
fortaleza, mas impróprio no que
diz respeito à instalação de um
núcleo de população, Villega-
gnon declarou que a ilha escolhi-
da estava situada a duas léguas,
mais ou menos, da terra firme.

O grifo, nessa frase textual de
Villegagnon, vale pela importán-
cia de uma afirmativa categóri-
ca, que engloba dois pontos: —
a distância declarada e o local

onde desembarcou ao chegar,
claramente definido como conti-
nente, pois fala de terra firme.

Não é desconhecida a freqüên-
cia com que os franceses pro-
curavam o litoral fluminense da
baía de Guanabara, que os indí-
genas denominavam Herói (água
escondida), nome do qual se
originou o da atual cidade de.
Niterói. Diversas cartas france-
sas, espanholas e portuguesas as-
sinalam com especial destaque
essa região, onde era realizado o
comércio de pau brasil e outras
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mercadorias nativas, entre os

europeus e os tamoios.

Sobre o assunto, Hans Staden,

que estêve prisioneiro dos indí-

genas no Brasil, durante vários

anos, inclusive por algum tempo

no Rio de Janeiro, na obra Des~

crição verdadeira de um país de

selvagens, nus, ferozes e cani-

bais, situado no novo murAo

América, editada em Marburg,

em Hessem, Alemanha, em 1557,

faz referências sôbre o comércio

entre os franceses e tamoios, es-

clarecendo os limites dessas rela-

ções, dizendo:

"Cêrca 
de oito dias antes da

partida para a guerra, um na-

vio francês tinha chegado, a

oito milhas dali, a um pôrto

que os portuguêses chamam:

Rio de Janeiro e na língua dos

selvagens Iterone (Niterói).

Ali costumam os franceses

carregar pau brasil". (Hans

Staden, Suas viagens..., edi-

ção portuguêsa, Comemorativa

do 4.° Centenário, São Paulo.

1900, págs. 82-83).

Antes da fundação da Cidade

de São Sebastião, o local chama-

do Rio de Janeiro pelos europeus,

era Iterói, onde alguns dêles fi-

xaram residência, vivendo em

paz com os indígenas.

Não foi êste, porém, o local

escolhido por Villegagnon para o

desembarque, sabendo-se que cs

franceses entraram na Guana-

bara e desembarcaram do lado

esquerdo da baía, fato compro-

vado pela Carta Factícia, as car-

tas de Thevet, o testemunho

daqueles que viveram os aconte-

cimentos e a documentação da

época, sôbre a chegada e perma-
nência dos franceses na terra

carioca. Estudando as declara-

ções de Villegagnon, verifica-se

que, desembarcando em um lo-

cal da terra firme, transferiu a

colônia, pouco depois, para uma

ilha, a de Serigipe. Assim, só

dois pontos foram ocupados, ha-

vendo entre êles a distância de

duas léguas, mais ou menos, de

acordo com cálculo declarado.

Medindo a légua francesa,

4.444,44 metros, tomando-se co-

mo base de cálculo duas léguas,

teremos uma distância corres-

pondente a 8.888,88 metros.

Na Diretoria de Hidrografia e

Navegação do Ministério da Ma-

rinha, fomos buscar alguns es-

clarecimentos sôbre as condições

de navegação na baía de Guana-

bara, em várias épocas. Recorre-

mos, também, ao Serviço de De-

senho e Arquivo Técnico do De-

partamento Nacional de Portos

e Vias Navegáveis, do Ministério

da Viação e Obras Públicas, que
nos forneceu um desenho parcial

da baía de Guanabara (fig. 2),

pelo qual se verifica que a dis-

tância de duas léguas francesas,

tendo como centro a ilha de

Villegagnon, atinge, na baía de

Guanabara, a ponta da Ribeira,

na ilha do Governador, e a ilha

do Fundão; no continente: Bon-

sucesso, São Cristóvão, Copaca-

bana e Ipanema, locais elimina-

dos, como ponto de desembar-

que, pela documentação existen-

te sôbre a França Antártica, le-
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Fig. i — Carta francesa, divulgada por Paul Gaffared, em 1878. Representa a

França Antártica em 1560.

vando à conclusão de que a dis-

tância declarada por Villega-

, gnon teve um suposto cálculo,

fato idêntico ao de Léry, ao de-

terminar a distância entre Co-

ligny e Governador igual a 4 ou

5 léguas, que o levariam não à

chamada Ilha Grande, mas ao

interior do continente. Impor-

tante, também, é notar que Vil-

legagnon usa mais ou menos e

Léry ou; claramente indicando

uma distância conjeturada, mas

longe da realidade.

Desnecessárias seriam hoje ou-

tras explicações, de vez que são

bastante divulgadas e de fácil

verificação as medidas de dis-

tâncias de um qualquer ponto

para outro, nas terras cariocas.

A carta francesa de 1556, da

coleção da Biblioteca Nacional

de Paris (fig. 3), pouco divulga-

da entre nós, é a primeira repre-
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sentàção da França Antártica.

Nesta carta está assinalada a

Ilha da Carioca (Ville Henry),

como primeiro local da perma-

nência dos franceses, logo após

o desembarque, pois nos mostra

a Ilha de Serigipe (Isle aus

Franceys), já escolhida por Vil-

legagnon para sede da colônia,

sem quaisquer indícios da cons-

trução de alojamentos e fortifi-

cações, posteriormente, efetivada.

Outros detalhes importantes

nesta carta, podem ser observa-

dos: — o rochedo Ratier (Lera-

tier), com as duas peças de arti-

lharia instaladas pelos franceses;

as numerosas aldeias indígenas

localizadas na faixa litorânea

compreendida entre a Praia Ver-

melha e Copacabana; o Pão de

Açúcar, ainda sem a denomina-

ção francesa de Pot de Beurre,

tendo ao lado uma lagoa (Lae

deau doulce), também assinala-

da na carta de Thevet (fig. 4),

entre os morros da Urca e da

Babilônia; a Ilha do Governa-

dor, com o nome de Isle des

Margaiatz, dado por Thevet; à

esquerda, ao fundo da baía, pró-

ximo à foz do rio Iguaçu, lê-se:

Abres de toutspars, possivelmen-

te, local escolhido pelos franceses

como refúgio, no caso de ataque

imprevisto dos inimigos, antes

de consolidado o sistema de de-

fesa; local consignado igualmen-

te na Carta Factícia (fig. 1),

com o nome de Village aux Fie-

ches; á direita, em Niterói, as

árvores de pau brasil, tão cobi-

çadas pelos europeus, e algumas

aldeias indígenas.

Na cartografia antiga, ainda

pode ser encontrada vasta do-

cumentaçâo sôbre o estabeleci-

mento da França Antártica no

Rio de Janeiro. Conveniente se-

rá, entretanto, a apresentação

de uma carta, esta bastante co-

nhecida, divulgada que foi por
Paul Gaffarel, em 1878, tirada

da carta de Thevet, de 1575 (fig.

4), referente aos acontecimentos

na Guanabara, em 1560.

Embora repetindo, em parte,
muitos dos detalhes da carta

francesa de 1556 (fig. 3), apre-

senta configurações mais nítidas

em certos pontos: 
— na Ilha de

Villegagnon (Fort des Franceys),

o forte de Coligny e algumas

construções; na ilha da Carioca,

a imaginária cidade de Henri-

ville, cercada e fortificada; a foz

do rio Carioca (Cariobe Rio),

bem delineada; a Isle des Mar-

gaiatz (atual Ilha do Governa-

dor), com o intenso movimento

de canoas indígenas; à esquer-

da, ao fundo da baía, a ilha de

Saravatá (sem denominação), e,

um pouco mais acima, a foz do

rio Iguaçu; à direita, ainda ao

fundo da baía, a foz do rio Ma-

cacu, onde se lê La Grande Ri-

vière. Na Carta Factícia, tanto

o rio Iguaçu quanto o Macacu

aparecem assinalados, simples-

mente, como Rivière d'eau dou-

ce.

Quando não houvesse a pala-

vra de Villegagnon, Thevet e

Barret, narrando o desembarque

dos franceses no continente, ain-

da assim, teríamos, na compro-

vação cartográfica sôbre a Fran-

ça Antártica, os elementos ne-

cessários à reconstituição das
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A Ilha de Coligny conjectural, com o Forte e o alojamento dos franceses, antes do
ataque dos portugueses, em 1560.

ocorrências na Guanabara, em
1555, indicando, com segurança,
a Ilha da Carioca como local do
desembarque de Villegagnon e
posterior transferência da sede
da colônia francesa, para a en-
tão Ilha de Serigipe, conforme
as discriminações das cartas
francesas que ilustram as nossas

considerações. As três cartas
apresentadas (figs. 1, 3 e 4), têm
um seguimento, formando um
todo, de força documental alta-
mente expressiva. Melhor que
quaisquer observações nossas,
falam os documentos.

Microfilmando — N.° 15 de
1965.
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Organização das Nações Unidas
l.a Conferência Sôbre o Direito do Mar

Tradução dos textos oficiais em inglês e francês, distri-
buídos pela O.N.U., feita por Hélio de Souza e Almeida

ATA FINAL DA CONFERÊNCIA
(Genebra, 24 de fevereiro — 27 de abril de 1958)

1. A Assembléia Geral das
Nações Unidas, pela resolução
1105 (XI) de 21 de fevereiro de
1957, decidiu convocar uma Con-
ferência Internacional de Pleni-
potenciários encarregados de
examinar o Direito do Mar, ten-
do em conta não só os aspectos
jurídicos, como também os as-
pectos técnicos, biológicos, eco-
nômicos e políticos do problema,
e de englobar o resultado de seus
trabalhos em uma ou mais con-
venções internacionais ou em
outros instrumentos que ela jui-
gue apropriados. A Assembléia
Geral recomendou também que
a Conferência estude a questão
do livre acesso ao mar, tal como
foi estabelecido pela prática e
tratados internacionais, dos pai-
ses que não possuem litoral.

2. A Conferência se reuniu
na Sede Européia das Nações
Unidas em Genebra, de 24 de fe-
vereiro a 27 de abril de 1958.

3. Estavam representados na
Conferência os governos dos oi-
tenta e seis (86) Estados seguin-
tes: Afganistão, Albânia, Arábia
Saudita, Argentina, Austrália,
Áustria, Bélgica, Birmânia, Bolí-
via, Brasil, Bulgária, Cambodge,
Canadá, Ceilão, Chile, China,
Colômbia, Costa-Rica, Cuba, Di-
namarca, Equador, Espanha,
Estados Unidos da América, Fi-
lipinas, Finlândia, França, Gana,
Grécia, Guatemala, Haiti, Ho-
landa, Honduras, Hungria, lê-
men, Índia, Indonésia, Irã, Ira-
que, Irlanda, Islândia, Israel,
Itália, Iugoslávia, Japão, Jordâ-
nia, Laus, Líbano, Libéria, Líbia»
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Luxemburgo, Malásia, Marrocos,
México, Mônaco, Nepal, Nicará-
gua, Noruega, Nova-Zelândia,
Panamá, Paquistão, Paraguai.
Peru, Polônia, Portugal, Reino
Unido da Grã-Bretanha e Irlan-
da do Norte, República Árabe
Unida, República da Coréia, Re-
pública Dominicana, República
do Viet-Nam, República Federal
da Alemanha, República Sócia-
lista Soviética da Bielo-Rússia
(Rússia Branca), República So-
cialista Soviética da Ucrânia,
Romênia, Salvador, São-Mari-
nho, Suécia, Suíça, Tailândia,
Tcheco-Eslováquia, Tunísia, Tur-
quia, União das Repúblicas So-
cialistas Soviéticas, União Sul-
Africana, Uruguai, Vaticano, Ve-
nezuela.

4. A convite da Assembléia
Geral, as seguintes instituições
especializadas enviaram observa-
dores à Conferência:

Organização das Nações Uni-
das para a Alimentação e a
Agricultura
Organização Internacional de

Aviação Civil
Organização Internacional do
Trabalho
União Internacional de Tele-
comunicações
Organização Mundial da
Saúde

•— Organização Meteorológica
Mundial
Organização das Nações Uni-

das para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura.

5. A convite da Assembléia
Geral, as seguintes organizações
intergovernamentais também en-
viaram observadores à Conferên-
cia:

Comissão Intergovernamen-
tal para as Migrações Euro-
péias.Conselho Geral da Pesca pa-
ra o Mediterrâneo
Conselho de Pesca do Indo-
Pacífico
Instituto Internacional para

a Unificação do Direito Pri-
vado
Comissão Interamericana do
Atum Tropical

«— Conselho Internacional para
a Exploração do Mar
Liga dos Estados Árabes

.— Organização dos Estados
Americanos
Conferência Permanente pa-

ra a Exploração e a Conser-
vação dos Recursos Maríti-
mos do Pacífico Sul.

6. A Conferência elegeu co-
mo Presidente Sua Alteza Real
o Príncipe WAN WAITHAYA-
KON KROMMUN NARADHIP
BONGSPRABANDH (Tailândia)

7. A Conferência elegeu co-
mo Vice-Presidentes: Argentina,
China, Estados Unidos da Amé-
rica, França, Guatemala, Holan-
da, índia, Itália, México, Polo-
nia, Reino Unido da Grã-Breta-
nha e Irlanda do Norte, Repú-
blica Árabe Unida, União das
Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas.

8. A Conferência constituiu as
seguintes comissões:

Comissão Geral

Presidente: O Presidente da
Conferência

Primeira Comissão
(Mar Territorial e Zona Con-

tígua)
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Presidente: Sr. K. H. Bailey

(Austrália)

Vice-Presidente: Sr. S. Gutié-

rrez Olivos (Chile)

Relator: Sr. Vladimir M. Ko-

retsky (República Socialista So-

viética da Ucrânia)

Segunda Comissão

(Alto-mar: regime geral)

Presidente: Sr. O.C. Gunder-

sen (Noruega)

Vice-Presidente: Sr. Edwin

Glaser (Romênia)

Relator: Sr. José Madeira Ro-

drigues (Portugal)

Terceira Comissão

(Alto-mar: pesca, conservação

dos recursos biológicos)

Presidente: Sr. Carlos Sucre

(Panamá)

Vice-Presidente: Sr. E. Krispis

(Grécia)

Relator: Sr. N.K. Pennikar

(índia)

Quarta Comissão

(Plataforma Continental)

Presidente: Sr. A.B. Perera

(Ceilão)

Vice-Presidente: Sr. R. A.

Quarshie (Gana)

Relator: Sr. L. Díaz González

(Venezuela)

Quinta Comissão

(Livre acesso ao mar dos pai-
ses sem litoral)

Presidente: Sr. J. Zourek

(Tcheco-Eslováquia)

Vice-Presidente: Sr. W. Gue-

vara Arze (Bolívia)

Relator: Sr. A. H. Tabibi (Af-

ganistão)

Comissão de Redação

Presidente Sr. J.A. Corrêa

(Equador)

Comissão de Credenciais

Presidente: Sr. M. Wershof

(Canadá)

9. O Secretário-Geral estava

representado pelo Sr. C.A. Sta-

vropoulos, Consultor Jurídico. O

sr. Yuen-Li Liang, Diretor da

Divisão de Codificação do Servi-

ço Jurídico das Nações Unidas,

foi designado como Secretário

Executivo.

10. Pelos têrmos da resolu-

ção pela qual a Assembléia Ge-

ral convocou a Conferência, es-

ta se aproveitaria do relatório da

Comissão do Direito Internacio-

nal no tocante aos trabalhos da

sua oitava (8a) sessão, toman-

do-os como base dos próprios tra-

balhos no exame dos diversos

problemas levantados pelo desen-

volvimento e codificação do Di-

reito do Mar; a Assembléia Ge-

ral também lembrou que a Con-

ferência poderia aproveitar os

registros estenografados dos de-

bates, relacionados com o assun-

to, travados dentro da mesma

Assembléia Geral, para que fôs-

sem examinados juntamente com

o relatório da Comissão citada

acima.

11. A Conferência também

aproveitou:

a) as observações apresenta-

das pelos vários Governos sôbre

os Artigos referentes ao Direito
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do Mar, preparados pela Com-

missão do Direito Internacional;

b) o Memorando apresentado

pela Conferência Preliminar dos

Estados sem Litoral, realizada

em Genebra, de 10 a 14 de fe-

vereiro de 1958;

c) a documentação prepara-

tória estabelecida pelo Secretá-

riado das Nações Unidas, por

certas instituições especializadas

e por peritos independentes que

o Secretariado convidou para

participar da elaboração dessa

documentação.

12. Depois das deliberações, co-

mo estão consignadas nos regis-

tros estenografados e nos relato-

rios das Comissões e também nos

registros das reuniões em plená-

rio, a Conferência estabeleceu e

abriu à assinatura as Conven-

ções seguintes (Anexos I a IV):

Convenção sôbre o Mar Ter-

ritorial e a Zona Contígua

(adotada em 27 de abril de

1958, com base no relatório

da Primeira Comissão) (A/

CONF. 13/L.52)

Convenção sôbre o Alto-Mar

(adotada em 27 de abril de

1958, com base no relatório

da Segunda Comissão) (A/

CONF. 13/L.53)

Convenção sôbre a Pesca e a

Conservação dos Recursos

Biológicos do Alto-Mar

(adotada em 26 de abril de

1958, com base no relatório

da Terceira Comissão) (A/

CONF. 13/L.54)

Convenção sôbre a Platafor-

ma Continental

(adotada em 26 de abril de

J958, com base no relatório

da Quarta Comissão) (A/
CONF. 13/L.55)

A Conferência também adotou

o Protocolo abaixo (Anexo V):

Protocolo de Assinatura Fa-

cultativa, Referente ao Regu-

lamento Obrigatório das Con-

trovérsias

(adotado pela Conferência

em 26 de abril de 1958 (A/

CONF. 13/L.57)

Além disso, a Conferência ado-

tou as resoluções seguintes (Ane-

xo VI): (A/CONF. 13/L.56)

*— Experiências nucleares em

alto-mar

(Resolução adotada em 27

de abril de 1958, com base no

relatório da Segunda Comis-

são, em conexão com o Arti-

go 2 da Convenção sôbre o

Alto-Mar).

Poluição do alto-mar por ma-

teriais radioativos

(Resolução adotada em 27 de

abril de 1958, com base no re-

latório da Segunda Comissão,

em conexão com o Artigo 25

da Convenção sôbre o Alto-

Mar).

Convenções internacionais re-

lativas à conservação dos re-

cursos da pesca

(Resolução adotada em 25

de abril de 1958, com base no

relatório da Terceira Comis-

são)

Cooperação nas medidas de

conservação

(Resolução adotada em 25

de abril de 1958, com base no

relatório da Terceira Comis-

são)

Emprêgo de métodos huma-

nos para a morte da fauna

marinha
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(Resolução adotada em 25 de

abril de 1958, com base no

relatório da Terceira Comis-

são)

Situações especiais relativas à

pesca costeira

(Resolução adotada em 26 de

abril de 1958, com base no re-

latório da Terceira Comissão)

Regime de águas históricas

(Resolução adotada em 27 de

abril de 1958, com base no re-

latório da Primeira Comissão)

Convocação de uma segunda

conferência das Nações Uni-

das sôbre o direito do mar

(Resolução adotada pela Con-

ferência em 27 de abril de

1958)

Homenagem à Comissão do

Direito Internacional

(Resolução adotada pela Con-

ferência em 27 de abril de

1958).

í
Em fé do que, os Representan-

tes assinam a presente Ata Fi-

nal.

Feito em GENEBRA, aos vin-

te e nove dias de abril do ano de

mil novecentos e cinqüenta e

oito, em um só exemplar, nos

idiomas chinês, espanhol, fran-

cês, inglês e russo, sendo os cinco

textos igualmente autênticos.

Os textos originais serão deposi-

tados nos arquivos do Secreta-

riado da Organização das Na-

ções Unidas.

Presidente

Secretário Executivo.

CONVENÇÃO SÔBRE O MAR

TERRITORIAL E A ZONA

CONTÍGUA (*)

(Texto conforme foi adotado

pela Conferência na sua 20.a

Reunião Plenária)

Os Estados Partícipes da pre-
sente Convenção acordam as

seguintes disposições:

PARTE I

MAR TERRITORIAL

Seção I. Disposições Gerais

¦ -i.

ARTIGO 1

1. A soberania de um Estado

se estende, além de seu territó-

rio e de suas águas interiores, a
uma faixa (zona) marítima ad-

jacente a suas costas, chamada

de mar territorial.

2. Essa soberania se exerce

segundo as condições fixadas pe-
los presentes Artigos e por ou-
tras regras do Direito Interna-

cional.

artigo 2

A soberania do Estado ribeiri-

nho (litorâneo) se estende ao

espaço aéreo situado acima do

mar territorial, assim como ao

leito e ao subsolo dêsse mar.

(*) N.T.— As expressões em grifo no
texto das Convenções foram postas assim
pelo Trad., para chamar a atenção sôbre
pontos importantes.
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Seção II. Limites do mar

territorial

artigo 3

Salvo disposição em contrário

dos presentes Artigos, a linha

que serve normalmente de base

para medir a largura do mar

territorial (linha-base normal)

é a linha de baixa-mar ao longo

da costa, tal como é indicada nas

cartas marítimas em grande es-

cala, reconhecidas oficialmente

pelo Estado ribeirinho.

artigo 4

1. Nas regiões onde a linha

costeira apresentar reentrâncias

e saliências pronunciadas e hou-

ver um cordão de ilhas ao longo

da costa, nas proximidades ime-

diatas dela, pode ser adotado o

método das linhas-base retas

que liguem pontos apropriados,

no traçado da linha-base a par-

tir da qual é medida a largura

do mar territorial.

2. O traçado dessas linhas-

base não se deve afastar de for-

ma apreciável da direção geral
da costa e as áreas marítimas

situadas para dentro das linhas

devem estar suficientemente li-

gadas ao domínio terrestre, para

que fiquem sujeitas ao regime de

águas interiores.

3. As linhas-base não devem

ser traçadas em direção a ou a

partir de elevações descobertas

com a maré baixa (baixios de

maré), a menos que haja cons-

truídos sôbre elas faróis ou ins-

talações semelhantes que este-

jam permanentemente acima do

nível do mar.

4. No caso em que se aplica o

método das linhas-base retas, de

acordo com as disposições do

Parágrafo 1, pode-se levar em

conta, na determinação de cer-

tas linhas-base, os interêsses

econômicos próprios da região

considerada e cuja realidade e

importância estejam claramente

demonstradas por um longo uso.

5. O sistema de linhas-base

retas não pode ser aplicado por

um Estado, de maneira a sepa-

rar do alto-mar o mar territo-

rial de outro Estado.

6. O Estado ribeirinho deve

indicar claramente nas cartas

marítimas as linhas-base retas,

garantindo a estas uma publici-

dade suficiente.

artigo 5

1. As águas situadas do lado

de terra, para dentro da linha-

base do mar territorial, fazem

parte das águas interiores do Es-

tado.

2. Quando o estabelecimento

de uma linha-base reta, de acôr-

do com o Artigo 4, tenha o

efeito de abranger como águas

interiores áreas que tenham sido

consideradas anteriormente como

fazendo parte do mar territorial

ou do alto-mar, aplica-se a essas

águas o direito de passagem ino-

fensiva previsto nos Artigos 14

a 23.

ARTIGO 6

O limite exterior do mar ter-

ritorial é constituído de uma
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linha, cada ponto da qual está

a uma distância do ponto mais

próximo da linha-base igual à

largura do mar territorial.

artigo 7

1. O presente 
Artigo se refere

apenas a baías das quais um só

Estado é ribeirinho.

2. Para os fins dos presentes

Artigos, uma baía é uma reen-

trância bem marcada, cuja pe-

netração terra a dentro guarda

tais proporções 
em relação à lar-

gura de sua entrada que ela

contém águas circundadas pelo

litoral, constituindo mais do

que simples curvatura da costa.

Uma tal reentrância, porém, só

é considerada como uma baía, se

sua superfície fôr igual ou supe-

rior à de um semicírculo que

tenha por diâmetro a linha tra-

çada através da entrada da re-

entrância.

3. Para os fins de estabelecer

as medidas, a superfície de uma

reentrância é aquela que está

compreendida entre a linha de

baixa-mar em tôrno da margem

dessa reentrância e uma linha

traçada ligando as linhas de

baixa-mar de seus pontos de en-

trada naturais. Quando, devido à

existência de ilhas, uma reen-

trância tiver mais de uma entra-

da, o semicírculo é traçado to-

mando como diâmetro a soma

das linhas que limitam as dife-

rentes entradas. A superfície das

ilhas situadas no interior da re-

entrância fica compreendida na

superfície total desta.

4. Se a distância entre as li-

nhas de baixa-mar dos pontos de

entrada naturais não exceder de

vinte e quatro (24) milhas, pode

ser traçada uma linha de demar-

cação entre essas duas linhas de

baixa-mar, e as águas assim li-

mitadas são consideradas como

águas interiores.

5. Quando a distância entre

as linhas de baixa-mar dos pon-

tos de entrada naturais de uma

baía exceder vinte e quatro (24)

milhas, é traçada uma linha-ba-

se reta de vinte e quatro (24)

milhas no interior da baía, de

modo a limitar a superfície da

água o mais que seja possível

delimitar por uma linha dêsse

comprimento.

6. As disposições precedentes

não se aplicam às baías ditas
"históricas" 

nem aos casos em

que seja aplicado o sistema de

linhas-base, retas, previsto pelo

Artigo 4.

artigo 8

Para os fins de delimitar o

mar territorial, as instalações

permanentes que fazem parte

integrante do sistema portuário

e que avançam pelo mar, são

consideradas no seu máximo de

avanço como fazendo parte da

costa.

artigo 9

Os poços que servem normal-

mente para a carga, a descarga

e ancoradouro dos navios e que,

se não fôsse isso, estariam situa-

dos, total ou parcialmente, para
fora do traçado geral do limite

exterior do mar territorial, estão

compreendidos no mar territo-
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rial. O Estado ribeirinho deve
delimitar claramente esses poços
e indicá-los nas cartas maríti-
mas com os seus limites, a qúe
se deve dar suficiente publici-
dade.

artigo 10

1. Uma ilha é uma extensão
natural de terra cercada de água,
que fica descoberta com a maré
alta.

2. O mar territorial de uma
ilha é medido de acordo com as
disposições dos presentes Artigos.

artigo 11

1. Por baixiodemaré (*), en-
tende-se a elevação natural de
terra que é cercada de água e
que fica descoberta na maré
baixa e submersa na maré alta.
No caso em que o baixio de maré
se ache, total ou parcialmente, a
uma distância do continente ou
de uma ilha que não ultrapasse
a largura do mar territorial,
pode ser tomada a linha de bai-
xa-mar referente a esse baixio
como linha-base' para medir a
largura do mar territorial.

2. Quando o baixio de maré
se ache inteiramente a uma dis-
tância, do continente ou de uma
ilha, superior à largura do mar
territorial, não possui mar terri-
torial próprio.

artigo 12

1. Nos lugares em que as cos-
tas de dois Estados se defrontam

(*) N.T. — Expressão nova introduzida
pelo Trad. É evidente que, na definição"terra" significa pedra, areia, coral, etc.

uma com a outra óu são limítro-
fes, nenhum desses Estados tem
direito, a não ser que haja um
acordo em contrário entre eles,
de estender o seu mar territorial
além da linha mediana cujos
pontos são eqüidistantes dos
pontos mais próximos das linhas-
base, a partir das quais se mede
a largura do mar territorial de
cada um dos dois Estados. As
disposições do presente Parágra-
fo não se aplicam, porém, ao
caso em que, devido a razões de
título histórico ou por circuns-
tâncias especiais, é necessário
delimitar o mar territorial de
dois Estados de um modo dife-
rente do que está previsto nestas
disposições.

2. A linha de demarcação en-
tre os mares territoriais de dois
Estados cujas costas se defron-
tam ou são limítrofes, deve ser
traçada sôbre as cartas maríti-
mas em grande escala, reconhe-
cidas oficialmente pelos Estados
ribeirinhos.

artigo 13

1. Se um rio se lança no mar
sem formar estuário, a linha-
base é uma linha reta traçada
através da embocadura do rio
entre os pontos limites da maré
baixa nas duas margens.

2. Se o rio se lança no mar
por um estuário, de que é ribei-
rinho um só Estado, aplicam-se
as disposições do Artigo 7.

Seção III. Direito de passagem
inofensiva

Subseção A. Regras aplieáveis a
todos os navios
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ARTIGO 14

Significação do direito de
passagem inofensiva

1. Sob reserva das disposições
dos presentes Artigos, os navios
de todos os Estados, ribeirinhos
ou não do mar, gozam do direito
de passagem inofensiva (inocen-
te) no mar territorial.

2. A passagem é o fato de na-
vegar no mar territorial, seja
para atravessá-lo sem entrar nas
águas interiores, seja para ir ter
às águas interiores, seja para
dirigir-se ao alto-mar provindo
das águas interiores.

3. A passagem compreende o
direito de parada e de ancora-
gem, mas unicamente na medi-
da em que o descanso ou o fun-
deio constituam incidentes nor-
mais da navegação ou se impo-
nham ao navio por arribada for-
cada ou perigo.

4. A passagem é inofensiva (*)
no que significa que não é pre-
judicial à paz, à boa ordem ou à
segurança do Estado ribeirinho.
Tal passagem deve efetuar-se na
conformidade dos presentes Ar-
tigos e de outras regras do
Direito Internacional.

5. A passagem dos barcos de
pesca estrangeiros não é consi-
derada como inofensiva, se esses
barcos não obedecerem às leis e
regulamentos que o Estado ribei-
rinho possa fazer e publicar,
tendo em vista vedar a pesca a
esses barcos no mar territorial.

6. Os submarinos são obriga-
dos a navegar à superfície e a

(*) N.t. ,— O adjetivo contrário de
inofensivo (inocente) aqui é relacionado
prejudicial (culposa) .

ostentar a bandeira de sua na-
cionalidade.

artigo 15

1. O Estado ribeirinho não
deve obstar a passagem inofen-
siva no seu mar territorial.

2. O Estado ribeirinho é obri-
gado a dar publicidade apropria-
da dos perigos à navegação, de
que tenha conhecimento, exis-
tentes no seu mar territorial.

artigo 16

1. O Estado ribeirinho podetomar, no seu mar territorial, as
medidas necessárias para impe-
dir a passagem que não seja ino-
f ensiva.

2. No que concerne aos navios
que ingressam nas águas inte-
riores, o Estado ribeirinho tem
o direito igualmente de tomar as
medidas necessárias para evitar
qualquer violação das condições
às quais está subordinada a
admissão desses navios nas ditas
águas.

3. Sob reserva das disposições
do Parágrafo 4, o Estado ribei-
rinho pode, sem estabelecer dis-
criminação de tratamento entre
os navios estrangeiros, suspender
temporariamente em determina-
das zonas de seu mar territorial
o exercício do direito de passa-
gem inofensiva de navios es-
trangeiros, se essa suspensão fôr
indispensável como medida de
proteção para a segurança deles.
Tal suspensão somente vigorará
depois de ter sido devidamente
publicada.
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4. A passagem inofensiva de
navios estrangeiros não pode ser
suspensa nos estreitos que são
usados para a navegação inter-
nacional, comunicando uma par-
te do alto-mar com outra parte
do alto-mar ou com o mar ter-
ritorial de um Estado estran-
geiro.

artigo 17

Os navios estrangeiros que
exercem o direito de passagem
inofensiva devem obedecer às
leis e regulamentos ditados pelo
Estado ribeirinho, de conformi-
dade com os presentes Artigos e
as outras regras do Direito In-
ternacional e, em particular, as
leis e regulamentos relativos ao
transporte e à navegação.

Subseção B. Regras aplicáveis
aos navios mercantes

artigo 18

1. Não pode haver nenhuma
taxa imposta aos navios estran-
geiros pela simples razão de
passagem no mar territorial.

2. Nenhuma taxa pode ser co-
brada sobre um navio estran-
geiro que passe pelo mar terri-
torial, a não ser a remuneração
por determinados serviços pres-
tados a esse navio. As taxas re-
ferentes a esses serviços são
aplicadas sem usar de discrimi-
nação de tratamento.

artigo 19

1. Não deverá ser exercida a
jurisdição penal do Estado ribei-

rinho a bordo de um navio es-
trangeiro que passe através do
mar territorial, para prender
uma pessoa ou realizar investi-
gações, em razão de alguma in-
fração penal eometida a bordo
dêsse navio durante a passagem,
salvo num dos casos seguintes:

a) se as conseqüências da in-
fração se estendem ao Estado
ribeirinho;

b) se a infração é de nature-
za a perturbar a paz pública do
país ou a boa ordem no mar
territorial;

c) se foi solicitada a assistên-
cia das autoridades locais pelo
comandante do navio ou pelo
cônsul do Estado cuja bandeira
o navio ostenta; ou

d) se as medidas são necessá-
rias para a repressão do tráfico
ilícito de entorpecentes.

2. As disposições acima não
prejudicam o direito do Estado
ribeirinho de tomar todas as me-
didas autorizadas por suas leis,
tendo em vista proceder a pri-
soes ou investigações a bordo de
um navio estrangeiro que passe
pelo mar territorial, proveniente
de águas interiores.

3. Nos casos previstos nos Pa-
rágrafos 1 e 2 do presente Arti-
go, o Estado ribeirinho deve, se
o comandante o solicitar, avisar
a autoridade consular do Estado
da bandeira, antes de tomar
quaisquer medidas, e facilitar o
contato entre essa autoridade e
a tripulação do navio. Em caso
de urgência, essa notificação
pode ser feita enquanto as me-
didas estão em fase de execução.

4. Ao considerar se deve ser
efetuada ou não uma prisão e
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como fazê-la, a autoridade local

deve levar em conta os interês-

ses da navegação.

5. O Estado ribeirinho não

pode tomar nenhuma medida a

bordo de um navio estrangeiro

que passe pelo seu mar territo-

rial, tendo em vista proceder a

uma prisão ou realizar investi-

gações em razão de uma infra-

ção penal cometida antes da

entrada do navio no mar terri-

torial, se o navio, provindo de

um pôrto estrangeiro, somente

passar pelo mar territorial, sem

entrar nas águas interiores.

artigo 20

1. O Estado ribeirinho não

deve deter ou desviar da rota um

navio estrangeiro que passe no

seu mar territorial, com o fim de

exercer a jurisdição 
civil relativa

a alguma pessoa que esteja a

bordo.

2. O Estado ribeirinho não

pode, com respeito a êsse navio,

efetuar medidas preventivas ou

executórias (arresto ou penho-

ra) em questões 
civis, senão se

essas medidas são tomadas em

razão de obrigações assumidas

ou de responsabilidades incorri-

das pelo referido navio, decor-

rentes ou para o fim de realizar

a viagem pelas águas do Estado

ribeirinho.

3. As disposições do Parágrafo

precedente não prejudicam o di-

reito do Estado ribeirinho de

tomar as medidas preventivas ou

executórias em questões civis

que suas leis possam autorizar,

a respeito de um navio estran-

geiro que estacione no mar ter-

ritorial ou que passe pelo mar

territorial proveniente das águas

interiores.

Subseção C. Regras aplicáveis a

navios governamentais que não

sejam navios de guerra

artigo 21

As regras previstas nas Subse-

ções A e B se aplicam igualmen-

te aos navios 
governamentais

destinados a fins comerciais.

ARTIGO 22

1. As regras previstas na Sub-

seção A e no Artigo 19 se apli-

cam aos navios governamentais
destinados a fins não comerciais.

2. Com exceção das disposi-

ções a que se refere o Parágrafo

precedente, nenhuma disposição

dos presentes Artigos prejudica
as imunidades de que gozam ês-

ses navios em virtude dêstes

Artigos e de outras regras do

Direito Internacional.

Subseção D. Regra aplicável aos

navios de guerra

artigo 23

Em caso da não observância

por um navio de guerra das re-

gras do Estado ribeirinho sobre

a passagem no mar territorial e
do não atendimento 

por êsse na-

vio da solicitação 
que lhe seja

dirigida para obedecer a elas, o

Estado ribeirinho 
pode exigir

que o navio deixe o mar territo-

rial.
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PARTE II

ZONA CONTÍGUA

ARTIGO 24

1. Numa zona do alto-mar

contígua ao seu mar territorial,

o Estado ribeirinho pode exercer

o controle necessário, tendo em

vista:

a) evitar transgressões às suas

leis aduaneiras, fiscais, sanitá-

rias ou imigratórias dentro de

seu território ou no seu mar ter-

ritorial;

b) reprimir as transgressões a

essas mesmas leis, cometidas

dentro de seu território ou no

seu mar territorial.

2. A zona contígua não se pode

estender além de doze (12) mi-

lhas a começar da linha-base

que serve de ponto de partida

para medir a largura do mar

territorial.

3. Quando as costas de dois

Estados são limítrofes ou se de-

frontam uma com a outra, ne-

nhum desses Estados tem o di-

reito, a não ser que haja um

acordo em contrário entre êles,

de estender a zona contígua

além da linha mediana cujos

pontos são eqüidistantes dos

pontos mais próximos das linhas-

base, a partir das quais se mede

a largura do mar territorial de

cada um dêsses Estados.

PARTE III

ARTIGOS FINAIS

ARTIGO 25

As disposições da presente

Convenção não prejudicam as

Convenções ou outros acordos

internacionais em vigor nas rela-

ções entre os Estados participan-

tes dessas Convenções ou acor-

dos.

artigo 26

A presente Convenção, até 31

de outubro de 1958, ficará aber-

ta à assinatura de todos os Es-

tados-Membros da Organização

das Nações Unidas ou de qual-

quer das instituições especializa-

das, assim como de qualquer

outro Estado convidado pela As-

sembléia Geral para se tornar

Partícipe da Convenção.

artigo 27

A presente Convenção deverá

ser ratificada. Os instrumentos

de ratificação serão depositados

junto ao Secretário Geral das

Nações Unidas.

artigo 28

A presente Convenção ficará

aberta à adesão de todos os Es-

tados pertencentes a uma das

categorias mencionadas no Arti-

go 26. Os instrumentos de ade-

são serão depositados junto ao

Secretário Geral das Nações Uni-

das.

artigo 29

1. A presente Convenção en-

trará em vigor trinta (30) dias

depois da data do depósito dos

vinte e dois (22) instrumentos

de ratificação ou adesão, junto

ao Secretário Geral das Nações

Unidas.
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2. Para cada um dos Estados

que ratifiquem ou adiram depois

do depósito dos vinte e dois (22)

instrumentos de ratificação ou

adesão, a Convenção entrará em

vigor trinta (30) dias depois do

depósito por êsse Estado do seu

instrumento de ratificação ou

adesão.

artigo 30

1. Depois do término de um

período de cinco (5) anos a con-

tar da data em que esta Con-

venção entrar em vigor, poderá

ser formulado, a qualquer tem-

po, um pedido de revisão da

presente Convenção por qual-

quer Parte Contratante, através

de uma notificação escrita diri-

gida ao Secretário Geral.

2. A Assembléia Geral da Or-

ganização das Nações Unidas

decidirá sôbre as medidas a to-

mar, conforme o caso, com rela-

ção ao pedido feito.

artigo 31

O Secretário Geral das Nações

Unidas informará a todos os Es-

tados-Membros da Organização

das Nações Unidas e aos outros

Estados a que se refere o Arti-

go 26:

a) as assinaturas apostas à

presente Convenção e o de-

pósito dos instrumentos de

ratificação ou adesão, de

acordo com os Artigos 26,

27 e 28;

b) a data em que a presente

Convenção entrar em vigor,

de acordo com o Artigo 29;

c) os pedidos de revisão apre-

sentados de acordo com o

Artigo 30.

artigo 32

O original da presente Con-

venção, cujos textos em chinês,

espanhol, francês, inglês e russo

são igualmente autênticos, será

depositado junto ao Secretário

Geral das Nações Unidas, que
fornecerá cópias certificadas dela

a todos os Estados referidos no

Artigo 26.

Em fé do que, os Plenipoten-

ciários abaixo assinados, devi-

damente autorizados 
pelos

respectivos Governos, assinam

a presente Convenção.

Feito em Genebra, aos vinte

e nove dias de abril de mil no-

vecentos e cinqüenta e oito.

CONVENÇÃO SÔBRE A PESCA

E A CONSERVAÇÃO DOS

RECURSOS BIOLÓGICOS

DO ALTO-MAR

(Texto definitivo adotado

pela Conferência)

Os Estados Partícipes da pre-
sente Convenção,

Considerando que o desenvol-

vimento da técnica moderna em

assuntos de exploração dos re-

cursos biológicos do màr, au-

mentando as possibilidades hu-

manas de satisfazer às necessi-

dades de uma população mun-

dial crescente, expõe alguns dês-

ses recursos ao risco de explora-

ção excessiva,

Considerando também 
que a

natureza dos problemas apareci-
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dos na época atual em relação à

conservação dos recursos bioló-

gicos do alto-mar faz surgir a

necessidade evidente de resolvê-

los, na medida do possível, com

base na cooperação internacional

através da ação combinada de

todos os Estados interessados,

Acordam as seguintes disposi-

ções:

artigo 1

1. Todos os Estados têm o di-

reito a que seus nacionais exer-

çam a pesca em alto-mar, sob

reserva:

a) de suas obrigações conven-

cionais,

b) dos interêsses e direitos dos

Estados ribeirinhos (litorâ-

neos) conforme estão pre-
vistos pela presente Con-

venção, e

c) das disposições relativas à

conservação dos recursos

biológicos do alto-mar, con-

tidas nos Artigos seguintes.

2. Todos os Estados são obri-

gados a adotar ou a cooperar

com os outros Estados para ado-

tarem aquelas medidas aplicá-

veis a seus respectivos nacionais

que se possam tornar necessá-

rias, a fim de conservar os re-

cursos biológicos do alto-mar.

artigo 2

Para os fins da presente Con-

venção, a expressão 
"conserva-

ção dos recursos biológicos do

alto-mar" significa o conjunto

das medidas que possibilitam o

rendimento ótimo constante dês-

ses recursos, de forma a manter

sempre no máximo as disponibi-

lidades dos produtos marinhos,

alimentares e outros. Devem ser

estabelecidos programas de con-

servação, objetivando assegurar,

em primeiro lugar, o suprimento

de artigos alimentares para o

consumo humano.

artigo 3

Um Estado cujos nacionais se

entregam à pesca de uma ou di-

versas variedades de pescado ou

de outros recursos biológicos do

mar, numa região do alto-mar

em que os nacionais de outros

Estados não estão empenhados

nisso, deve, em caso de necessi-

dade, adotar com respeito a seus

próprios nacionais as medidas

citadas, objetivando a conserva-

ção dos recursos biológicos em

vista.

artigo 4

1. Se os nacionais de dois ou

mais Estados se entregam à pes-
ca da mesma variedade ou das

mesmas variedades de pescado

ou de outros recursos biológicos

marinhos numa ou várias regiões

do alto-mar, êsses Estados de-

vem,a pedido de qualquer um

dêles, entrar em negociações, a

fim de estabelecer de comum

acordo as medidas necessárias a

seus nacionais para a conserva-

ção dos recursos biológicos em

vista.

2. Se os Estados interessados

não puderem chegar a um acôr-

do no prazo de doze (12) meses,

qualquer uma das partes pode
iniciar a ação prevista no Arti-

go 9.
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ARTIGO 5

1. Se, depois da adoção das

medidas referidas nos Artigos 3

e 4, os nacionais, de outros Esta-

dos desejarem se entregar, numa

ou várias regiões do alto-mar, à

pesca da mesma variedade ou

das mesmas variedades de pesca-

do ou de outros recursos bioló-

gicos marinhos, êsses outros Es-

tados deverão aplicar a seus de-

pendentes (nacionais) as medi-

das em questão, que não poderão

estabelecer nenhuma discrimina-

ção de tratamento, de direito ou

de fato, sete (7) meses no má-

ximo depois da data em que

essas medidas tenham sido noti-

ficadas ao Diretor-Geral para a

Alimentação e a Agricultura, das

Nações Unidas. O Diretor-Geral

então dará conhecimento dessas

medidas a todos os Estados que

assim o solicitarem e, em qual-

quer caso, a qualquer Estado

especificado pelo Estado que

adotar as medidas em questão.

2. Se êsses outros Estados não

aceitarem as medidas adotadas e

se não fôr possível 
chegar a um

acordo dentro de doze (12) me-

ses, qualquer das partes interes-

sadas pode iniciar a ação pre-

vista no Artigo 9. Sob reserva

das disposições do Parágrafo 2

do Artigo 10, as medidas adota-

das permanecem obrigatórias até

a decisão da comissão especial.

artigo 6

1. Todo Estado ribeirinho tem

um interêsse especial em manter

a produtividade dos recursos bio-

lógicos em tôdas as partes do

alto-mar adjacentes ao seu mar

territorial.

2. Todo Estado ribeirinho tem

o direito de participar, em igual-

dade de condições, em qualquer
organização de pesquisas e em

qualquer sistema de regula-

mentação que se destinem à

conservação dos recursos biológi-

cos do alto-mar naquelas partes
marítimas referidas, mesmo se

seus nacionais não se entrega-

rem à pesca nessas regiões.

3. Todo Estado cujos nacionais

se entregam à pesca numa região

do alto-mar adjacente ao mar

territorial de um Estado ribeiri-

nho, deverá, a pedido dêsse Esta-

do ribeirinho, entrar em negocia-

ções, objetivando tomarem, de

comum acordo, as medidas neces-

sárias para a conservação dos re-

cursos biológicos do alto-mar

nessa região.

4. Todo Estado cujos nacionais

se entregam à pesca numa região

do alto-mar adjacente ao mar

territorial de um Estado ribeiri-

nho, não pode empregar nessa

região do alto-mar medidas de

conservação contrárias às que fo-

rem adotadas pelo Estado ribeiri-

nho, mas pode entrar em nego-

ciações com o Estado ribeirinho,

objetivando tomarem de comum

acordo as medidas necessárias

para a conservação dos recursos

biológicos do alto-mar nessa re-

gião.

5. Se os Estados interessados

não puderem, dentro do prazo de

doze (12) meses, chegar a um

acordo relativo às medidas de

conservação, 
qualquer das partes

pode iniciar a ação prevista no

Artigo 9.
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ARTIGO 7

1. Atendendo às disposições
do Parágrafo 1 do Artigo 6, todo
Estado ribeirinho pode, objeti-
vando manter a produtividade
dos recursos biológicos do mar,
adotar unilateralmente as me-
didas de conservação apropria-
das a qualquer variedade de
peixe ou de outros recursos ma-
rinhos em qualquer parte do
alto-mar adjacente ao seu mar
territorial, se as negociações pa-
ra atingir esse efeito, entabola-
das com os outros Estados inte-
ressados, não tiverem chegado a
um acordo no prazo de seis (6)
meses.

2. As medidas que o Estado
ribeirinho adote em virtude do
Parágrafo precedente, somente
são válidas com relação aos ou-
tros Estados, se:

a) houver uma necessidade
urgente de aplicar as me-
didas de conservação, le-
vando em conta o conheci-
mento existente sobre as
espécies pesqueiras;

b) as medidas adotadas forem
baseadas em conclusões ci-
entíficas apropriadas;

c) essas medidas não fizerem
discriminação de tratamen-
to, nem pela forma nem
pelo fundo, entre os pesca-
dores estrangeiros.

3. Essas medidas permanece-
rão em vigor até a regulamenta-
ção (solução), conforme as dis-
posições relativas à presente
Convenção, de qualquer desa-
côrdo concernente à sua vali-
dade.

4. Se essas medidas não forem
aceitas pelos outros Estados in-
tercssados, qualquer das parte_
pode iniciar a ação prevista no
Artigo 9. Sob reserva das dispo-
sições do Parágrafo 2 do Artigo
10, as medidas adotadas perma-
necem obrigatórias até a decisão
da comissão especial.

5. Os princípios de delimita-
ção geográfica, enunciados no
Artigo 12 da Convenção sobre o
Mar Territorial e a Zona Conti-
gua, se aplicam sempre que se
trate de costas de Estados dife-
rentes.

artigo 8

1. Um Estado que, mesmo que
seus nacionais não se entreguem
à pesca numa região do alto-mar
não adjacente a suas costas, te-
nha apesar disso um interesse
especial na conservação dos re-
cursos biológicos do alto-mar
nessa região, pode solicitar aos
Estados cujos nacionais aí exer-
çam a atividade da pesca, que
tomem as medidas necessárias
para a conservação, nos termos
dos Artigos 3 e 4, respectiva-
mente, indicando ao mesmo tem-
po as razões científicas que, na
sua opinião, tornam essas medi-
das necessárias, e o interesse
especial que tem nessa questão.

2. Se, no prazo de doze (12)
meses, o referido Estado não
conseguir uma resposta que o
satisfaça, pode iniciar a ação
prevista no Artigo 9.

artigo 9

1. Qualquer desacordo que
possa surgir entre Estados nos
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casos tratados nos Artigos 4, 5,
6, 7 e 8, deverá, a pedido de uma
das partes, ser submetido para a
sua regulamentação (solução) a
uma comissão especial composta
de cinco (5) membros, a menos
que as partes concordem em
chegar à solução através de ou-
tro modo pacífico, na conformi-
dade do Artigo 33 da Carta das
Nações Unidas.

2. Os membros da comissão,
um dos quais será investido nas
funções de presidente, são no-
meados de comum acordo pelos
Estados partes na questão, den-
tro do prazo de três (3) meses a
contar do pedido de soluciona-
mento do desacordo, com base
nas disposições do presente Arti-
go. A falta de acordo, a pedido
de qualquer dos Estados partes
na questão, os membros são no-
meados dentro de um novo pra-
zo de três (3) meses pelo Secre-
tário-Geral da Organização das
Nações Unidas, em consulta com
os Estados partes na questão,
com o Presidente da Corte In-
ternacional de Justiça e com o
Diretor-Geral para a Alimenta-
ção e a Agricultura da Organi-
zação das Nações Unidas, entre
pessoas devidamente qualifica-
das, escolhidas entre naturais de
Estados não partes na questão
e especializadas em assuntos ju-
rídicos, administrativos ou cien-
tíficos relativos à pesca, depen-
dendo da natureza da questão a
regular. Qualquer vaga que se
dê, será preenchida da mesma
maneira que as designações ini-
ciais.

3. Todo Estado parte na ação
prevista nos presentes Artigos

tem o direito de designar um seu
dependente (nacional) para ser
elemento integrante da comissão
especial, com o direito de parti-
cipar plenamente dos debates
nas mesmas condições que os
membros da comissão, mas sem
o direito de voto, não podendotambém participar da redação
da decisão da comissão.

4. A comissão deverá fixar porsi mesma as suas normas de
trabalho, assegurando a cada
uma das partes a possibilidadede ser ouvida e de defender seu
ponto de vista. Ela deverá fixar
também a divisão das custas e
despesas entre as partes, à falta
de um acordo entre elas sôbre o
assunto.

5. A comissão especial deverá
proferir a sua decisão dentro de
cinco (5) meses a contar da de-
signação de seus membros, a não
ser que resolva, em caso de ne-
cessidade, prolongar esse prazo
por mais tempo, não excedente
de três (3) meses.

6. Ao tomar suas decisões, a
comissão especial deverá ater-se
aos presentes Artigos, assim co-
mo a todos os acordos especiais
concluídos entre as partes em
questão, tendo em vista a regu-
lamentação do desacordo.

7. As decisões da comissão
serão efetuadas por maioria de
votos.

ARTIGO 10

1. Nos desacordos oriundos da
aplicação do Artigo 7, a comis-
são especial deverá aplicar os
critérios enunciados no Pará-
grafo 2 do dito Artigo. Nas
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disputas referentes à aplicação
dos Artigos 4, 5, 6 e 8, a comis-
são aplicará os critérios seguin-
tes, dependendo das questões
que constituam o desacordo:

a) Nos desacordos referentes
à aplicação dos Artigos 4,
5 e 6, a comissão deverá
apurar:

I. se as conclusões cientí-
ficas provam a necessi-
dade das medidas de
conservação;

II. se as medidas específicas
consideradas se baseiam
sobre conclusões científi-
cas e se são praticáveis;

III. se as medidas referidas
não fazem discriminação
de tratamento, seja de
direito seja de fato, entre
pescadores de outros Es-
tados.

b) Em todas as disputas refe-
rentes à aplicação do Arti-
go 8, a comissão deve esta-
belecer seja que as conclu-
soes científicas provam a
necessidade de medidas de
conservação, seja que o
programa das medidas de
conservação atende às ne-
cessidades.

2. A comissão especial pode
decidir que as medidas que cons-
tituem o objeto da disputa não
devem ser aplicadas enquanto
ela não tiver proferido a deci-
são, sob reserva que, quando se
tratar de desacordos relativos ao
Artigo 7, a aplicação das medi-
das somente será suspensa se
parecer à comissão, com base em
suposições apoiadas em provas,

que não existe a necessidade ur-
gente da aplicação.

artigo 11

As decisões da comissão espe-
ciai são obrigatórias para os Es-
tados em questão e se aplicam a
essas decisões as disposições do
Parágrafo 2 do Artigo 94 da
Carta das Nações Unidas. No
caso em que a decisão venha
acompanhada de recomendações,
estas deverão receber a maior
atenção.

artigo 12

1. Se os elementos de fato
que serviram de base para a de-
cisão da comissão especial se
alteraram substancialmente, após
mudanças importantes aconteci-
das nas condições da variedade
ou das variedades de peixe ou de
outros recursos biológicos ma-
rinhos, ou após mudanças nos
métodos da pesca, qualquer dos
Estados interessados pode solici-
tar aos outros Estados entrarem
em negociações, a fim de efetua-
rem de comum acordo as modi-
ficações necessárias às medidas
de conservação.

2. Se não puder ser alcançado
um acordo num prazo razoável,
qualquer dos Estados interessa-
dos pode recorrer de novo à ação
prevista no Artigo 9, com a con-
dição de que tenham decorrido
pelo menos dois (2) anos da pri-
meira decisão.

artigo 13

1. A regulamentação da pesca
efetuada por meio de aparelhos
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fixados no leito do mar, nas re-

giões do alto-mar adjacentes ao

mar territorial de um Estado,

pode ser empreendida por êsse

Estado, quando tal pesca tiver

sido exercida e explorada por

seus nacionais durante muito

tempo, com a condição de que

aos não nacionais seja autoriza-

do participar dessas atividades

no mesmo pé de igualdade que

os nacionais, com exceção das

regiões onde essa pesca tenha

sido, em virtude de longo uso,

explorada exclusivamente por

êsses nacionais. Uma tal regula-

mentação não prejudica o regi-

me geral dessas regiões, assim

como do alto-mar.

2. No presente Artigo, enten-

de-se por 
"pesca 

efetuada por

meio de aparelhos fixados no

leito do mar" a pesca que se uti-

liza de aparelhamentos munidos

de suportes, que são fixados no

leito do mar num determinado

ponto e que aí são deixados com

a finalidade de utilização per-

manente ou que, se são retira-

dos, são novamente fixados em

cada estação, no mesmo ponto.

artigo 14

Nos Artigos 1, 3, 4, 5, 6 e 8,

o têrmo 
"nacionais" significa

navios ou embarcações de pesca

de qualquer tonelagem, que te-

nham a nacionalidade do Estado

referido, segundo a legislação

do dito Estado, não importando

a nacionalidade dos membros da

tripulação.

artigo 15

A presente Convenção, até 31

ds outubro de 1958, ficará aber-

ta à assinatura de todos os Es-

tados-Membros da Organização

das Nações Unidas ou de qual-

quer das instituições especializa-

das, assim como de qualquer

outro Estado convidado pela As-

sembléia Geral para se tornar

Partícipe da Convenção.

artigo 16

A presente Convenção deverá

ser ratificada. Os instrumentos

de ratificação serão depositados

junto ao Secretário-Geral das

Nações Unidas.

artigo 17

A presente Convenção ficará

aberta à adesão de todos os Es-

tados pertencentes a uma das

categorias mencionadas no Arti-

go 15. Os instrumentos de ade-

são serão depositados junto ao

Secretário-Geral das Nações Uni-

das.

artigo 18

1. A presente Convenção en-

trará em vigor trinta (30) dias

depois da data do depósito dos

vinte e dois (22) instrumentos

de ratificação ou adesão, junto

ao Secretário-Geral das Nações

Unidas.

2. Para cada um dos Estados

que ratifiquem ou adiram depois

do depósito dos vinte e dois (22)

instrumentos de ratificação ou

adesão, a Convenção entrará em

vigor trinta (30) dias depois do

depósito por êsse Estado do seu

instrumento de ratificação ou

adesão.
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ARTIGO 19

1. No momento da assinatura,

da ratificação ou da adesão,

qualquer Estado poderá formu-

lar reservas aos Artigos da Con-

venção, que não sejam os Arti-

gos 6, 7, 9, 10, 11 e 12 inclusive.

2. Todo Estado Contratante,

que tenha formulado reservas,

na conformidade do Parágrafo

precedente, poderá a qualquer

tempo retirá-las mediante uma

comunicação para êsse efeito di-

rigida ao Secretário-Geral das

Nações Unidas.'

artigo 20

1. Depois do término de um

período de cinco (5) anos a con-

tar da data em que esta Con-

venção entrar em vigor, poderá
ser formulado, a qualquer tem-

po, um pedido de revisão da pre-
sente Convenção por qualquer

Parte Contratante, através de

uma notificação escrita dirigida

ao Secretário-Geral.

2. A Assembléia Geral da Or-

ganização das Nações Unidas

decidirá sôbre as medidas a to-

mar, conforme o caso, em relação

ao pedido feito.

artigo 21

O Secretário-Geral das Nações

Unidas informará a todos os

Estados-Membros da Organiza-

ção das Nações Unidas e aos

outros Estados a que se refere o

Artigo 15:

a) as assinaturas apostas à

presente Convenção e o de-

pósito dos instrumentos de

ratificação ou de adesão, de

acordo com os Artigos 15,

16 e 17;

b) a data em que a presente

Convenção entrar em vi-

gor, de acordo com o Arti-

go 18;

c) os pedidos de revisão apre-

sentados de acordo com o

Artigo 20;

d) as reservas a esta Conven-

ção apresentadas de acordo

com o Artigo 19.

artigo 22

O original da presente Conven-

ção, cujos textos em chinês, es-

panhol, francês, inglês e russo

são igualmente autênticos, será

depositado junto ao Secretário-

Geral das Nações Unidas, 
que

fornecerá cópias certificadas de-

la a todos os Estados referidos

no Artigo 15.

Em fé do que, os Pleni-po-

tenciários abaixo assinados,

devidamente autorizados pelos

respectivos Governos, assinam

a presente Convenção.

Feito em Genebra, aos vinte

e nove dias de abril de mil

novecentos e cinqüenta e oito.

CONVENCÃO SÔBRE A

PLATAFORMA CONTINENTAL

(Texto definitivo adotado

pela Conferência)

Os Estados Partícipes da pre-

sente Convenção acordam as

seguintes disposições:
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ARTIGO 1

Para os fins dos presentes Ar-

tigos, a expressão 
"plataforma

continental" é usada para desig-

nar:

a) o leito do mar e o subsolo

das regiões submarinas ad-

jacentes às costas, mas

situadas fora do mar terri-

torial, até a profundidade

de 200 metros ou, além

dêsse limite, até o ponto em

que a profundidade das

águas sobrejacentes permi-

te a exploração dos recur-

sos naturais das ditas re-

giões;

b) o leito do mar e o subsolo

das regiões submarinas se-

melhantes que ficam adja-

centes às costas das ilhas.

artigo 2

1. O Estado ribeirinho exerce

os direitos soberanos sôbre a

plataforma continental, para os

fins de sua exploração e da ex-

ploração dos seus recursos natu-

rais.

2. Os direitos referidos no Pa-

rágrafo 1 do presente Artigo são

exclusivos no sentido de que, se

o Estado ribeirinho não explorar

a plataforma continental ou não

explorar os recursos naturais

dela, ninguém pode empreender

tais atividades nem reivindicar

direitos sôbre a plataforma con-

tinental, sem o consentimento

expresso do Estado ribeirinho.

3. Os direitos do Estado ribei-

rinho sôbre a plataforma conti-

nental são independentes da

ocupação efetiva (real) ou fictí-

cia (convencional), assim como

de qualquer proclamação ex-

pressa.

4. Os recursos naturais refe-

ridos nos presentes Artigos com-

preendem os recursos minerais e

outros recursos que não são em

sêres vivos (não biológicos) do

leito do mar e do subsolo, junta-

mente com os organismos vivos

que pertencem às espécies seden-

tárias, isto é, organismos que,
na fase em que podem ser pesca-
dos, ou ficam imóveis sôbre ou

sob o leito do mar, ou são inca-

pazes de se deslocar, exceto em

contacto físico constante com o

leito do mar ou o subsolo.

artigo 3

Os direitos do Estado ribeiri-

nho sôbre a plataforma conti-

nental não prejudicam o regime

das águas sobrejacentes como

alto-mar, nem o espaço aéreo

situado sôbre essas águas.

artigo 4

O Estado ribeirinho não pode
obstar a colocação ou a manu-

tenção de cabos ou de tubulações

("pipe-lines") submarinos sôbre

a plataforma continental, fazen-

do-se reserva do seu direito de

tomar as medidas razoáveis para

a exploração da plataforma con-

tinental e a exploração de seus

recursos naturais.

artigo 5

1. A exploração da platafor-
ma continental e a exploração
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de seus recursos naturais não
devem dar como resultado mo-
lestar de maneira injustificável a
navegação, a pesca ou a conser-
vação dos recursos biológicos do
mar, nem molestar as pesquisas
oceanográficas fundamentais ou
outras pesquisas científicas efe-
tuadas com a intenção de publi-
car os resultados.

2. Sob reserva das disposições
dos Parágrafos 1 e 6 do presente
Artigo, o Estado ribeirinho tem
o direito de construir e de man-
ter ou de fazer funcionar sobre
a plataforma continental as ins-
talações e outros dispositivos ne-
céssários para a exploração dela
e a exploração de seus recursos
naturais, de estabelecer zonas
de segurança em torno dessas
instalações ou dispositivos e de
tomar nessas zonas as medidas
necessárias à sua proteção.

3. As zonas de segurança re-
feridas no Parágrafo 2 do pre-sente Artigo podem estender-se
até a distância de 500 metros em
torno das instalações ou outros
dispositivos que tenham sido er-
guidos, medidos a partir de ca-
da ponto do seu bordo exterior.
Os navios de qualquer naciona-
lidade que seja são obrigados a
respeitar essas zonas de seguran-
ça.

4. Tais instalações ou dispo-
sitivos, embora ficando sob a ju-risdição do Estado ribeirinho,
nao gozam da condição ("sta-
tus") de ilhas. Eles não possuemmar territorial próprio e sua pre-sença não influi na delimitação
do mar territorial do Estado ri-
beirinho.

5. Deve ser dado aviso devi-
damente sobre a construção des-
sas instalações e devem ser man-
tidos permanentemente os meios
de sinalização necessária. Qual-
quer instalação que se destine a
ser abandonada ou que não mais
sirva deve ser removida eomple-
tamente.

6. Nem as instalações ou dis-
positivos nem as zonas de segu-
rança estabelecidas em torno dê-
les podem ficar situados em si-
tios onde possam molestar a uti-
lização das rotas marítimas re-
gulares indispensáveis à navega-
ção internacional.

7. O Estado ribeirinho é obri-
gado a tomar, nas zonas de se-
gurança, tôdas as medidas apro-
priadas para proteger os recur-
sos biológicos do mar contra os
agentes nocivos.

8. Deve ser obtido o consenti-
mento do Estado ribeirinho para
tôdas as pesquisas que digam
respeito à plataforma continen-
tal, empreendidas no local. O
Estado ribeirinho, porém, nor-
malmente não negará o seu con-
sentimento, quando o pedido fôr
apresentado por uma instituição
qualificada, objetivando pesqui-
sas de natureza puramente cien-
tífica concernentes às caracte-
rísticas físicas ou biológicas da
plataforma continental, com a
condição de que o Estado ribeiri-
nho possa, se assim o desejar,
participar dessas pesquisas ou se
fazer representar nelas e de que,
em qualquer caso, os resultados
sejam publicados.
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ARTIGO 6

1. Quando a mesma pi ata-
forma continental ficar adjacen-
te aos territórios de dois ou mais
Estados, cujos litorais se defron-
tam um com o outro, a delimi-
tação (linha-limite) da platafor-
ma continental entre esses Es-
tados é determinada por acordo
entre esses Estados. A falta de
acordo e a menos que circuns-
tâncias especiais justifiquem ou-
tra delimitação, esta é constituí-
da pela linha mediana cujos
pontos são eqüidistantes dos
pontos mais próximos das linhas-
base, a partir das quais se mede
a largura do mar territorial de
cada um dos Estados.

2. Quando a mesma platafor-
ma continental ficar adjacente
aos territórios de dois Estados
limítrofes, a delimitação da pia-
taforma continental é determi-
nada por acordo entre esses Es-
tados. A falta de acordo e a me-
nos que circunstâncias especiais
justifiquem outra delimitação,
esta será determinada pela apli-
cação do princípio da eqüidis-
tância dos pontos mais próximos
das linhas-base, a partir das
quais se mede a largura do mar
territorial de cada um desses Es-
tados.

3. Na delimitação da platafor-
ma continental, toda linha de
demarcação, estabelecida na con-
formidade dos princípios men-
cionados nos Parágrafos 1 e 2 do
presente Artigo, deve ser defini-
da com relação a cartas e carac-
terísticas geográficas existentes
numa certa data, devendo-se

mencionar os pontos de referên-
cia fixos e permanentes em terra.

artigo 7

As disposições dos presentes
Artigos não prejudicam em nada
o direito do Estado ribeirinho de
explorar o subsolo, recorrendo à
abertura de túneis, qualquer que
seja a profundidade da água aci-
ma do subsolo.

artigo 8

A presente Convenção, até 31
de outubro de 1958, ficará aber-
ta à assinatura de todos os Es-
tados-Membros da Organização
das Nações Unidas ou de qual-
quer das instituições especializa-
das, assim como de qualquer ou-
tro Estado convidado pela As-
sembléia Geral para se tornar
Partícipe da Convenção.

artigo 9

A presente Convenção deverá
ser ratificada. Os instrumentos
de ratificação serão depositados
junto ao Secretário Geral das
Nações Unidas.

artigo 10

A presente Convenção ficará
aberta à adesão de todos os Esta-
dos pertencentes a uma das ca-
tegorias mencionadas no Artigo
8. Os instrumentos de adesão
serão depositados junto ao Se-
cretário Geral das Nações Uni-
das.
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ARTIGO 11

A presente Convenção entrará
em vigor (30) dias depois da da-
ta do depósito dos vinte e dois
(22) instrumentos de ratificação
ou adesão, junto ao Secretário
Geral das Nações Unidas.

2. Para cada um dos Estados
que ratifiquem ou adiram depois
do depósito dos vinte e dois (22)
instrumentos de ratificação ou
adesão, a Convenção entrará em
vigor trinta (30) dias depois do
depósito por esse Estado do seu
instrumento de ratificação ou
adesão.

artigo 12

1. No momento da assinatura,
da ratificação ou da adesão,
qualquer Estado pode formular
reservas aos Artigos da Conven-
ção, que não sejam os Artigos 1
a 3 inclusive.

2. Todo Estado Contratante,
que tenha formulado reservas
na conformidade do Parágrafo
precedente, poderá a qualquer
tempo retirá-las mediante uma
comunicação para esse efeito di-
rigida ao Secretário Geral das
Nações Unidas.

artigo 13

1. Depois do término de um
período de cinco (5) anos a con-
tar da data em que esta Conven-
ção entrar em vigor, poderá ser
formulado, a qualquer tempo,
um pedido de revisão da presen-
te Convenção por qualquer Par-
te Contratante, através de uma
notificação escrita dirigida ao
Secretário Geral.

2. A Assembléia Geral da Or-
ganização das Nações Undas de-
cidirá sobre as medidas a tomar,
conforme o caso, com relação ao
pedido feito.

artigo 14

O Secretário Geral das Nações
Unidas informará a todos os Es-
tados-Membros da Organização
das Nações Unidas e aos outros
Estados a que se refere o Artigo
26:

a) as assinaturas apostas à
presente Convenção e o depósito
dos instrumentos de ratificação
ou adesão, de acordo com os Ar-
tigos 8, 9 e 10;

b) a data em que a presente
Convenção entrar em vigor, de
acordo com o Artigo 11;

c) os pedidos de revisão apre-
sentados de acordo com o Arti-
go 13;

d) as reservas a esta Conven-
ção apresentadas de acordo com
o Artigo 12.

artigo 15

O original da presente Con-
venção, cujos textos em chinês,
espanhol, francês, inglês e russo
são igualmente autênticos, será
depositado junto ao Secretário
Geral das Nações Unidas, que
fornecerá cópias certificadas de-
la a todos os Estados referidos
no Artigo 8.

Em fé do que, os Plenipoten-
ciários abaixo assinados, devida-
mente autorizados pelos respec-
tivos Governos, assinam a pre-
sente Convenção.
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Feito em Genebra, aos vinte e
nove dias de abrü de mil nove-
centos e cinqüenta e oito.

CONVENÇÃO SOBRE O
ALTO-MAR

(Texto definitivo adotado pela
Conferência)

Os Estados Partícipes da pre-
sente Convenção,

Desejosos de codificar as re-
gras do direito internacional re-
lativas ao alto-mar,

Reconhecendo que as disposi-
ções abaixo, adotadas pela Con-
ferência das Nações Unidas sô-
bre o Direito do Mar, que foi re-
alizada em Genebra de 24 de fe-
vereiro a 27 de abril de 1958, são
em essência declaratórias de
princípios estabelecidos no direi-
to internacional,

Acordam as seguintes disposi-
ções:

artigo 1

Entende-se por "alto-mar" tô-
das as partes do mar que não
pertencem ao mar territorial ou
às águas interiores de um Esta-
do.

artigo 2
__

Estando o alto-mar aberto a
todas as nações, nenhum Estado
pode legitimamente pretender
sujeitar qualquer parte dele à
sua soberania. A liberdade do
alto-mar se exerce sob as condi-

ções determinadas pelos presen-
tes Artigos e por outras regras
do direito internacional. Ela
compreende principalmente, pa-
ra os Estados ribeirinhos ou não
do mar:

1) a liberdade da navegação,
2) a liberdade da pesca,
3) a liberdade de colocar ca-

bos ou tubulações ("pipe-
lines") submarinos,

4) a liberdade de sobrevoá-lo.
Essas liberdades, assim como

outras liberdades reconhecidas
pelos princípios gerais do direito
internacional, deverão ser exer-
cidas por todos os Estados, le-
vando-se em conta razoàvelmen-
te o interesse que a liberdade do
alto-mar apresenta para todos
os outros Estados.

artigo 3

1 A fim de gozarem da liber-
dade do mar em pé de igualdade
com os Estados ribeirinhos, os
Estados desprovidos de litoral
(interiores) deverão ter livre
acesso ao mar. Para esse efeito,
os Estados situados entre o mar
e um Estado desprovido de lito-
ral devem, de comum acordo e
na conformidade das convenções
internacionais em vigor, acordar
com o último:

a) para o Estado desprovido
de litoral, numa base de
reciprocidade, o livre trân-
sito através do território
deles;

b) para os navios que has-
teiam a bandeira dêsse
Estado (interior), um tra-
tamento igual ao dos pró-
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prios navios dêles ou dos

navios de qualquer outro

Estado, no que concerne ao

acesso aos portos maríti-

mos e à respectiva utiliza-

ção.

2. Os Estados situados entre

o mar e um Estado desprovido

de litoral regularão, mediante

comum acordo com o último, le-

vando em conta os direitos do

Estado ribeirinho ou do Estado

de trânsito e as particularidades
do Estado sem litoral, todas as

questões relativas à liberdade de

trânsito e à igualdade de trata-

mento nos portos, no caso em

que êsses Estados já não sejam

partícipes de convenções inter-

nacionais em vigor.

artigo 4

Todos os Estados, ribeirinhos

ou não do mar, têm o direito de

fazer navegar em alto-mar na-

vios que hasteiam sua bandeira.

artigo 5

1. Cada Estado fixará as con-

dições mediante as quais conce-

de a sua nacionalidade a navios,

assim como as condições de re-

gistro no seu território e do di-

reito de hastear sua bandeira.

Os navios possuem a nacionali-

dade do Estado cuja bandeira es-

tão autorizados a hastear. Deve

existir um laço verdadeiro entre

o Estado e o navio; em particu-
lar, o Estado deve exercer efeti-

vãmente sua jurisdição e seu

controle, nos domínios técnico,

administrativo e social, sôbre os

navios que hasteiam sua bandei-

ra.

2. Cada Estado entregará aos

navios a que concede o direito de

hastear sua bandeira, os docu-

mentos (provisão de registro)

para êsse efeito.

artigo 6

1. Os navios navegarão sob a

bandeira de um só Estado e, sal-

vo em casos excepcionais 
previs-

tos expressamente pelos trata-

dos internacionais ou pelos pre-
sentes Artigos, se acham sujeitos

à sua exclusiva jurisdição em al-

to-mar. Nenhuma mudança de

bandeira pode ser efetuada du-

rante uma viagem ou enquanto

num pôrto de escala, salvo no

caso de uma transferência real

de propriedade ou de mudança

de registro (inscrição).

2. Um navio que navegue sob

as bandeiras de dois ou mais Es-

tados, utilizando-as segundo sua

conveniência, não se pode pre-
valecer de nenhuma dessas na-

cionalidades em face de qualquer
outro Estado e pode ser asseme-

lhado a navio sem nacionali-

dade.

artigo 7

As disposições dos Artigos

precedentes não prejudicam em

nada a questão dos navios desti-

nados ao serviço oficial de uma

organização intergovernamental,

que hasteiam a bandeira da or-

ganização.

artigo 8

1. Os navios de guerra em al-

to-mar gozam de uma imunida-
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de completa de jurisdição em

relação a outros Estados diferen-

tes do Estado da bandeira.

2. Para os fins dos presentes
Artigos, a expressão 

"navio 
de

guerra" significa um navio per-
tencente à Marinha de Guerra

de um Estado e trazendo as mar-

cas exteriores distintivas dos na-

vios de guerra de sua nacionali-

dade. O comandante deve estar

a serviço do Estado, seu nome

deve figurar na relação dos ofi-

ciais de marinha e a guarnição
do navio deve estar sujeita à

disciplina militar regular.

artigo 9

Os navios pertencentes a um

Estado ou explorados por êle e

usados apenas em serviço gover-
namental não comercial gozam,
em alto-mar, de imunidade com-

pleta de jurisdição em relação a

qualquer outro Estado diferente

do Estado da bandeira.

artigo 10

1. Todo Estado é obrigado,

com relação aos navios que ar-

voram sua bandeira, a tomar as

medidas necessárias para garan-
tir a segurança no mar, princi-

palmente o que diz respeito a:

a) o emprêgo de sinais, a ma-

nutenção das comunicações

e a prevenção contra coli-

sões;

b) a composição e as condi-

ções de trabalho das tripu-

lações, levando em conta os

instrumentos internacionais

aplicáveis ao trabalho;

c) a construção e o aparelho

do navio e suas boas con-

dições de navegabilidade

(qualidades marinheiras ou

náuticas).

2. Ao tomar tais medidas, ca-

da Estado é obrigado a se confor-

mar com as normas internacio-

nais geralmente aceitas e a se-

guir as disposições necessárias

para assegurar a sua observân-

cia.

artigo 11

1. Em caso de abalroamento

ou de qualquer outro incidente

de navegação concernente a um

navio em alto-mar, de natureza

a envolver a responsabilidade

penal ou disciplinar do coman-

dante ou de qualquer outra pes-
soa no serviço do navio, nenhum

processo penal ou disciplinar 
po-

de ser intentado contra tais pes-
soas senão perante as autorida-

des judiciais ou administrativas,

seja do Estado da bandeira seja

do Estado de que essas pessoas

são nacionais.

2. Em assuntos disciplinares,

o Estado que expediu a carta de

comandante (capitão) ou um

certificado de capacidade (carta
de habilitação) ou licença, de-

verá ser o único competente a

pronunciar, depois de processo
regular de direito, a retirada

(cassação) de tais certificados

(títulos), mesmo que o detentor

não tenha a nacionalidade do

Estado da expedição.

3. Nenhum embargo (arresto)
ou detenção do navio pode ser

ordenado, mesmo para as medi-

das de investigação, 
por autori-
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dades diferentes daquelas do Es-

tado da bandeira.

artigo 12

1. Todo Estado é obrigado a

exigir que o comandante de um

navio que navegue sob sua ban-

deira, na medida em que o co-

mandante possa fazê-lo sem pôr
em perigo sério o navio, a tripu-

lação e os passageiros:

a) preste assistência a tôda

pessoa achada no mar em

perigo de se perder;

b) rume na maior velocidade

possível para socorrer pes-
soas em perigo, se fôr in-

formado da necessidade de

assistência, na medida em

que se possa esperar essa

ação razoàvelmente da par-
te dêle;

c) depois de um abalroamen-

to, preste assistência ao ou-

tro navio, à sua tripulação

e a seus passageiros e, na

medida do possível, informe

ao outro navio o nome de

seu próprio navio, seu pôr-

to de registro e o pôrto mais

próximo em que tocará.

2. Todo Estado ribeirinho de-

verá promover a criação e a ma-

nutenção de um adequado e efi-

caz serviço de busca e salvamen-

to, para garantir a segurança no

mar e sobre o mar, e, quando as

circunstâncias o exigirem, deve-

rá concluir para êsse fim acordos

regionais de cooperação mútua

com os estados vizinhos.

artigo 13

Todo Estado é obrigado a tomar

medidas eficazes para impedir e

punir o transporte de pessoas
em escravidão nos navios auto-

rizados a arvorar sua bandeira,

e para impedir o uso ilegal de

sua bandeira com êsse fim. Tôda

pessoa nessas condições que se

refugiar a bordo de um navio,

qualquer que seja sua bandeira,

é considerado ipso facto livre.

artigo 14

Todos os Estados devem coope-

rar, na medida do possível, na

repressão à pirataria (rebeldia

ou barataria) em alto-mar ou

em qualquer outro lugar situado

fora da jurisdição de qualqupr
Estado.

artigo 15

A ;pirataria consiste num dos

seguintes atos:

1) Qualquer ato ilegítimo de

violência, de detenção ou

qualquer ato de depredação

cometido com objetivos

pessoais pela tripulação ou

pelos passageiros de um na-

vio privado ou de uma ae-

ronave privada, e dirigido:

a) em alto-mar, contra ou-

tro navio ou aeronave,

ou contra pessoas ou

bens a bordo dêste últi-

mo navio ou aeronave;

b) contra um navio ou ae-

ronave, pessoas ou bens

num lugar situado fora

da jurisdição de qual-

quer Estado;
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2) Qualquer ato de participa-

ção voluntária na utiliza-

ção de um navio ou de uma

aeronave, quando aquêle

que o comete tem conheci-

mento dos fatos que confe-

rem a êsse navio ou a essa

aeronave o caráter de um

navio ou aeronave pirata

(rebelde);

3) Qualquer ação que incite à

prática dos atos definidos

nos Subparágrafos 1 e 2 do

presente Artigo, ou que in-

tencionalmente os facilite.

artigo 16

Os atos de pirataria, conforme

estão definidos no Artigo 15,

perpetrados por um navio de

guerra ou um navio de Estado

(governamental) ou uma aero-

nave de Estado (idem), cuja

guarnição ou tripulação se haja

amotinado e assumido o con-

trôle do navio ou da aeronave,

são assemelhados aos atos come-

tidos 
por um navio privado (par-

ticular).

artigo 17

São considerados como navios

ou aeronaves piratas os navios

ou aeronaves destinados, pelas

pessoas sob o controle das quais

êles se acham efetivamente, a

cometer os atos referidos no Ar-

tigo 15. O mesmo se aplica, se o

navio ou aeronave tiver sido usa-

do 
para cometer qualquer dos

atos citados, no tempo em que

permanecer sob o controle das

pessoas culpadas dêsses atos.

artigo 18

Um navio ou aeronave pode

conservar sua nacionalidade,

apesar de se transformar em na-

vio ou aeronave pirata. A con-

servação ou a perda da naciona-

lidade são determinadas de acôr-

do com a lei do Estado que te-

nha conferido essa nacionali-

dade.

artigo 19

Em alto-mar ou em qualquer
outro lugar situado fora da ju-
risdição de qualquer Estado, um

Estado pode capturar um navio

ou uma aeronave pirata, ou um

navio dominado por atos de pi-
rataria e que esteja sob o con-

trôle de piratas, e aprisionar as

pessoas e apreender os bens que
se acham a bordo do dito navio

ou aeronave. Os tribunais do

Estado que executar a captura

podem pronunciar-se sôbre as

penalidades a serem impostas,

assim como sôbre as medidas a

tomar com relação aos navios,

aeronaves ou bens, reserva feita

aos direitos de terceiros de boa

fé.

artigo 20

Quando a captura de um na-

vio ou aeronave suspeito de pira-
taria tiver sido efetuada sem um

motivo suficiente, o Estado que
o tiver apreendido é responsável

perante o Estado cuja naciona-

lidade é possuída pelo navio ou

aeronave, por perdas e danos

causados pela captura.
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ARTIGO 21

j

Tôda captura devida a razões

de pirataria somente pode ser

efetuada por navios de guerra

ou aeronaves militares, ou por

navios ou aeronaves do serviço

público (governamentais) auto-

rizados a êsse efeito.

artigo 22

1. Salvo no caso em que os

atos de interferência derivam de

poderes conferidos por tratado,

um navio de guerra que encontre

um navio mercante estrangeiro

em alto-mar, não pode visitá-lo

(para inspeção), a menos que
haja um motivo sério para sus-

peitar:

a) que o navio se entrega à

pirataria; ou

b) que o navio se entrega

ao tráfico de escravos; ou

c) que o navio, embora ar-

vorando uma bandeira es-

trangeira ou se recusando

a içar sua bandeira, é na

realidade um navio que
tem a mesma nacionalida-

de do navio de guerra.

2. Nos casos previstos nos

Subparágrafos a), b) e c), o na-

vio de guerra pode proceder à

verificação dos títulos que auto-

rizam o hasteamento da bandei-

ra. Para êsse fim, pode enviar

uma embarcação, sob o comando

de um oficial, ao navio suspeito.

Se, após a verificação dos docu-

mentos (papéis de bordo), per-
sistirem as suspeitas, pode pro-

ceder a um exame posterior a

bordo do navio, que deve ser exe-

cutado com tôda a consideração

possível.

3. Se as suspeitas se mostra-

rem infundadas e se o navio as-

sim visitado não tiver cometido

nenhum ato que as justifique,
deve êle ser indenizado por

quaisquer perdas e danos sofri-

dos.

artigo 23

1. Pode ser exercido o direito

de perseguição contra um navio

estrangeiro, se as autoridades

competentes do Estado ribeiri-

nho tiverem boas razões para

pensar que êsse navio infringiu

as leis e regulamentos dêsse Es-

tado. Essa perseguição deve ini-

ciar-se, assim que o navio estran-

geiro ou uma de suas embarca-

ções se achar nas águas interio-

res, no mar territorial ou na zo-

na contígua do Estado persegui-

dor, e somente pode ser conti-

nuada fora do mar territorial ou

da zona contígua, se a persegui-

ção não tiver sido interrompida.

Não é necessário que, no momen-

to em que o navio estrangeiro

esteja dentro do mar territorial

ou da zona contígua e receba a

ordem de parar, o navio que dê a

ordem esteja igualmente nesse

mar territorial ou zona contígua.

Se o navio estrangeiro se achar

na zona contígua, conforme es-

ta é definida no Artigo 24 da
"Convenção 

sôbre o Mar Territo-

rial e a Zona Contígua", a per-
seguição somente pode ser efe-

tuada, se houver uma violação

aos direitos que a instituição da

dita zona tem por objetivo pro-

teger.
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2. O direito de perseguição

cessa, 
quando o navio persegui-

do entra no mar territorial do

pais a que pertence 
ou no mar

territorial de um terceiro Estado.

3. A perseguição 
não é consi-

derada como tendo sido come-

çada senão quando o navio per-

seguidor se tenha certificado,

através dos meios utilizáveis de

que disponha, de que o navio

perseguido ou uma de suas em-

barcações, trabalhando em grupo

e que se servem do navio perse-

guido como navio-base, se

acha dentro dos limites do mar

territorial ou, se fôr o caso, den-

tro da zona contígua. A perse-

guição somente pode ser come-

çada, depois da emissão de um

sinal de parada, visual ou audi-

tivo, dado a uma distância que

permita ao navio estrangeiro vê-

lo ou ouví-lo.

4. Somente pode ser exercido

o direito de perseguição por na-

vios de guerra ou aeronaves mi-

litares ou outros navios ou aero-

naves do serviço público (gover-

namental), autorizados especial-

mente a êsse efeito-

5. No caso de uma persegui-

ção efetuada por uma aeronave:

a) as disposições dos Parágra-

fos 1 a 3 do presente 
Arti-

go se aplicarão mutatis

mutandis;

b) a aeronave que dê a ordem

de parar 
deve ela mesma

perseguir 
ativamente o na-

vio, até que um navio ou

uma aeronave do Estado

ribeirinho, alertado pela

aeronave, chegue ao local

para continuar a persegui-

ção, a menos que a (pri-

meira) aeronave possa por

si mesma aprisionar o na-

vio. Para justificar o apri-

sionamento de um navio

em alto-mar, não é sufici-

ente que a aeronave tenha

simplesmente assinalado

tal navio como tendo co-

metido uma infração ou

como sendo suspeito de in-

fração, se tal navio não ti-

ver recebido ordem de pa-
rar ou não fôr perseguido

pela aeronave mesma ou

por outras aeronaves ou

navios que continuem a

perseguição sem interrup-

ção.

6- A libertação de um navio

aprisionado dentro da jurisdição
de um Estado e escoltado rumo

a um porto dêsse Estado, para
os fins de uma investigação 

pe-
rante as autoridades competen-

tes, não pode ser reclamada pelo
simples fato de que o navio e sua

escolta tenham cruzado uma

parte do alto-mar, quando as

circunstâncias tenham tornado

necessária essa travessia.

7- Quando um navio tiver si-

do detido ou capturado em alto-

mar em circuntâncias que não

justificam o exercício do direito

de perseguição, deve ser indeni-

zado por quaisquer perdas e da-

nos sofridos.

artigo 24

Todo Estado é obrigado a pres-
crever regras que visem a evitar

a poluição dos mares pela des-

carga de hidrocarbonetos 
por

navios ou tubulações ("pipe-li-

nes") ou resultantes da explora-
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ção do leito ou do subsolo sub-
marinos, levando em conta as
disposições convencionais exis-
tentes sobre o assunto.

do mar. Em particular, não deve
prejudicar as possibilidades de
reparo dos cabos ou tubulações
existentes.

artigo 25
[* T

1. Todo Estado é obrigado a
tomar medidas para evitar a po-
luição dos mares proveniente da
imersão de resíduos radioativos,
levando em conta tôdas as nor-
mas e todos os regulamentos que
tiverem sido elaborados pelos or-
ganismos internacionais compe-
tentes.

2. Todos os Estados são obri-
gados a cooperar com os orga-
nismos internacionais competen-
tes para a adoção de medidas
tendentes a evitar a poluição dos
mares ou do espaço aéreo sobre-
jacente, resultante de quaisquer
atividades que abranjam o em-
prego de materiais radioativos
ou de outros agentes nocivos.

artigo 26

1. Todo Estado tem o direito
de colocar cabos ou tubulações
("pipe-lines") submarinos sobre

o leito do alto-mar.
2. O Estado ribeirinho não

pode obstar a colocação õu a
manutenção desses cabos ou tu-
bulações, reserva feita de seu
direito de tomar as medidas ra-
zoáveis para a exploração da pia-
taforma continental e a explora-
ção dos seus recursos naturais.

3. Na colocação desses cabos
ou tubulações, o Estado em
questão deve levar em conta de-
vidamente os cabos ou tubula-
ções já instalados sobre o leito

ARTIGO 27

Todo Estado é obrigado a to-
mar as medidas legislativas ne-
cessárias, a fim de que a ruptura
ou o dano, causado por um na-
vio que hasteie sua bandeira ou
por uma pessoa sujeita à sua
jurisdição, de um cabo submari-
no em alto-mar, feito voluntà-
riamente ou por negligência cul-
pável, e que tenha como resul-
tado interromper ou dificultar
as comunicações telegráficas ou
telefônicas, assim como a ruptu-
ra ou o dano, causado nas mes-
mas condições, a um cabo de
alta tensão ou a uma tubulação
("pipe-line") submarinos consti-
tuam infrações passíveis de pu-
nição. Essa disposição não se
aplica às rupturas e danos cujos
autores agiram apenas com o
objetivo legítimo de proteger as
próprias vidas ou a segurança
dos respectivos navios, depois de
terem tomado tôdas as precau-
ções necessárias para evitar es-
sas rupturas ou danos.

ARTIGO 28

Todo Estado é obrigado a to-
mar as medidas legislativas ne-
cessárias, a fim de que as pes-soas sujeitas à sua jurisdição,
que sejam proprietárias de um
cabo ou de uma tubulação
("pipe-line") em alto-mar e que,
na colocação ou no reparo do
próprio cabo ou tubulação, cau-
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saram a ruptura ou o dano a
outro cabo ou tubulação, se res-
ponsabilizem pelo custo dos re-
paros a estes.

artigo 29

Todo Estado é obrigado a to-
mar as medidas legislativas ne-
cessárias, a fim de que os pro-
prietários de navios, que possam
provar que sacrificaram uma
âncora, uma rêde ou qualquer
outro aparelho de pesca, de mo-
do a evitar danificar um cabo ou
tubulação ("pipe-line") submari-
nos, sejam indenizados pelo pro-
prietário do cabo ou tubulação,
com a condição de que tenham
tomado de antemão todas as
medidas razoáveis de precaução.

ARTIGO 30

As disposições da presente
Convenção não prejudicam as
Convenções ou outros acordos
internacionais em vigor nas re-
lações entre os Estados partia-
pantes dessas Convenções ou
acordos.

artigo 31

A presente Convenção, até 31
de outubro de 1958, ficará aber-
ta à assinatura de todos os Es-
tados-Membros da Organização
das Nações Unidas ou de qual-
quer das instituições especializa-
das, assim como de qualquer
outro Estado convidado pela As-
sembléia Geral para se tornar
Partícipe da Convenção.

ARTIGO 32

A presente Convenção deverá
ser ratificada. Os instrumentos
de ratificação serão depositados
junto ao Secretário-Geral das
Nações Unidas.

artigo 33

A presente Convenção ficará
aberta à adesão de todos os Es-
tados pertencentes a uma das
categorias mencionadas no Arti-
go 31. Os instrumentos de ade-
são serão depositados junto ao
Secretário-Geral das Nações Uni-
das.

artigo 34

1. A presente Convenção en-
trará em vigor trinta (30) dias
depois da data do depósito dos
vinte e dois (22) instrumentos
de ratificação ou adesão, junto
ao Secretário-Geral das Nações
Unidas.

2. Para cada um dos Estados
que ratifiquem ou adiram depois
do depósito dos vinte e dois (22)
instrumentos de ratificação ou
adesão, a Convenção entrará em
vigor trinta (30) dias depois do
depósito por esse Estado do seu
instrumento de ratificação ou
adesão.

artigo 35

1. Depois do término de um
período de cinco (5) anos a con-
tar da data em que esta Conven-
ção entrar em vigor, poderá ser
formulado, a qualquer tempo, um
pedido de revisão da presente
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Convenção por qualquer Parte

Contratante, através de uma no-

tificação escrita dirigida ao Se-

cretário-Geral.

2. A Assembléia Geral da Or-

ganização das Nações Unidas

decidirá sôbre as medidas a to-

mar, conforme o caso, com rela-

ção ao pedido feito.

artigo 36

O Secretário-Geral das Nações

Unidas informará a todos os Es-

tados-Membros da Organização

das Nações Unidas e aos outros

Estados a que se refere o Arti-

go 31:

a) as assinaturas apostas à

presente Convenção e o de-

pósito dos instrumentos de

ratificação ou adesão, de

acordo com os Artigos 31,

32 e 33;

b) a data em que a presente

Convenção entrar em vigor,

de acordo com o Artigo 34;

c) os pedidos de revisão apre-

sentados de acordo com o

Artigo 35.

artigo 37

O original da presente Con-

venção, cujos textos em chinês,

espanhol, francês, inglês e russo

são igualmente autênticos, será

depositado junto ao Secretário-

Geral das Nações Unidas, que

fornecerá cópias certificadas de-

la a todos os Estados referidos

no Artigo 31.

Em jé do que, os Plenipo-

tenciários abaixo assinados,

devidamente autorizados pelos

respectivos Governos, assinam

a presente Convenção.

Feito em Genebra, aos vinte

e nove dias de abril de mil no-

vecentos e cinqüenta e oito.

RESOLUÇÕES ADOTADAS

PELA CONFERÊNCIA SÔBRE O

DIREITO DO MAR, DAS

NAÇÕES UNIDAS

1) EXPERIÊNCIAS NUCLEA-

RES EM ALTO-MAR

Resolução adotada em 27 de

abril de 1958, baseada no re-

latório da Segunda (2.a)

Comissão, com relação ao

Artigo 2 da 
"Convenção 

sô-

bre o Alto-Mar".

A Conferência sôbre o Direito

do Mar, das Nações Unidas,

i
Lembrando que a Conferência

foi convocada pela Assembléia

Geral das Nações Unidas, de

acordo com a resolução 1.105

(XI) de 21 de fevereiro de 1957,

Reconhecendo que numerosos

Estados receiam séria e sincera-

mente que as explosões nuolea-

res em alto-mar constituam uma

transgressão à liberdade do mar,

Reconhecendo que a questão

das experiências nucleares e da

produção nuclear continua a ser

examinada pela Assembléia Ge-

ral, de acordo com as diversas

resoluções adotadas sôbre êsse

assunto, assim como pela Comis-

são do Desarmamento, e que es-

sa questão atualmente está sen-

do estudada e discutida constan-
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temente 
pelos Governos interes-

sados,

Decide reenviar a questão à

Assembléia Geral, para tôdas as

medidas apropriadas.

2) POLUIÇÃO DO ALTO-MAR

POR MATERIAIS RADIO-

ATIVOS

Resolução adotada em 27 de

abril de 1958, baseada no re-

latório da Segunda 
_ 

(2.a)

Comissão, com relação ao

Artigo 2 da 
"Convenção sô-

bre o Alto-Mar".

A Conferência sôbre o Direito

do Mar, das Nações Unidas,

Consciente da necessidade de

uma ação internacional no cam-

po das disposições a tomar sôbre

os resíduos radioativos jogados

ao mar,

Levando em conta as medidas

que foram propostas por diver-

sos organismos nacionais e in-

ternacionais, assim como os^ es-

tudos 
que foram publicados 

sôbre

o assunto,

Notando que a Comissão In-

ternacional 
para a Proteção con-

tra as Radiações apresentou re-

comendações relativas à concen-

tração máxima permissível 
de

rádio-isótopos no corpo humano

e também no ar e na água,

Recomenda que a Agência In-

ternacional de Energia Atômica,

agindo em consulta com os gru-

pos existentes e os organismos

estabelecidos que têm competên-

cia reconhecida no campo da

proteção radiológica, prossiga

todos os estudos e tome tôdas as

medidas necessárias para ajudar

os Estados a regulamentar a des-

carga ou a imersão dos materiais

radioativos no mar, a promulgar

normas e a elaborar regulamen-

tos internacionalmente aceitá-

veis, objetivando evitar a polui-

ção dos mares por materiais ra-

dioativos em proporções nocivas

ao homem e aos recursos mari-

nhos.

3) CONVENÇÕES INTERNA-

CIONAIS RELATIVAS A

CONSERVAÇÃO DOS RE-

CURSOS DA PESCA

Resolução adotada em 27 de

abril de 1958, baseada no

relatório da Terceira (3.a)
Comissão.

A Conferência sôbre o Direito

do Mar, das Nações Unidas,

Considerando a opinião da
"Conferência 

Técnica Interna-

cional sôbre a Conservação dos

Recursos Biológicos do Mar",

realizada em Roma em abril-

maio de 1955, sôbre o papel efi-

caz desempenhado pelas organi-

zações internacionais de conser-

vação, assegurando a conserva-

ção dos recursos biológicos do

mar, tal como essa opinião foi

expressa no Parágrafo 43 do Re-

latório da dita Conferência,

Acreditando que essas organi-

zações são de grande utilidade

para a coordenação dos esforços

científicos dedicados aos proble-
mas da pesca, assim como para

a conclusão de acordos sôbre as

medidas de conservação,

Recomenda:
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1. Que os Estados interessados
cooperem no estabelecimento de
programas de conservação neces-
sários, por intermédio das orga-
nizações dessa natureza, exis-
tentes para zonas particulares
do alto-mar ou para espécies par-
ticulares de recursos biológicos
marinhos, conformando-se por
outro lado com as recomenda-
ções contidas no relatório da
Conferência de Roma;

2. Que essas organizações se-
jam utilizadas na medida do
possível para a condução das
negociações entre Estados, tal
como está previsto nos Artigos 4,
5, 6 e 7, para a regulamentação
(solução) dos desacordos e para
a aplicação das medidas de con-
servação decididas de comum
acordo.

4) COOPERAÇÃO NAS MEDU
DAS DE CONSERVAÇÃO

Resolução adotada em 25 de
abril de 1958, baseada no
relatório da Terceira (3.a)
Comissão.

A Conferência sobre o Direito
do Mar, das Nações Unidas,

Considerando a opinião da"Conferência Técnica Interna-
cional sobre a Conservação dos
Recursos Biológicos do Mar",
realizada em Roma em abril/
maio de 1955, tal como está ex-
pressa nos Parágrafos 43 (a), 54
e outros do seu relatório, opinião
segundo a qual todo sistema efi-
caz de aplicação das medidas de
conservação deve obter a parti-
cipação de todos os Estados que

exploram de maneira substan-
ciai uma ou mais variedades de
organismos biológicos marinhos
que constituem o objeto do sis-
tema de aplicação das medidas
de conservação, ou que estão in-
teressados especialmente na con-
servação dessa ou dessas varie-
dades,

Recomenda aos Estados ribei-
rinhos, nos casos em que uma
ou mais variedades de peixe ou
de outros recursos biológicos vi-
vam nas zonas de pesca subme-
tidas à sua jurisdição e também
nas zonas de alto-mar adjacente,
cooperarem com tais organiza-
ções internacionais de conserva-
ção que sejam responsáveis pelo
desenvolvimento e aplicação das
medidas de conservação no alto-
mar adjacente, objetivando ado-
tar e fazer respeitar, no que fôr
possível, as medidas de conser-
vação necessárias nas zonas de
pesca situadas sob sua júris-
dição.

5) EMPREGO DE MÉTODOS
HUMANOS PARA A MORTE
DA FAUNA MARINHA

Resolução adotada em 25 de
abril de 1958, com base no
relatório da Terceira (3.a)
Comissão.

A Conferência sobre o Direito
do Mar, das Nações Unidas,

Solicita aos Estados que pres-
crevam, por todos os meios de
que disponham, métodos de cap-
tura e morte da fauna marinha,
principalmente baleias e focas,
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Que acarretem o mínimo de so-
frimento para esses animais.

6) SITUAÇÕES ESPECIAIS
RELATIVAS A PESCA
COSTEIRA

Resolução adotada em 26 de
abril de 1958, com base no
relatório da Terceira (3.a)
Comissão.

A Conferência sobre o Direito
do Mar, das Nações Unidas,

Tendo examinado a situação
dos países ou territórios cuja po-
pulação é essencialmente depen-
dente da pesca costeira para sua
subsistência ou seu desenvolvi-
mento econômico,

Tendo examinado também a
situação de países cuja popula-
Ção costeira tira principalmentedo produto da pesca costeira as
proteínas animais de sua ali-
nientação e cujos métodos de
pesca são essencialmente limita-
dos à pesca local por meio de
pequenas embarcações,

Reconhecendo que essas situa-
ções exigem medidas excepcio-
hais adaptadas às necessidades
particulares,

Considerando que, em vista do
alcance limitado e da natureza
excepcional dessas situações, tô-
das as medidas adotadas, objeti-
vando atender a elas, seriam
complementares às disposições
incorporadas a um sistema uni-
versai de Direito Internacional,

Acreditando que os Estados
devem colaborar na solução
eqüitativa dessas situações, me-
diante acordos regionais ou re-

correndo a outros modos de co-
operação internacional,

Recomenda:

1. Que, quando se tornar ne-
cessário, no interesse da conser-
vação, limitar a apanhadura to-
tal de uma ou mais variedades
de pescado numa região do alto-
mar adjacente ao mar territorial
de um Estado ribeirinho, todos
os outros Estados que praticam
a pesca nessa região devem co-
laborar com o Estado ribeirinho
na solução eqüitativa dessa si-
tuação, estabelecendo de comum
acordo medidas que reconheçam
todas as necessidades prioritá-
rias do Estado ribeirinho, resul-
tantes de sua dependência em
relação à pesca em questão, le-
vando em conta os interesses dos
outros Estados;

2. Que normas apropriadas de
conciliação e arbitramento de-
vem ser estabelecidas para a
regulamentação de qualquer de-
sacôrdo que surja.

7) REGIME DE ÁGUAS
HISTÓRICAS

Resolução adotada em 27 de
abril de 1958, com base no
relatório da Primeira (l.a)
Comissão.

A Conferência sobre o Direito
do Mar, das Nações Unidas,

Considerando que a Comissão
do Direito Internacional não tra-
tou do regime das águas histó-
ricas, incluindo nele as baías
históricas,
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Reconhecendo a importância
da situação ("status") jurídica
dessas áreas marítimas,

Solicita à Assembléia Geral
das Nações Unidas que tome as
disposições para o estudo do re-
gime jurídico das águas históri-
cas, nele incluídas as baías his-
tóricas, e para a comunicação
dos resultados desse estudo a to-
dos os Estados-Membros das
Nações Unidas.

8) CONVOCAÇÃO DE UMA
SEGUNDA CONFERÊNCIA
SOBRE O DIREITO DO MAR.
DAS NAÇÕES UNIDAS

Resolução adotada pela Con-
ferência em 27 de abril de
1958.

A Conferência sobre o Direito
do Mar, das Nações Unidas,

Considerando que, com base
no relatório preparado pela Co-
missão do Direito Internacional,
ela aprovou as convenções e ou-
tros instrumentos relativos ao
regime aplicável à pesca e à
conservação dos recursos bioló-
gicos do alto-mar, à exploração
dos recursos naturais e da pia-
taforma continental, assim como
outros assuntos relativos ao re-
gime geral do alto-mar e ao livre
acesso ao mar de Estados sem
litoral,

Considerando que não foi pos-
sível chegar a um acordo sobre
a largura do mar territorial e
sobre algumas outras questões
que surgiram a propósito desse
problema,

Reconhecendo que, embora a
Conferência tenha chegado a

acordos sobre o regime aplicável
à pesca e à conservação dos re-
cursos biológicos do alto-mar,
não foi possível regular nesses
acordos certos aspectos de algu-
mas questões naturalmente com-
plexas,

Reconhecendo que conviria,
numa data oportuna, realizar
novos esforços para se chegar a
um acordo sobre as questões do
Direito Internacional Marítimo,
que ainda permanecem sem so-
lução,

Solicita à Assembléia Geral
das Nações Unidas estudar, na
sua décima terceira (13.a) ses-
são (1958), a questão da oportu-
nidade de convocar uma segun-
da conferência internacional de
plenipotenciários, que examinas-
sem de novo as questões que não
tiverem solução no decurso da
presente Conferência.

9) HOMENAGEM A COMISSÃO
DO DIREITO
INTERNACIONAL

Resolução adotada pela
Conferência em 27 de abril
de 1958.

A Conferência sobre o Direito
do Mar, das Nações Unidas,
terminando os seus traba-
lhos,

Resolve:

Prestar um testemunho de
gratidão, respeito e admiração à
Comissão do Direito Internacio-
nal, pelo excelente trabalho que
ela efetuou no campo da codifi-
cação e desenvolvimento do Di-
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reito Internacional, elaborando

diversos 
projetos e comentários

de 
grande valor jurídico.

PROTOCOLO DE ASSINATURA

facultativa, referente

AO REGULAMENTO OBRIGA-

TÓRIO DAS CONTROVÉRSIAS

Os Estados Partícipes dêste

Protocolo e de uma ou mais das

Convenções sôbre o Direito do

Mar, adotadas pela Conferência

sôbre o Direito do Mar, das Na-

ções Unidas, realizada em Gene-

bra, de 24 de fevereiro de 1958 a

27 de abril de 1958,

Expressando seu desejo de re-

correr, em todos os assuntos que

lhes interessam, a respeito de

qualquer controvérsia surgida na

interpretação ou na aplicação de

qualquer Artigo de qualquer

Convenção sôbre o Direito do

Mar, de 29 de abril de 1958, à ju-

risdição obrigatória da Côrte In-

ternacional de Justiça, a menos

que seja prevista 
na Convenção

outra forma de regulamentação

ou 
que as Partes tenham chega-

do a um acordo dentro de um

período razoável,

Acordam no seguinte:

artigo I

As controvérsias que surjam

na interpretação ou na^ aplica-

ção de qualquer Convenção sôbre

o Direito do Mar deverão ficar

sob a jurisdição compulsória da

Côrte Internacional de Justiça e

dessa forma podem 
ser levadas

perante a Côrte para a devida

aplicação por qualquer parte na

controvérsia, que seja Partícipe

dêste Protocolo.

artigo II

Esta iniciativa se refere a tô-

das as disposições de qualquer

Convenção sôbre o Direito do

Mar, exceto os Artigos 4, 5, 6, 7

e 8 da 
"Convenção 

sôbre a Pes-

ca e a Conservação dos Recursos

Biológicos do Alto-Mar", perma-

necendo aplicáveis (no caso) os

Artigos 9, 10, 11 e 12 dessa mes-

ma Convenção.

artigo III

Os Partícipes podem acordar,

dentro de um prazo de dois (2)

meses depois que uma das par-

tes tenha notificado sua opinião

à outra de que existe a contro-

vérsia, recorrer não à Côrte mas

a um tribunal arbitrai. Após o

término do dito prazo, qualquer

Partícipe dêste Protocolo pode

levar a controvérsia perante a

Côrte para a aplicação.

artigo IV

1. Dentro do mesmo prazo de

dois (2) meses, os Partícipes dês-

te Protocolo podem acordar em

adotar uma norma de concilia-

ção, antes de recorrerem à Côrte.

2. A comissão de conciliação

deverá fazer suas recomendações

dentro de cinco (5) meses depois

que tiver sido designada. Se es-

sas recomendações não forem

aceitas pelas partes na contro-

vérsia dentro de dois (2) meses
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Reconhecendo a importância

da situação ("status") jurídica

dessas áreas marítimas,

Solicita à Assembléia Geral

das Nações Unidas que tome as

disposições para o estudo do re-

gime jurídico das águas históri-

cas, nêle incluídas as baías his-

tóricas, e para a comunicação

dos resultados dêsse estudo a to-

dos os Estados-Membros das

Nações Unidas.

8) CONVOCAÇÃO DE UMA

SEGUNDA CONFERÊNCIA

SÓBRE O DIREITO DO MAR,

DAS NAÇÕES UNIDAS

Resolução adotada pela Con-

ferência em 27 de abril de

1958.

A Conferência sôbre o Direito

do Mar, das Nações Unidas,

Considerando que, com base

no relatório preparado pela Co-

missão do Direito Internacional,

ela aprovou as convenções e ou-

tros instrumentos relativos ao

regime aplicável à pesca e à

conservação dos recursos bioló-

gicos do alto-mar, à exploração

dos recursos naturais e da pia-

taforma continental, assim como

outros assuntos relativos ao re-

gime geral do alto-mar e ao livre

acesso ao mar de Estados sem

litoral,

Considerando que não foi pos-

sível chegar a um acordo sôbre

a largura do mar territorial e

sôbre algumas outras questões

que surgiram a propósito dêsse

problema,

Reconhecendo que, embora a

Conferência tenha chegado a

acordos sôbre o regime aplicável

à pesca e à conservação dos re-

cursos biológicos do alto-mar,

não foi possível regular nesses

acordos certos aspectos de algu-

mas questões naturalmente com-

plexas,

Reconhecendo que conviria,

numa data oportuna, realizar

novos esforços para se chegar a

um acordo sôbre as questões do

Direito Internacional Marítimo,

que ainda permanecem sem so-

lução,

Solicita à Assembléia Geral

das Nações Unidas estudar, na

sua décima terceira (13.a) ses-

são (1958), a questão da oportu-

nidade de convocar uma segun-

da conferência internacional de

plenipotenciários, que examinas-

sem de nôvo as questões que não

tiverem solução no decurso da

presente Conferência.

9) HOMENAGEM A COMISSÃO

DO DIREITO

INTERNACIONAL

Resolução adotada pela

Conferência em 27 de abril

de 1958.

A Conferência sôbre o Direito

do Mar, das Nações Uni/ias,

terminando os seus traba-

lhos,

Resolve:

Prestar um testemunho de

gratidão, respeito e admiração à

Comissão do Direito Internacio-

nal, pelo excelente trabalho que

ela efetuou no campo da codifi-

cação e desenvolvimento do Di-
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reito Internacional, elaborando

diversos 
projetos e comentários

de grande valor jurídico.

PROTOCOLO DE ASSINATURA

FACULTATIVA, REFERENTE

AO REGULAMENTO OBRIGA-

TÕRIO DAS CONTROVÉRSIAS

Os Estados Partícipes dêste

Protocolo e de uma ou mais das

Convenções sôbre o Direito do

Mar, adotadas pela Conferência

sôbre o Direito do Mar, das Na-

ções Unidas, realizada em Gene-

bra, de 24 de fevereiro de 1958 a

27 de abril de 1958,

Expressando seu desejo de re-

correr, em todos os assuntos que

lhes interessam, a respeito de

qualquer controvérsia surgida na

interpretação ou na aplicação de

qualquer Artigo de qualquer

Convenção sôbre o Direito do

Mar, de 29 de abril de 1958, à ju-

risdição obrigatória da Côrte In-

ternacional de Justiça, a menos

que seja prevista na Convenção

outra forma de regulamentação

ou que as Partes tenham chega-

do a um acordo dentro de um

período razoável,

Acordam no seguinte:

artigo I

As controvérsias que surjam

na interpretação ou na aplica-

ção de qualquer Convenção sôbre

o Direito do Mar deverão ficar

sob a jurisdição compulsória da

Côrte Internacional de Justiça e

dessa forma podem ser levadas

perante a Côrte para a devida

aplicação por qualquer parte na

controvérsia, que seja Partícipe

dêste Protocolo.

artigo II

Esta iniciativa se refere a tô-

das as disposições de qualquer
Convenção sôbre o Direito do

Mar, exceto os Artigos 4, 5, 6, 7

e 8 da 
"Convenção 

sôbre a Pes-

ca e a Conservação dos Recursos

Biológicos do Alto-Mar", perma-
necendo aplicáveis (no caso) os

Artigos 9, 10, 11 e 12 dessa mes-

ma Convenção.

artigo III

Os Partícipes podem acordar,

dentro de um prazo de dois (2)
meses depois que uma das par-
tes tenha notificado sua opinião

á outra de que existe a contro-

vérsia, recorrer não à Côrte mas

a um tribunal arbitrai. Após o

término do dito prazo, qualquer
Partícipe dêste Protocolo pode
levar a controvérsia perante a

Côrte para a aplicação.

artigo IV

1. Dentro do mesmo prazo de

dois (2) meses, os Partícipes dês-

te Protocolo podem acordar em

adotar uma norma de concilia-

ção, antes de recorrerem à Côrte.

2. A comissão de conciliação

deverá fazer suas recomendações

dentro de cinco (5) meses depois

que tiver sido designada. Se es-

sas recomendações não forem

aceitas pelas partes na contro-

vérsia dentro de dois (2) meses
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depois que elas tiverem, sido

transmitidas, qualquer das par-

tes pode levar a controvérsia pe-

rante a Côrte para a aplicação.

artigo V

Êste Protocolo permanecerá

aberto à assinatura por todos os

Estados que se tornarem Parti-

cipes de qualquer Convenção sô-

bre o Direito do Mar, adotada

pela Conferência sôbre o Direito

do Mar, das Nações Unidas, e

está sujeito a ratificação, onde

necessário, de acordo com as exi-

gências constitucionais dos Es-

tados signatários.

ARTIGO VI

O Secretário-Geral das Nações

Unidas deverá informar a todos

os Estados que se tornarem Par-

tícipes de qualquer Convenção

sôbre o Direito do Mar, as assi-

naturas a êste Protocolo e o de-

pósito dos instrumentos de rati-

ficação, de acordo com o Artigo

V.

ARTIGO VII

O original dêste Protocolo,

cujos textos em chinês, espanhol,

francês, inglês e russo são igual-

mente autênticos, será deposi-

tado junto ao Secretário-Geral

das Nações Unidas, que for-

necerá cópias certificadas dêle a

todos os Estados referidos no Ar-

tigo V.

Em fé do que, os Plenipoten-

ciários abaixo assinados, devida-

mente autorizados pelos respec-

tivos Governos, assinam o pre-

sente Protocolo.

Feito em Genebra, aos vinte e

nove dias de abril de mil nove-

centos e cinqüenta e oito.

Nota final — O Trad. desta la. Conferência sôbre o Direito do Mar (1958)

também traduziu a 2a. Conf. (1960), que será. publicada posteriormente por esta

Revista.
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DE MARIZ E BARROS

"Mande dizer a meu Pai que eu sempre soube honrar-lhe o nome.



Primeiro - Tenente

Antônio Carlos de Mariz e Barros

LEVY SCAVARDA

A CAMINHO DA GLÓRIA

Saímos da vitória alcançada em Ria-
chuelo, que teve conseqüências extraor-
dinárias para a Guerra da Tríplice Ali-
anca.

"Aniquilado o poder naval de Lopez,
os brasileiros ficaram senhores da via
fluvial, garantindo, assim, uma de suas
grandes linhas «de transportes e su-
primentos".

Sobretudo o transporte de forças de
terra, numa guerra anfíbia por exce-
lência, em que o homem do mar e o
homem de terra batiam-se por igual,
ombro-a-ombro, em "operações combi-
nadas", foi uma das múltiplas atividades
cometidas às nossas forças navais.

A campanha do Paraguai, que foi
longa na sua duração, mais de cinco
intermináveis anos de sofrimento, foi
uma sucessão de "operações combina-
das".

Depois do desastre de ii de junho de
1865, os paraguaios, com a intenção de
atacar os navios brasileiros, quando
decessem o rio, instalaram uma posição
de artilharia na barranca, no local de-
nominado Mercedes, ao sul do Ria-
chuelo.

Realmente Barroso, pressintindo a in-
tenção do inimigo, colocou-se à juzante
daquela passagem, forçando-a no dia
18 de junho. Fundeou no Chimbolar,
ao sul de Empedrado e ao norte de Bela
Vista, depois de suportar o fogo de 36
canhões e 3 000 atiradores e em que
perde a vida o comandante dá Beberi-
be, Bonifácio Joaquim de Santana.

Assim inutilizada a pretensão dos pa-
raguaios, estes insistem em estabelecer
"nova posição de artilharia, desta vez.
em Cuevas, onde o rio é estreito e tor-
tuoso e a barranca bastante elevada".

Modifica-se, em conseqüência, a po-
sição e os nossos navios, que deixando
o Chimbolar a 10 de agosto de 1865,
forçam a pasagem de Cuevas a 12 do
mesmo mês, debaixo de intenso fogo
de 30 canhões e cerrada fuzilaria do
inimigo. Tivemos nessa ação 21 mortos
e 38 feridos.

Depois de Cueva^, os nossos navios
foram fundear no Rincão do Souto,
pouco acima de Goya.

Na concomitância dessa ação naval,
o tenente-coronel Estigarribia, com 10
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mil homens, invadiu o Rio Grande do
Sul atravessando a província Argentina
de Corrientes.

Inútil foi mais esta ação do Exército
paraguaio, pois; que, cercado, Estigar-
riba, a 18 de setembro, na iminência
de receber um ataque geral das forças
aliadas, que totalizavam 17.415 homens,
sensatamente, diante do Imperador D.
Pedro II, do general Mitre, do general
Flores e do almirante Tamandaré rén-
de-se, em Uruguaiana, com os seus 59
oficiais e 5.131 soldados, isto porque,
sitiado pelo lado do rio, o prossegui-
mento <ta luta seria, para êlesj um
suicídio, malogrado que estava e plano
paraguaio de atravessar o rio Uruguai.

II

A INVASÃO DD TERRITÓRIO
PARAGUAIO

Depois de mais esse desastre, só res-
tava a Lopez a alternativa de voltar
aos seus rincões, donde a ordem de 3
de outubro de 1865 para que tôdas as
suas forças se retirassem para o Pa-
raguai.

Esmagado Duarte em Jatai, renden-
do-se Estigarribia em Uruguaiana e
Resquin abandonando Corirentes, con-
quistaram os aliados liberdade de ação
para invadir o Paraguai, pois que a
esquadra desse país aniquilada na sua
força total, só ações de inquietação, e
golpes arrojados, sem maior repercus-
são, poderia executar.

Dai a operação anfíbia que foi a pas-
sagem do Paraná pelos exércitos aliados
com a subseqüente ocupação do Passo
da Pátria.

III

A PREPARAÇÃO

Em fins de dezembro de 1865, reuni-
dos os exércitos aliados a leste de Cor-
rientes e ao sul das Três Bocas, é to-
mada, pelo Conselho de Generais, a
decisão de invadir o território para-
guaio.

A 21 de fevereiro de 1866 realiza-
-se a primeira reunião dos chefes alia-
dos a que compareceram os generais
Mitre, Flores, Osório e o almirante
Tamandaré. O primeiro daqueles gene-
rais propôs que Tamandaré tomasse a
iniciativa do plano a adotar "visto a
esquadra ser o principal apoio das pró-
ximas operações.

"Tamandaré respondeu ter em mãos
todos os meios para destruir, por água,
tôdas as fortificações inimigas desde
Passo da Pátria até Assunção, mas que
convinha estabelecer-se um plano pelo
qual a esquadra e o exército se coad-
juvassem reciprocamente".

Tomadas tôdas as providências de
modo a impedir qualquer ação naval do
inimigo, a 20 de março de 1866 "a es-
quadra estava em posição na região da
confluência do Paraná e do Paraguai".

"Tamandaré tinha o seu pavilhão no'Apa, servindo Barroso de Chefe-de-
-Estado-Maior. A situação da Esqua-
dra naquele dia era a seguinte: i? gru-
po composto pelo En. Tamandaré
(comte. Antônio Carlos Mariz e Bar-
ros) e canhonheiras Araguari e Hen-
rique Martins, com a missão de ex-
piorar os passos do Alto Paraná até
Itatí. Nesse grupo embarca a comissão
de hidrógrafos (Silveira da Mota, Ho-
onholtz e Cunha Couto) incumbida de
proceder ao levantamento, sondagem e
delimitação de canais de acesso ao rio".
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"A 
expedição alcançou a ponta de

Toledo a meia légua acima do Passo

da Pátria; sondou todos os canais e

determinou as posições de numerosos

bancos e pedras. Perto do forte de

Itapiru avistou duas chatas artilhadas.

O forte atirou contra os navios na su-

bida e, na descida, encalhando o Ara-

guarí, repetindo o mesmo, com o re-

fôrço das chatas, contra a Mearim",

que foi a socorrer.

Chegamos, pois, ao ponto culminante,

para nós, na luta que traria consigo a

tragédia do nosso herói — Mariz e

Barros — tão precocemente roubado

à Pátria, a guerra que se convencionou

chamar das chatas.

A 23 de março o forte de Itapiru

atacou a expedição, na ida e volta, sem

resultado.

Nêsse mesmo dia apareceu, perto

daquela ponta, um navio paraguaio re-

bocando uma chata provida de um ro-

dízio de 68.

Houve, durante os dias que se se-

guiram, 24, 25 e 26, várias operações de

reconhecimento, sondagem e ataque de

lado a lado.

Até aquele momento não estava de-

cidido o ponto da passagem das nossas

tropas para a invasão do território pa-

raguaio.

"Tamandaré 
preferia o Passo da Pá-

tria; Flores inclinava-se por essa opi-

nião, mas Mitre e Osório desejavam

Itati; para satisfazer a êsse desejo de

Mitre, Flores parte a 27 de março para

uma expedição nêsse local, com os na-

vios argentinos Chacabimo e Bue-

nos Aires e a canhoneira brasileira

Henrique Martins, todos de pequeno

calado. Nêsse mesmo dia uma chata

oculta por uma ponte de pedra rompe

fogo contra os navios, acertando um

projétil na capitânea. O Bahia e o

Tamandaré aproximaram-se para com-

batê-lo, porém, não era fácil alcançá-

la na situação vantajosa em que se

achava. Atiraram, então os navios no

forte de Itapiru, que respondeu, acer-

tando dois projotis na casamata do

Tamandaré, causando a morte de

cinco oficiais e quatorze praças e fe-

rindo quatro oficiais e dez praças entre

os quais o Primeiro-Tenente Antonio

Carlos de Mariz e Barros", comandante

do navio. Mariz e Barros veio a fa-

lecer na madrugada do dia seguinte,

vinte e oito de março.

COljftÀÇ Afto
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Êsse esforço continuado, com todo o

sacrifício de vidas, entre as quais a do

Primeiro-Tenente Mariz e Barros, teve,

após sucessivos combates, o seu epílogo

com ai invasão do território paraguaio,

o que se deu no dia dezesseis de abril

seguinte.

Antes, no dia quinze de abril, refle-

tindo o sentimento que animava a nossa

gente, o general Osório dirigiu à tropa

uma Ordem-do-Dia que terminava as-

sim: 
"Soldados, é fácil a missão de

comandar homens livres: basta mostrar-

-lhes o caminho do dever. O nosso ca-

minho está ali em frente. Não tenho

necessidade de recordar-vos que o ini-

migo vencido e o paraguaio desarma-

do ou pacífico devem ser sagrados para

um exército composto de homens de

honra e de coração. Ainda uma vez

mostraremos ao mundo que as legiões

brasileiras no Prata só combatem o des-

potismo e fraternizam com os povos.

Avante soldados! Viva o Brasil Viva o

Imperador! Vivam os exércitos alia-

dos!"

E a guerra continuou inútil, durante

mais quatro anos; pela teimosia de Lo-

pez, que já se achava vencido desde

Riachuelo. Mas continuou árdua e cei-

fando vidas preciosas, até que em mar-

ço de 1870 e Conde d'Eu, Comandante-

-Chefe das Forças Aliadas, fêz suspen-

der 
"os 

bloqueios e os cruzeiros no rio

Paraguai". 'Estava finda a honrosa mis-

são cometida à 'Marinha Brasileira.

Quantos bravos pereceram? Mas pe-

receram terçando armas para esmagar

o poderio do déspota. Pereceram lu-

tando pela justiça de uma causa nobre

como era a da Tríplice Aliança. Pe-

receram para assegurar-nos o triunfo,

a fim de que adquiríssemos a liberdade

de ação que havíamos perdido no Prata
"depois 

de ter diretamente concorrido

para que a alcançassem o Estado Ori-

ental, a Confederarão Argentina e o

próprio Paraguai".

IV

"MANDE DIZER A MEU PAI QUE

EU SEMPRE SOUBE HONRAR-

-LHE O NOME..."

Dídio Costa, em páginas brilhantes da

Revista do Instituto Histórico, por oca-

sião do Congresso Internacional de His-

tória da América, realizado no Primeiro

Centenário de nossa Independência Po-

lítica, escreveu a biografia do Visconde

de Inhaúma, Almirante Joaquim José

Inácio, pai do 1° Tenente Antônio Car-

los de Mariz e Barros.

Liga-a à do filho e de passagem diz.

Quando o venerando chefe chegou

naquele tempo às águas já célebres para

prosseguir e rematar as glórias da Ma-

rinha, percorreu o caminho em que seu

descendente havia sido aureolado, tendo

diante dos olhos o nome dèle, do filho

que o enchera de orgulho e emoção,

nome inscrito num dos navios da esqua-

dra, a corveta Mariz e Barros.

Da história Médico-Cirúrgica da Es-

quadra Brasileira do Dr. Carlos Fre-

derico Xavier, reproduz Dídio da Cesta

êste trecho:
"Morreram 

instantâneamente o ime-

diato primeiro-tenente Francisco An-

tônio Vassimon, o comissário Carlos

Acioli de Vasconcelos, o escritvão Au-

gusto de Barros Alpoim e 10 praças.
Foram mortalmente feridos o coman-

dante, primeiro-tenente Antonio Carlos

Mariz e Barros, e o primeiro-tenente

José Inácio da Silveira; gravemente, os
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O valente Mariz e Barros sofrendo amputação da perna esquerda, a frio, a bordo do
navio-hospital "ONZE de JUNHO", no dia 27-3-1866.

segundos-tenentes José Vitor Delamare
e Dionisio Manhães Barreto, o guarda-
-marinha Paulo Mascaretnhas, e alferes,
de voluntários Tourinho Pinto, um
mestre e 17 praças mais. Dos feridos
sucumbiram poucas horas depois nove,

entre os quais o comandante Mariz e
Barr_s e o primeiro-tenente Silvestre.
O segunda-tenente Manhães, apesar do
sangue que perdia, assumiu o comando
do encouraçado e o conduziu ao ánco-
radouro.
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"Heróica 
a morte daqueles oficiais 1

Silveira, arrancados um braço e uma

perna pelo projétil, apertou serenamen-

te com a mão que lhe restava a do vice-

-Almirante 
(que com o seu séquito se-

guira para o encouraçado, ao sinal de

socorro) e despediu-se dos demais cir-

cunstantes com a maior calma. Mariz e

Barros, no meio dos mais atrozes sofri-

fflentos, confirmou as provas de ex-

cepcional coragem com que se distin-

guira nos diversos combates travados

em Paissandu.
"Separada 

a perna esquerda da côxa

pela articulação, destendidos e rotosi os

tendões e nervos, presos aos tecidos os

fragmentos ósseos dos côndilos do fe-

mur, suportou, fumando um charuto, e

sem dar um gemido, a amputação do

membro, feita às li horas da noite no

hospital de Corrientes, para onde o

transportara^!. Antigos padecimentos

não permitiam que o cloroformisassem.

Quando terminou a operação dirigiu-se

ao chefe de saúde, que o acompanhara

desde o Passo da Pátria, pedindo-lhe:
"Mande 

dizer a meu pai que eu sempre

soube honrar-lhe o nome" Expirou a I

hora da manhã de 28 de março".
"Esta 

mensagem — continua Dídio

Costa — do Herói moribundo ao pai

extremecido e bravo é um coroamento

de brilho imortal. É um reflexo do culto

de Inhaúma ao heroísmo, à abnegação,

à honra, virtudes que nêle, guerreiro,

eram candentes, abrazadas como o seu

ímpeto e fortes como o seu coração e a

sua alma, cativos do dever, que assim

compreendeu Antônio Carlos desde a

infância. A morte de Mariz e Barros

teria sido para Inhaúma dôr e glória,

áspero travo travo na exaltação do seu

espírito de homem de guerra, prestes a

entrar em ação nas mesmas campanhas
"em 

que o filho desaparecera".

Antes Ouro Preto, em 
"A Marinha

d'Outrora", narrara os fatos ligados a

"Mariz e Barros, na Guerra das Cha-

tas; afirmando:

Os prejuízos mais consideráveis se

deram nos dias 27 e 28 de março a

bordo dos encouraçados Tamandaré e

Barroso.

"A casamata do primeiro foi teatro

de medonha catástrofe. Pouco depois

do meio dia de 27, uma chata começou

a hostilizar os navios, ocultando-se sob

uma ponta de pedra na enseada de Ita-

pira. Adiantaram-se o Bahia e o

Tamandaré para batê-la e ao forte,

que foi danificado, continuando a chata

incólume no seu esconderijo. Até as

4 horas da tarde, haVia sido levemente

feridos o chefe Alvim, no Brasil e

um marinheiro do Tamandaré. Fati-

gadíssimas as guarnições começavam os

navios at cair a ré, por não poderem
dar volta na estreiteza do rio, quando

duas balas, desprendidas de Itapiru, acer-

taram dentro da casamata do Taman-

daré, matando e ferindo 27".

A guerra das chatas, não obstante,

continuou por mais alguns dias, indo

do Itapiru à ilha da Redencion (banco
de areia de formação não muito antiga)

e na qual os nossos soldados escreveram

páginas brilhantíssimas da nossa his-

tória militar, auxiliados e protegidos

pelos nossos navios.

Embora Mariz e Barros já houvesse

sucumbido — herói que foi da Guerra

das Chatas — seu esforço e seu sacri-

fício pessoal concorreram para um fi-

nal glorioso para as nossas armas.

Ouro Preto (obr. cit.) dá conta do

final dessa^ luta, dizendo:
"Mui 

poucas canoas paraguaias volta-

ram á margem donde haviam partido,
rarefeitos os seus' tripulantes e estes

mesmos quasi todos feridos". ¦

Segundo Silvano de Godoy, historia-

dor paraguaio, citado, por Ouro Preto,

chegaram à terra, salvando-se" 
"os 

te-'
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nentes Cabrera, Vera e Morei e o al-
feres Borges com 342 homens" casi
todos heridos.

"Na ilha contaram-se 650 cadáveres
inimigos jazendo nos fossos, na frente
das trincheiras, por entre as macegas e
juncos da praia, entrando nesse número
o do tenente Rivero, um dos chefes da
expedição. Muitos outros, assim como
numerosas canoas, intactas algumas, ou-
trás despedaçadas, cheias de mortos e
moribundos, vieram bater de encontro
aos navios da esquadra, ou passar-lhes
à vista, decaindo com a correnteza. Fi-
caram prisioneiros o tenente Romero
e 62 praças, das quais apenas 16 esta-
vam incólumes; arrecadou-se grande
cópia de armamento e 30 canoas".

Salienta Ouro Preto, aqui, um fato,
umai estranha coincidência, ligados à
guerra das chatas, ao seu triste epílo-
go. Ei-lo:

"Tão esplêndido triunfo teve dolo-
roso contraste. Terminada a peleja
(era o dia 10 de abril — cerca de 13
dias depois da morte de Mariz e
Barros), o bravo comandante da ilha,
tenente-coronel João Carlos Willagran
Cabrita redigia a comunicação oficial,
a bordo de uma chata, quando uma bom-
ba arremessada de Itapiru veio arreben-
tar entre o grupo de oficiais, que o ro-
deavam, matando, ao major de enge-
nharia Luiz Fertiandes de Sampaio, e
ferindo gravemente o tenente Francisco
Antônio Carneiro da Cunha e o Alfe-
res Carlos Luiz Wolf. Na ilha haviam
caído 48 inferiores e soldados mortos,
6 oficiais e 96 praças feridos.

"Estranha coincidência! o tiro que
matou o Tenente-Coronel Willagran
Cabrita foi disparado pelo coronel Bru-
guez, depois general, um dos melhores
artilheiros do exército paraguaio.
Aquele distinto oficial e o tenente-co-
ronel Porto Carreiro, defensor de Coim-
bra, estiveram no Paraguai, ao tempo de

Carlos Lopez, com organizadores e ins-
trutores do Exército da República. Com
Willigran Cabrita travara estreitas re-
lações pessoais o então 2? Tenente José
Maria Bruguez, seu melhor discípulo,
destinado a dar-lhe a morte".

Passemos, agora, a palavra a Raul
Tavares, de saudosa memória, para que
nos fale sobre o fato que trouxe a mor-
te ao nosso herói Mariz e Barros.

Refere-se primeiro às atividades no
rio Paraná preparatórias da invasão do
território do Paraguai e diz:

"Foi durante esse período de expio-
ração do rio, que as operações assumi-
ram um aspecto inédito e mui inte-
ressante, conhecido pelo nome de Guer-
ra das Chatas. Estas embarcações ha-
viam aparecido, pela primeira vez, na
batalha do Riachuelo; mas, Lopez fi-
zera construir outras, com as quais or-
denara que fossem hostilizados nossos
navios desde as Três Bocas até Itapiru.

Efetivamente durante o mês de
março, elas causaram grandes prejuí-
zos, procurando entorpecer os serviços
da comissão encarregadas de explorar
o rio.

Não foi fácil a tarefa de destruí-las
conseguindo-se, afinal, à custa de per-
das de vidas preciosas e muitas avarias
em nossas unidades.

"Protegidas pelo forte de Itapiru,
aquelas chatas convergiam fogo contí-
nuo até serem postas a pique ou ficarem
com o seu rodízio desmontado, para de

-novo, ressurgirem na faina mortífera,
quão falaz. Foi numa dessas trágicas
aparições, em 27 de março, que uma de-
Ias, conseguiu acertar um tiro na casa-
mata do encouraçado Tamandaré, fe-
rindo e matando 37 homens; o imediato
foi morto, instantaneamente, e mais 12
praças. Entre os feridos graves se
achava o primeiro-tenente Mariz e
Barros, filho do almirante Joaquim
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José Inácio, Visconde Inhaúma, que
veio a falecer em conseqüência da-i
quei es ferimentos".

Relata, por outro lado, Liberato Bit-
tencourt em "Fase Inicial da Guerra
do Paraguai (Rev. Inst. Histórico,
1922) : "A 26 de março, o Exército
brasileiro, em Tala Cora desde 11 de
fevereiro, começou de mover-se para o
Passo da Pátria. Nesse dia, aí acam-
param à margem do rio as divisões de
infantaria de Argolo Sampaio, com al->
guma artilharia, fortes de 10 mil ho-
mens.

"Na manhã de 27 o general Flores,
nos navios argentinos Chamcabuco e
Buenos Aires, por serem de pequeno
calado, subiu o rio para reconhecer o
passo de Itati, sendo acompanhado no
reconhecimento pela Henrique Martim.
Pouco depois do meio dia, uma segunda
chata paraguaia, sem sair da enseada
de Itapiru, começou a fazer fogo contra
os navios brasileiros acertando uma bala
no Apa. O Bahia e o Tamandor
ré responderam a chata, mas desta só
se vendo a boca do canhão, foi o bom-
ibardeio dirigido de preferência contra
o forte, que até quatro horas da tarde
havia sofrido grandes destroços. Re-
cuavam os dois couraçados, por não po-
derem dar volta no canal, quando duas
balas do forte penetram sucessivamente
na casamata do Tamandaré, sacrifi-
cando toda a oficialidade e muitas pra-
ças. (1) Afirma o "Semanário" (jornal
paraguaio) que a pontaria foi do próprio
Rurguez, exímio apontador. Ficaram
mortos: o 19 Tenente Vassimon, ime-
diato; o comissário Acioli de Vascon-
cellos; o escrivão Alpoim e mais sete

praças; gravemente feridos: o coman-
dante Mariz e Barros e o 19 Tenente
Inácio da Silveira, que faleceram dias
depois (o primeiro morreu na madru-
gada do dia 28 de março); os 2*? Te-
mentes Vitor Delamare e Manhães Bar-
reto, o guarda-marinha Paulo Mascare-
nhas e Alferes do 43° Tourinho Pinto,
um mestre e 17 praças. Total: — 10
mortos e 23 feridos.

Mariz e Barros sobreviveu apenas al-
gumas horas, a ferida era mortal: con-
duzido para o hospital de sangue em
Corfienites, os médicos quiseram lhe
sujeitar a ação de clorofórmio, para
lhe amputar a perna acima do joelho;
êle, porém, rejeitando o medicamento...
acrescentou sorrindo: "Deem-me um
charuto aceso e cortem".

"E fumou sem um único gemido, du-
rante a amputação. "À meia noite, de-
pois de um recado altivo e nobre ao
progenitor querido, descançou para
sempre de sua lenta peregrinação na
terra. Foi um herói; acha-se sepulta-
do em Comentes". (2)

r

A PERSONALIDADE DO HERÓI

Nascido no Rio de Janeiro a 7 de mar-
ço de 1835, Antônio Carlos dè Mariz
e Barros era filho do Vice-Almirante
Joaquim José Inácio, Visconde de
Inhaúma e de dona Maria José de Mariz
e Barros. Neto paterno do segundo-
-tenente José Vitorino de Barros e ma-

(1) As partes oficiais dão conta que
o que atingiu a casamata do Tamanda-
ré partira do forte de Itapiru.

(21) (Hoje os restos mortais de Mariz
e Barros encontram-se, trazidos de Cor-
rientes, por sua viúva, no Cemitério S_o
Francisco Xavier, na Quadra 5, Sepultura
374. — Informações dadas pelo Dr. Ma-
riz e Barros, neto do herói).
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terno . do Capitão-de-Fragata Pedro

Mariz de Souza Sarmento. Dessa jun-

ção de famílias há em Portugal, de

onde são oriundas e no Brasil para onde

se transferiram os pais de Mariz e Bar-

ros, vários descendentes.

Disse um biográfo que Mariz e Bar-

ros, sendo filho e neto de valentes e

audazes marinheiros, nascera para a

Marinha, trazendo do berço todos os

grandes sentimentos que constituem o

herói. E o herói nêle aparece desde a

segunda infância na coragem, na for-

taleza, na generosidade e no exaltamen-

to das idéias".

Nada mais exato. Realmente, quem

lê os seus assentamentos escolares, na

Marinha, depara, de logo com um jus-

to elogio — 
por haver, em dias de ju-

lho de 1849 "concorrido 
a apagar um

incêndio que houve em uma casa do

Largo da Carioca. Note-se que era

êle, na ocasião aluno interno da Escola

de Marinha, situada no então Largo da

Praínha, hoje Praça Mauá.

Feitos os seus estudos preparatórios,

a 9 de março de 1849 deu-se-lhe praça

de aspirante a Guarda-Marinha, sendo

considerado interno a partir de 14 de

junho do mesmo ano.

Mariz e Barros não foi um aluno me-

díocre. Teve, é verdade, que repetir o

1° ano da Escola visto haver faltado 71

vezes, com causa o que eqüivale a dizer:

justificadamente. Acreditamos que por

motivo de saúde ou de ausência for-

çada.

Esclarecem os seus asentamentos es-

colares: 
"... 

foi, a um de fevereiro de

mil e oitocentos e cincoenta, matricula-

do de nôvo 110 primeiro ano matemá-

tico e no de aparelho, no que foi apro-

vada plenamente a vinte e nove de no-

vembro seguinte" (1850).

Obteve, então; (aviso de 7 de dezem-

bro de 1850) "licença 
para passar as

férias com a sua família", apresentan-

do-se, na Escola, a primeiro de feverei-

ro de 1851. Foi, a seguir, matriculado

no 2^ ano escolar que compreendia: ma-

temática, arquitetura naval e desenho

de paisagem. Consta, dos citados assen-

tamentos, ter sido "aprovado 
pela maior

parte a dezessete e a vinte e cinco de

novembro seguinte" (1851). 
"A 

três

de fevereiro de mil oitocentos e cincoen-

ta e dois foi matriculado nas aulas do

terceiro ano matemático e de artilharia,

máquinas a vapor, fabricação de polvo-

ra, e observatório, no que foi aprovado

plenamente a dez e a treze de novembro

seguinte" (1852). Nesta data concluía

regularmente o seu curso na Escola de

Marinha. De sua turma, constituída de

oito alunos, a classificação foi a se-

guinte:

i.° — Helvécio de Souza Pimentel

2.0 — Capitolino Peregrino Severiano

da Cunha

3.0 
— Antonio Fernandes dos Santos

4.0 
— Bernardino José de Queiroz
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:

A antiga Escola de Marinha.

"." — Antônio Carlos de Mariz e Bar-
ros

16.° — Francisco Romano Stepple da
Silva

7° — Francisco Cândido Goulart de
Melo

8.° — Manoel Moreira de Queiroz.
Dessa turma foi Mariz e Barros tal-

vez o mais marcado pela História e o
que mais se distinguira pela bravura e
pelo cabal desempenho dado às suas
funções de marinheiro emérito ao servi-
Ço da Pátria.

Promovido a guarda-marinha por
aviso de 16 de novembro de 1852, ve-
mo-lo embarcar na corveta Bahiana
a 29 do mesmo mês para, sob as ordens
de Barroos, eíntão Cap.-mar-e-guerra,
realizar a formosa viagem de instrução
ao Pacífico, quando, por vezes, terá
sentido, com a sua ótima preparação
marinheira, os efeitos dos temporais
que, naquele oceano, sâo comuns. Foi
unia viagem brilhantíssima cujos co-

mentários ainda são preciosos para
quem estuda a história dos grandes na-
vegantes.

Por isso e pelo bom desempenho dado
à comissão ao Mar Pacífico (sic) me-
receu elogio coletivo.

Engrena-se, pois, Mariz, e Barros na
carreira naval e só vamos encontrá-lo,
dai por diante, a bordo, embarcado.
Embora, podendo ter a proteção paterna,
jamais a admitiu, nem o pai —¦ provecto
e rigoroso chefe, a daria. Foi no mar
que êle conquistou a glória e nas águas
do rio, lutando, tombou, mas tombou com
honra, com dignidade. De 1852 — ano
que deixou a Escola de Marinha, — a
1866, ano em que morreu — passou por
vinte-e-um navios diversos, comandan-
do a quasi todos em comissões de toda
a espécie, destacando-se as de perse-
guiçao aos navios negreiros, as pidro-
gráficas, a que apompanhou suas Ma-
jestadcs os Imperadores em visita às
Províncias do norte e sobretudo, as de
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guerra que foram, de 1864, nas cam-

panhas do Uruguai, a 1866 contra o

Paraguai.

Em março de 1854 é Mariz e Barros

designado para ir a Inglaterra a fim de

embarcar numa das duas corvetas que

ali se construíam, Viamão ou Jequi-

tinhonha" Em 9 de julho do mesmo

ano apresenta-se ao chefe da Comissão

Co<\v*T/\ lEOUlTlNHOVIUA •

Naval Brasileira em Londres sendo

mandado servir na citada Corveta J.e-

quitinhonha, aonde serviu como escrivão.

Mereceu, pelo desempenho dado à co-

missão fora do Império louvor coletivo.

Já no Rio de Janeiro, em outubro de

1854, desembarca, passando, sucessiva-

mente, para vários navios. Em 30 de

março de 1855 é promovido a 2? tenen-

te, seguindo, após, para o Rio Grande

do Sul. Daí regressou e exerceu, pela

primeira vez, no pôsto de 29 tenente, o

comando da Escuna São Leopoldo.

Comandou, interinamente, a seguir, o

iate Paraibano. Neste navio, sob o

comando efetivo de Vital de Oliveira,

Mariz e Barros realizou serviços hidro-

gráficos na costa norte, sediando em

Pernambuco.

Pelo seu valor profissional é nomeado

em 10 de dezembro <le 1856 comandante

da canhonheira Campista para o fim

especial de empregar-se em cruzeiros

de policiamento contra o tráfego de es-

cravos africanos contra os chaimados

navios negreiros.

A 13 do mesmo mês e ano assume o

comando da garbosa canhoneira como

a classificou J. Arthur Montenegro,

citado por Lucas Boiteux. Montene-

gro, a propósito da esplêndida ação

de Mariz e Barros naquele comando,

escreveu, em 1897, um artigo sob o ti-

tulo: "Audácia e Valor", dizendo: "Es-

plêndida a manhã de 20 de fevereiro

de 1859 (deve ser 1857) . Garbosa cor-

veta ( ?) proa norte, veleja mar em fora,

singrando rápida as alturas da ilha

Grande. Gáveas e papafigos enfunados

pela fresca brisa de NNE imprimem

oito nós ao formoso barco, cujo ta-

lhamar corta altaneiro aqueles mares de

esmeralda, com a poética majestade do

branco e saudoso alcione. No horizonte,

nenhuma vela suspeita. Nenhum navio

negreiro cruza nessa,s paragens, vigia-

das pelo veleiro Campista, comandada

pelo jovem Mariz e Barros — o terror

desses piratas de carne humana, mise-

ráveis algozes de uma raça infeliz.

"O 
vigia das gáveas assinala uma vela

a leste. Imediatamente, Mariz e Barros

ocupa a ponte (?); cada qual guarda o

seu pôsto e a corveta — ligeira gaivota

deslizando à flor das ondas — mano-

bra no sentido de reconhecer o navio

que aparece ao longe. Eram oito horas

da manhã. Às dez estava à vista um

lugar desconhecido, navegando a todo

pano; conformação e pintura do casco,

disposição do aparelho, rapidez de ma-

nobras denunciando essa precisão téc-

nica peculiar aos corsários tudo iniuz

um 
"navio 

negreiro", desconhecido nos

mares do Brasil. Mariz e Barros manda

a crer estar ao alcance dos telescópios

içar a flâmula e a bandeiira; um tiro de

canhão firma a intimação de chegar a

fala.

"O navio suspeito, porém, continua

impassível na sua derrota... segundo
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o terceiro tiro da Campista. Nada;

o 
"pirata" 

faz-se ,ao largo, aumentando

o pano; Impaciente tremendo de raiva

ante a espectativa de perder a prêsa,

Mariz e Barros grita à equipagem: —

"Larga 
tudo; Fora cutclos e varredoras!

"E a corveta, obedecendo aos in-

tuitos do fogoso comandante e da ar-

dida 
guarnição, atira-se veloz sôbre a

crista espumante das vagas, en-

curtando precipite o espaço que a separa

do misterioso barco que veleja no bordo

do mar. No convés brasileiro, prepara-
-se 

tudo para o combate: guarnições a

postos só esperavam o sinal do chefe

pelo apito do guardião, para fulminar

o 
"barco 

negreiro" que parecia zombar

da pequena corveta mostrando seis

largas portinholas e a bôca escura de

outras tantas caronadas... Duas milhas

apenas separam os contendores: En-

tão, do passadiço (?) da Campista

vê-se, a ôlho nú, alteroso navio armado

em guerra, guarnecido por numeroso

pessoal .. . mas, a Campista avança

sempre.

""•Súbito 
amaina o vento! O pano

momentos antes entesado pelo fresco

terral, bate ao compasso do balanço,

ao som plangente dos gemidos das re-

trancas em sua eterna luta com as es-

cotas. A raiva apodera-se de todos.

Do comandante ao último grumete apo-

dera-se o furor do despeito; a ira da

impotência, o desejo agora de lutar a

todo transe..,

— "Escaleres ao mar e à aborda-

gemordena) o moço comandante

Soa o apito, gemem as talhas nos ca-

demais e, num abrir e fechar de olhos,

dois terços dos homens da Campista

vinte e oito bravos — 
guarnecem dois

escaleres. Vinte e dois remos fendem

as águas e, a voga larga, quais velozes

cetáceos, voam os barcos ao encontro

•do navio pirata que, nêsse momento.

percebendo a manobra dos brasileiros,

parou atravessando.

"À 
meia amarra do navio suspeito,

Mariz e Barros manda levar remos. De

pé, no castelo do primeiro escaler, es-

pada em punho^ prestes a ensinar aos

seus homens o caminho da luta, grita...
"A 

abordagem!

"Então 
viu-se uma cena indiscritível,

digna dos heróis de Plutarco. O Co-

mandante contrário, rodeado de seus

oficiais, no passadiço da Bacon, le-

vanta a sua foz firme e sonora: —

Hurrah !. .. Hurrah!... Hurrah !. .."

responde a maruja, trepando às vergas,

ao mesmo tempo que ao penol da/fra-

gata era leventado o pavilhão de guerra

da orgulhosa Albion!

"Ao 
som do pífaro e tambor, em

marcha batida, ergue-se, também ao

topé grande do vaso .britânico o pendão
auri-verde do Brasil; vinte-e-um tiros

de peça saúdam aquêle rasgo <le hero-

ísmo de um punhado de bravos. O barco

suspeito era a fragata inglêsa Bacon,

chegada há pouco da Europa e que,
nessas alturas, também, cruzava perse-

guindo os navios negreiros. Seu co-

mandante, comodoro (?) E. Parsons,

vira a galhardia do jovem chefe brasi-

leiro e, admirado da sua resolução de

tomar de abordagem, com duas dúzias

de homens, um vaso artilhado, deixara

que êle se aproximasse para receibê-lo

com essa tríplice saudação que os ve-

llios marinheiros sabem tributar aos

feitos de audácia e valor. A rainha

dos mares sagrava o herói brasileiro

a sombra da mesma bandeira que tre-

mulava em Trafalgar: Nelson fôra o

paraninfo, o Oceano a imensa pia ba-

tismal para q jovem Mariz e Barros..."

Sôbre a atenção que teve no Cam-

pista consignam os seus assentamentos

tos que o Aviso de 26 de fevereiro de

1857 louvou-o "pela 
Vigilância e es-
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forços que empregou para apreender
um navio negreiro que se supunha ter
aparecido perto da ilha do Jorge Gre-
go".

Em dois de dezembro de 1875 é, fi-
nalmente, promovido a 1° tenente, pôs-
to em que findaria a carreira que se
iniciava tão brilhante e tão cheia de
justas esperanças.

Segue, então, para o Havre a fim
de embarcar na canhoneira Belnwn-
te, que ali se construía, o que ocorreu
a 13 de março de 1859, quando se pas-
sou mostra de armamento no citado va-
por. No dia 28 de junho do mesmo
ano Mariz e Barros recebe o comando
da canhoneira' e nessa fujnção foi dis-
tinguido com a missão de comboiar, in-
tegrando a divisão naval, sob o comando
do Almirante Tamandaré, o vapor
Apa em cujo bordo viajavam os im-
peradores do Brasil, na sua visita ao

norte (outubro a dezembro) . Foi lou-
vado "por haver bem desempenhado tão
honrosa comissão". É, em seguida, no-
meado Cavaleiro da Ordem da Rosa
(decreto de 14 de março de 1860) .

No comando da Belmonte, à en-
trada da barra do Rio de Janeiro, salva
os tripulantes da barca francesa La-
place à qual prestou socorros, sendo,
por isso louvado "pelo bom comporta-
mento que teve" e nomeado Cavaleiro da
Legião de Honra do Império Francês.

No vapor Recife, cujo comando
assumiu a 13 de outubro de 1862 segue
a integrar as forças navais sob o coman-
do do Almirante Tamandaré em ope-
perações no Rio da; Prata. Na luta
contra Aguirre, Mariz e Barros desta-
ca-se em Paissandu e Salto. Na pri-
meira daquelas localidades não só a si-
tiou, como assumiu, em terra, o coman-
do de uma bateria em frente à fortaleza
de Paissandu. Dias depois, no comando
de todo o parque de artilharia terrestre,
de 7 de dezembro de 1864 a 13 de ja-
neiro de 1865, — fêz sucessivas invés-
tidas contra as posições inimigas até
desalojar os seus ocupantes, entrando
na cidade.

Além de elogiado pelos comandos
supremos do Exército e da Esquadra,
"pelo denodo com que se portou no ata-
que contra Paissandu, e acerto com que
dirigiu as peças de artilharia que co-

^S 1 , ,*HÍ . ,,, _ 'S-r-f* -*3t
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mandava, e que causaram horríveis es-

tragos ao inimigo", mereceu dos com-

panheiros o titulo de 
"leão" ou como

teria dito Marcílio Dias: 
"O diabo do

rapaz é um demônio" para exaltar-lhe

a coragem (3).

Volta ao seu navio — o vapor Re-

cif,e, — e, em seguida, deixa o seu co-

mando com mais dois oficiais, designado

para vir ao Rio, a fim de trazer a notx-

cia da rehdição de Paissandu.

'Nessa 
cidade, aonde fôra recebido

com muita alegria, Mariz e Barros

aguarda a prontificarão 
do encouraçado

Tamandaré, para cujo comando e no-

meado pelo Aviso de 27 de junho de

1865, assumindo-o imediatamente.

Os registros sóbre a sua atividade no

encouraçado Tamandaré assim a re-

sumem: "seguiu 
para o Rio da Prata a

16 de setembro de 1865. Chegou a San-

(3) Vide apenso nP 2.

ta Catarina a 1° de outubro, zarpando

a 3. A 16 de março de 1866, encon-

trava-se em Corrientes, de onde sus-

pendeu, nesse dia, fazendo parte da 2 a

Divisão da Esquadra (Chefe Torres e

Alvim), fundeando em Gasca; a 18 fêz

um reconhecimento ao forte de Itapiru;

a 21 suspendeu do Passo da Pátria a

fim de realizar um reconhecimento do

Alto-Paraná até Itati. A 23 acorn-

panhou o navio chefe no reconhecimen-

to feito ao passo Jaguari. encalhando

em frente de Itapiru, bombardeando

essa posição no dia 25, e metendo a

chata a pique. No dia 27 partiu com

outros vasos a explorar o Alto-Paraná".

Seria o dia fatídico; o dia em que

Mariz e Barros iria ao encontro da

morte.

O Tamandaré torna-se o alvo preie-

rido do inimigo a cujo bombardeio pas-

sa a responder. Há tiros de parte-a-
-parte, da chata que ali se ocultava e

do forte de Itapiru. E assim se man-

tém até as quatro horas da tarde 
"sem

avarias e sem perda de gente. A essa

hora, porém, já regressando para seu

lugar na linha, uma bala traiçoeira, ba-

tendo na cortina de correntes que pro-

tegia uma portinhola, penetra na casa-

mata, produzindo medonha catástrofe.

Trinta e quatro pessoas entre oficiais e

praças são vitimadas pelo projétil de

68 e pelos elos das correntes.

Wo*. 
"RECIFE
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Entre os gravemente feridos estava o

comandante Màriz e Barros. Era o seu

fim glorioso... que o alçaria ao Pan-

teon dos Heróis!

Seus assentamentos eram encerrados

com êste simples registro:

"... 
gravemente ferido por estilhaços

de uma bomba, que penetrou na casa-

mata do dito vapor encouraçado, no

combate que a vinte e sete de março

de mil oitocentos e sessenta e seis, teve

lugar contra o forte de Itapiru e uma

chata paraguaia protegida pelo mesmo

forte.

Baixou ao Hospital de Sangue, estabe-

lecido no vapor Onze de Junho. Fa-

JMPEIUAU ORDEtt 09

CRUXMRo

Condecoração concedida a Mariz e Barros,

em 1865, por ato de bravura, durante a

tomada de Paissandn.

leceu a vinte e oito do dito mês de mar-

ço de mil oitocentos e sessenta e seis

em conseqüência dos graves ferimentos

que recebera, segundo comunicou a Se-

cretaria) ide Estado dos Negócios da

Marinha em três de maio seguinte".

E, assim, findava um bravo, um estóico,

um valente de tantos feitos, um herói

que nos legou uma lição de dignidade,

de amor filial, sublimada nesta mensa-

gem enviaida ao pai amantíssimo —

outro herói da mesma causa — no mo-

mento em que o seu espírito iria alçar

aos píncaros da glória para entrar na

Eternidade:

"Mande 
dizer a meu pai que eu sem-

pre soube honrar-lhe o nome..."

E o pavilhão baixava em funeral

numa homenagem ao grande herói que

exalava o último suspiro.

Ave, Mariz e Barros, o Brasil e a

Marinha te reverenciam no Centenário

do teu falecimento e te agradecem pelo

muito que fizeste para dignificá-los com

o teu própriò sacrifício!

VI

NAVIOS DE GUERRA COM O

NOME DE MARIZ E BARROS

Dois navios foram honrados com o

nome do imortal herói Mariz e Barros.

O primeiro, encouraçado, construído

na Inglaterra entre os anos de 1865 e

1866. Era o exrTriton. Foi adqui-

rido pelo nosso govêrno na vigência da

guerra contra Solano López.

Suas características eram as seguin-

tes: comprimento — 
57>95m < bôea —

10,98 m; calado — 2,88 m; tonelagem —

1.197 tons. ; máquinas — 200 HP; duas

hélices; velocidade — 
9 milhas. Arma-
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comntato " hmmjc _. barrou

mento — 2 peças raiadas de calibre 120
e duas de 68. Foi classificado corveta-
-couraçada por aviso de 19 de julho de
1866 que também lhe deu o nome de
Mariz e Barros, justa homenagem ao
1° tenente Antônio Carlos de Mariz e
Barros, herói de Itapiru.

Foi seu comandante o Capitão-Te-
nente José de Carvalho Rocha. Parti-
cipou dios bombardeios de Carupaiti,
Humaitá e Angostura. Teve baixa em
Ladário, consoante aviso de 23 de julho
de 1897.

O segundo, é o contratorpedeiro
condutor deflotilha. De um grupo de
três (Greenhalgh e Marcílios Dias)
construídos no Arsenal de Marinha na
Ilha das Cobras, só subsiste na ativa o
Mariz e Barros, que teve a sua quilha
batida em 8 de maio de 1937. Foi lan-
çado ao mar em 28 de dezembro de
1940. Suas características são as se-
guintes: Deslocamento — 1.500 tonela-
das; comprimento — 109,00 m; calado
— 3.00 m; propulsão — turbina a va-
por — 43.000 HP; 36 milhas de velo-

'iirf
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Contratorpedeiro MARIZ E BARROS.
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cidade; Armamento: 5 canhões de 127

m/m; 4 de 40 m a.a.; 8 metralhadoras

e 12 tubos lança-torpedos de 553 m/m.

Foi o seu primeiro comandante o Ca-

pitão-de-Mar-e-Guerra Antônio Alves

Câmara Júnior. Prestou relevantes ser-

viços durante a Segunda Guerra Mim-

dial.

VII

A RUA MARIZ E BARROS

"Quando 
a pra,ça da Bandeira não

passava ainda de um pequeno largo nas

imediações do antigo Matadouro, a Rua

Mariz e Barros começava no Mangue,

e dêsse seu trecho inicial, dela des-

membrado entre o Mangue e o Mata-

douro, é que surgiria depois a rua El-

pídio Boamorte, mulato gordo que por

muito foi diretor da Fazenda Municipal,

funções nas quais sucedeu a Joaquim

Palhares. Aberta no Segundo Reinado,

chamou-se até a guerra do Paraguai

Rua Nova de Imperador (a velha era a

atual Avenida Pedro II), e não ia

além da S. Francisco Xavier, e o Mariz

e Barros a que ela se refere é o marujo

Antônio Carlos, filho do almirante vis-

conde de Inhaúma e sua mulher D.

Maria Teresa de Mariz e Barros, morto

aos 31 anos no comando do Taman-

daré no combate do Passo da Pátria,

diante do forte Itapiru em 1866. Ferido

gravemente na perna, tiveram os mé-

dicos que amputá-la e a operação, feita

a frio, êle a assistiu fumando um charu-

to... Nela mesma D. Maria Tereza

morou depois, na esquina de S. Fran-

cisco, sendo já viúva".

(In 
"Histórias 

das ruas do Rio de

Janeiro", de Brasil Gerson, pág. 329)

VIII

A SEPULTURA DE MARIZ E

BARROS

Sôbre o local em que repousam os

restos mortais de Antônio Carlos de

Mariz e Barros transcrevemos, autori-

zadamente, tópicos do artigo de autoria

do neto e homônimo do herói, o Dr. An-

tônio Carlos de Mariz e Barros, advo-

gado nesta cidade, com serviços de

guerra prestados à defesa civil, em

Londres, Inglaterra, de 1939 a 1945, e

publicado' no 
" 

Coreio da Manhã" de

28/3/1929, segunda página, quinta ,co-

luna.

O artigo intitula-se 
"Mariz 

e Barros

— 28 de março" e diz, entre outras

coisas, o seguinte:

"Foi 
nas memoráveis jornadas de

vinte e um a vinte e oito de março de

mil oitocentos e sessenta e seis, em

águas do Paraná, no Passo da Pátria,

em frente ao forte de Itapiru...

"Lembrando 
o abnegado patriota de

cujo nome o destino me nomeou único

portador, confesso que o entusiasmo me

eletriza, na data em que se registra a

morte, na campanha contra o tirano Ló-

pez, de Antônio Carlos de Mariz e

Barros, pai de meu pai.

"Foi 
mas memoráveis jornadas de

vinte e um a vinte e oito de março. ..
"Mas eu não venho concorrer com os

historiadores...

"Acabo de chegar do cemitério. Há

dias, num jantar íntimo em sua casa,

Zeferino de Oliveira apresentou-me a

êsse curioso pesquisador dos assuntos

brasileiros, Nestor Ascolí, que andava

à minha procura para prevenir-me que

tencionava promover a translação, para
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Primeira sepultura do herói (1866-67)

o Brasil, dos ossos do meu avô, que se

achavam no Paraguai. Agradeci a êsse

causídico erudito e cívico — e infor-

mei-lhe que não era preciso nem era

possível: os despojos do legendário

comandante do navio encouraqado

Tamandaré dormem aqui, nesta nossa

querida cidade.

"Realmente— 
expliquei aos meus dois

amigos — há na necrópole do Cajú, na

quadra número cinco, na rua Provedor

Marquêz de Paraná, vigésima tumba à

esquerda de quem parte do túmulo de

Deodoro, uma cova perpétua sob o nú-

mero trezentos e setenta e quatro, em

que se lê: 
"À 

memória de Antônio

Carlos de Mariz e Barros — consagra

o amor conjugai".

"Ocupa 
uma área de uns quinze pai-

mos quadrados e é um jazigo estilo

velho, de pedra, forma cúbica. Está

enfeitado por uma cruz de bronze, ver-

tical. Recortado na cruz há um anjo,

sustentando um estandarte com as armas

da família. Em baixo, os emblemas da

morte.

"Mandado construir por minha digna

avó, Rachel Sophia Teixeira de Mariz

e Barros, que com tôda a certeza está

no céu, ali se acha o que resta da

matéria de que se utilizou, para atuar

na terra, em defesa deste país, o espí-

rito do grande guerreiro de mil oitocen-

tos e sessenta e seis. Ali também es-

tão os últimos vestígios físicos de meu

pai, Américo Carlos, e de meu único

irmão, Prudente José; e ali desejo que

venham a ser semeados os meus, quan-

do, comigo, chegar o dia das pás ras-

parem de vez do Brasil êste nome in-

quietante: Mariz e Barros. (Até lá te-

mos tempo).
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Segunda sepultura de Mariz e Barros, no

Cemitério de São Francisco Xavier para
onde foram transladados os seus despojos

©m 1867, (Jazigo 374 da quadra n.° 5).

"Nestor Ascoli, baseado nos escrito-

res, desenvolveu uma argumentação

radiosa, segundo a qual eu esta-

ria errado supondo que as cinzas do

meu antepassado que serrou a perna fu-

mando um charuto estivessem aqui.
"Do 

ponto de vista histórico..."

"Sim? 
Mas o fato é êste: Antônio Car-

los de Mariz e Barros, filho do Viscon-

de de Inhaúma, está no São Francisco

Xavier.

"Hoje 
posso acrescentar aqui, como

detalhes, duas datas que acabo de obter

nos arquivos do cemitério do Cajú.

Penso de que dizimarão^ de vez, as úl-

timas dúvidas. Minha avó adquiriu o

terreno 
"para 

recolher os restos mor-

tais de seu esposo, os seus, os de seus

ascendentes e descendentes", em quinze
de julho de mil oitocentos e sessenta e

seis. Seu glorioso marido, que apenas

passou um ano e pouco enterrado no

estrangeiro, teve o esqueleto recolhido

ao jazigo perpétuo trezentos e setenta e

quatro no dia dezenove de outubro da-

quele mesmo ano de mil oitocentos e

sessenta e sete.
"É 

isto o que se lê a folhas oitenta

e quatro do livro número três das per-

petuidades do cemitério de São Fran-

cisco Xavier".

SÍNTESE BIOGRÁFICA DO 19 Te-

nente — ANTONIO CARLOS DE

MARIZ E BARROS

Filiação'. Filho do Vice-Almirante

Joaquim José Inácio, Visconde de

Inhaúma, e de dona Maria José de Ma-

riz e Barros.

Local do Nascimento: Cidade do Rio

de Janeiro, antigo Município Neutro.

Data do nascimento'. 7 de março de

I83S-

Carreira Militar:

Aspirante a Guarda-Marinha — de

9-3-1849 a 15-11-1852.

Guarda-Marinha — 16-11-1852 a

30-3-1855.

29 Tenente — de 31-3-1855 a 1-12-

1857-

i9 Tenente — a partir de 2-12-1857.

Obs. : Faleceu no pôsto acima no dia

28/3/1866.

Condecorações

Cavaleiro da Ordem da Rosa (1860) ;

Cavaleiro da Legião de Honra do Im-

pério Francês (1863); e Cavaleiro da

Imperial Ordem do Cruzeiro (1865)

Embarque

Corveta Bahia/na — 29/11/1852 a

24/12/1853

Brigue Maranhão — 24/12/1853 a

21/3/1854
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COUN/HT» BAHIAWfc

(Seguiu para Londres em Comissão
de recebimento de navios)

Corveta Jequitinhonha 29/7/1854 a
26/10/1854

Brigue-Escuna Tonelero — 26/10/
1854 a 30/11/1854

Vapor Amazonas IV — 3011/1854
a 20/12/1854

Brigue-Escuna Bolo — 30/12/1854 a
2/1/1855

Vapor Viamão — 2/1/1855 a
15/1/1855

Brigue-Escuna Tonelero — 15/1/1855
a 16/2/1855

Vapor Camaquã (III) — 16/2/
1855 a 31/8/1855

Vapor Imperatriz (Passageiro) —1

31/8/1855 a 10/9/1855
Brigue Maranhão -— 12/9/1855 a

9/10/1855
Escuna São Leopoldo — 9/10/1855

a 15/12/1855
Corveta D,. Isabel — 15/12/1855 a

31/5/1856
Iate Paraibano — 31/5/1856 a

30/8/1856
Vapor Recife — 7/9/1856 a 14/10/

1856

-ESCUNA RO 1.0

Pronto —!

-D _i«u_ -"_.<*__>¦. TtotfUUMt'

Doente 14/10/1856
23/10/56

Vapor Japurá — 23/10/1856 a
10/12/1856

Canhoneira Campista —13/12/1856 a

9/12/1857
Viagem para o Havre, França, a fim

de receber a canhoneira Belmonte —

12/1857.
Çalnhoneira Belmonte — 15/3/

1859 a 13/10/1862
Vapor Recife — 13/10/1862 a

4/12/1864
— Comandante da bateria terrestre

em frente à fortaleza de Paissandu —1

de 7/12/1864 a 13/1/1865
Vapor Recife — 13/1/1865 a 12/6/

1865
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— Viagem para o Rio de Janeiro, a
fim de receber o Encouraçado Tamvan-
daré — 12/6/1865

Encouraçado Tamandaré — 27/6/
1865 a 27/3/1866, quando em frente à
fortaleza de Itapiru, gravemente ferido,
foi transferido para o Navio-Hospital
Onze de lunho, onde morreu aos pri-
meíros minutos do dia seguinte, 28/3/
1866.

jj^.v«-.-at«. AMAZONAS

PANTEON NAVAL — ANTÔNIO
CARLOS DE MARIZ E BARROS

Autor: Joaquim Mdivoel de Macedo

Filho legítimo do vice-almirante Joa-
quini José Ignácio e de d. Maria José
de Mariz e Barros, tendo por avós do
lado paterno o segundo-tenente José
Victorino de Barros e do materno o ca-
pitão-de-fragata Pedro Mariz e Souza
Sarmento, nasceu Antônio Carlos de
Mariz e Barros na cidade do Rio de
Janeiro a 7 de março de 1835.

Filho e neto de valentes e audazes
marinheiros, nascera para a Marinha,
trazendo do berço todos os grandes sen-
timentos que constituem o herói. E o
herói nele se foi revelando desde a se-
gunda infância na coragem, na fortaleza,
na generosidade e no exaltamento das
idéias.

Tendo concluído seus estudos de pre-
paratórios, matriculou-se na Escola de
Marinha a 14 de junho de 1849. Con-
tava então quatorze anos e nessa idade
foi admirado pelo arrojo e pela destre-
za com que por mais de uma vez asso-
benbou as chamas, combatendo incêndios
na capital.

O aspirante de 1849 era já primeiro
tenente em 1857: comandou o iate Pa-
raibano, a canhoneira Campista e as
corvetas a vapor Belmonte e Recife e
depois o couraçado Tamandaré.

Foi duas vezes à Europa, uma ao Pa-
cífico, outra ao cabo da Boa Esperan-
ça e à Ilha da Trindade e fêz ao alto
Amazonas viagem de instrução da qual
apresentou interessante relatório. Acom-
panhou S.M. o Imperador em sua via-
gem às províncias do norte e foi con-
decorado com o hábito da imperial or-
dem da Rosa. Concorreu para salvar
uma barca francesa que estava a nau-
fragar sôbre as pedras vizinhas da for-
taleza da Laje e recebeu por isso a
cruz de cavaleiro da Legião de Honra.

Um dia chegava êle em passeio à
praia de Itapuca, em Niterói, quando
ouviu os brados de uma preta que lu-

....-UC I.MtM<lt_0 K
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tava embalde para salvar-se das ondas:

vestido como estava atirou-se ao mar

e livrou da morte a pobre escrava.

Antes da guerra há um fato que ma-

nifesta sua bravura de oficial de Ma-

rinha.

Comandando a canhoneira Campis-

ta. cruzava na altura da Ilha Grande

para evitar quajquer desembarque de

africanos, eis que avista navio que se faz

ao largo e lhe parece suspeito.

— Larga tudo, cutelos e varredouras!

— 
gritou êle.

A Campista voava, mas o vento

amainou e em breve e pouco a pouco

deixou de soprar. Mariz e Barros não

hesita.

A guarnição obedece e com armas de

abordagem avança à força de remos

para o navio. Mariz e Barros em pé no

primeiro escaler ia enfim soltar a voz

de aibordagem, quando o comandante

contrário, mostrando-se sobre o passa-

diço; três vêzes, grita: Hurrah!... e

três vêzes a equipagem repete: Hur-

rah!..., e ao mesmo tempo iça a flâ-

mula inglêsa.

O navio perseguido era um brigue de

guerra inglês.

Finalmente, ei-lo na guerra. Ei-lo em

frente da praça de Paissandu, comandan-

do bateria que êle próprio fizera levan-

tar no sítio mais adequado para o ata-

que; o mais exposto e perigoso, porém, e

onde ao lado de Mariz e Barros, ombro

a ombro com êle no combate, cairam

mortos não poucos bravos.

A bateria estava tão próxima da pra-

ça que era ofendida pelo próprio fogo

da fuzilaria inimiga. Os soldados de

Leandro Gómez chamavam Mariz e

Barros de invulnerável.

Cinqüenta e duas horas durou o bom-

bardeio, a investida e tomada da praça,

onde cada casa se tornara fortaleza até

que na tôrre da igreja Marcílio Dias

arvorou a bandeira auri-verde.

Em Paissandu foram heróis muitos

oficiais e soldados; mas entre tantos foi

Mariz e Barros que mereceu dos com-

panheiros o magnífico apelido de leão.

Marcílio Dias, o Hércules, que combate-

ra ao lado do Leão dizia dêle com sua

pobre rudeza: 
"O 

diabo do rapaz é um

demônio".

Mariz e Barros comandante do ex-

presso que trouxe ao Rio de Janeiro a

notícia da ínclita vitória de Paissandu,

foi tirado de bordo e levado em triunfo

pelo povo entusiasmado à praça do Co-

mércio e dali à casa de seu pai.

O Imperador deu ao herói a medalha

de cavaleiro da Ordem do Cruzeiro.

Terminada a campanha do Uruguai,

foi a do Paraguai.

O primeiro couraçado brasileiro (e

construído em nossos estaleiros) rece-

beu nome abrigador de glória: chamou-

-se Tamandaré. Mariz e Barros foi

escolhido para comandá-lo e levou-o

bizarramente ao teatro da Guerra.

No Passo da Pátria, no rio Paraná, em

face do campo e dos fortes paraguaios
a bombardeá-lo, ou a sondar o rio a

despeito do horrível fogo inimigo, Mariz

e Barros fêz prodígios de valor e de

audácia com serenidade sempre imper-

turbável.

Mas a 27 de março de 1866 o forte

Itapiru e chatas paraguaias pretende-
ram embaraçar nova digressão pelo
Paraná incumbida ao vapor Henrique

Martins, por isso os encouraçados

Tamandaré e Brasil bateram-se con-

tra o forte e contra as chatas desde

as dez horas da manhã até as quatro da

tarde. As chatas foram destruídas e

afundadas e tais estragos sofreu o forte

que completamente emudecera.

Era tempo de descansar; retiravam-se

os vapores, quando uma, bala disparada

do forte, penetrando pela portinhola da
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casamata de proa do Tammularé leva

em estilhaços as correntes que a defen-

diam, e que ricocheteando dentro das

paredes da casamata, ferem trinta e qua-

tro oficiais

Mariz e Barros, impassível na peleja,

açode aflito e cercado pelos oficiais, e,

de súbito, outra bala, entrando pela mes-

ma portinhola, dilacera horrivelmente o

grupo de oficiais.

Cena horrível...

Além dos pobres soldados e mari-

nheiros mortos e despedaçados que não

deixaram nome, o bravo Vassimon, o

comissário Acióli, o escrivão Alboim,

caíram completamente desfigurados; o

primeiro-tenente José Ignácio da Silvei-

ra ainda vive e fala, tendo perdido um

braço e uma perna, e calmo e sereno,

relata, sem gemer, ao sr. Visconde de

Tamandaré, que tinha imediatamente

acudido, o fatal acontecimento, e põe

fim à narração sublime murmurando —

adeus e expirando.

E do meio dos cadáveres, dos mutila-

dos e dos marinheiros, levantam Mariz

e Barros, que tem a perna partida abai-

xo do joelho também fendido e apenas

pendente por tendões, e que êle estóico

arranca e lança ao lado, sorrindo para

o Sr. Conselheiro Francisco Octaviano

de Almeida Rosa, ministro plenipoten-

ciário do Brasil, que estava então na

esquadra, e que correra com o sr. Vis-

conde de Tamandaré ao encouraçado,

onde a Pátria se cobria de luto em face

da morte e da agonia de seus filhos lie-

róicos.

No dia seguinte, na câmara do On-

se de Junho, que servia de hospital,

Mariz e Barros nos braços do Sr. Vis-

conde de Tamandaré, tendo em face o

Sr. conselheiro Otaviano, em tôrno

amigos e companheiros, sorria a todos e

a brincar como que para consolá-los,

perguntava, aludindo ao médico:

"Quem 
é o homem que vai ao leme?"'

Era preciso amputar-lhe a perna,

quase completamente perdida, acima do

joelho. Os médicos apresentaram-se, e

quiseram aplicar-lhe clorofórmio. Ma-

riz e Barros sorriu-se ainda, e disse:
"Prefiro um charuto ao clorofór-

mio".

Deram-lhe o charuto. Êle fumou-o e

como indiferente durante a amputação. 
'

Quando a operação terminou, o herói,

deixando de sorrir, disse comovido, mas

sem abatimento de ânimo.

"Digam a meu pai que honrei sem-

pre o seu nome".

E pareceu adormecer... cerrara os

olhos.

Eram vinte minutos da primeira hora

do dia 28 de março de 1866.

Antônio Carlos de Mariz e Barros —

o Leão — acabava de morrer!

(ín 
"Revista 

Marítima Brasileira" de

julho de 1927)

iX
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MARIZ E BARROS NÃO MORREU
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Dr. A. C. Antunes Guimarães

(cit. por Lucas Boiteux)

/

"Que 
canto é êsse, dorido

Que vem num eco sentido

Do pampeiro enternecido

De lá das plagas do Sul,

Prenhe de melancolia,

Cheio de meiga magia

Que a tristeza adormecida

No coração de Saul ?

É o gemido das matas

O chorar das cataratas

Dos gênios de asas de prata
A nênia longa e sentida:

São os refrulhos dos mares,

E dos Silfos, nos algares,

Subindo, voando dos ares

Elegia dolorida!

f 1 ,

"Por 
que gemem o mar e os rios?

"Por 
que nos bosques sombrios

Agitam sudários frios

Negras larvas a correr?

Que diz a selva em segrêdo

Ao rio que foge a mêdo?

O que murmura o arvoredo

A cochichar e a tremer?
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"Mariz 
e Barros morreu!

Diz o vento, o mar e o céu;

E envolvido em negro véu;

Surge o gênio dos Brasis:

— Mariz e Barros, meu filho,

Busco em vão seguir-te o trilho;

Da glória cega-me o brilho —

Onde estás Mariz, Mariz?

"Ai! 
não morreste; dormiste

A voz da sereia triste;

A voz sua, quem resiste?

Que nos chama ao céu de anil

E tu, meu filho, encantado

Fôste no enlêvo arroubado

Da Glória ao seio gelado,

Órfão deixando o ferasil!

"Não morreu; pois morre um bravo?!

Dizei-o, vós, povo escravo,
— Maris e Barros morreu?

Não, responde o paragaio;

Que a chama daquele raio

Inda escalda o seio meu.

"Ouvis 
a doce harmonia

Nas asas da ventania

Vinda dos anjos do céu,

Hinos das terras e mares?

E que ouvis nesses cantares ?
— 0 herói Mariz não morreu.

/



OS DOIS PORTOS CHAMADOS DE MARTIM AFONSO:

O DA ENSEADA DE DOTAFOGO E O DE SiO CR1STOVÍO

Eunice Ribeiro Gondim

Não seriam portos, exatamen-

te, no conceito dos dias atuais.

Eram, antes, ancoradouros para

as embarcações que chegavam à

Guanabara no século XVI, lon-

ge das perigosas correntes marí-

timas e da violência dos ventos,

locais privilegiados pelas agua-

das frescas e límpidas que, em

ambos, serviam ao abastecimen-

to das naus e das tripulações.

Melhor não poderia ser ofere-

cido aos navegantes, cansados

das lides do mar, numa terra de

paisagem tão bela, onde os indí-

genas se deixavam seduzir pelos

homens brancos, de aparência

gentil e curiosa, dadivosos de ba-

gatelas, mas usurários na troca.

Grande era a riqueza que leva-

vam em especiarias, pau-brasil,

frutos e manufaturas, produto

da barganha com os índios, abar-

rotando os porões das embarca-

ções ancoradas nas proximida-

des da nova Canaã.

Junto a êsses portos viviam

os indígenas, valorosos guerrei-

ros, donos da terra, na inocência

da ganância do estrangeiro.

Guerreiros de boa têmpera, tra-

ziam no corpo e no espírito a

lembrança de vitoriosas batalhas

e de lutas inglórias, travadas en-

tre os seus iguais, filhos de ou-

tras tribus, alguns conservando

no sangue o ódio e a maldade

primitiva, nascida no coração

dos homens desde o comêço dos

tempos, disputando pequenas e

efêmeras glórias de supremacia,

vaidade ou riqueza.

Para os nativos, riqueza teria

um sentido bem diverso do que
se conhecia entre os civilizados:

era coisa vista pelo branco com

desdém interior — não valeria o

sacrifício de uma vida ou sequer

o conforto de uma noite bem

dormida. Para êles a riqueza era

a que os índios não poderiam ver

ou avaliar e quase desconheciam
— o valor da madeira e de tudo

o mais que a terra dava, o ouro

aflorando ao chão.

Mas a água unia o branco ao

índio. Ambos a desejavam, por
ela lutavam e até morriam. Era

o sentimento instintivo da sobre-

vivência humana, exigindo sem

distinções, o frescor da água re-

temperante e vivificadora.
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E onde houvesse água estaria

a vida, na terra fértil, nos frutos

sadios, a caça e a pesca bem pró-

ximas, e, depois, o agasalho das

árvores, sombreando o chão,

num agradável convite ao repou-

so reparador. Entretanto, não

era emprêsa fácil conseguir um

pouso, assim, na terra inexplo-

rada, com suas matas sombrias,

as lagoas de águas escuras e seus

morros solitários mais parecen-

do sentinelas silenciosas e agres-

sivas, à espreita de quem ou-

sasse desafiá-los.

A baía de Guanabara, de be-

leza indescritível, com suas bran-

cas praias de areias cintilantes,

parte de uma paisagem de sonho,

ornada do verde das árvores, sob

um céu azul, com nuvens pas-

seando montanhas entre a gama

do cinza dos morros ao longe,

era, na verdade, de irresistível

atração para os viajantes.

Mas o solo carioca daquela

época era ainda um alagadiço,

cheio de pântanos perigosos, bri-

lhando à luz do sol escaldante ou

encobertos por vasta e estranha

vegetação: armadilhas naturais,

reduto de jacarés e cobras vene-

nosas. Homem ou animal que se

aventurasse por êsses caminhos,

fatalmente seria atacado e des-

truído. Faria uma viagem sem

volta.

Os próprios naturais da terra,

os índios, afastavam-se dessas re-

giões e construíam as suas aldeias

nas margens dos grandes rios,

onde se estabeleciam nas pro-

ximidades do litoral. A foz dc

um rio era o lugar preferido,

sempre habitado nas redondezas

pelos mais fortes da região.

Da situação da terra e do seu

interior, nasceu a celebridade dos

dois portos chamados de Martim

Afonso: um na enseada de Bota-

fogo e o outro em São Cristóvão,

respectivamente, com as não me-

nos célebres Aguada dos Mari-

nheiros e Bica dos Marinheiros. .

Sendo dois os portos chamado*

de Martim Afonso, também,

dois foram os homens que em-

prestaram os seus nomes aos lo-

cais onde estavam situados. Dois

grandes nomes foram êles — um

vindo das terras distantes de

Portugal e o outro nascido na

terra carioca.

Melhor será, entretanto, falar

sôbre os fatos que deram origem

a êsses dois históricos ancora-

douros cariocas.

O PÔRTO NA ENSEADA DE

BOTAFOGO E A AGUADA DOS

MARINHEIROS

A notícia do descobrimento da

Ilha de Vera Cruz, primeiro no-

me que os portuguêses deram ao

Brasil, depressa se espalhou pe-

la Europa. O interêsse aumen-

tou, principalmente, pela cons-

tatação da existência de pau-

brasil e especiarias na terra re-

cém-descoberta, ocasionando uma

verdadeira corrida de traficantes

e aventureiros, de várias nacio-

nalidades, ávidos de tão ricas e

preciosas mercadorias.

Visando a impedir tais abusos,

o Rei D. Manuel I, o Venturoso,

sob cujo reinado fôra descoberto

o Brasil, criou um serviço de

armadas guarda-costa, com a

missão de patrulhar o litoral

brasileiro, apreender os navios
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dos traficantes e destruir as fei-

torias ou estabelecimentos de

pontos de intercâmbio de comér-

cio com os indígenas. Essas me-

didas, entretanto, não lograram

atingir as finalidades a que se

destinavam. Continuou o Brasil

a mercê de quantos quisessem

aqui aportar, para negociar com

os naturais da terra.

Com a morte do Rei D. Ma-

nuel I, em 1521, subiu ao trono

português, seu filho, Príncipe D.

João, com o título de D. João III,

mais tarde cognominado o Pie-

doso.

MARTIM AFONSO DE SOUZA
Reprodução de uma yrarura portuyuésa

D. João III, mais objetivo, re-

solveu iniciar a colonização das

novas terras, enviando ao Brasil

uma expedição armada, sob o

comando do Capitão-mor Mar-

tim Afonso de Sousa, membro de

uma das mais importantes fa-

mílias portuguêsas, fidalgo da

Casa Real, descendente, por bas-

tardia, do quinto rei de Portugal,

D. Afonso III, o Bolonhês.

"Para 
bem cumprir essa

missão — descreve Hélio Vian-

na — seu chefe veio invés-

tido de amplos poderes. Assim,

pela primeira das três cartas-

régias assinadas em Castro

Verde, a 20 de novembro de

1530, foi Martim Afonso de

Sotisa nomeado capitão-mor

não só da Armada, mas, tam-

bém, de tôdas as terras que

achasse ou descobrisse, com

plena jurisdição sôbre as pes-

soas que com êle seguissem,
¦já 

se achassem ou depois fos-

sem ter àquelas terras, com

poder e alçada, mero e misto

império, tanto no crime como

no civil, dando as sentenças

que lhe parecessem de justi-

ça, até a morte natural, sem,

apêlo nem agravo; podendo

meter padrões nas terras que
descobrisse dentro da conquis-

ta e demarcação do Tratado

de Tordesilhas; delas toman-

do posse e constituindo capi-

tão e governador em seu no-

me a pessoa que escolhesse,

delegando-lhes seus poderes.

Pela segunda das referidas

cartas-régias, foram-ilhe con-

feridos poderes para criar e

nomear tabeliães e mais ofi-

ciais de justiça necessários,

quer para tomar posse, quer

para as coisas da justiçai e go-

vernança do Brasil. Na tercei-

ra, enfim, foi consignado o po-
der de dar terras de sesmarias
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às pessoas que levasse e a ou-

tras que na terra quisessem

viver, segundo os seus mereci-

mentos, serviços e qualidades,

a fim de que as aproveitassem

e povoassem." (Hélio Vianna,

História do Brasil; Jordão de

Freitas, A Expedição de Mar-

tim Afonso de Sousa (1530 
-

1533), na História da Coloni-

zação Portuguêsa no Brasil,

vol. III).

A expedição de Martim Afonso

de Sousa, composta de cinco na-

vios, fortemente armados, partiu

de Lisboa, em dezembro de 1530,

atingindo a costa pernambucana

em janeiro do ano seguinte, onde

aprisionou três navios franceses.

Um dêles foi destruído, o segun-

do enviado ao Reino, carregado

de pau-brasil, e o último incorpo-

rado à armada. Prosseguindo

viagem, a expedição passou pela

Bahia, chegando ao Rio de Janei-

ro a 30 de abril de 1531.

Com Martim Afonso de Sousa,

veio seu irmão Pero Lopes de Sou-

sa, investido das funções de cro-

nista oficial da expedição. O Diá-

rio da Navegação, de Pero Lopes

de Sousa, descoberto em Portugal,

pelo historiador brasileiro Fran-

cisco A. Varnhagen é um docu-

mento de grande valor para a

história do Brasil, pela descrição

detalhada dos fatos ocorridos

nessa famosa viagem.

Martim Afonso, de acordo com

as declarações de Pero Lopes,

após desembarcar, fortificou o

local, fêz uma casa forte, insta-

lou uma oficina de ferreiro e

mandou construir dois bergan-

tins de 15 bancos cada um. De-

terminou, também, a exploração

da terra carioca, destacando qua-

tro dos seus homens para essa

missão.

Permaneceu Martim Afonso no

Rio de Janeiro durante três me-

ses. A 1.° de agosto de 1531, se-

guiu viagem em direção ao sul.

Após explorar o litoral brasileiro,

decidiu fixar-se em São Vicente,

onde fundou uma povoação.

Pero Lopes, no seu Diário da

Navegação, não indicou, com

exatidão, duas ocorrências im-

portantes: 
— o local que serviu

de ancoradouro aos navios e o

ponto de desembarque da expe-

dição de Martim Afonso na terra

carioca. Entretanto, os historia-

dores do Rio, na sua maioria,

após meticulosos estudos, con-

cluiram que, Martim Afonso de

Sousa, após fundear os navios da

expedição na Enseada de Bota-

fogo, desembarcou na foz do Rio

Carioca, acampando na antiga

Ilha da Carioca, trecho compre-

endido entre os dois braços do

Rio Carioca, que nascendo junto

ao píncaro do Corcovado, descia

até as Laranjeiras, onde se bi-

furcava. Um dos seus braços, o

mais volumoso, desaguava na

Praia do Flamengo, nas proxi-

midades do Morro da Viúva, e o

outro, ao norte do Morro de Gló-

ria, formando a então chamada

Ilha da Carioca.

O local do ancoradouro da ar-

mada de Martim Afonso, na En-

seada de Botafogo, ficou sendo

conhecido como Porto de Mar-

tim Afonso, denominação natu-

ral, nascida após a permanência,

no Rio de Janeiro, do nobre emis-

sário do Rei de Portugal.
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A condição essencial da prefe-

rência de Martim Afonso, ao es-

colher como ponto de desembar-

que a Ilha da Carioca, junto à

foz do Rio Carioca estava na

famosa Aguada dos Marinheiros,

já muito conhecida dos viajantes

que chegavam à baía de Guana-

bara, desde o seu descobrimento,

nos primeiros anos do século

XVI, todos pródigos em propalar

a água fresca e límpida que ali

esperava quem a fôsse buscar;

tão farta era.

O Carioca, rio sagrado dos ta-

moios, tinha propriedades estra-

nhas, que muito atraíam os

brancos mais crédulos ou imagi-

nosos, pois, segundo a lenda, suas

águas curavam algumas doen-

ças, davam grande beleza às mu-

lheres, inspiravam os poetas e

aprimoravam a voz dos cantores.

Mais tarde, receberia o Cario-

ca o nome de Mãe d'Água e, de-

pois, de Rio Catete. Deram-lhe

essas denominações os primeiros

povoadores portuguêses do Rio

de Janeiro.

Até o completo desapareeimen-

to dos dois braços do Rio Cario-

ca, enquanto o braço mais volu-

moso, que desaguava na Praia

do Flamengo, continuava a ser

conhecido com a denominação

de origem indígena, o braço mais

estreito conservou o nome de

Rio Catete. Mas nas antigas

Vista da Casa de Campo do Conde de Hogendorp. Desenho de Maria Graham, do

Journal of Voyage to Brasil, 1824.

O RIO CARIOCA E A PRAIA DO FLAMENGO
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cartas topográficas do Rio de Ja-

neiro não se encontra essa dis-

tinção, aparecendo ambos com o

nome de Rio Catete.

Esta é a história do primeiro

pôrto chamado Martim Afonso,

sua origem e localização na En-

seada de Botafogo.

O PÕRTO EM SÃO CRISTÓVÃO

E A BICA DOS MARINHEIROS

Tranferida a sede da Cidade

de São Sebastião do Rio de Ja-

neiro, para o Morro do Castelo,

em 1567, cuidou o Governador

Geral do Brasil, Mem de Sá, de

assegurar a defesa do nôvo nú-

cleo de população, estabelecendo

fortificações nos pontos mais es-

tratégicos, sendo um dêles uma

antiga enseada em São Cristo-

vão, mais tarde conhecida como

Saco de Alferes ou Saco de São

Diogo, e, por último, Praia For-

mosa, local que corresponde, a-

tualmente, ao trecho compreen-

dido pelos recém-inaugurados

viadutos dos Marinheiros e dos

Fuzileiros até ao entroncamento

das avenidas Francisco Bicalho,

Brasil e Rodrigues Alves.

O Saco de São Diogo prolon-

gava-se, em forma de canal, até

o antigo Campo do Patrimônio,

de onde surgiriam o Rossio Pe-

queno, atual Praça Onze de Ju-

nho, a Cidade Nova e o Canal do

Mangue.

A Praia Formosa, como bem

diz o nome, caracterizava-se pe-

la beleza paisagística dos seus

arredores, tanto que os jesuítas

a escolheram para local de re-

pouso, nela construindo, em

1752, uma aprazível casa de

campo. O Vice-Rei Conde da

Cunha, em 1765, viria a confis-

cá-la para servir como Hospital

de Lázaros.

No sentido prático, era a Praia

Formosa um excelente ancora-

douro natural, tendo a valorizá-

-lo as águas frescas do Rio Com-

prido 
— era a famosa Bica dos

Marinheiros.

Veiga Cabral, na Corografia

do Distrito Federal, assim des-

creve o Rio Comprido e a Biea

dos Marinheiros: —

"O 
Comprido, que nasce na

Serra da Carioca, recebe co-

mo principais tributários os

riachos Santa Teresa e Bispo,

ambos pela margem direita..

Outrora êle recebia um outro

afluente por essa mesma mar-

gem: era o Rio Catumbi. Foi

êste, porém, quando canaliza-

do, pelo Visconde de Sapucaí,

completamente desviado, de

maneira que deixou de ser

afluente do Comprido. Aliás

esse rio depois das obras que
sofreu deixou de ser visto, a

não ser no seu curso superior,

onde é conhecido pelo nome

de Papa-Couves, até a atual

Rua dos Coqueiros.

O Rio Comprido cujo curso

é de 4.600 metros, a exemplo

dos anteriormente estudados

como tributários do Canal do

Mangue, aí chega muito des-

falcado em suas águas, que
nada mais representam que
sobras das captações que êles

sofreram.

Na foz dêsse rio, que trazia
"frescas 

águas", os marinhei-

ros de outrora vinham fazer

aguada, razão por que era o



OS DOIS PORTOS DE MARTIM AFONSO 145

é

H.

<%!

' 

1
'-.1

¦ ¦ - '

. .. v _ ii«.. -""3

Martim Afonso, o Araribóia

Desenho de Ronald Mello

local conhecido por Bica dos

Marinheiros, onde se ergue

hoje a Ponte dos Marinheiros.

Foi aí, também, o antigo

acampamento do famoso índio

Araribóia."

Do estabelecimento de Arari-

bóia e seus guerreiros em São

Cristóvão nasceria a denomina-

ção de Martim Afonso, para ou-

tro pôrto carioca, quase meio sé-

culo depois do Pôrto de Martim

Afonso na Enseada de Botafogo.

Objetivando resguardar a po-

pulação da terra carioca, dos pe-

rigos ainda prováveis de algum

ataque inimigo, constituído pe-

los remanescentes dos franceses

e tamoios, refugiados em Cabo

Frio, Mem de Sá, Governador

Geral do Brasil, solicitou ao seu

bravo aliado, Martim Afonso de

Sousa, o Araribóia, que tantos

serviços já prestara 
à causa por-

tuguêsa, a sua permanência 
e a

do seu povo, 
na cidade recém-

instalada.

Com a aquiescência de Arari-

bóia, Mem de Sá instalou-o e a

seu povo, provisoriamente, 
na

Praia Formosa, local estratégico

por excelência, nas terras da ses-

maria dos jesuítas, concedida

por Estácio de Sá, a 1.° de julho

de 1565.

De grande valia, realmente,

viria a ser o aldeamento indíge-

na de Araribóia e seus guerrei-

ros, em São Cristóvão, em 1567.

Logo no ano seguinte, viriam a

entrar em ação da qual sairiam

vitoriosos.

Martim Afonso de Sousa, o

Araribóia, nasceu na Ilha de Pa-

ranapuan, atual ilha do Gover-

nador. Seu nome indígena sig-

nifica Cobra Feroz ou Cobra das

Tempestades. Era filho do Caci-

que Maracajá-guaçu (grande

gato bravo), da tribu dos Temi-

minós, também chamados Mara-

cajás, adversários dos temíveis e

ferozes Tamoios.

Viviam os Temiminós na Ilha

de Paranapuan (Ilha do Mar),

denominada pelos primeiros na-

vegadores portuguêses, que apor-

taram na baía de Guanabara, de

Ilha do Gato ou Ilha de Mara-

cajá, chamada depois pelos fran-

ceses de Isle des Margaiatz e de

La Grande Isle, a Belle Isle das

descrições de André Thevet e de

Jean de Lery.

Os tamoios, superiores em nú-

mero de homens, em 1554, logra-

ram expulsar os temiminós da

Ilha de Paranapuan, apossando-

se das terras. Maracajá-guaçu
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levou seu povo para o Espírito

Santo, onde os portuguêses, seus

amigos, acolheram a tribu, dei-

xando-a sob a proteção dos je-
suitas.

No Espírito Santo, viria o bra-

vo cacique Maracajá-guaçu a

falecer. Seu filho e sucessor, o

Araribóia, levaria então sua tri-

bu para as páginas da história,

transformando-se, também, pelo
bravura, coragem e lealdade, no

primeiro carioca distinguido com

honrarias pelo Reino de Portu-

gal.

Seria a tribu dos Temiminós,

chefiada pelo valente Araribóia,

a grande força auxiliar de Mem

de Sá na tomada do Forte de Co-

ligny, em 1560, e de Estácio de

Sá na fundação da cidade de

São Sebastião do Rio de Janeiro,

em 1565, prolongando-se êsse

auxílio pelos agitados e traba-

lhosos dias que iriam até o go-
vêrno de Salvador Correia de Sá,

quando valiosos seriam, ainda, os

serviços prestados pelos guerrei-
ros indígenas, nas lutas contra

os franceses e tamoios.

Convertido ao catolicismo,

Araribóia, numa de suas viagens

a S. Vicente, no período de 1565

a 1567, foi ali batizado pelos je-

suitas, recebendo o nome cristão

de Martim Afonso de Sousa, em

homenagem ao donatário da Ca-

pitania.

Alguns cronistas, baseados em

Frei Vicente do Salvador, dão

como padrinho de Araribóia na

cerimônia de seus batismo, o pró-

prio donatário da Capitania de

São Vicente, Martim Afonso de

Sousa, àquela época não mais se

encontrando no Brasil, sabendo-

se que, em 1533, retornara à Lis-

boa, deixando o Padre Gonçalo

Monteiro no govêrno da Vila de

São Vicente e nomeando João

Ramalho 
"Capitão-mor 

da borda

e dalém do campo".

Convém aclarar que foram dois

os chefes indígenas que adota-

ram o nome de Martim Afonso,

em homenagem ao donatário da

Capitania de São Vicente. O pri-
meiro que tomou êsse nome, após

a conversão ao catolicismo, foi

o valoroso e não menos célebre

Tibiriçá, chefe da tribu dos

Guayanazes, habitantes das pia-
nícies de Piratininga, hoje São

Paulo. Entretanto, Tibiriçá, o

herói de Piratininga, tomou o no-

me de Martim Afonso, ao qual,
se juntaria o seu nome patroní-
mico, passando assim a ser co-

nhecido como Martim Afonso Ti-

biriçá. Viria a falecer, em idade

avançada, cercado de grandes
honrarias, a 25 de dezembro de

1562. Araribóia, quando batiza-

do, deixou o seu nome indígena

e tomou por inteiro o nome de

Martim Afonso de Sousa. Os

portuguêses usavam chamá-lo,

também, de Martim Afonso. Mas

a história consigna o seu nome

de batismo, acompanhado do

nome recebido em sua tribu —

Martim Afonso de Sousa, o Ara-

ribóia.

Mem de Sá, já tendo provado
a bravura e a lealdade dos temi-

minós, em vários combates, ten-

do à frente o bravo Araribóia,

não deixaria o Governador Geral

do Brasil de recorrer aos mes-

mos aliados, trazendo-os, em

1567, na expedição que veio em
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auxílio de Estácio de Sá, em luta

com os franceses e tamoios.

A expedição de Mem de Sá

chegou à baía de Guanabara, a

18 de janeiro de 1567. Dois dias

depois, a 20 de janeiro, foi ini-

ciado o ataque aos baluartes ini-

migos, caindo a poderosa fortifi-

cação de Uruçumirim, principal

posição franco-tamoia no conti-

mente, situada na Praia do Fia-

mengo, batalha gloriosa para os

portuguêses, mas que viria a

custar muitas vidas, entre elas,

a de Estácio de Sá, atingido no

rosto por uma flecha tamoia, fe-

rimento que lhe causaria a mor-

te, quase um mês depois, fican-

do o seu nome para sempre lem-

brado, como Conquistador desta

terra, Fundador e Primeiro Ca-

pitão da Cidade de São Sebastião

do Rio de Janeiro.

A batalha de Uruçumirim

trouxe, ainda, maiores glórias a

Araribóia e seus homens, os te-

miminós, aumentando o respei-

to e a admiração dos portuguê-
ses pela bravura de tão leais

guerreiros. Mas êsse crédito de

admiração e respeito continua-

ria aumentando. Poucos dias de-

pois seria travada a batalha de-

cisiva em Paranapocu na Ilha

de Paranapuan, entre a Ponta

do Galeão e a Praia dos Flechei-

ras, dos dias atuais.

Se os temiminós combateram

com denôdo em Uruçumirim, le-

vados à Ilha de Paranapuan, pe-

ATA74PFTH

A Praia Formosa no Século XIX. O Hospital de Lázaros (Lazareto), antiga casa de
campo dos jesuítas, aparece na enseada.
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lo seu chefe Araribóia, maior se-

ria o empenho dos guerreiros

nessa missão, pois vibrava em

seus corações o velho ódio con-

tra o tamoio invasor, que os ex-

pulsara da terra do seu povo.

Renascia o antigo ímpeto selva-

gem nos catequizados temiminós,

multiplicando-os pelo ardor do

combate.

Poderosas eram as forças ini-

migas em Paranapuã. Mem de

Sá descreve a grandeza dessas

fortificações no relatório que en-

viou, da Bahia, ao Rei de Portu-

gal, conforme consta do artigo

23, do Instrumento dos Serviços

de Mem de Sá: —

"Daí 
a poucos dias mandei

dar em outra fortaleza, do Pa-

ranapocu, onde havia mais de

mil homens de guerra^ e muita

artilharia e três dias a com-

bateram continuamente, até

que entraram com muito tra-

balho e maior risco e mortes

de alguns brancos, e depois de

se defenderem esforçadamen~

te, se renderam e foram todos

cativos. E estando prestes pa-

ra ir a outra fortaleza, mais

forte que todas, em que estar

vam muitos franceses, não

ousaram a esperar e deixaram

a fortaleza, a qual tinha três

cêrcas fortíssimas, muitos ba-

luartes e casas fortes, e logo

me vieram a pedir pazes e

lhas outorguei, com ficarem

vassalos de Sua Alteza." .

O testemunho de Mem de Sá,

Governador Geral do Brasil, mos-

tra quão valiosa foi a vitória al-

¦cançada em Paranapuã, sepul-

tando o velho sonho dos fran-

ceses — a projetada França

Antártica.

Estava assegurado o completo

domínio português na terra ca-

rioca, com a rendição, sem luta,

da mais poderosa das fortifica-

ções franco-tamoias, sediada em

Paranapuã, ante a completa

derrota sofrida em Paranapocu,

principal posição do sistema de-

fensivo francês, no Rio de Ja-

neiro.

O Cacique Maracujá-guaçu

estava vingado, pelo braço de

Araribóia e seus irmãos. Os tris-

tes episódios, de 1554, quando os

temiminós foram levados pelo

bravo Cacique para as terras dos

jesuítas, no Espírito Santo, po-

deriam ser esquecidos. E os te-

miminós retornaram à brandu-

ra dos que se sabem fortes e

valentes, mas não desconhecem

que só devem usar dessa fôrça e

destreza a serviço de causa jus-

ta e digna. Isso lhes tinha sido

ensinado pelos religiosos da

Companhia de Jesus, aos quais

iriam juntar-se, novamente; des-

ta vez, no Rio de Janeiro, em São

Cristóvão, na histórica enseada

da Praia Formosa.

Provisoriamente acomodados

em São Cristóvão, em 1567, os

temiminós ali permaneceram por

mais de seis anos, assegurando a

defesa da cidade, na posição que

ocupavam, embora já tivessem

recebido a sesmaria de São Lou-

renço, doação feita por Mem de

Sá, a 16 de março de 1568, ter-

ras pertencentes ao Dr. Antônio

de Mariz Coutinho e sua mu-

lher, Isabel Velho, que delas de-

sistiram em favor dos indígenas.

A sesmaria de Araribóia, em



OS DOIS PORTOS DE MARTIM AFONSO 149

São Lourenço e Caraí (Icaraí),

começava, na realidade, em Gra-

goatá indo até Maruí. A posse

solene das terras foi realizada,

em 22 de novembro de 1573, com

a presença do Governador Cris-

tóvão de Barros. Esta data viria

a constituir-se na maior efemé-

ride de Niterói. A aldeia dos te-

miminós, extinta a 26 de janeiro

de 1866, deu origem à Capital do

Estado do Rio de Janeiro.

Não foram serenos, para Arari-

bóia, todos êsses anos passados

em São Cristóvão, como bem

compreendera Mem de Sá. Em

1568, quatro naus francesas, que

contrabandeavam pau-brasil, a-

companhadas do Cacique Guaxa-

rã e seus guerreiros tamoios,

vieram de Cabo Frio atacar a

aldeia dos temiminós, na Praia

Formosa, trazendo um duplo

objetivo: — o extermínio de Ara-

ribóia e o conseqüente enfraque-

cimento das forças portuguêsas,

que lhes permitiria o planejado

ataque à cidade, no Morro do

Castelo.

Êste ataque franco-tamoio à

aldeia de Araribóia, que alguns

historiadores dão, erradamente,

como ocorrido em São Gonçalo,

já está esclarecido, defendido

que foi por outros estudiosos do

assunto, baseados no confronto

de datais, pois a Aldeia de Mar-

tinho, como era conhecida, só em

1573 seria transferida para Nite-

rói; no conhecimento do pedido

de Mem de Sá a Araribóia, para

que permanecesse nas terras dos

jesuítas, em São Cristóvão e na

carta de Luiz Teixeira, de 1574,

considerada a primeira carta

portuguêsa especializada da Gua-

nabara, onde aparece a Aldeia

de Martinho localizada no Saco

de São Diogo, citados aqui, só-

mente, os principais elementos

esclarecedores.

Os tamoios juntavam ao velho

ódio contra Araribóia, além do

irreprimível desejo de vingança,

o despeito das derrotas sofridas.

Conheciam a coragem e a bra-

vura dos temiminós, e o ardor

que emprestaram aos combates

travados, auxiliando os portu-

guêses na conquista do Rio de

Janeiro.

A movimentação 
guerreira de

Guaxará, revestiu-se de grande
aparato, onde não terá faltado

nenhuma canoa ou braço válido.

O número de embarcações indí-

genas, junto às naus francesas,

na enseada de São Cristóvão,

assim o fazia parecer.
Seguiu-se um ultimato dos

françeses a Araribóia, em têrmos

de alternativa e falsas promes-
sas: — rendição de Araribóia,

que deveria entregar-se sem lu-

ta, com o que deixariam de ata-

car, ou o completo arrasamento

da aldeia e imediato assalto à

cidade, caso suas condições não

fossem aceitas.

Araribóia não se intimidou.

Preparou-se 
para enfrentar a lu-

ta. Auxiliado 
pelos da sua aldeia

e contando com o reforço de

trinta e cinco homens de armas,

sob o comando do capitão Duar-

te Martins Mourão, que lhe foi

enviado pelo Governador Salva-

dor Correia de Sá, Araribóia

aguardou a noite, e, unidos, in-

vestiram contra os franceses e

tamoios, desbaratando grande

parte dêles e fazendo fugir os
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Luiz Teixeira, 1574.

A ALDEIA DE MARTINHO aparece à esquerda, no SACO DE SAO DIOGO.

que restaram, resultando dêsse

combate graves perdas para os

inimigos.

Salvador Correia de Sá, que

havia mandado buscar reforços

em São Vicente, assumiu o co-

mando das forças e com Arari-

bóia ao seu lado, dirigiu-se a

Cabo Frio, onde lograram des-

truir grande parte das fortifica-

ções franco-tamoias e aprisionar

uma das naus francesas, mais

tarde enviada como troféu de

guerra a Mem de Sá, Governa-

dor Geral do Brasil.

Em Cabo Frio, uniram-se, ain-

da mais, Salvador Correia de Sá

e Araribóia, que em circunstân-

cias difíceis, salvou o Governa-

dor de morrer afogado, arriscan-

do a própria vida.

O Rei D. Sebastião, ao tomar

conhecimento dos altos serviços

prestados à Coroa Portuguêsa,

pelo valente Martim Afonso de

Souza, o fiel Araribóia, agra-

ciou-o com o título de Capitão-

mor da sua Aldeia, concedeu-lhe

o hábito de Cavaleiro da Ordem

de Cristo, a tença de doze mil

réis, honrando-o, ainda, com um

escudo de armas e um traje com-

pleto do seu uso pessoal, numa

demonstração de aprêço, raras

vêzes concedida pelo Rei.

Essa distinção real tornou

Martim Afonso de Souza, o Ara-

ribóia, nascido na Ilha de Para-

napuã, o primeiro carioca ilus-

tre.

Mais tarde, o bravo Araribóia,

Capitão-mor da sua Aldeia, se-
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ria obrigado a responder a An-

tônio Salema, rígido no protoco-

lo dos seus salões, num pequeno

e altivo discurso, que se diria

mais uma queixa, lembrança dos

dias passados, ao ser advertido

pelo Governador, por um simples

cruzar de pernas: 
— "Se 

tu sou-

beras quão cansadas eu tenho as

pernas, das guerras em que ser-

vi a El-Rei, não estranharias dar-

-lhes agora êste pequeno desean-

so; mas já que me achas pouco

cortesão eu me vou para minha

aldeia, onde nós não cuidamos

dêsses pontos, e não tomarei

mais à tua Côrte." Depois dessas

palavras, ergueu-se e partiu.

Em 1573, Araribóia deixou a

Praia Formosa, estabelecendo-se

definitivamente, na encosta do

morro de São Lourenço, onde

foi construída uma capela, a

primeira edificada em Niterói. A

igreja do morro de São Louren-

ço, nascida da primitiva capela,

é o principal monumento da Ca-

pitai do Estado do Rio de Janei-

ro. Está incorporada ao Patri-

mônio Histórico Nacional.

Martim Afonso de Souza, o

Araribóia, morreu afogado, em

1587, segundo alguns historiado-

res, nas proximidades da Ilha de

Mocanguê-mirim, enquanto ou-

tros fazem referências à Ilha do

Fundão.

A história do Pôrto de Martim

Afonso, em São Cristóvão, não

está ligada, somente, ao nome de

um homem. Traz, também, as

reminiscências dos aguerridos

tempos que remontam à funda-

ção da Cidade e ao estabeleci-

mento do domínio português no

Rio de Janeiro, nascido das vi-

tórias contra os franceses e ta-

moios.

Mas da bravura e coragem de

Martim Afonso de Souza, o Ara-

ribóia, e do seu povo, os Temi-

minós, dependeu a decisão das

principais batalhas travadas na

terra carioca, pela segurança e

continuidade da conquista por-

tuguêsa.

O progresso transformou a ci-

dade. Não temos, hoje, o Pôrto

de Martim Afonso, em Botafogo,

e a Aguada dos Marinheiros, na

foz do rio Carioca, nem o Pôrto

de Martim Afonso e a Bica dos

Marinheiros, em São Cristóvão.

Nestes quatrocentos anos, a ter-

ra carioca sofreu grandes modi-

ficações que atingiram até o seu

contorno litorâneo, expansão na-

tural de uma cidade que se tor-

nou metrópole. Sua beleza au-

mentou, o chão cresceu com os

aterros que possibilitaram o

aproveitamento das grandes áreas

pantanosas e alagadiças.

Mas quem diz progresso, diz

trabalho, amor e dedicação. Dos

que antes de nós cruzaram os

velhos caminhos, nas árduas e

sofridas tarefas do desbravar

contínuo das terras agrestes,

desconhecidas, regadas com o

suor e o sangue de muitos dês-

ses heróicos colonizadores, rece-

bemos a herança de uma tradi-

ção a ser preservada, que outros

continuaram, e ainda outros

prosseguirão por muitas gera-

ções; belas páginas da história

carioca, contadas com o orgulho

humilde dos continuadores de

um trabalho, que não pertence a

um, por ser de todos, — o en-

grandecimento da terra carioca.
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Capítulo XVII

Os naturais do país nos inspiram desconfiança. — Roubo cometido a bordo da

"líescovery", 
e conseqüência dêste roubo. — Os insulares roubam a chalupa da

"Descovery" Medida do comandante Cook para retomá-la. Êle vai à terra. — Morte

comandante Cook.

Quando os navios fundearam per-

cebemos com espanto que os insula-

res não eram mais os mesmos para

conosco. Não mais ouvíamos os gri-

tos de alegria; não havia nem baru-

lho nem multidão em torno de nós;

a baía estava deserta e tranqüila;

víamos somente, aqui e ali, uma em-

barcação que seguia ao longo da

costa. Podíamos supor, sem. dúvida,

que a curiosidade que havia produ-

zido tanto movimento por ocasião de

nossa primeira estadia não existia

mais; mas a hospitalidade amável com

que sempre nos trataram, os teste-

munhos de afeto e de amabilidade

que havíamos recebido à nossa par-

tida, faziam-nos esperar que os ha-

bitantes do país ficariam encantados

de nos rever e que êles viessem, às

pressas, aos navios.

Fazíamos diversas conjeturas sobre

esta reviravolta, quando nossas in-

quietações foram, enfim, dissipadas

com a volta de um escaler que ha-

víamos enviado à terra. Soubemos

que Terreboo estava ausente e que

tinha pôsto o taboo sobre a baía. Esta

explicação pareceu satisfazer à maior

parte dentre nós, mas alguns pensa-

ram, com razão, que a conduta dos

insulares devia nos inspirar, descon-

fiança; que os interditando de comer-

ciar conosco, sob o pretexto de au-

sência do rei, os chefes tinham que-

rido ganhar tempo e deliberar entre

êles sôbre o modo conveniente de nos

tratar. Nunca pudemos saber se estas

suspeitas eram fundadas ou se a ex-

plicação dada pelos nativos era ver-

dadeira. 
'Não 

é improvável que nossa

brusca volta, para a que êles não viam
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causa aparente, e da que tivemos em
seguida muita dificuldade em fazer-
lhes compreender a necessidade, lhes
causou alarmes; mas a confiança de
Terreboo, que, no momento d e sua
chegada, verdadeira ou falsa, isto é,
na manhã seguinte, foi imediatamen-
te procurar o comandante Cook, e, o
restabelecimento do comércio e dos
serviços recíprocos entre os naturais
e nós, que foi a conseqüência desta
demarche, indicam fortemente que
eles não julgavam nem temiam uma
mudança em nossa conduta.

Posso citar, em apoio desta opinião,
um outro fato que se deu por ocasião
de nossa primeira visita, isto é, na
véspera da chegada do rei. Um dos
homens do país tinha vendido um
porco a bordo da Resolution e rece-
bido o preço combinado. Pareea, que
o encontrou por acaso, aconselhou-o
a não entregar o porco se não lhe
dessem nada mais. Nossa gente fêz a
Pareea duras censuras sôbre este
conselho desonesto e o repeliu: como
o taboo foi determinado sôbre a baía
logo depois, julgamos primeiro que
fosse uma conseqüência ao ultraje
feito ao chefe. Estes dois incidentes
servem para provar quanto é difícil
tirar induções certas das ações de um
populacho de que se conhecem imper-
feitamente os usos e o idioma. Que
nossas conjecturas fossem falsas ou
verdadeiras, tudo se passou pacifica-
mente até o dia 13 depois da jantar.

O oficial que comandava o destaca-
mento encarregado de encher o vasi-
lhame da Descovery veio dizer-me, à
tarde, que os vários chefes se tinham
reunido no poço, perto da praia, e
que enxotavam os insulares que ha-
víamos pago para ajudar os mari-
nheiros a rolar os toneis na praia.
Acrescentou que êle julgava a con-

duta deles muito suspeita e que es-
perava ser novamente inquietado
pela gente do país. Dei-lhe, como êle
desejava, um soldado de marinha, ao
qual permiti somente levar sua baio-
neta e sua espada. O oficial não tar-
dou a voltar. Disse-me que os insu-
lares se haviam armado de pedras e
que se tornavam muito sediciosos.
Dirigi-me ao lugar, seguido de um
outro soldado de marinha arma-
do de fuzil. Logo que os habi-
tantes da ilha viram me aproximar,
abandonaram suas pedras, e, quando
falei a alguns dos chefes, o popula-
cho que fazia a revolta afastou-se, e
os nativos que quiseram, nos ajudar
a fazer a aguada não encontraram
mais obstáculos da parte de seus
compatriotas. Restabelecida a tran-
qüilidade, fui procurar o comandante
Cook que chegava na pinaça e rela-
tei-ihe o que acabava de se passar.
Ordenou-me atirar à bala sôbre
os culpados se recomeçassem a jogar
pedras, ou a portar-se com insolên-
cia. Ordenei ao caporal fazer carre-
gar a bala, em vez de chumbo fino,
os fuzis das sentinelas.

Pouco tempo depois de nossa volta
às tendas, um fogo de mosquetaria
que ouvimos a bordo da Descovery,
nos alarmou. Notamos que se atirava
sôbre uma piroga que remava às
pressas para a costa e que era per-
seguida por um pequeno escaler.
Concluímos, imediatamente, tratar-se
de um roubo que ocasionava estes ti-
ros de fuzil e o comandante Cook
ordenou-me que o acompanhasse com
um escaler armado, a fim de pren-
der, se pudéssemos, a equipagem da
piroga que procurava ganhar a mar-
gem. Corremos para o lugar em que
julgávamos que ela desembarcaria,
mas chegamos tarde. Os nativos ti-



TERCEIRA VIAGEM: DO COMANDANTE COOK 155

nham abandonado a embarcação e se
internado no país.

Não sabíamos que os objetos rou-
bados já haviam sido recuperados.
Pelo grande número de tiros ouvidos,
julgamos serena importantes, e não
queríamos renunciar à esperança de
os reaver. Perguntamos a alguns in-
sulares o caminho que havia seguido
a equipagem da piroga e seguimos
seus rastros até a entrada da noite.
Achando-nos então a cerca de três
milhas de nossas tendas e receando
que os nativos, que às vezes nos ani-
mavam a continuar nossa persegui-
ção, nos esganavam com falsas infor-
macões, julgamos que seria inútil ir
mais longe, e voltamos à praia.

Deu-se, durante nossa ausência,
uma questão mais séria e mais desa-
gradável. O oficial destacado no es-
caler pequeno, voltando para bordo
com as coisas que haviam roubado
ao comandante Clerke, viu que per-
seguíamos os culpados, o comandan-
te Clerke e eu, e pensou que êle
devia se apoderar da piroga que es-
tava encalhada na p.raia. Por infeli-
cidade ela pertencia a Pareea, que
chegou no mesmo instante vindo da
Descovery e que reclamou sua pro-
priedade, com os protestos inúmeros
de sua inocência. O oficial recusou-
se a entregá-la e, quando a equipa-
gem da pinaça que esperava nosso
comandante juntou-se a êle, origi-
nou-se uma disputa muito violenta da
qual resultou Pareea ser derrubado
por um violento golpe de remo na
cabeça. Os insulares que se reuniam
nas cercanias, e que, até então, ti-
nham sido pacíficos espectadores, fi-
zeram imediatamente chover uma
saraivada de pedras sobre nossa gen-
te, obrigando-a a, precipitadamente,
se abrigar num rochedo a alguma

distância da costa, que eles alcança-
ram a nado. Os nativos apoderaram-
se da pinaça; pilharam-na e a te-
riam destruído se Pareea, tendo re-
cuperado os sentidos, não tivesse a

generosidade de esquecer a violência

que havia sofrido. Depois de ter
afastado a multidão, fêz sinal à nos-
sa gente que podia vir ocupar a pi-
naça; e que eles se esforçaria de tra-
zer as coisas que seus compatriotas
haviam roubado. Nossa gente atendeu
o seu convite, e levou a pinaça.
Pareea não demorou em segui-los e
trouxe o chapéu de guarda-marinha
e algumas outras bagatelas; êle pa-
recia aflito com o que se havia pas-
sado e perguntou com ar inquieto se
Orono o mataria, e se lhe permitiam
vir a bordo no dia seguinte. Assegu-
raram-lhe que seria bem recebido.
Então, pára dar uma prova de recon-
ciliação e amizade, esfregou seu nariz
no dos oficiais, conforme o uso da
ilha, e foi-se para a aldeia de Kow-
roíwna.

Quando o comandante Cook foi in-
formado destes detalhes, mostrou-se
muito contrariado, e, quando volta-
vamos para bordo, disse-me: Receio
muito que os insulares me obriguem
a medidas violentas, acrescentando:
Ê preciso não os deixar siu/por que
tiveram vantagens sobre nós.

Mas, como era muito tarde para
empreender qualquer ação nesta
mesma tarde, contentou-se em dar
ordens para que saíssem do navio os
homens e mulheres que aí estivessem.
Voltei à terra depois de executadas
as ordens, e, os acontecimentos do
dia tendo diminuído muito nossa
confiança nos naturais, dobrei a
guarda e concitei ao meu des-
tacamento a chamar-me se vissem
gente escondida nas vizinhanças da
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praia. Cerca das onze horas, desço-
briu-se cinco insulares que rasteja-
vam sem ruído em volta do morai;
pareciam aproximar-se com extrema
circunspeção e retiraram-se quando
se viram surpreendidos. À meia-
noite, um deles tendo ousado chegar
muito perto do observatório, a senti-
nela deu um tiro de fuzil; a expio-
são assustou seus camaradas, que fu-
giram, e passamos o resto da noite
sem perturbação.

No dia seguinte, ao clarear, fui à
Besolution para examinar o garde-
temps. Fui chamado à fala no meu
trajeto pela Descovery, e soube que,
durante a noite, os insulares haviam
roubado a chalupa do navio, cortan-
do o cabo ao qual se achava amar-
rada.

Na ocasião em que chegava a bor-
do, os soldados de marinha se arma-
vam e o comandante Cook carregava
seu fuzil com dois tiros. Quando lhe
narrava o que havia ocorrido duran-
te a noite, interrompeu-me com ar
animado: disse-me que haviam rou-
bado a chalupa da Descovery, e ins-
truiu-me de seus preparativos para
recuperá-la. Kra costume, quando
havíamos perdido coisas de impor-
tância, em qualquer uma das ilhas
deste mar, trazer para bordo o rei, ou
vários dos principais pares e detê-
Ios como reféns até que se nos resti-
tuíssem os objetos tomados. Pensava
empregar um expediente que havia
sempre dado resultado. Acabava de
idar ordens de prender tôdas as
pirogas que procurassem sair da baía,
e tinha o projeto de destruí-las
se meios brandos não bastassem pa-
ra recuperar a chalupa. Êle colocou,
com efeito, em vigilância na baía, as
pequenas embarcações da Resolution
e da Descovery, bem equipadas e

bem armadas e, antes que eu tomasse
o caminho da costa, deram alguns
tiros de canhão sobre duas grandes
pirogas que procuravam fugir.

Saímos do navio, Mr. Cook e eu,
entre sete e oito horas. Mr. Cook na
pinaça, levando Mr. Philips e nove
soldados de marinha, e eu embar-
quei no pequeno escaler. As últimas
ordens que recebi do comandante
Cook foram: de acalmar o espírito
dos nativos, assegurando-lhes que
não faríamos nenhum mal; de não
dividir minha pequena força e de es-
tar alerta. Separamo-nos em segui-
da. Mr. Cook dirigiu-se para a
margem de Kowrowa, residência do
rei, e eu para o lado do observató-
rio. Meu primeiro cuidado, chegando
a terra, foi de prescrever aos sol-
dados de marinha, do modo o mais
rigoroso, de não saírem da tenda, de
carregar seus fuzis a bala e de não
os abandonar. Fui passear pelas ca-
banas do velho Koah e dos sacerdotes,
e lhes expliquei, o melhor que pude,
o objetivo de nossos preparativos de
hostilidade, que lhes causavam um vi-
vo alarme. Vi que eles já tinham ouvi-
do falar do roubo da chalupa da Des-
covery e lhes protestei que estava-
mos decididos a reaver aquela em-
barcação e castigar os culpados, mas
que a comunidade dos sacerdotes e os
habitantes da aldeia do lado da baía
em que estávamos, não deviam ter o
menor receio. Pedi para explicar ao
povo o que acabava de dizer, confor-
tá-lo e exortá-lo a ficar tranqüilo.

Koah perguntou-me, com muita
inquietude, se não fariam mal a Ter-
reboo; assegurei-lhe que não, e, êle
e seus confrades, pareceram encanta-
dos com a minha promessa.

O Comandante Cook chamou a
chalupa da Resolution, que estava
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estacionada na ponta setentrional da

baía; e, tomando-a consigo, continuou

seu caminho para Kowrowa, ali de-

sembarcando com o tenente e os nove

soldados de marinha. Dirigiu-se ime-

diatamente à aldeia, onde recebeu os

sinais de respeito que habitualmente

lhe prestavam. Qs habitantes pros-

travam-se diante dêle e lhe ofere-

ciam pequenos porcos, segundo o

uso. Percebendo que não suspeitavam

de nenhum modo de seus desígnios,

perguntou onde estava Terreboo e os

dois filhos deste príncipe, que tinham,

fazia tanto tempo, comido conosco a

bordo da Resolution. Os dois jovens

príncipes não tardaram a chegar com

os insulares que foram mandados

procurá-los e imediatamente levaram

o comandante Cook à casa em que

seu pai estava deitado. Encontraram

o velho rei meio adormecido, e, Mr.

Cook tendo dito algumas palavras sô-

bre o roubo da chalupa, do qual êle

não o supunha de modo algum tendo

cumplicidade, o convidava a vir a

bordo e passar o dia a bordo da Re-

solution. O rei aceitou a proposta

sem vacilar e levantou-se imediata-

mente para acompanhar Mr. Cook.

Nossos negócios tomavam já êste fe-

liz jeito com os dois filhos do rei es-

tando já na pinaça e o resto da pe-

quena tropa à beira da praia, quando

Uma mulher velha chamou em alta

voz Kanee Kabareea, a mãe dos dois

príncipes e uma das esposas favoritas

de Terreboo; ela aproximou-se do rei

e, com lágrimas fez os mais ardentes

pedidos para que o rei não viesse pa-

ra os navios. Ao mesmo tempo, dois

chefes que chegaram com ela retive-

ram o rei, avisando-o de nôvo que êle

não devia ir mais longe,, obrigando-o

a sentar-se. Os insulares que se agru-

pavam ao longo da praia, onde for-

mavam grupos numerosos, e que pro-

vàvelmente estavam assustados com

o barulho dos canhões e dos prepa-

rativos de hostilidade que viam na

baía, começaram a se precipitar em

massa em volta do comandante Cook

e do seu rei. O tenente dos soldados

de marinha, que viu sua gente mui-

to comprimida pela multidão e im-

possibilitada de se servir de suas

armas caso fôsse necessário propôs a

Mr. Cook de pô-los em posição de ba-

talha ao longo do rochedo, próximo à

beira do mar, e, o povo tendo aberto

sem dificuldade passagem, êles posta-

ram-se a cêrca de 30 varas do lugar

onde Terreboo estava sentado.

Durante todo êste intervalo, o ve-

lho rei ficou sentado no chão; o mê-

do e o abatimento estavam pintados

em sua fisionomia. Mr. Cook, não

querendo renunciar ao seu projeto,

continuava a fazer pressão vivamen-

te para que embarcasse e, quando o

príncipe pareceu disposto a segui-lo,

os chefes que o rodeavam dissuadi-

ram-no, primeiro por pedidos e sú-

plicas, recorrendo depois à força e à

violência, e insistiram para que êle

ficasse onde estava. Mr. Cook, vendo

que o alarma tinha-se tornado mui-

to geral e que não era possível em-

barcar o rei sem derramamento de

sangue, abandonou sua primeira re-

solução e observou a Mr. Philips

que se persistisse em querer levar o

príncipe a bordo, corria grande risco

de matar um grande número de in-

sulares.

Embora a empresa que havia le-

vado Mr. Cook à terra tivesse maio-

grado e que êle não pensasse mais em

prosseguir, parecia que sua pessoa

não corria perigo, quando um aciden-

te veio dar a esta disputa uma feição

muito fatal. Nossos escaleres coloca-
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dos de vigília na baía, tendo atirado

sôbre pirogas que procuravam fugir,

mataram, por desgraça, um chefe de

primeira categoria. A notícia da

morte dêste chefe chegou à aldeia

em que se achava Mr. Cook, no mo-

mento em que êle acabava de deixar

o rei e caminhava tranqüilamente

para a praia. O rumor e a fermen-

tação que ela excitou foram muito

sensíveis; os homens enviaram ime-

diatamente as mulheres e as crian-

ças para o interior, vestiram suas

roupas de combate e armaram-se de

lanças e pedras. Um dêles, armado

de uma pedra e um grande punhal

de ferro chamado pahooa, aproximou-

se de nosso comandante, e pôs-se

a desafiá-lo brandindo sua arma e

ameaçando-o de jogar sua pedra. Mr.

Cook aconselhou-o a deixar suas

ameaças; mas, a insolência de seu ini-

migo tendo aumentado, êle foi força-

do a dar-lhe um tiro de chumbo fino.

O insular estava vestido com uma

esteira que o chumbo não pôde pe-

netrar, e, quando viu que não esta-

va ferido, tornou-se ainda mais au-

dacioso.

Atiraram várias pedras nos solda-

dos de marinha, e um dos Erees pro-

curou apunhalar Mr. Philips, mas

não o conseguiu e recebeu uma coro-

nhada de fuzil. Mr. Cook deu então

o segundo tiro de seu fuzil-duplo,

carregado à bala, e matou um dos

nativos que estava mais próximo.

Imediatamente depois desta morte, a

gente do país organizou e desfechou

um ataque geral a pedradas e os sol-

dados de marinha e os nossos mari-

nheiros dos escaleres, responderam

com uma descarga de fuzilaria. O

que surpreendeu a todos foi os in-

sulares terem enfrentado o fogo com

muita firmeza, e se precipitado sô-

bre nosso destacamento soltando

gritos e urros terríveis, antes que
os soldados de marinha tivessem tem-

po de recarregar. Viu-se então uma

cena de horror e de confusão.

Quatro soldados de marinha foram

presos sôbre os rochedos, no momento

em que se retiravam, e imolados ao

furor do inimigo; três outros foram

feridos de modo perigoso; o tenente,

ferido entre os ombros por um golpe

de pahooa, tinha, por felicidade, re-

servado seu fogo, e matou o homem

que acabava de feri-lo, e preparava-

se para desferir o segundo golpe.

Nosso infeliz comandante achava-

se na beira do mar a última vez que

foi visto distintamente; êle gritava

aos escaleres para cessar fogo e

aproximarem-se da praia, a fim de

embarcar nossa pequena tropa. Se é

verdade que os soldados de marinha

e as equipagens das embarcações ha-

viam atirado sem sua ordem, e que

êle queria prevenir uma nova efu-

são de sangue, como alguns dos que

foram da ação acreditam, é provável

que êle fôsse vítima de sua huma-

nidade; observou-se, com efeito, que

enquanto êle olhava os naturais de

frente, nenhum tentou violência con-

tra êle, mas que, tendo-se voltado

para dar ordens aos escaleres, foi

apunhalado pelas costas e caiu com

o rosto no mar.

Os insulares soltaram gritos de

alegria quando viram-no tombar;

arrastaram imediatamente seu corpo

para terra, e, tirando o punhal uns

e outros, obstinaram-se todos em

golpeá-lo, mesmo quando êle não

respirava mais.

Assim terminou a carreira do

grande homem que comandava nos-

sa expedição. Depois de uma vida
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ilustrada por emprêsas tão admirá-

veis e tão felizes, não se pode dizer

que sua morte foi prematura; tinha

vivido bastante para executar os no-

bres projetos aos quais a natureza

parecia tê-lo destinado. É impossível

dizer quanto êle foi chorado e sen-

tido por todos os que tinham por

tanto tempo baseado sua segurança

pessoal sobre suas luzes e sua cora-

gem. Não ensaiarei também pintar o

horror que se apoderou de nós, nem

o abatimento e a consternação uni-

versai que se seguiram a uma des-

graça tão horrorosa e tão impre-

vista.

Capítulo XVIII

Continuação de nossas operações em Owhyee, depois da morte de M. Cook — Tra-
zem-nos seus restos. — Partida da baía de Karakakooa.

Já disse que quatro dos soldados

de marinha que acompanhavam Mr.

Cook ficaram sobre o campo de ba-

talha. Os outros, como seu tenente

Philips, lançaram-se ao mar, e, co-

bertos por um fogo muito vivo que

partia dos escaleres, escaparam da

morte.

v Quando a consternação que esta

notícia desastrosa produziu entre as

equipagens diminuiu um pouco, a

atenção delas voltou-se para o des-

tacamento postado no morai, onde eu

me achava com os mastros e as velas

e uma guarda composta somente de

seis soldados de marinha.

Nossa posição tornava-se extrema-

mente crítica. Não estávamos só em

perigo de vida, corríamos também o

risco de perder o fruto de nossa ex-

pedição, ou pelo menos um de nos-

sos navios. Um dos mastros da Re-

solution e a maior parte de nosso

velame achava-se em terra, tendo

apenas como guarda seis soldados de

, marinha: sua perda teria sido irre-

parável.

Depois de haver colocado os solda-

dos de marinha no cume do morai,

sob o comando de Mr. Bligh, fui a

bordo da Descovery, a fim de expor

ao comandante Clarke nossa situa-

ção. Logo que deixei meu pôsto, os

naturais atacaram meu destacamento

a pedradas, e mal cheguei a bordo

ouvi o fogo dos soldados de mari-

nha. Voltei imediatamente à terra,

onde as coisas tomavam a cada mo-

mento uma feição mais incômoda. Os

naturais armavam-se, e seu número

aumentava rapidamente.

Começaram primeiro atacando-nos

com pedras que vinham de detrás

dos muros, e, vendo que não lhes

respondíamos, começaram a tornar-se

mais audaciosos. Dirigimos contra

êles uma violenta mosquetaria, que
os fêz logo recuar.

A bravura de um dêstes guerreiros
merece ser assinalada. Tendo volta-

do, no meio do fogo de todo o nosso

destacamento, para levar um cama-

rada, recebeu um ferimento que o

obrigou a abandonar o corpo; reapa-

receu poucos minutos depois, e, feri-

do de nôvo, foi obrigado a retirar-se

uma segunda vez. Cheguei ao morai

neste momento: vi-o voltar pela ter-

ceira vez, coberto de sangue e cain-

do desfalecido; instruído do que aca-
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bava de se passar, proibi aos solda-

dos de atirarem mais, e deixou-se

que êle levasse seu amigo. Mal êle

o pôs sôbre seus ombros, êle próprio

caiu e exalou o último suspiro.

Um reforço dos navios chegou en-

tão: os naturais foram postos em

debandada e pudemos carregar o

mastro da Resolution, as velas e

nosso equipamento astronômico.

Chegado a bordo de nossos navios,

discuti com o comandante Clarke sô-

bre o partido que devíamos tomar, e

êle concluiu pela moderação. En-

quanto deliberávamos, uma multidão

inumerável de insulares defendia a

costa; alguns chegaram em pirogas,

e, ao alcance de tiro de pistola, ti-

veram a ousadia de nos desafiar e

nos dar diversos sinais de desprêzo.

Tivemos muita dificuldade em conter

os marinheiros, que, nestas ocasiões

querem empregar suas armas; mas

como havíamos adotado medidas pa-

cíficas, deixou-se que os naturais se

retirassem tranqüilamente.

Cêrca das oito horas da noite, ou-

viu-se uma piroga que remava para

a Resolution; no momento em que

ela foi percebida, as duas sentinelas

que estavam no passadiço fizeram

fogo de fuzil. Os dois homens que

guarneciam aquela embarcação pu-

seram-se logo a gritar Tinnes (modo

por que pronunciavam meu nome);

disseram ser nossos amigos e que-

riam nos dar alguma coisa que per-

tencia ao comandante Cook. Logo que

chegaram a bordo, lançaram-se a

nossos pés e pareceram muito assus-

tados; felizmente, nenhum estava fe-

rido, embora as balas de nossas sen-

tinelas tivessem furado suas pirogas.

Reconhecemos um dos sacerdotes, que

acompanhava sempre o comandante

Cook observando o cerimonial que já

descrevi, e que, apesar da posição

distinta que ocupava na ilha, queria

absolutamente preencher junto dêle

as funções de nossos últimos domés-

ticos. Depois de haver derramado

uma torrente de lágrimas sôbre a

morte de Orono, disse-nos que êle

trazia uma parte do corpo. Apresen-

tou-nos, em seguida, um pequeno

embrulho, que trazia debaixo do bra-

ço; é-me impossível descrever o

horror que se apoderou de nós à

vista de um pedaço de carne humana

de cêrca de nove a dez libras. Êles

nos disseram que era tudo o que res-

tava dêle, que as outras partes ti-

nham sido despedaçadas e queimadas.

Oferecia-se uma ocasião para sa-

bermos se os habitantes destas ilhas

eram canibais, e nós não a perde-

mos. Perguntamos-lhes o que haviam

feito do resto do corpo. Responderam

constantemente um e o outro que ha-

viam despedaçado e queimado tôda a

carne. Perguntamos-lhes por fim se

não haviam comido uma parte. A esta

idéia, êles mostraram logo todo o

horror que um europeu poderia mos-

trar, e perguntaram-nos muito natu-

ralmente se usávamos comer carne

humana. Por fim, fizeram-nos esta

pergunta com muita intranqüilidade

e de um tom que indicava muita in-

quietação: Quando o Orono voltará,

e o que nos fará êle em sua volta?

Insistimos com nossos dois amigos

de ficar a bordo até ao amanhecer,

mas todos os nossos esforços para os

reter foram inúteis. Disseram-nos

que se a vinda dêles fôsse conhecida

do rei ou dos chefes, poderia haver

as conseqüências as mais desagradá-

veis para a comunidade, e que que-

rendo evitar esta desgraça, êles nos

vieram ver à noite, ocultamente, e

que iam tomar as mesmas precauções
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para a volta. Disseram-nos depois

que os chefes queriam vingar seus

irmãos mortos, e que era preciso ter

a maior cautela; depois deram-nos

ainda todos os indícios de afeição

possíveis, e voltaram para terra.

Na manhã seguinte, as embarca-

ções dos dois navios foram enviadas

à terra para encher os depósitos de

água, e a Dcscovery foi rebocada pa-

ra perto da praia, a fim de proteger

os trabalhadores. Vimos logo que o

aviso dos sacerdotes não era sem fun-

damento, porque os naturais imedia-

tamente atacaram os trabalhadores a

pedradas, e o fogo da fuzilaria do

destacamento que tínhamos em terra

não os pôde obrigar a se retirarem

Como era necessário que nossos

homens fizessem a quantidade que

nos era indispensável de água, a

Descovery teve ordem de desalojar

os assaltantes a tiro de canhão. Al-

guns disparos foram feitos para isso,

e nossa gente desembarcou tranqüi-

lamente. Os naturais não tardaram

em reaparecer e em recomeçar seus

ataques; vimo-nos então forçados a

queimar algumas casas esparsas per-

to do poço, atrás das quais êles se

refugiavam. Digo, com pesar, que os

marinheiros encarregados destas or-

dens as executaram com uma cruel-

dade e com uma devastação que se

poderia evitar, e ficamos muito sur-

prêsos vendo tôda a aldeia em cha-

mas.

Antes que um escaler enviado para

circunscrever o incêndio pudesse

chegar à praia, o fogo devorava as

casas de nossos amigos os sacerdotes.

Eu estava doente naquele dia, e não

sei deplorar bastante êste contratem-

po, que me obrigou a ficar a bordo.

Os sacerdotes tinham estado sob mi-

nha proteção, e os oficiais que esta-
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vam de serviço, tendo, infelizmente,

estado raramente nas cercanias do

morai, não conheciam bem a posição

das cabanas dêste distrito. Se eu esti-

vesse em terra, é provável que teria

conseguido preservar desta infelicida-

de a comunidade dos sacerdotes. Al-

guns insulares desceram a colina que

domina a praia; formando uma espé-

cie de procissão e no meio vimos

Eappo vestido de um longo manto de

plumas: êle tinha alguma coisa com

muito cuidado, e, subindo sobre uma

pedra, nos fêz sinal de lhe enviar um

escaler.

O comandante Clarke pensou que

Eappo nos trazia os restos de Mr.

Cook: tomou a pinaça e foi êle pró-

prio recebê-los, e ordenou-me de

acompanhá-lo na chalupa. Logo que

chegamos à praia, Eappo entrou na

pinaça, e entregou os restos mortais

de Mr. Cook envoltos numa quanti-

dade considerável de um belíssimo

estofo nôvo, e cobertos por um

manto semeado de plumas negras e

brancas. Èle embarcou conosco, mas

não conseguimos que subisse a bordo

da Resolution. Êle não quis certa-

mente, por decência, assistir à aber-

tura do embrulho. Nêle encontramos

as mãos de Mr. Cook perfeitas: as

reconhecemos facilmente por uma

larga cicatriz que separava o pole-

gar do primeiro dedo; ainda encon-

tramos os ossos dos metacarpos e a

cabeça sem a carne (a cabeleira ti-

nha sido cortada, e estava separada

do crânio e junto das orelhas); os

ossos da face faltavam; encontramos

também os dois braços, aos quais

pendiam as peles dos antebraços, os

ossos das pernas e das coxas reuni-

dos, mas sem os pés. Os ligamentos

das juntas estavam em bom estado,

o tronco parecia ter estado no fogo,
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excetuando as mãos que conservavam

a carne, mas que estavam cortadas

em vários pedaços e cheias de sal,

segundo tôda suposição para se con-

servarem por mais tempo. A parte

traseira da cabeleira mostrava um

corte, mas não se via fratura do crâ-

neo. Eappo nos disse que alguns che-

fes se haviam apoderado da mandí-

bula inferior e dos pés, e que Ter-

reboo estava procurando por todos os

meios de reavê-los.

Eapo e o filho do rei vieram a bor-

do na manhã de 21; trouxeram o res-

to dos ossos do comandante Cook, os

dois canos da sua espingarda, os sa-

patos e algumas outras cousas.

Só nos restava fazer os funerais do

nosso ilustre e infeliz comandante.

Despedimos Eappo, lhe pedindo para

pôr o taboo sôbre tôda a baía, e, os

restos mortais de M. Cook sendo co-

colocados à tarde num esquife, foram

lançados ao mar, com o cerimonial de

costume. Os leitores imaginarão, se

possível, qual foi nosso sofrimento du-

rante esta triste cerimônia. Os que a

ela assistiram sabem que me é impôs-

sível descrevê-la.

Não vimos nenhuma piroga na baia

durante a manhã de 22; o taboo que

Eappo havia posto na véspera a nosso

pedido não tinha ainda sido revogado.

Nós lhe asseguramos que estávamos

completamente satisfeitos e que a lem-

brança do que se havia passado tinha

sido encerrada no sarcófago de Orono.

Pedimos, em seguida, para suspender

o taboo e publicar que os insulares

podiam como de costume, trazer-nos

provisões. Os navios foram logo cer-

cados de embarcaçpes do país. A

maior parte dos chefes vieram a bor-

do e testemunharam um vivo aborre-

cimento pela desinteligência havida

entre nós e uma grande alegria pela

nossa reconciliação. Muitos de nossos

amigos que não vieram ver-nos en-

viaram grandes porcos e provisões.

Como estivéssemos prontos a nos fa-

zer ao mar, o comandante Clarke, con-

vencido de que, se a notícia de nossas

violências em Owhyhee chegasse an-

tes de nossos navios nas ilhas situa-

das a sota-vento, resultaria em efei-

tos desagradáveis para nós, ordenou a

partida. Despedimos todos os insula-

res cêrca das 8 horas da tarde, e Eap-

po nos faz ternos, adeus.

Aparelhamos imediatamente, o co-

mandante Clarke como comandante

em chefe, na Resolution, e o tenente

Gore, comandando a Descovery, e saí-

mos da baía. Os naturais em massa

enchiam a praia, e a medida que pas-

sávamos diante dêles, receberam nos-

sos últimos adeuses com tôdas as mos-

tras possíveis de afeição e de benevo-

lência.

(Continua)
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ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Ao ato de encerramento dos

Cursos da Escola de Guerra Na-

vai em que foram diplomados 48

oficiais da Armada, inclusive 3

da Marinha equatoriana, com-

pareceram o presidente da Repú-

blica, marechal Castelo Branco,

o ministro da Marinha, almiran-

te Zilmar de Araripe Macedo,

altas autoridades civis e milita-

res das Forças Armadas, além de

grande número de pessoas gra-

das.

A cerimônia teve lugar no dia

21 de dezembro pp., às 10 horas,

no salão nobre do Ministério da

Marinha. O presidente da Repú-

blica ao chegar ao Ministério foi

recebido pelo ministro da Mari-

nha, almirante Zilmar Campos

de Araripe Macedo e pelo coman-

dante do 1.° Distrito Naval,

contra-almirante Mauro Ballous-

sier. Após a execução do Hino

Nacional por uma banda do

Corpo de Fuzileiros Navais, o

chefe da Nação passou em revis-

ta a tropa formada em sua hon-

ra. Em seguida, acompanhado

do ministro da Marinha dirigiu-

se para o salão nobre, onde deu

início à solenidade de entrega

de diplomas. Inicialmente, falou

em nome da Escola, o seu dire-

tor, contra-almirante Francisco

Augusto Simas de Alcântara.

Após a entrega de diplomas,

feita pelo presidente, pelo minis-

tro e pelo chefe do Estado-Maior,

falou o orador da turma, capi-

tão-de-fragata Alfredo Evaldo

Ruter Matos que lamentou não

construísse mais o Brasil os seus

navios de guerra, 
"como 

no pas-

sado", dizendo que, além de pos-

sibilitar o reequipamento da de-

pauperada esquadra nacional,

isto viria 
"dar 

grande estímulo

à construção naval, conforme já

se pode ver pelo pequeno exemplo

de um Aviso a ser construído em

estaleiro particular". A Esqua-

dra não pode ficar na dependên-

cia da boa vontade de nações

amigas. Falou também na im-

portância dos sete meses de cur-

so por que êle e seus companhei-

ros tinham passado 
"travando

conhecimento com os problemas

brasileiros, senão com a profun-
didade desejada, e isso sobretu-

do pela falta de tempo, pelo me-

nos a ponto de nos inteirar das

grandes questões nacionais."

E mais adiante:

"Através 
de nossos estudos

chegamos à conclusão de que

é necessário um planejamento

i
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seguro para resolver os proble-
mas desse país, gigante que se
debate para livrar-se do subde-
senvolvimento". Êsse planeja-
mento terá sua base sôbre a se-
gurança e o desenvolvimento,
"duas políticas antagônicas que
é necessário conciliar para o bem
do país, quando as forças mili-
tares devem se autolimitar para
não perturbar o progresso e não
pesar sôbre a economia nacio-
nal".

O presidente Castelo Branco,
a seguir, declarou em seu dis-
curso:

"Participo desta solenidade pa-
ra congratular-me com a Escola
de Guerra Naval por mais uma
turma de diplomandos, o lance
de 1965, que, como acontece to-
dos os anos, depois de provas de
seleção, dá à Marinha novos ele-
mentos para seus Estados-Maio-
res e futura renovação de seus
comandos superiores".

"Trago para os oficiais que
agora se diplomam o apreço da
confiança do Comando Supremo
das Forças Armadas, pelo muito
que vão fazer no cumprimento
de sucessivas missões. Ao almi-
rante comandante e aos oficiais
instrutores o reconhecimento pe-
lo muito que fizeram em bene-
fício dos Quadros da Armada.

"Os diplomas agora entregues
significam capacidade para car-
gos de Estado-Maior e de Co-
mandante ou de Chefe de Servi-
ço. Traduzem preparação e obje-
tivam responsabilidades, supri-
mindo a improvisação e o ama-
dorismo profissionais".

Disse, mais adiante:

"No exercício de cargos mili-
tares, o que mais avulta, a fun-
ção que se põe à prova com
maior destaque, é a autoridade.
Não se trata do mando inconsi-
derado, ou liderança inadequada
aos meios militares, mas sobre-
tudo da aplicação de normas pa-
ra o cumprimento intransferível
e indeclinável de atribuições do
auxiliar de comando, do coman-
dante ou da chefia."Daí sobrelevar a grande ta-
refa desta Escola de ministrar
conhecimentos profissionais, a
base da autoridade do militar
investido em qualquer cargo."Quanto mais devotado ao
preparo e voltado para a sua
prática, o oficial ganhará plena-
mente a ascendência, o respeito
e a grande valia de serviços à sua
classe. Principalmente, se buscar
fundamentos na tradição e ven-
eer os tradicionalismos, viver
numa atualidade e lançar-se na
evolução dos meios e das dou-
trinas".

E conclui:"É o que a Revolução exige de
seus quadros militares. E, para
isso, o Governo não pode deixar
de continuar a promover refor-
mas, devendo, então, no começo
de 1966, formar a necessária e
indispensável remodelação da ai-
ta administração militar e dos
altos comandos. Será, sem dúvi-
da, na fase atual da vida brasi-
leira, um passo decisivo para o
enquadramento racional da re-
novação daqueles meios e dou-
trinas.

"Procuraremos tudo elaborar
com inarredável consideração ao
valor e importância singulares
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de cada Força. E não esquecere-
mos os conceitos do ministro da
Marinha ontem proferidos — a
impropriedade do sensacionalis-
mo de chefes, o mal do persona-
lismo e a cooperação mútua en-
tre as Forças Armadas como
uma conveniência aos superiores
interesses do país. E o Governo
espera contar com a vossa com-
preensão e ajuda".

Depois de a sessão ter sido da-
da por encerrada, houve um
coquetel oferecido aos convida-
dos e diplomandos no salão no-
bre do gabinete do ministro da
Marinha.

Etiveram presentes à cerimô-
nia, também, o chefe do Estado-
-Maior das Forças Armadas, al-
mirante Luís Teixeira Martini, o
comandante do Corpo de Fuzi-
leiros Navais, almirante Heitor
Lopes, o embaixador do Equador,
sr. Gonzales Escudero, todo o
almirantado e autoridades diplo-
máticas.

OS DIPLOMADOS

Os oficiais que concluíram o
Curso da Escola de Guerra Na-
vai são os seguintes:

Do Equador: capitães-de-fra-
gata Sérgio Vasquez Pacheco e
Wilson Arroio Boada; e capitão-
de-corveta Gustavo Jarrin Am-
pudia.

Oficiais brasileiros: capitães-
-de-fragata: Auro Madureira;
Aluísio Moreira Pimentel, Almir
Nogueira, Hélio Costa Bastos,
Paulo Viana Castelo Branco, Al-
fredo Evaldo Ruter Matos, Rei-
naldo Ferreira Leite Júnior, Júlio

Paulo Marques Ferreira, Lúcio
Berg Maia, Jarbas Andréa Bra-
mont, Wigand Engelke, Wash-
ington Barbeito de Vasconcelos,
Paulo Augusto de Lima, José Al-
ves de Vasconcelos, Roberto Mo-
rize Figueiro, José Alonso Sartié,
Fernando Mendonça da Costa
Freitas, Renato Aires Nicoletti,
Egberto Geraldo Fernandes Al-
ves Cirino, Carlos Antônio Hen-
riques Gomes, Eduardo Jorge
dos Santos Crespo de Castro,
Rafael de Almeida Cunha Medei-
ros, César Augusto Linhares da
Fonseca, José Olímpio Botten-
tuit Lima, Paulo Torrentes Clare
e Henrique Rubem Costa Veloso
e capitão-de-corveta Flávio Si-
mões Lopes.

Curso de Comando e Estado-
-Maior para Fuzileiros Navais:
capitão-de-fragata Mário Ângelo
Lira Nevares, Clayton Fernandes
Moniz e ítalo Ferreira da Costa.

Curso de Direção de Serviços e
Estado-Maior para Intendentes :
capitão-de-mar-e-guerra Roberto
Silvares Sertã, e capitão-de-fra-
gata José Cláudio Fortes dos
Santos e José Nazareno França
Correia.

Curso Superior de Comando:
capitães-de-fragata Décio Lopes
da Silva Morais, Nelson Riet
Correia, Maurício Peixoto Meira,
Delmar Fernandes Natário, Ro-
berto Paulo Timponi, João Car-
los Gonçalves Caminha, Lélio
Watzl, Ari Soares e Otávio Mota
Veiga.

Curso Superior de Comando
para Fuzileiros Navais: capitães-
-de-fragata Carlos de Albuquer-
que, Antônio Rodrigues Lopes e
Hélio André dos Santos Viana.
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SUMARIO: — Mz Marinha do Brasil. — O moribundo enterrar-vos-á.
Submarinos e Aviação Naval nas Marinhas Estrangeiras.

NA MARINHA DO BRASIL

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

A Portaria n° 1 607, de 25-6-65,
dispensa o CC Antônio Luiz
Francisco das funções de Assis-
tente do Diretor Geral de Aero-
náutica da Marinha.

HORAS DE VÔO

O Aviso n.° 1 655, de 8-11-
65, modifica, transitoriamente, o
plano de provas para o serviço
especial de vôo, no que respecta
às horas de vôo do pessoal su-
balterno.

Aplicação dos artigos 25 e
26 da Lei nP 4 328, de 30-4-1964.
— No Boletim n.° 25 de 5-11-
65, a Diretoria Geral de Aero-
náutica da Marinha, para fins do
disposto nos artigos 25 e 26 da
lei 4 328, de 3-4-61 (CVM), pu-
blica a relação dos Oficiais que,

tendo sido promovidos a Guar-
das-Marinha no período compre-
endido entre 31-12-31 e 20-1-51,
já tinham assegurado, em 31-6-
64, o direito à percepção defini-
tiva de gratificação de Serviço
Aéreo prevista na Lei 1 316, de
21-1-51 (CCVM), no todo, ao
completar 2 000 horas de vôo, ou
em parte, em cotas de 1/40. Fi-
gura nesta relação o número de
horas de vôo computadas pela
Diretoria da Aeronáutica da Ma-
rinha, e o número de cotas de
1/40 correspondentes em cotas
de décimos. /

— Os Boletins números 41, 42,
45, 46, 47, 49 e 50 publicam re-
lações de militares que fazem jús
a gratificação de Serviço Aéreo,
de acordo com o Aviso n,° 781,
de 17-5-65.
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GRATIFICAÇÃO
A SUBMARINISTAS

A Ordem do Dia n.° 0035 do
Comandante da Força de Sub-
marinos publica, no Boletim n.°
49, a relação do pessoal perten-
cente à Força de Submarinos que
faz jus ao pagamento de uma
cota da gratificação militar da
categoria C. ou a atualizar a mes-
ma gratificação no posto ou gra-
duação.

VISITA A FORÇA DE
SUBMARINOS

Visitou o Comando da Força
de Submarinos o CMG (Md) Dr.
Moacyr Mirabeau de Carvalho,
acompanhado pelo CC (Md) Dr.
Júlio Gilberto Martins Mendes e
pela nova turma de Primeiros
Tenentes Médicos recém incorpo-
rados à Marinha. Recebido pelos
CFs Gabriel de Araújo Bastos,
Comandante da Base "Almiran-
te Castro e Silva", e pelo Chefe
do E.M. da Força de Submari-
nos, e CC (Md) Adalberto Ribas,
Oficial de Saúde da Força, visi-
taram as diversas dependências
da Base e as Escolas de Subma-
rinos e de Escafandria. Os mé-
dicos fizeram um mergulho si-
mulado na câmara de descom-
pressão, com uma pressão de 20
libras. Visitaram, também, o
submarino Riachuelo que se en-
contrava atracado à Base onde
foram recebidos pelo Comandan-
te do navio, CC Valbert Lisieux.
Tiveram ocasião de apreciar to-
dos os compartimentos do sub-
marino. A bordo, o Comandante
ofereceu um coquetel aos visi-

tantes, em nome dos quais agra-
deceu as gentilezas de que foram
objeto, o Dr. Mirabeau. Depois,
almoçaram na Base "Castro e
Silva".

— Almoço de confraternização.
— No dia 30 de dezembro na Ba-
se "Almirante Castro e Silva"
realizou-se um almoço de con-
fraternização que reuniu toda a
família submarinista e do qual
participaram todos os Oficiais
que servem nos navios e estabe-
lecimentos da Força de Subma-
rinos.

Escafandria — Em 22 de no-
vembro realizou-se a entrega dos
diplomas aos alunos da turma
1/65 que terminaram o curso de
mergulhador de ' 2.a classe, na
Escola de Submarinos. Consti-
tüem a turma oito marinheiros,
um soldado Fuzileiro Naval e um
cabo bombeiro da Força Pública
de S. Paulo, que serão logo em-
pregados' na Divisão de Socorro
da Base "Almirante Castro e Sil-
va", de forma que esta possa
atender as sempre crescentes so-
licitações do serviço, que nor-
malmente são urgentes e inadiá-
veis. Provavelmente, entre os
alunos serão escolhidos alguns
para fazerem o curso de Demoli-
ção Submarina, ora com o currí-
culo em adiantados estudos e
que requer as atenções da espe-
cializada e eficiente equipe de
instrutores da Escola de Subma-
rinos.

OPERAÇÃO "UNITAS VI"

Como em anos anteriores e
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com a participação, no Atlântico

Sul, de forças navais brasileiras,

argentinas, norte-americanas e

uruguaias, realizou-se, em no-

vembro, mais uma operação
"Unitas" — a sexta.

A Fôrça Naval brasileira reu-

niu-se às das outras Marinhas

participantes desta fase da ope-

ração, em Buenos Aires.

— Encalhe do 
"Minas 

Gerais"

— Às 0800 do dia 4, as Forças

Navais do Brasil, Argentina, Es-

tados Unidos e Uruguai suspen-

diam das águas do Prata para a

segunda parte da operação, a ser

realizada entre o golfo de Santa

Catarina e o pôrto do Rio de Ja-

neiro. Como já foi anunciado, o

Grupo-Tarefa brasileiro, estava

sob o comando do Contra-Almi-

rante Esposei, que hasteava sua

insígnia no NAeL Minas Gerais.

Na saída do pôrto, pouco além

do quilômetro 2, e navegando

sob a direção de prático do pôr-

to platino, o porta-aviões brasi-

leiro encalhou no canal Norte.

Do acidente deu conta o Ser-

viço de Informação do Ministé-

rio da Marinha na seguinte no-

ta, distribuída à Imprensa:

"Quando 
deixava o pôrto de

Buenos Aires, sob a direção do
-prático local, a fim de iniciar

a operação 
"Unitas", 

junta-

mente com outros navios bra-

sileiros, norte-americanos, ar-

gentinos e uruguaios, o Navio

Aeródromo 
"Minas 

Gerais"

encalhou no canal de saída,

em fundo de lama, a cêrca de

milha e meia do pôrto. O 
"Mi-

nas Gerais" não sofreu avaria

alguma, devido ao fundo de

lama."

"Rebocadores 
argentinos es-

tão realizando a operação de

desenealhe, aguardando ape-

nas condições de maré. O Al-

mirante Esposei, Comandante

da Fôrça-Tarefa Brasileira,

que se encontrava a bordo do
"Minas 

Gerais", transportou-

se para o Contratorpedeiro
"Paraná", 

a fim de assumir o

comando dos demais navios

brasileiros que já se encontra-

vam fora do pôrto, e, assim,

poder iniciar as operações pia-
nejadas. Posteriormente, o Al-

mirante Esposei regressará

para o seu Navio-Capitânia, o

NAeL 
"Minas 

Gerais".

Nos trabalhos de desenealhe

foram empregados cinco reboca-

dores argentinos — e, no último

dia, seis — e a Corveta da nossa

Marinha Imperial Marinheiro,

sendo os principais obstáculos as

más condições de maré e os ven-

tos adversos.

Nos trabalhos do primeiro dia

conseguiu-se um deslocamento

do navio de uns duzentos metros,

mas a libertação não foi possível

dadas às dificuldades do canal,

na maré pouco propícia.

A operação de desenealhe teve

êxito o dia 7, às 0630 quando o

Minas Gerais, sob o comando do

CMG Arnaldo Negreiros Jannuz-

zi, retornou ao pôrto de Buenos

Aires para ser devidamente in?-

pecionado. Constatando que não

existia qualquer avaria, a unida-

de zarpou, com o propósito de

incorporar-se às demais forças
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interamericanas, ainda em tem-
po de reassumir o comando do
Grupo-Tarefa Brasileiro antes e
depois da escala da Força Tarefa
Interamericana no Rio de Janei-
ro.

Avião argentino acidentado.
— Um avião argentino P-15
"Neptuno" integrante da Força
participante na "Unitas VI", que
estava desaparecido desde o dia
4, quando levantara vôo da base
de Gravataí, com 11 pessoas a
bordo, depois de intensas buscas
foi localizado, o dia 10, segundo
informou a Delegacia de Polícia
da cidade de Torres no Rio Gran-
de do Sul. A comunicação tele-
gráfica daquela autoridade é a
seguinte: "De acordo com infor-
mações de um guarda rodoviário
o avião caiu no morro de Josafat,
a 300 metros da casa de um co-
lono. Dois ou três tripulantes se
atiraram do avião, que se incen-
diou ao bater no solo. O avião
pertence à Armada argentina e
estava em manobras na opera-
ção Unitas. Para chegar ao local
tem que se ir pela serra do Pinto
até a Barragem, após cinco ou
seis quilômetros a pé, pelo ma-
to". Informa, também, o telegra-
ma que compareceram àquela
Delegacia de Polícia dois oficiais
da Força Aérea brasileira e um
da argentina, solicitando infor-
mações sobre as possíveis víti-

mas; notícias que não foi possí-
vei fornecer, por ainda não ter
regressado os elementos que aeu-
diram ao local do desastre.

Pouco depois das 2300 o Servi-
ço de Rádio de Porto Alegre tor-
nou a comunicar-se com a po-
licia de Torres informando que
as autoridades ainda não tinham
regressado, nem poderiam fazê-
lo antes da madrugada.

Uma equipe do Serviço de Bus-
cas e Salvamento da FAB atin-
giu o local na manhã do dia 10,
não encontrando sobreviventes.
Os corpos, mutilados, das víti-
mas foram transladados para a
Argentina num aparelho C-54,
da FAB.

A queda do "Neptuno" deveu
produzir-se entre 2200 e 2300
horas, pois às 2200 foi efetuada
a última comunicação entre o
avião e o 2.° Esquadrão de Con-
trôle e Alarme da Base Aérea de
Gravataí, quando a aeronave já
atingira a costa, entre Traman-
daí e Torres. Comandava o avião
acidentado o piloto Poleti e o
acompanhavam os Tenentes Bal-
lesteros, Bionisi e Casio, além de
vários Suboficiais.

A Revista Marítima Brasileira
apresenta, nesta coluna, à Ma-
rinha da nação irmã, as condo-
lências pela perda dos compa-
nheiros de armas mortos no
cumprimento do dever.
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O MORIBUNDO ENTERRAR-VOS-Ã

No número do terceiro trimestre do ano

findo a REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

publicou a tradução de um artigo do CF M.

Dadvisard aparecido em 
"La 

Revue Maritime"

e no qual o oficial da Armada da França faz

a apologia do submarino atômico e tece, a

respeito da sua futura aplicação, comentários,

talvez audacwsos. Êles levaram o Capitão-de-

-Mar^e-Guerra C. Claverie, também da Mari-

nha gaulesa, a replicar ao seu colega de

armas em artigo que a pr&pria 
"Revue 

Mari-

time" insere na sua edição de outubro último

e que, traduzido, reproduzimos, para melhor

apreciação da interessante controvérsia.

Um recente artigo de La Re-

vue Maritime veio sugerir nova

tática no emprêgo dos submari-

nos, proclamando uma superio-

ridade, ao que parece, evidente

do submarino a propulsão nu-

clear sôbre os navios de escolta

de superfície, nas missões de

luta contra submarinos. O sub-

marino é, nesse artigo, apresen-

tado muito favoravelmente e o

navio-escolta ASM com côres tão

sombrias que pareceria lógico

perguntarmo-nos quais sejam as

razões que levam a mantê-lo nos

quadros das forças aero-navais

anti-submarino. Parece-me igual-

mente razoável examinar, se pos-

sível desapaixonadamente, as pos-

sibilidades de sobrevivência dês-

se moribundo e, em todo caso,

não lhe negar o direito de saudar

ao César antes de morrer.

O entusiasmo é uma grande

virtude e, certamente, eu gosto

dela; porém, como do whisky,

servido sôbre o gêlo das realida-

des sólidas.

Em matéria de luta anti-sub-

marino, estas realidades cha-

mam-se: propagação das ondas

sonoras na água; detecção, cias-

sificação e manutenção do con-

tato; ataque do inimigo; despis-

tamento; sobrevivência.

É necessário confessar que o

nosso conhecimento do fenôme-

no da propagação do som na

água é, por enquanto, fragmen-

tário e insuficiente.

É evidente que sabemos que a

água do mar não é homogênea,

principalmente no plano verti-

cal, e que uma emissão sonora

partida de uma determinada

fonte sofre, nesse elemento, re-

frações sucessivas, devidas às

variações na velocidade do som.

Sabemos, também, que essa ve-

locidade é uma função da tem-

peratura, da salinidade e da

pressão. Em compensação, conhe-

cemos ainda muito mal os fenô-
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menos da absorção (ou de amor-

lecimento), de reverberação de

volume e de superfície e os de

difração da energia sonora. Te-

mos descoberto a presença de

camada difusora profunda, cujas

espessura e profundidade variam,

no tempo e no espaço; porém, da

qual somente aos poucos vamos

conhecendo as manhas. Imagi-

namos, porque estamos habitua-

dos às analogias, a possibilidade

da refração do som na superfí-

cie e no leito dos oceanos; mas,

ainda que podemos traduzir em

algarismos a perda na transmis-

são em cada reflexão, na super-

fície do mar, em função do es-

tado do mar, já é muito mais

delicado o cálculo ou a previsão

da influência do fundo sôbre um

raio sonoro, segundo sejam a

natureza ou a configuração

oêsse fundo.

Da mesma maneira, sabemos,

por experiência, que as camadas

superficiais da água são muito

perturbadas e instáveis e que,

ressalvando circunstâncias favo-

ráveis de mar e de batitermia,

não temos qualquer probabili-

dade de conseguir que nelas se

propague, ütilmente, à grande

distância, a energia sonora.

Esbarramos de encontro a uma

muralha física absolutamente

intransponível, seja qual fôr a

potência da emissão e a fre-

qüência escolhida, e sejam quais

forem as habilidades e cuidados

técnicos na emissão do sinal ou

na redução dos ruídos próprios

do navio. Escrevemos 
"ressalvan-

do circunstâncias favoráveis"

porque é certo que, para objetos

situados na superfície ou a

pouca profundidade, podemos,

em determinadas circunstâncias,

esperar excelentes condições de

propagação e obter grandes al-

cances de detecção submarina,

í: o caso nas situações batitérmi-

cas e isotérmicas com bom tem-

po, ou, também, quando existe

inversão do gradiente de veloci-

dade do som perto da superfície;

e, igualmente, é claro, com mar

tranqüilo. É bom lembrar que

as circunstâncias favoráveis na

camada de superfície não se

apresentam em todos os mares e,

mesmo naqueles em que apare-

cem, o fazem durante uma pe-

quena parte do ano. Da mesma

maneira, precisa ser assinalado

que tais condições propícias à

propagação do som na camada

próxima à superfície já o são em

grau inferior — 
quando não de-

saparecem completamente na

propagação a grandes distâncias,

nas camadas mais profundas.

Esta observação é importante,

pois a fama do submarino quan-

to à sua qualidade de ser o me-

lhor portador de equipamentos

de detecção submarina, tem sido

batida nas experiências de 
"al-

Cance" de detecção por êle con-

seguidas, em confronto com uni-

dades de superfície e submarinos

produtores de ruídos em imersão

pouco profunda, com detector e

detectados achando-se na mes-

ma camada próxima à super-

fície.

Para obter detecções longín-

quas é preciso contornar êsse

muro anti-som na água do mar.

Para tal fazer, só são, por en-

quanto, conhecidos os processos
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que se utilizam de algum dos fe-

nômenos seguintes:

A ressurgência,

A reflexão, de encontro ao

fundo,

A 
propagação do som nas

camadas estáveis.

É conhecido o fenômeno da

ressurgência que, como conse-

qüência de uma focalização da

energia sonora de raios proveni-

entes de lugares próximos, per-

mite propagações a grandes dis-

tâncias; porém somente em más

condições batitérmicas (gradien-

tes negativos de velocidade perto

da fonte de origem). Sabe-se

que, o alcance da ressurgência

em superfície ou, dito com maior

exatitude, a distância entre a

fonte e a zona de ressurgência,

depende da profundidade em que

a velocidade do som, em imer-

são, seja igual à da em super-

fície. É evidente que entre a

fonte e a zona de ressurgência

encontra-se uma zona de gran-

d.es dimensões na qual o som

não penetra. A detecção por res-

surgência será, assim, uma de-

tecção anular.

A largura da zona de ressur-

gência é, ainda, pouco conheci-

da. Acredita-se que ela está em

função da qualidade do sonar.

Compreende-se fàcilmente que,

para poder utilizar êste meio de

propagação, o leito do mar deve

achar-se a suficiente profundi-

dade, pois, para os raios ressur-

girem a grande distância, devem

submergir profundamente.

Os óticos e os radio-eletricis-

tas utilizam há muito tempo os

fenômenos de reflexão das ondas

sôbre um meio refletor. Seria

igualmente desejável, a fim de se

libertar totalmente da batiter-

mia, se servir da reflexão do som

pelo fundo dos mares. Infeliz-

mente não somos donos da na-

tureza nem da configuração

dêsse refletor. Sabemos que uma

parte da energia sonora, ao che-

gar ao fundo, perde-se, por re-

fração, nas camadas sedimienta-

res, a partir de certos valores do

ângulo de incidência do raio, de

encontro ao fundo, e que outra

parte dessa energia consome-se

na reflexão; sendo que esta

parte é bastante variável, por se

produzir em função da incidên-

cia do raio, da freqüência da

emissão e, também, da natureza

e da forma do fundo.

Daí resulta que o alcance da

detecção depende da profundi-

dade do fundo. Aliás, como é

necessário gastar muita energia,

existe um grande risco de haver

importante reverberação, com a

conseqüente dificuldade para des-

criminar quais sejam os ecos dos

objetivos e quais os do fundo.

E há, ainda, alguma coisa de

mais grave: não parece que

possam ser obtidos com a dese-

jável precisão os elementos azi-

mute e distância do objetivo,

quando se utilizar a reflexão sô-

bre leitos convulsionados ou ru-

gosos.

Quando a gente esbarra com

uma .porta de entrada sólida-

mente trancada, o primeiro dos

reflexos é contornar a casa e ve-

rificar se a porta dos fundos está

aberta. Êsse reflexo tem funcio-

nado quando os anti-submarinis-
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tas, desalentados pela condição

incerta da detecção por reflexão

no fundo, e decididos a quebrar

a muralha do som na parte per-

turbada da camada superficial,

resolveram examinar o que se

passava, em profundidade, nas

camadas estáveis presentes em

todos os mares do Globo, a par-

tir de certa profundidade de

imersão. O resultado dêsse exa-

me foi muito interessante, por-

que permitiu verificar ser possí-

vel, a partir de uma fonte de

som profundamente submersa,

obter excelentes propagações do

som a grandes distâncias, dando

cobertura a extensas zonas. Êsse

fenômeno explica-se facilmente

se soubermos que, a uma certa

profundidade, a salinidade e a

temperatura da água do mar são

constantes e, conseqüentemente,

também o é o gradiente de ve-

locidade do som. Esta verifica-

ção é animadora, tanto mais que

as imersões da fonte necessárias

para se servir de tal fenômeno,

não são, necessáriamente, muito

consideráveis, especialmente nos

mares que mais nos interessam.

Uma combinação inteligente da

freqüência de emissão, da imer-

são da fonte, do ambiente médio

da emissão e da largura do lóbulo

deve nos permitir 
"dessonificar"

eficientemente amplas zonas, até

grandes distâncias da fonte.

Esta digressão, um tanto de-

morada, relativa ao fenômeno da

propagação do som na água, era

necessária, embora — reconhe-

ço-o 
— demasiadamente incom-

pleta, para analisar sôbre bases

não excessivamente frágeis como

se apresenta, para o submarino

e para o navio-escolta, o proble-

ma da detecção submarina. Seria

também possível extrair dela

elementos válidos para os equipa-

mentos de defesa anti-submarino

empregados por aeronaves. Lon-

ge de nós a idéia de amesqui-

nhar os seus méritos, que são,

realmente, muito grandes. É que

nesta dialética tenho-me, volun-

tàriamente, limitado ao duelo

escolta-submarino, posto não se

tratar senão de acolher as der-

radeiras expressões de um pre-

tenso moribundo.

A detecção de um móvel —

submarino ou de superfície —

no mar pode ser conseguida de

duas maneiras:

pela emissão de energia so-

nar, partida de sonares;

por escuta passiva dos rui-

dos irradiados pelo móvel,

ou das emissões sonar por

êle lançadas.

Para evitarmos qualquer in-

terpretação errada, falaremos,

no primeiro dos casos, de detec-

ção sonar e, no segundo, de es-

cuta (de ruidos) e interceptação

(de emissões sonar).

Qualquer que seja o meio uti-

lizado, se desejarmos detectar

um móvel no mar, quer de su-

perfície quer submarino, a gran-

de distância, precisaremos dispor

de uma fonte sonora de capaci-

dade emissora suficiente e de

um receptor situado em ambien-

te de silêncio (teor dos ruídos

próprios tão diminuto quanto

possível) e, principalmente, fa-

zer com que o som siga, no mar,

o caminho mais favorável, se-
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gundo as circunstâncias. Seria,

pois, inútil dispender verbas

enormes em construir sonares

gigantescos, para lançar a sua

energia sonora por trajetos im-

praticáveis. Em matéria de de-

tecção sonar, o 
"maneira 

forte"

pode ter despertado ilusões, pelo
íato de se ter superado, em al-

guns milhares de metros, os

alcances habituais da detecção

submarina; mas estamos já bei-

rando o limite das possibilidades.

A política da potência da
"usina 

a gás" abriu falência.

Não se trata de simples alcances

de 10 000 ou, mesmo, de 15 000

metros, conseguidos em deter-

minadas circunstâncias favorá-

veis: não é isso que procuramos.

Necessitamos detectar a grande

distância qualquer móvel no

mar, na superfície ou imerso,

com qualquer tempo, e seja qual

fôr a sua cota de imersão. Não

temos o direito de construir uma

força ASM que somente seja

válida durante quatro ou seis

meses por ano e, mesmo assim,

capaz de funcionar unicamente

em certas cotas de imersão.

Nosso conhecimento da ma-

neira de se propagar o som,

mesmo sendo, repito, insuficien-

te, é muito valioso porque nos

assinala um roteiro a seguir na

procura do fim almejado. Talvez

mais tarde venhamos a desço-

brir outros meios de detecção

submarina a grande distância;

mas, por enquanto, só dispomos

do som e, malgrado todos os seus

inconvenientes, é dêle que temos

que nos utilizar, do melhor mo-

do possível; isto é, pelos proces-

sos que se apresentem mais se-

guros e eficientes.

Pôsto isto em evidência, com

tôda a clareza, desejo, a seguir,

insistir em um outro dado do

nosso problema.

Uma detecção sonar abrange

uma ida e um retorno do som;

enquanto que na escuta e na iti-

terceptação existe somente a ida.

Conseqüentemente, todo navio

seja êle um escolta ou um sub-

marino — 
que estiver emitindo

ao sonar, de maneira contínua

ou intermitente, será intercep-

tado por qualquer móvel equipa-

do com interceptador sonar mui-

to antes dêsse móvel ter sido de-

tectado. Assim, o móvel intercep-

tado disporá de generoso pré-
aviso que lhe permitirá: ou

se esquivar, ou preparar-se

para o combate. Em conse-

qüência, um submarino silen-

cioso poderá, sempre, evitar ser

detectado por qualquer móvel

ASM de superfície ou submarino

que utilize a detecção sonar (*);
mas é evidente 

que, se pode, as-

sim, garantir a própria sobrevi-

vência contra o móvel anti-sub-

marino, fica, em compensação,

reduzido à defensiva. Aliás, as

suas probabilidades diminuem se

o número de móveis aumenta.

Face ao exposto, examinemos,

primeiro, as vantagens, as limí-

tações e as dificuldades da es-

(*) Trata-se aqui da emissão sonar
contínua da parte do caçador. Se êsse
mesmo se utilizar da interminente, pa-
rece provável, igualmente, que sua caça
submarina tenha maiores probabilidades
de ser alertada a tempo que de ser decta-
da por surprêsa.
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cuta, que se constitui num pro-
cesso de emboscada discreto,

cuja eficiência depende não só

das condições de propagação do

som como, também, do volume

dos ruídos irradiados pelo navio

objeto da caça e do teor dos pró-

prios rumores produzidos pelo

navio caçador. Isto leva o caça-

dor a adotar velocidades mode-

radas e silenciosas, o que lhe

não permite empreender uma

perseguição a grande velocida-

de; e se ela houver de ser enér-

gica, o contato deixará de ser

contínuo e, por conseqüência, se

tornará incerto.

A escuta tem sido — e ainda

é — o sistema de detecção mais

favorável para os submarinistas,

que, ainda recentemente, graças

a ela, eram detentores do recor-

de nacional de alcance de detec-

ção submarina. E digo 
"ainda

recentemente eram detentores"

porque certos caser efetuados

neste inverno trouxeram idéias

novas para alguns submarinistas

detectados por um certo escolta

do qual não tinham êles perce-

bido nem mesmo a mastreação.

É preciso assinalar que êsse fa-

to se dera num dia de mar cal-

mo, excelente, conseqüentemen-

te, para a observação visual.

Possui a escuta grandes van-

tagens: discrição, alcance, preci-

são na determinação do ponto

de origem do ruído; mas, para

grandes distâncias, ou seja, além

do horizonte, a classificação do

contato é delicada e a fixação

da distância imprecisa. Contra

submarino silencioso, é, na rea-

lidade, ineficiente. Finalmente,

obriga a efetuar a caçada ao

objetivo discontínuo, com as es-

tações de escuta pedindo ao

Céu que o objetivo continue, por
muito tempo, ruidoso e que es-

teja sozinho no mar, pois que
tôda correlação de elementos de

escuta discontínuos num ambi-

ente rumoroso parece delicada.

Os escoltas não têm praticado,
e não praticam, a escuta de ma-

neira sistemática, devido ao teor

relativamente alto dos seus pró-
rios ruídos.

Como os construtores se em-

penham 
— aliás, com êxito —

em reduzir o teor dos ruídos ir-

radiados pelos submarinos, era

de se prever que, um dia ou ou-

tro, os submarinistas se lem-

brariam de empregar o sonar

como elemento de vigia e não

simplesmente como telêmetro

furtivo. Frente a um objetivo na

moita, tal como um submarino

em patrulha discreta, o subma-

rinista, servindo-se do sonar,

acha-se na mesma situação do

navegador na superfície: se o

objetivo se achar equipado com

um interceptador, será alertado,

o que é tão certo que se torna

razoável prever que os escoltas

serão, êles também, dotados de

interceptadores de sonar.

Admitamos, pois, que o sub-

marino efetue uma vigilância

ASM ativa. A eficiência de sua

atuação dependerá, como acon-

tece com a do escolta, do pro-

cesso de propagação empregado

e do tipo de funcionamento esco-

lhido para o sonar. Admitamos,

por um instante, que os sonares

do submarino e do navio-escolta

possuam o fator qualidade no

mesmo grau. (voltaremos a isto)



AVIÕES E SUBMARINOS 177

Segundo o que sabemos sôbre a
propagação do som na água, ve-
mos que todos os processos de
propagação podem ser utilizados
pelo escolta, enquanto que sò-
mente alguns dentre eles podem
sê-lo pelo submarino. Não é, por
enquanto, imaginável que um
submarino possa sempre colocar
seu sonar na cota de imersão
mais favorável para a propaga-
ção — por exemplo, 800, 1 000
ou 1 500 metros. Um sonar de
imersão variável pode ser rebo-
cado por um navio escolta; não
será êle, entretanto, adaptável a
um submarino, ainda que só seja
por motivos de manobra e da
acessibilidade em imersão.

O submarino pode detectar
utilizando-se do fenômeno da
ressurgência. O escolta também.
Em determinadas circunstâncias
nas quais as águas estão muito
quentes na superfície — como
acontece nas águas tropicais —
é muito importante conseguir a
melhor imersão para a propa-
gação. Não é razoável imaginar
o sonar a reboque mantido exa-
tamente a essa profundidade, o
que talvez não seja mesmo pos-
sível; mas em tal caso, e conco-
mitantemente, o escolta poderá
utilizar-se da ressurgência colo-
cando o seu sonar a imersão
adequada para receber a propa-
gação direta, sob a camada iso-
lante do som.

Voltemos ao problema pró-
priamente do sonar. O submarino
pode, colocando-se em imersões
profundas, fazer recuar o limiar
da cavitação e, em conseqüência,
dar maior potência ao seu sonar
do que a conseguida pelo do

navio-escolta equipado com o
mesmo aparelho, quer seja em
forma de bulbo, na roda de proa,
quer de cúpula. Isto porque os
ruídos próprios de um submari-
no em imersão são fracos, quan-
do navegando a velocidade mo-
derada. O fator qualidade do seu
sonar pode ser melhorado. Um
sonar rebocado possui as mesmas
vantagens: limiar de cavitação
recuado e teor fraco dos seus
próprios ruídos ocasionado pelo
estado do mar. Se o submarino
em vigilância ativa de sonar na-
vegar a grande velocidade, não
poderá ter nenhuma certeza de
que o teor dos ruídos na cúpula
do seu sonar seja inferior à dos
existentes no peixe (*) rebocado
à mesma velocidade pelo escolta.

Finalmente, desperta minha
atenção no artigo em discussão,
de La Revue Maritime, uma
afirmativa audaciosa. Está ali
escrito: "é certo que o sonar co-
locado sôbre o casco de um
submarino de 6 000 toneladas é
mais volumoso, mais potente e
mais preciso que um outro prê-
so à extremidade de um cabo".
Eis o que eu não compreendo.
Um equipamento sonar moderno
é, certamente, muito volumoso:
além do transdutor, comporta 20.
30 ou 40 armários de dimensões
respeitáveis. Ninguém, porém,cogitou de colocar todo êsse
equipamento no peixe] Tal coisa
seria uma insensatez. Em com-
pensação, temos certa experiên-
cia das dificuldades para acomo-
dar somente 23 armários de

(*) Parte do equipamento sonar queé levada a reboque.
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sonar num submarino. Uma tal

afirmativa não é séria, se exami-

nada sob o aspecto possibilidade,

porque em essência trata-se de

dois fatores: pressão da água e

superfície do transdutor. Se se

tratasse do fator qualidade, eu

reconheceria de bom grado que

o submarino a 
-pequena 

veloci-

dade tem um teor de ruídos pró-

prios inferior ao do navio-escol-

ta a velocidade normal em mis-

são de escolta ou de patrulha-

mento. Quanto à precisão, não

vejo qual argumento possa ser

aduzido em favor do sonar do

submarino, com exceção da ex-

celência — 
já reconhecida — da

precisão dos seus equipamentos

de escuta, conseqüência das

grandes dimensões das bases dos

microfones.

O submarino tem um incon-

veniente: ouve, mas, em imersão

profunda, não vê. Qual é o re-

flexo, no submarinista, quando a

escuta anuncia-lhe a existência

de uma fonte de ruído? Sobe a

imersão periscópica para exami-

nar qual seja o objeto causador

do ruído. É êsse um reflexo nor-

mal, porque, ainda que admitís-

semos ser possível a classificação

como navio porque apresenta cer-

tas características (*), tornar-se-

-ia 
já mais difícil a discriminação

entre navio de superfície ou sub-

marino, não se podendo ter co-

nhecimento da situação na su-

perfície. À grande distância do

(*) Os processos de interpretação dos

sinais de sonar fizeram grande progresso.

Pode-se asseverar razoàvelmente que a

classsificaçâo de um contato sonar não

mais criará problema sem solução.

seu horizonte periscópico, o sub-

marino não poderá, ainda por

muito tempo, libertar-se dessa in-

determinação. Medir a imersão

não é possível a grande distân-

cia. A análise dos sinais acústi-

cos, ainda que muito imprecisos

na escuta passiva, não parece ser

possível na detecção sonar. O na-

vio escolta possui a percepção
ótica pelo radar; conhece a si-

tuação da superfície; pode com-

pará-la com a situação subma-

rina. Pode assim classificar sub-

marino ou navio de superfície. É

essa uma indiscutível vantagem

que êle desfruta sôbre o subma-

rino, nas grandes distâncias.

O ataque pressupõe a conser-

vação do contato, no mínimo até

o momento do lançamento da

arma e — se possível 
— durante

o período em que ela deva ser

guiada. Trata-se de uma condi-

çáo de caráter geral. Vejamos

como ela é atendida nos comba-

tes ASM a grande distância. O

escolta que mantém seu sonar

na melhor profundidade de imer-

são, possui as suas armas em

superfície e, conseqüentemente,

nas condições ideais para o lan-

çamento. Pode manter o conta-

to até o lançamento e mesmo até

a chegada do engenho ao alvo.

Como sua emissão sonar é con-

tínua, sem qualquer modifica-

ção no funcionamento, o objeti-

vo não tem nenhuma razão es-

pecial que o alerte de que foi de-

tectado e atacado, posto que o

engenho fôra lançado pela via

aérea.

Seria totalmente ilusório pre-

tender que em todos os casos o

submarino podesse lançar seu



AVIÕES E SUBMARINOS 179

ataque desde a cota de imersão

mais propícia para a escuta. Su-

ponhamos termos construído

submarinos capazes de imergir a

1 000 metros de profundidade e

que essa cota de profundidade

seja a melhor para a propagação.

É bem evidente que êle não pode-
ria lançar um engenho a essa

profundidade de imersão. Ao

atingir a imersão propícia para

o lançamento, perderá o contato

realizando, pois, o lançamento a

base de elementos de estima se-

guramente errôneos se o alvo ti-

ver sido manobrado; ou, — como

é o caso mais provável, a grandes

distâncias — os dados, rumos e

velocidade, do objetivo não são

conhecidos com boa precisão. O

lançamento sub-aquático é indis-

creto e pode alertar o alvo, se as

condições de propagação do som

forem favoráveis. Quanto ao

controle do míssil, é fácil imagi-

nar como é delicado, partindo de

um submarino, e requerendo o

retorno do mesmo à profundida-

de primitiva, necessária para res-

tabelecer o contato.

É bom fazermos notar que, se

o submarino estivesse fazendo a

vigilância somente à escuta, o

problema da manutenção do con-

tato e a possibilidade 
de guiar o

míssil seria o mesmo, para as

grandes distâncias. Para saber,

entretanto, a distância do alvo

para êsses grandes alcances, ver-

se-ia êle obrigado à emissão so-

nar, alertando, assim, o objetivo.

O caso seria menos grave se o

ruído proviesse de um navio de

superfície que poderia, mais ra-

ramente, interceptar uma emis-

são telemétrica isolada.

Mais uma vantagem do escol-

ta é a de que, por operar na su-

perfície, pode empregar diversos

tipos de armas de grande alcan-

ce: mísseis ou aerodynes. O sub-

marino somente pode utilizar os

torpedos e os mísseis, ainda que

o emprego dos torpedos, às gran-

des distâncias almejadas, pare-

ça ser um tanto impreciso, para

não dizermos inimaginável. Ora

o engenho aerodinâmico, ainda

que mais lento que o míssil, tem,

entretanto, a vantagem de poder
ser colocado em órbita e esperar

no alto o objetivo; ou seja, numa

posição privilegiada. Êle é, ainda,

recuperável, o que, do ponto de

vista logístico, tem, certamente,

interêsse. Finalmente, o seu con-

trôle pode ser transferido para
um outro escolta. O míssil — 

já
o dissemos anteriormente — a-

presenta a inegável qualidade de

ser rápido; mas também nisso é

superior o escolta porque, para
lançá-lo de bordo do submarino,

torna-se necessário sacrificar

uma parte do elemento propul-
sor, que se consome para levar

o míssil do ponto de imersão do

submarino à superfície. Empre-

gado de surprêsa pelo submari-

no, contra um objetivo de super-

fície, o míssil é, com certeza,

uma arma ideal quando é porta-
dor de carga atômica. Quanto à

eficiência do torpedo contra um

navio de superfície prèviamente
alertado por aviso, com a neces-

sária antecedência (e êle já exis-

te) não nos merece muito cré-

dito.

A idéia de utilizar o submari-

no em missão de escolta ASM, a

comboios ou forças navais, foi,
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de fato, já lançada, tendo-se
feito experiências; nunca porém,
em operações de luta ASM de
grande alcance.

Devo dizer que não me confor-
mo com a idéia de transformar
um submarino em unidade de-
fensiva. O submarino é, por ex-
celência, uma unidade de ataque
extremamente eficiente, desde
que conserve todas as suas for-
mas de liberdade.

Deixe-se-lhe patrulhar a seu
modo, numa zona tão extensa e
tão profunda quanto possível
para o não constrangir; sejam-
lhe determinadas, unicamente,
prioridades nos ataques. Assim
tudo estará muito bem. Não se
queira, porém, privá-lo de uma
só parcela de liberdade! A histó-
ria ensina-nos o fracasso das di-
ferentes tentativas de empregar
o submarino na defesa das cos-
tas. Tem-se querido, depois, em-
pregar os submarinos e os aviões
ASM no estabelecimento de bar-
ragens, e a experiência tem de-
monstrado ser isso um erro. Uti-
lizar os submarinos para a es-
coita de comboios ou de forças
navais é obrigá-los a percorrer
rotas prefixadas; é os colocar
num ambiente de ruídos inade-
quados a cada escuta; é forçá-los
a navegar a boa velocidade, re-
duzindo, assim, a eficiência do
sonar; é freiá-los nas suas ma-
nobras para evitar mútuas inter-
ferências e perda de contato com
os navios cuja proteção lhe está
reservada. Concordo em compa-
rar o submarino de propulsão
nuclear ao couraçado de outrora;
mas não me parece que jamais
um couraçado tenha sido empre-

gado com eficiência em missões
de escolta. Não; um couraçado
não era uma unidade de defesa;
era, antes que tudo, uma unida-
de de ataque e de destruição. As
outras unidades manobravam
para êle; não êle para as outras
unidades.

É certo que o escolta tem seus
inconvenientes: acha-se sujeito à
ameaça aérea e exige, para se
defender, eficientes armas anti-
aéreas. Não será descabido espe-
rar, a longo prazo, aparelha-
mentos de contramedidas eletrô-
nicas extremamente eficientes
contra aeronaves e mísseis de
assalto. Poderemos, entretan-
to, afirmar que o submarino não
teme a aviação ASM? Sabemos
todos — bem pelo contrário —
quantas dificuldades cria a avia-
çao, aos submarinos que, para
dela se defender, não contam
com outra arma que não seja a
discreção.

O navio-escolta conta com
uma vantagem enorme sobre o
submarino: sua presença simul-
tânea no duplo ambiente, ar e
mar. Do ar serve-se plenamente,
para utilizar todas as possibili-
dades da propagação das ondas i
eletromagnéticas e para ver. No
ar, pode êle fazer transitar, dis-
cretamente, as armas ASM. No
ar pode, também, cooperar, cô-
modamente, com as aeronaves
ASM.

No mar êle mergulha seus de-
tectores de submarinos e seus
chamarizes para os torpedos. O
submarino não pode, sem risco,
vir a tona; não é esse o seu meio;
nele manobra mal; torna-se ba-
rulhento e está pouco defendido.
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Transportar as medições de di-
optrias ar-mar é quase um im-
possível para as ondas eletro-
magnéticas (exceto em VLF, e,
mesmo assim, estas ondas pene-
tram muito pouco, em imersão).
É essa uma das razões responsa-
veis pelas dificuldades que sur-
gem para o entrosamento entre
o submarino e a aeronave ASM.

Também o submarino possui
vantagens certas sobre o navio
escolta. Não teme o mau tempo,
ainda que a eficiência de suas
armas não seja a melhor com
mar agitado. Somente êle pode
patrulhar sob os gêlos e nas zo-
nas onde o inimigo possui abso-
luto domínio da superfície, co-
mo, por exemplo, nas proximi-
dades das bases. Em compensa-
ção, os baixos fundos não lhe são
muito propícios. Finalmente, é
êle a arma ideal contra as frotas
de superfície; mas não seria ra-
zoável afirmar que seja o melhor
vector anti-submarino, em todas
as circunstâncias de tempo e de
lugar de combate sobre as águas.

Tenho-me esquivado de com-
parar as possibilidades de sobre-
vivência de um submarino em
imersão profunda com as de um
navio de superfície, perante ex-
plosões nucleares da mesma po-
tência; receio, porém, que o ar-
tigo citado de La Revue Maritime
tenha deduzido um pouco preci-
pitadamente sua conclusão de
imunidade do submarino.

Gostaria concluir lembrando a
exigência que se impõe a qual-
quer tática, de que a guerra no
mar — e, muito especialmente,
a guerra anti-submarino — é as-
sunto muito complexo. Não exis-

te uma resposta aos problemas
que ela nos apresenta. Existem,
sim, respostas parciais. Ao estu-
dá-las é indispensável se livrar de
uma excesso de cartesianismo. A
guerra é um duelo, uma dialéti-
ca. Pretender que, com só sub-
marinos a propulsão nuclear,
possamos enfrentar todas as ati-
vidades dos submarinos inimigos
seria erro, mesmo que os nossos
submarinos nucleares fossem as
melhores unidades anti-subma-
rino, o que, aliás, não é exato.
Não existe meio anti-submarino
polivalente. A luta ASM exige
toda uma variedade de armas de
superfície, submarinas e aero-
navais. Se me cortarem a perna
direita, não poderei alcançar o
Sacy Pererê. Se somente me cor-
tarem a perna esquerda, o resul-
tado será o mesmo: preciso das
duas pernas, e, ainda mesmo com
esta vantagem, não poderei, mes-
mo, alcançar o Sacy. Mas se con-
tar com quatro ou cinco pernas
úteis, poderei ter a esperança de
segurá-lo. O submarino conti-
nua a ser uma arma ofensiva te-
mi vel; reduzi-lo a um papel de-
fensivo, seria tão lamentável co-
mo pôr água numa garrafa de
médoc.

O escolta de amanhã será uma
unidade ASM extremamente efi-
ciente, equipada com meios de
detecção submarina de grande
alcance e com armas adequadas.
Acabamos de nos debruçar sobre
a cabeceira do seu leito. Preciso
é acreditar'no que êle nos disse:

O MORIBUNDO ENTERRAR-VOS"HÁ.

(Traduzido de La Revue Ma-
ritime por P. de Miranda)
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SUBMARINOS E AVIAÇÃO NAVAL NAS MARINHAS
ESTRANGEIRAS

ALEMANHA OCIDENTAL

Até 1970, a Marinha da Re-
pública Federal Alemã conta pos-
suir 46 helicópteros destinados à
luta anti-submarino e à busca e
varredura de minas. Na atuali-
dade só conta com 5, para a pri-
meira dessas missões, e com 3
para a última.

Em cavalheiresco gesto de
consideração, a Marinha Real
Britânica restituiu à Bundesma-
rine, representada pelo adido na-
vai germânico em Londres, os
sinos que pertenceram a duas
das unidades da Marinha Impe-
rial alemã que mais eficiente e
heroicamente combateram na
Primeira Guerra Mundial na ba-
talha de Jutlândia, e que, depois,
foram postas a pique pelos seus
próprios tripulantes em Scapa
Flaw: O cruzador de batalha
Derflinger e o navio de linha
Friedrich der Grosse.

Os sinos foram embarcados,
solenemente, em 5 de setembro,
a bordo da fragata-escola Scheer
que arvorava a insígnia do, almi-
rante Erdmann, Comandante
das Forças Navais Alemãs no
mar do Norte.

ARGENTINA
Noticia a imprensa a cessão

pela U. S. Navy, à Marinha ar-
gentina, de (além de três contra-
torpedeiros, tipo Fletcher), 16
aviões de assalto A 4 E "Sky-
hawk", para o porta-aviões In-
dependência.

AUSTRÁLIA

Atinge a 98 milhões de li-
bras australianas (25% das des-
pesas militares) o orçamento
para a Marinha daquele país,
em 65-66.

A 24 de setembro foi lança-
do o HMAS Oxley, primeiro dos
4 submarinos da classe Oberon
encomendados à Inglaterra.

CANADÁ

O 6.° dos contratorpedeiros
de escolta da classe Saint Lau-
rent — o DEE 230 Margaree —
retornou ao serviço depois de
modernizado na Columbia Bri-
tânica. Para a luta anti-subma-
rino tem sido equipado com so-
nar rebocado, hangar e platafor-
ma de pouso de helicóptero pe-
sado ASM CHSS 2 Sea King. Se-
rá destinado à Esquadra do
Atlântico.

A preocupação de dotar de ele-
mentos aéreos as forças navais
canadenses também aparece nas
unidades de nova construção,
pois os 4 escoltas tipo DDH, do
programa qüinqüenal em exe-
cução, possuirão um helicóptero
pesado CHSS 2 Sea King, para
a luta ASM.

Tem entrado em serviço, em
23 de setembro, o primeiro dos
submarinos da classe Oberon
construídos na Inglaterra para a
Marinha Real do Canadá: o
HMCS Ojibwa. O segundo — o
Onondaga — ficará pronto, pro-
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vàvelmente, em 1967. O Kana-
gan, como foi anunciado, já te-
ve a sua quilha batida.

ESPANHA

— O Congresso norte-ameri-
cano vem de aprovar a cessão
pela US Navy à Marinha espa-
nhola de um porta-helicópteros.
Ainda não foi publicada a data
da entrega, nem o tipo e nome
do navio, supondo-se que se tra-
te de um porta-aviões de escolta
ou leve, devidamente recondicio-
nado para a sua nova missão.

ESTADOS UNIDOS

Novo revestimento. — No
porta-aviões de ataque Oriskany
realizaram-se experiências com
um novo revestimento aperfei-
coado pela firma U.S. Rubber
Co., que tem sido denominado
Enrup. Segundo se afirma, o nô-
vo produto oferece grande resis-
tência ao calor e às chamas dos
reatores, assim como à ação dos
óleos, ácidos e gasolinas carbu-
rantes. A base da sua composi-
ção é de borracha e plástico.

Transformação em porta--helicóptero. — Em Charleston,
acha-se em trabalhos de trans-
formação em porta-helicópteros
o porta-aviões Albemarle, de
8 625 t, que foi lançado em 1940
para servir de base flutuante de
apoio a 24 hidro-aviões "Catali-
na". Deverá ficar pronto em
meados do ano em curso, e o seu
novo nome será Corpus Christi,
devendo ser enviado ao sudeste
asiático.

— Reativamento em massa.
— O incremento tomado pela
guerra no sudeste asiático vem
de levar a Marinha dos Estados
Unidos a dispor o retorno à ati-
vidade de diversas unidades da
US Navy, e de .outras, pertencen-
centes à National Defense Re-
serve Fleet, que é uma parte da
frota mercante, mantida na re-
serva para eventuais necessida-
des da defesa nacional.

Conta-se entre'as unidades re-
ativadas o transporte de aviões
AKV-8 Kula Golf, que é um dos
12 porta-aviões de escolta da cias-
se Commencement Bay. Todos
eles entraram em serviço duran-
te o biênio 44-45 e passaram à
reserva, depois de reclassificados
como "Transportes de Aviação"
("Aircraft Ferries".) Alguns já
foram aproveitados, como acon-
tece com o Saint Andrew's Bay,
que na reclassifícação passou a
ser o Transporte de Aviação Gil-
berVs Aislands, depois transfor-
mado (1962-1964) em unidade-
relais de transmissões, com o no-
me de AGMA Annapolis. Mais
outros quatro AKV (Breton,
Card, Croatan e Core) foram já
utilizados no Pacífico, onde o
Card, depois de ter sido afunda-
do por elementos do Vietkong,
está recuperado e de novo posto
em serviço.

A principal missão de todos ês-
tes AKV é o transporte de heli-
cópteros para outros navios. O
número total de unidades agora
em trabalhos de reativação é de
23; além de 16 pequenas embar-
cações de desembarque. As prin-
cipais são: 2 cargueiros de ata-
que AKA; 1 petroleiro AO; 17
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LST; 3 transportes de gasolina
AOG; e o navio-hospital Repose.

Renovação de metralhado-
ras nos aviões. — A maioria dos
aviões embarcados da US Navy
vão receber uma nova metralha-
dora de 20 mm, cuja cadência de
tiro é de 4 000 tiros por minuto.
Está sendo fabricada pela "Hu-
gues Tool" e o primeiro avião a
recebê-la será o A 4 Skyhawk.

Porta-aviões nuclear. — Se-
gundo notícia acolhida pela re-
vista Navy, o Departamento da
Defesa teria acordado à Newport
News Shipbuilding and Dry Dock
Co., um crédito de 1 980 milhões
de dólares para ultimar os pia-
nos de um porta-aviões de ata-
que a propulsão nuclear. Se a
notícia se confirmar, será mais
um sintoma de estar o Sr. Mc
Namara cada vez mais cedendo
na sua resistência aos desejos da
US Navy de aplicar essa classe
de propulsão às unidades de su-
perfície de certa tonelagem, a
serem construídas no futuro.

Grupo de aviões ASM. —
Foi constituído, com base em
Alameda, um grupo anti-subma-
rino com a sigla VSF-1. É inte-
grado por 24 aviões A-4 Skyhawk
e opera em cooperação com os
porta-aviões, na luta ASM, prin-
cipalmente na defesa dos grupos"Hunder Killers".

Salvamento de aeronautas.
— Terminaram os trabalhos de
aperfeiçoamento de um novo
processo de salvamento de tripu-
lantes de aeronaves abatidas ou
acidentadas no mar. Consiste em
um pequeno sinal luminoso ele-
trônico, com luz semelhante à de
um flash fotográfico, perceptível

para os aviões de socorro até 4
ou 5 milhas e detectável até a
10 milhas.

Lançamento. — Foi lança-
do, em 14 de agosto, em Newport
News, o SSBN 656 George Wa-
shington Caver, cuja quilha fora
batida menos de um ano an-
tes. Está prevista para este ano
a sua entrada em serviço. Foi o
29.° lança-polaris; os quais, na
data dêsse lançamento, assim se
descriminam: 25 operativos, 8
em acabamento a flote e 4 em
estaleiro.

O MK 46. — O novo torpe-
do anti-submarino MK 46 vai ser
entregue em grande número, se-
gundo declarações do diretor do
programa ASM, almirante Mar-
tell. Está destinado a substituir
os atualmente em serviço na
OTAN, que não parecem ser su-
ficientemente capazes para o
combate aos submarinos de pro-
pulsão nuclear. As característi-
cas do MK-46 permanecem se-
cretas.

— Unidade aérea para oceano-
grafia. — Para dar maior impul-
so às suas pesquisas oceanográ-
ficas, os Estados Unidos cria-
ram, em julho último, a primei-
ra unidade aérea para pesquisas
oceanográficas, integrada por 4
C-121 Superconstellation e 1
C-54 Skymaster. A medida é a
conseqüência do emprego que,
já no ano anterior, tiveram ês-
ses aviões exclusivamente em
trabalhos de natureza submári-
na, como foram: os de compila-
ção de dados, sobre magnetismo
(Project Magnet); os de levan-
tamento de dados sobre tempe-
ratura na superfície do mar e a
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forma de suas ondas (project

ASWPS); e sôbre a formação de

gelos no Ártico (project Birds-

eyé).

— Pesquisa Oceanográfica. —

Por outra parte, os Estados Uni-

dos deram início à execução de

um Plano Qüinqüenal de pesqui-

sas submarinas, no qual verbas

de vários milhões são aplicadas

a um importante programa de

realizações em projeto, no cam-

po submarino.

O amplo programa abrange:

recuperação de pessoal vítima de

sinistros submarinos; criação de

bases submarinas profundas que

possam manter em atividade sub-

marinos imersos durante várias

semanas, sem necessidade de

voltar à superfície; desenvolvi-,

mento de meios submersíveis tri-

pulados que possam retirar

amostras e outros objetos de pro-

fundidades de até 6 000 metros.

Quanto ao salvamento de ho-

mens a bordo de submarinos

naufragados, o socorro deve che-

gar-lhes nas 24 horas seguintes

ao conhecimento do sinistro; o

que somente poderá ser conse-

guido com pequenos veículos de

imersão para o socorro, e com o

aperfeiçoamento das técnicas de

imersão. Para tal serviço, torna-

-se necessário um navio capaz de

comportar 12 ou 14 homens e

com capacidade para mergulhar

até a profundidade máxima su-

portável para os submarinos. O

navio de socorro também estará

habilitado para prestá-lo sob a

calota polar. Tanto o pessoal

como o veículo mergulhador ha-

verão de ser transportados por

via aérea até a base mais próxi-

ma ao local do sinistro e contar,

nas suas fainas de socorro, com

o auxílio de um submarino de

propulsão atômica, devidamente

adaptado para esta missão.

Foi encomendado à Lockheed

Missile and Space Co. um sub-

mersível para grandes profundi-

dades, destinado a pesquisas

oceanográficas. Deverá operar

em fundos de até 1 800 metros,

sendo o seu deslocamento de 50

toneladas e o seu comprimento

de 12 metros. Poderá conduzir

dois tripulantes e dois pesquisa-

dores, além dè 3 000 kg de carga

útil. Movido por baterias elétri-

cas, sua autonomia de imersão

irá até 48 horas. Achar-se-á do-

tado de fita registradora de sons

e de aparelho televisor subaquá-

tico.

—O Alvim, para pesquisas

submarinas. — O Alvim, peque-
no submarino para pesquisas

oceanográficas a grandes pro-
fundidades, tem realizado as

suas primeiras provas, nas Ba-

hamas, na ilha Andros, a 120

mühas de Miami, fazendo, com

êxito, a sua imersão até 1 800

metros.

Construído sob a supervisão

do Navy's Office of Naval Re-

search destina-se, especialmente,

à pesquisa de fenômenos físicos

e a estudos biológicos em mares

profundos.

Uma esfera em aço HY-100, de

3,3 cm de espessura e 2,20 me-

tros de diâmetro, contém todo o

instrumental e dá alojamento ao

pessoal. Êste pequeno submari-

no pode permanecer em imersão

até 8 ou 10 horas e desloca-se à

velocidade de 2,5 nós, com raio
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de ação de, mais ou menos, 2,5

milhas. A sua propulsão é de

grande maneabilidade e está a

cargo de um hélice principal,

situado à pôpa, que pode ser

manobrado para o orientar para

ambos os lados. Pode, assim, o

submersível evoluir com a mes-

ma facilidade e no mesmo redu-

zido espaço de uma lancha a

gasolina com motor de pôpa,

realizando uma virada completa

em 45 segundos, dentro de um

círculo de diâmetro igual ao

comprimento do navio. A torreta,

cuja altura é de 1,50 m, possui,

em ambos os lados, pequenos

hélices que facilitam o movi-

mento ascensional em marcha a

vante ou a ré. Êstes três hélices

são comandados do interior da

esfera.

A flutuabilidade é regulada

por um sistema de lastro con-

sistente em esferas de alumínio

resistente às grandes pressões,

que se comunicam com uma es-

pécie de sacos de borracha esva-

ziados de ar e parcialmente

cheios de óleo bombeável das es-

feras, com o que o deslocamento

cresce, sem variar o pêso. Pelo

contrário, fazendo retornar às

esferas o óleo, os sacos murcham

e o deslocamento é reduzido gra-

dualmente, à medida que os sa-

cos vão esvaziando. Esta mano-

bra permite variações no deslo-

camento da ordem de 272 quilo-

gramas.

A observação oceanográfica se

faz através de quatro janelas a

vante e no fundo da esfera, dis-

pondo, os pesquisadores, de so-

nar, sonda de eco duplo que

fornece, simultâneamente, a dis-

tância ao fundo e à superfície,

televisão em circuito fechado,

câmara fotográfica submarina

com projetor de luz e um braço

articulado para recolher objetos

e amostras.

A parte de salvamento tam-

bém está cuidadosamente pre-

vista, sendo possível a evacuação

do pessoal, em caso de necessi-

dade: o braço articulado e as

baterias podem ser ràpidamente

desprendidos, em caso de emer-

gência, se se tornar necessário

reduzir o pêso, e, se ainda isso

não fôr suficiente, a esfera, pres-

surizada, pode ser solta do resto

do submarino, com o que ela,

pela sua própria flutuábilidade,

se elevará à superfície. Se a

emergência se produzir em águas

de pouco fundo, a tripulação

pode evacuar a esfera com tôda

a facilidade, usando escafandros

que se acham devidamente aco-

modados no interior da mesma.

O Alvim tem seu apoio numa

plataforma que descansa sôbre

dois flutuadores de 29,30 m de

comprimento e com um desloca-

mento de, aproximadamente, 400

toneladas. A plataforma pode ser

alçada, para suspender o subma-

rino sôbre a água. Esta espécie

de barcaça tem de ser rebocada

nos longos deslocamentos ; mas

dispõe de um pequeno motor pa-

ra se movimentar em espaço

reduzido.

O Alvim está atualmente sub-

metido a verdadeira 
'prova 

de

jogo: quando transportado às

costas da Espanha emprega-se

na busca e recuperação da bom-

ba nuclear caída em conseqüên-

cia de um acidente de aviação
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na costa da província 
de Almeria

onde os fundos máximos não

passam de 800 metros.

FRANÇA

O Gymnote. — Já têm co-

meçado as provas de mar do

nôvo submarino experimental a

propulsão nuclear. O Gymnote

deverá fazer provas com o apa-

relhamento lançador e controla-

dor dos mísseis balísticos fran-

ceses que serão sua arma. Têm

as experiências singular impor-

tância por estarem elas destina-

das a submeter à prova o volu-

moso e delicado dispositivo — de

concepção e realização francesas

que deverá ser instalado nos

submarinos nucleares daquela

Marinha. Atribui-se especial in-

terêsse à experiência de um dis-

positivo de imersão estabilizada

à cota desejada, e às provas de

resistência e elasticidade dos

aços especiais empregados na

construção do navio.

Breguet 1150 
"Atlantic".

Espera-se 
para breve a entra-

da em serviço do Breguet 1150
"Atlantic" 

cujas provas já têm

sido efetuadas. Trata-se de apa-

relho especialmente concebido

para a luta ASM e reconheci-

mento em mar alto. Possui dois

turbo- propulsores Rolls-Royce

Tyne 20 de 6 000 HP, que lhe

imprimem a velocidade máxima

de 610 km/h, com autonomia de

188 horas, à velocidade de 320

km/h e raio de ação de 8 000

km. Está armado com bombas,

bombas-torpedo, foguetes, torpe-

dos de cabeça buscadora e mis-

seis ar-superfície com ojiva nu-

clear de alto poder.

A Aeronáutica Naval da Fran-

ça encomendou 40 dêstes apare-

lhos, que também têm tido acei-

tação pelos outros países da

NATO.

Base de submarinos nuelea-

res. — A França escolheu para

instalar a sua base de submari-

nos a propulsão atômica a pe-

quena ilha de Longue, frente à

península de Crozon, na enseada

de Brest. A futura base possuirá

tôda a infraestrutura logística

necessária para dar perfeito

apoio e segurança às unidades

submarinas atômicas. A pequena

ilha escolhida, de escassa popu-

lação e próxima a importantes

elementos de defesa costeira,

reúne tôdas as condições neces-

sárias para a construção da base

já programada.
O batiscafo Archimède. —

Em julho último partiu de Tou-

lon o batiscafo Archimède para

a realização de experiências na

fossa do Matapan (4 200 me-

tros) que se prolongarão por
mais de três meses. Acompa-

nha-o O navio de apoio Mareei

Le Bihan.

GRÃ-BRETANHA

O Eagle. — O porta-aviões
Eagle suspendeu de Portsmouth

em 25 de agosto com destino ao

Extremo Oriente. Depois de bre-

ve escala em Gibraltar e de

exercícios no Mediterrâneo du-

rante o mês de setembro, chegou

a Cingapura em novembro últi-

mo. Com o emprêgo desta uni-

dade em missão nos mares do



,1

188 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

Oriente, pode-se dizer que a

Grã-Bretanha deixará de contar

com porta-aviões, a ocidente de

Suez, pois o Victorious, de re-

gresso do Oriente, entrará em

grande e demorada reforma, e o

Centaur vai ser desarmado, pos-

sivelmente para ser transforma-

do em porta-helicópteros de as-

salto, como seus irmãos o Albion

e o Bulwark.

Demolição. — A revista
"Shipbuilding 

and Shipping"

anuncia que o porta-aviões leve

Magnificent, da classe Majestic,

tem sido rebocado até a Faslane,

no Clyde, ali chegando em 12 de

julho, para ser demolido. É pro-
vável a existência de uma con-

fusão de nomes, pois, segundo o

que lembra a 
"Jane's", 

o Magni-

ficent já fôra demolido em 1963.

Fôra construído em Belfast, on-

de foi lançado em 1944 e termi-

nado dois anos mais tarde,

quando foi emprestado à Mari-

nha canadense.

Talvez se trate de uma outra

unidade semelhante — o porta-
-aviões leve Leviathan — 

que
nunca chegou a ser terminado.

Grande revisão no 
"Dread-

nought". — O submarino nuclear

de ataque Dreadnought, primei-

ro desta propulsão, construído

na Inglaterra, depois de mais de

80 000 milhas de navegação, du-

rante as quais foi submetido a

provas rigorosas, especialmente

quanto às suas condições opera-

tivas em submersão, foi objeto de

minuciosa inspeção geral, espe-

cialmente quanto ao grau de

conservação dos materiais em-

pregados na construção. Têm si-

do observadas fissuras no casco

resistente e, em conseqüência,

o navio foi completamente

desmontado para ser totalmente

reparado, em trabalho cuja na-

tureza se conserva em segrêdo,

mas que poderá prolongar-se por
todo um ano. Afirma-se que cer-

tas porções do casco serão cor-

tadas e substituídas e que as

soldagens, tôdas, precisam de

cuidadosa revisão.

As observações que se estão fa-

zendo no Dreadnought haverão

de ser tomadas em conta numa

nova minuciosa inspeção das

soldas dos 4 submarinos lança-

dores de Polaris da série Reso-

lution e nos submarinos nuclea-

res de ataque: Valiant — a

ponto de ser entregue ao serviço

— e Warspite, lançado em fim

de setembro último.

Um quarto submarino de ata-

que deverá ter sua quilha batida

logo que entrar em vigor o nôvo

orçamento. O Ministro da Defe-

sa para a Royal Navy anuncia

que a nova unidade levará o no-

me de Churchill.

— Submarinos nucleares de

ataque. — O Warspite foi lança-

do ao mar em 25 de setembro,

nos estaleiros da Vickers, em

Barrow-in-Furness. A sua cons-

trução foi iniciada em 10 de de-

zembro de 1963. É a terceira

unidade submarina a propulsão
nuclear construída na Inglater-

ra e a segunda de concepção e

execução exclusivamente britâni-

cas, pois a primeira, o Dread-

nought, contou com colaboração

norte-americana. O Warspite,

gêmeo do HMS Warrior, cons-

truído no mesmo estaleiro, tem

as seguintes características: des-
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locamento, 4 500 t; dimensões,

86,60 x 10,10 x 8,20 metros; pro-

pulsão, turbina alimentada por

reator nuclear a água pressuri-

zada pôsto a ponto pelo 
"Admi-

ralty Reactor Test Etablish-

ment", o mesmo que os a serem

instalados nos submarinos lan-

çadores de Polaris, Resolution,

Renow, e Revenge. Armamento:

6 tubos lança-torpedos do tipo

aperfeiçoado. Tripulação: 90 ho-

mens, dos quais 11 oficiais.

Abalroamento. — "La 
Re-

vue Maritime", da França, infor-

ma que, em 13 de julho último,

uma colisão produziu-se, duran-

te exercícios no Canal da Man-

cha, entre o submarino HMS

Tiptos, de propulsão convencio-

nal, e a fragata HMS Varmouth.

Só houve a lamentar prejuízos

materiais.

Experiências de salvamento.

— Ültimamente realizaram-se

experiências que bem demons-

tram o excelente preparo técnico

e físico dos mergulhadores da

Royal Navy. Uma equipe dêstes

homens, a bordo do navio do sal-

vamento Reclaim, em águas ao

largo de Toulon, realizaram a

tarefa de montar, num fundo de

180 metros, uma oficina subma-

rina. A turma era integrada por

oito homens, sob o comando de

um tenente. Fizeram êles 18

descidas, permanecendo 
submer-

sos por tempos variáveis que

chegaram a prolongar-se 
duran-

te uma hora. Nessa 
^ 

oficina,

completamente aberta às águas,

efetuaram diversos trabalhos,

impressionando fitas cinemato-

gráficas, serrando metais e pra-

ticando observações científicas,

movimentando-se como o fariam

sôbre a superfície da Terra.

Os realizadores da experiência

desceram ao fundo do mar numa

câmara de compressão. Depois,

revestidos do equipamento dos

mergulhadores da Marinha Real,

saíram da câmara e fizeram seu

trabalho, suportando pressões de

20 kg/cm, e respirando uma mis-

tura de partes iguais de hélio e

oxigênio à mesma pressão.

HOLANDA

— O orçamento para 1966, no

valor total de florins 

2 725 370 000, dedica à Marinha

verbas que importam em

578 524 700 florins (21%). Des-

tinam-se a prosseguir na cons-

trução de fragatas ASM da cias-

se Van Speijk e dos submarinos

Potvis e Tonijm. O ministro da

Defesa, senhor Jong, declarou

que os Países Baixos não têm

renunciado a possuir submarinos

de ataque a propulsão atômica.

A imprensa, porém, não parece

mostrar-se satisfeita com o frio

acolhimento com que julgam ter

os Estados Unidos acolhido essa

aspiração.

Também anunciou o Sr. Jong

que, brevemente, será resolvido

o tipo/de helicóptero ASM pára

embarque has fragatas da classe

Van Speijk, que têm nessa aero-

nave, leve, pilotada, portadora

de torpedos, associada aos sona-

res de bordo, a sua maior arma

anti-submarino.

Para 1966 anuncia-se uma no -

va classe de fragatas, com siste-

ma antiaéreo 
"Sea 

Dard" e, pro-
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vàvelmente, armadas, para a lu-

ta ASM, com o sistema 
"Ikara"

da Austrália.

ÍNDIA

Notícias que teriam sua ori-

gem no próprio Ministério da

Defesa, falam em negociações

com a URSS para aquisição de

alguns submarinos russos. Su-

põe-se que se trate de unidades

do tipo 
"W" 

a propulsão conven-

cional e de deslocamento, em

superfície, de 1 000 toneladas.

ISRAEL

Dakar será o nôvo nome do

submarino britânico da classe
"T", 

Totem, cedido a Israel pela

Grã-Bretanha, em cujos esta-

leiros está sendo modernizado.

ITÁLIA

De informações aparecidas

na 
"Rivista 

Marittima", relativas

ao cruzador lança-mísseis Vitto-

rio Veneto, em construção nos
"Cantieri 

Riunitte de Castella-

mare di Stabia", de 8 850 1 e

174,50 m x 19,40 m x 5,25 m, a

nova unidade, além de impor-

tante armamento de engenhos
"Terrier" 

e de torpedos, vai em-

barcar 9 helicópteros de tipo
"Augusta 

Bell" 204-B, podendo,

assim, formar 4 equipes de 2

helicópteros cada uma — um,

portador de sonar e, o outro, ar-

mado com 2 torpedos M-44, fi-

cando um aparelho de reserva.

Os nove helicópteros poderão ser

substituídos por seis mais pesa-

dos. Parece evidente que o cru-

zador terá um hangar na estru-

tura, a ré, que ficará ligado por
um elevador à plataforma de

decolagem, situada sôbre o han-

gar, ao nível da praia de ré.

Em breve iniciar-se-ão os tra-

balhos de mais um cruzador se-

melhante: o Itália.

NORUEGA

Em 30 de julho foi lançado

ao mar o 9.° dos submarinos

construídos na Alemanha para a

Noruega: é o Utvaer. A 15 de se-

tembro entrou em armamento o

seu irmão gêmeo de nome

Utstein.

U.R.S.S.

De "La 
Revue Maritime"

traduzimos os seguintes comen-

tários às solenidades do Dia da

Marinha nos portos soviéticos,

nos quais fazem-se cálculos acêr-

ca da potência dos elementos de

que dispõe a fôrça submarina

russa.

"As 
diversas cerimônias que

tiveram lugar nos portos e bases

da esquadra revestiram-se de ca-

ráter excepcional, pois foram

prestigiadas pelo comparecimen-

to dos mais altos dirigentes do

partido. Em Baltisk foi o Sr.

Kosiguin quem presidiu a ceri-

mônia; o Sr. Podgorny, em Se-

bastopol e o Sr. Chalepin em

Severomorsk. Nos respectivos

discursos, estas personalidades
exaltaram o poderio dos subma-

rinos soviéticos lançadores da

mísseis. No Ocidente estima-se

êsse potencial em 84 submari-

nos; dos quais pouco mais de 50
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equipados com projéteis balísti-
cos e os restantes com engenhos
aerodinâmicos. 25, pelo menos,
estão dotados de propulsão nu-
clear. O número de engenhos
que eles podem pôr em ação cal-
cula-se em:

140 mísseis balísticos
170 teleguiados.

Os mísseis balísticos possuem
alcances das ordens de 1 000 a
2 000 quilômetros. São lançados
por submarinos em superfície
(classes "Z" e "G") ou em imer-
são (classe "H" de propulsão
nuclear). Estão providos de ca-
beca nuclear.

Quanto aos engenhos aerodi-
nâmicos de tipo supersônico,
acham-se instalados a bordo de
submarinos "W" transformados,
e em unidades das classes "J" e"E"; esta última atômica. O lan-
çamento se realiza em superfície
e o alcance atinge várias cente-
nas de quilômetros. Fazem a úl-
tima parte de seu percurso a
baixa altura, sendo dificilmente
interceptáveis, e representam, as-
sim, uma grave ameaça que pre-
ocupa a todas as Marinhas.

O interesse que as mais altas
esferas da União Soviética dedi-
cam à Marinha evidencia-se pela
recente elevação ao posto de Al-
mirante de Esquadra do Almi-
rante Kasatonof que ocupa o
cargo de primeiro suplente do
C.E.C. da Marinha, almirante
Gorchkof. O almirante Kasato-
nof, com 55 anos de idade, co-
mandou, de 1956 a 1962, a Es-
quadra do Mar Negro e, depois,
a do Ártico — a mais importan-
te da URSS — de 1962 a 1964,
época na qual foi designado pa-
ra exercer as funções de adjunto
e primeiro suplente do C.E.C. da
Marinha, no lugar do almirante
Fokin que falecera. Kasatonof é,
sem dúvida, uma das figuras
mais brilhantes da Marinha so-
viética. O seu cargo eqüivale ao
nosso de Chefe do Estado-Maior
da Marinha. As funções do seu
superior hierárquico, almirante
Gorchkof, aproximam-se mais
das de Secretário de Estado."

P. de M.
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SATÉLITE PREVÊ O TEMPO COM EXATIDÃO

Um homem, sentado diante de

um painel com botões e mostra-

dores faz aparecer na tela a

imagem de qualquer parte do

nosso velho planêta. As imagens

mostram com bastante nitidez

os acidentes do terreno e as for-

mações de nuvens que cobrem a

região.

Sonho de um meteorologista?

Não: realidade. Tudo isto exis-

te e funciona.

A história dos satélites meteo-

Tológicos começa em janeiro de

1959, quando cientistas america-

nos colocaram em órbita o pe-

queno 
"Vanguard-2", 

de dez qui-

los apenas.

Êste satélite fôra cedido pelos

dirigentes do Projeto Vanguard

ao Bureau de Meteorologia dos

Estados Unidos (Weather Bu-

reau), que o fizera equipar com

duas pequenas câmaras de TV,

do tipo infravermelho, numa

tentativa para verificar se um

satélite em órbita poderia ajudar

na observação de formações

nebulosas.

As câmaras funcionaram me-

lhor que o esperado e provaram,

de modo inequívoco, a utilidade

dêste tipo de satélites artificiais.

TIROS QUE FOTOGRAFAM

Assim nasceu o programa 
"Ti-

ros", de Television and Infra Red

Observation Satellite (Satélite
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de Observação por Televisão e

Infravermelho).

Os satélites 
"Tiros" 

são cons-

truidos segundo um tipo stan-

dard: foram de cilindro facetado,

com um metro de diâmetro por
meio metro de altura; faces la-

terais e tampa superior recober-

tas por nove mil células solares;

cinco antenas metálicas para os

aparelhos de rádio.

As baterias solares fornecem a

energia elétrica para os instru-

mentos de bordo e para acumu-

ladores elétricos do tipo químico,
destinados a funcionar quando o

satélite mergulha na sombra da

Terra é não recebe a energia

do Sol.

A instrumentação inclui trans-

missores e receptores de rádio,

duas maravilhosas câmaras de

TV, tipo videcon, e dois gravado-
res de fita que guardam as ima-

gens obtidas até que elas sejam

solicitadas pela estação em Ter-

ra. Dêste modo, o satélite tem

sempre um bom estoque de fotos

à espera dos pedidos.

A história dos 
"Tiros" 

é uma

longa lista de êxitos. Até hoje,

foram lançados 9 dêstes satéli-

tes — todos com êxito — 
que

enviaram perto de meio milhão

de imagens, que possibilitaram
localizar 1 000 grandes furacões

e ciclones, muito antes dêles

terem sido detectados pelos meios

normais de alerta meteoroló-

gica.

Se não contarmos as inúmeras

vidas poupadas, podemos, ainda

assim, dizer que a economia con-

seguida graças a êstes alarmas

prévios é avaliada na casa dos

bilhões de dólares...

NIMBUS É O IRMÃO MAIOR

Os satélites do tipo 
"Tiros",

não obstante a sua maravilhosa

atuação, ainda têm inconvenien-

tes que reduzem a sua eficiência

global.

O primeiro problema advém

do fato de que sua órbita, pouco
inclinada, permite sobrevoar ape-

nas uma faixa reduzida do globo

terrestre — aquela situada en-

tre os trópicos de Câncer e de

Capricórnio — reduzindo, assim,

a área que pode ser observada.

A segunda dificuldade reside

no sistema de estabilização do

satélite. De fato, para que êste

não girasse loucamente ao lon-

go de sua órbita, os cientistas

americanos adaptaram a bordo

um engenhoso sistema estabili-

zatório. Trata-se de uma bobina

eletromagnética 
que mantém o

satélite orientado em relação ao

campo de atração da Terra. Isto

garante que as câmaras estejam

sempre dirigidas para baixo. A

Terra, porém, não está sempre

sob o satélite, devido à confor-

mação, tôda particular, do cam-

po magnético planetário.

Em resumo, as câmaras dos
"Tiros" 

registram apenas 25%

da área total sobrevoada.

Para suprir esta deficiência foi

criado um nôvo tipo de satélite:

o Nimbus. Enquanto cada Tiros

pesa 150 kg, o pêso dos Nimbus

é da ordem de uma tonelada.

Contra as duas câmaras dos

Tiros, os Nimbus possuem qua-
tro, sendo duas de modêlo me-
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lhorado das videcon e duas do
tipo infravermelho, capacitando
o satélite a ver as formações de
nuvens durante a noite, tão bem
como de dia. Além disso, o Nim-
bus é colocado numa órbita po-
lar, circundando todo o globo,
devido à rotação da Terra. O sis-
tema de orientação magnética
foi, finalmente, substituído por
outro de orientação por peque-
nos foguetes, que garante a
pontaria das câmaras para a
Terra durante todo o tempo.

Comparando, diríamos que o
Nimbus é o irmão mais velho do
Tiros.

COLABORAÇÃO
INTERNACIONAL

Todo este esforço, porém, fica-
ria limitado aos americanos não
fosse uma série de acordos pelos
quais outras nações podem cons-
truir estações de recepção e uti-
lizar as fotos dos satélites. Há
algumas delas na Europa e
constrói-se atualmente no Brasil
a primeira sul-americana.

A estação brasileira, que está
sendo montada em São José dos
Campos, São Paulo, terá grande
importância em nosso País, tão
mal provido de meios de obser-
vação meteorológica.

A Meteorologia é uma ciência
exata, à medida que se disponha
de suficientes informações co-
brindo toda a área observada. Só
assim serão possíveis previsões
corretas do tempo. No Brasil
existem vastas áreas onde não
há uma estação meteorológica

sequer, e, assim, nossos técnicos
têm feito milagres para recons-
truir mapas meteorológicos prà-
ticamente às cegas. O funciona-
mento da estação de São Paulo
mudará totalmente a figura do
problema.

RUSSOS TAMBÉM
OBSERVAM FURACÕES

Embora a liderança americana
no campo dos satélites meteoro-
lógicos seja incontestável, os ci-
entistas soviéticos têm realizado
experiências interessantes. Re-
centemente, a Hungria publicou
um selo comemorativo cujo tema
é precisamente o progresso da
meteorologia. No selo em quês-
tão aparece, ao lado de um saté-
lite americano Tiros, um satélite
soviético destinado a observação
de nuvens e tempestades.

Fotografias de um dos enge-
nhos da série Cosmos, efetiva-
mente colocados em órbita em
1964, vieram confirmar as sus-
peitas de que também a Rússia
se interessa pelas vantagens que
oferece uma estação orbital de
observação meteorológica.

Por enquanto, ainda não foi
firmado ou proposto qualquer
acordo visando a colaboração
russo-americana neste campo.

OS METEOROLOGISTAS
ORBITAIS

A relação seguinte reúne os
satélites meteorológicos já lan-
çados e especifica a sua atuação.
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Desig- País Incli- Tempo de NP de
nação lanç. Data de lanç. nação funciona- fotos

orbital mento enviadas

Tiros EUA 1 abril 60 48° 2 1/2 meses 22 952
Tiros EUA 23 novembro 48° 10 meses 36 000
Tiros EUA 12 julho 61 48° 4 1/2 meses 35 033
Tiros EUA 8 fevereiro 62 48° 4 1/2 meses 32 593
Tiros EUA 19 junho 62 58° 10 1/2 meses 58 226
Tiros EUA 18 setembro 62 58° 13 meses 66 672
Tiros EUA 19 junho 63 58° ainda funciona + de

10 000
Tiros 8 EUA 21 dezembro 63 58° ainda funciona + de

70 000
Cosmos? URSS 65° ?
Nimbus 1 EUA 28 outubro 64 82° 26 dias 27 000

Tiros 9 EUA 22 janeiro 65 58° ainda funciona + de
10 000

Jornal do Brasil — Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1965.

TAMBÉM PARA NAVIO EXPORTAR É SOLUÇÃO

As dificuldades com que se de-
fronta a nossa indústria de cons-
trução naval, em virtude do di-
minuto número de encomendas
que lhe são dirigidas, voltam a
chamar a atenção da opinião pú-
blica, tendo em vista as notícias
de que, há, até, estaleiros que,
para não cerrar suas portas, te-
rão de receber, de imediato, apre-
ciável ajuda financeira, sob a
forma de empréstimo, do Govêr-
no. A êsse respeito, Visão ouviu
o Comandante Saldanha da Ga-
ma Frota, até recentemente pre-
sidente da Comissão de Marinha
Mercante, órgão ao qual incum-
be promover encomendas de
embarcações a nossos estaleiros,

com a utilização dos recursos do
Fundo de Marinha Mercante.

O PROBLEMA

— Sôbre as raízes das atuais
dificuldades dos nosso estaleiros,
o Comandante Frota afirmou:

"O problema pode ser exposto
com simplicidade: temos uma
indústria de construção naval
bastante nova, com a idade de
cinco anos, um tanto ambiciosa,
porque foi planejada para uma
produção de 160 mii toneladas
por ano, que hoje emprega perto
de 5 miroperários especializados,
que já desenvolvem mais de 50
indústrias à sua sombra, e que,
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portanto, 
não pode parar mais.

A única dificuldade de nossa

construção naval está em que ela

é uma indústria que precisa de

muitos capitais e isto é material

escasso no País; requer técnica

apurada, representada por enge-

nheiros navais, operários super-

especializados e indústrias capa-

zes de oferecer produtos 
com al-

tas qualificações; 
coisa que só

agora se está formando, à custa

da demanda.
"Compete à Comissão de Mari-

nha Mercante manter os estalei-

ros em funcionamento e esta é

a única 
"política" existente. Pa-

ra isso contamos com o Fundo

de Marinha Mercante que, como

exemplo, se comporá êste ano de

uma receita própria de aproxi-

madamente 35 bilhões de cruzei-

ros e mais 27 bilhões de auxílio

orçamentário. Os estaleiros, por

si, não tem recursos para finan-

ciar coisa alguma. Por outro la-

do, não há, entre nós, banco ou

outras organizações financeiras

dispostas a investir com êsse fim.

"O 
Govêrno estabelece uma

programação 
anual de encomen-

das de navios para as emprêsas

do setor público 
— a constituir-

se numa demanda mínima inter-

na — e deixa com o setor priva-

do os demais pedidos que possam

ocupar o restante da capacidade

instalada dos nossos estaleiros.

"No 
comêço de 1964, foram

feitos contratos para a reposição

de navios no setor público, de

97.030 toneladas, para o longo

curso, e de 27 mil, para a cabo-

tagem, ocupando os estaleiros

por três anos. Eventualmente,

uma ou outra unidade foi retira-

da para a venda ao estrangeiro,

pela conveniência da exportação.

Quanto ao restante das disponi-

bilidades, a Comissão de Mari-

nha Mercante funciona como um

banco: empresta dinheiro do

Fundo para a construção de na-

vios para o setor privado.
"Os 

estaleiros estariam hoje

trabalhando à plena capacidade,

se não fôsse a demora em obter

a aprovação de novos projetos,

por um fato nôvo que ocorreu em

fins do ano passado.
"Êsse 

fato nôvo foi a criação

do Conselho Nacional de Trans-

porte. Agora todo e qualquer in-

vestimento em transportes tem

que ser aprovado pelo Conselho.

Por isso, quando à testa da CMM,

tivemos de aguardar, desde mea-

dos do ano passado, que o Con-

selho Nacional de Transportes se

organizasse e achasse tempo pa-
ra considerar o nosso orçamento

e, em seguida, os projetos indi-

viduais. Só pouco tempo antes

de deixarmos aquêle pôsto é que
recebemos a luz verde, e inicia-

mos imediatamente a feitura de

novos contratos.

"Apesar 
de tudo, devemos afir-

mar que a nossa indústria está

hoje definitivamente consolida-

da. Mais do que isso: ela atin-

giu, neste curto prazo, os padrões
internacionais de qualidade. E

ela pode desenvolver-se muito,

adicionando um produto de

grande importância — o navio

— à nossa pauta de produtos de

exportação.

EXPORTAÇÃO

— "De 
fato, o já mencionado
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limite de 160 mil toneladas, cal-

culado como o justo para a re-

posição e renovação de nossa fro-

ta, é grandemente elástico. Não

faltando terreno, como não nos

falta, o aumento de produção se

obtém estendendo as carreiras,

tomando mais operários, dobran-

do os turnos de trabalho, etc.

Não seria otimismo dizer-se que

os nossos estaleiros podem hoje

Assumir uma responsabilidade

da casa de 400 mil toneladas.

Não sendo o Fundo de Marinha

Mercante suficiente para finan-

ciar mais do que 120 ou 140 mil

toneladas, temos aí uma faixa

de cêrca de 300 mil toneladas

que podemos usar para a expor-

tação, desde que sejam obtidos a

forma de pagamento ou os finan-

ciamentos adequados.

Sôbre se o custo da produção

de nossos navios, não seria exa-

geradamente elevado, tornando-

se caros para os armadores bra-

sileiros e dificultando a nossa

participação no mercado inter-

nacional, afirmou:

"Não 
consideramos exagerado

o custo da produção de navios,

ou, pelo menos, êle comporta

comparação, por exemplo, com o

custo da fabricação de automó-

veis. Como neste caso, as taxas

e os impostos federais e estaduais

são responsáveis em muitos casos

por uma aparente elevação do

custo.

"A 
mão-de-obra e a construção

do casco já se pode dizer que es-

tão no nível internacional. Cus-

ta caro o aço, que estamos come-

çando a produzir 
— cêrca de

50% mais do que o estrangeiro,

pôsto aqui. Custam caro os mo-

tores. Nem todos sabem que nós

já estamos fabricando no Brasil

os três mais reputados motores

marítimos do mundo: Sulzer

(Ishikawajima), M.A.N. (Mecâ-

nica Pesada) e Bermeister Wain

(Villares). Mas essas fábricas

estão tôdas ainda dando cumpri-

mento às primeiras encomendas

e daí custarem êsses motores

100% mais do que os importa-

dos. Material elétrico e outros

equipamentos nacionais custam

igualmente bem mais caro do

que os estrangeiros.

Uma coisa pela outra, o 
"prê-

mio à construção" (diferença do

custo brasileiro para o do mer-

cado internacional, que deve ser

absorvido pelo Fundo de Mari-

nha Mercante) é hoje da ordem

de 10% a 25%,dependendo do

tipo de navio. O 
"prêmio", 

po-

rém, só interessa à exportação.

Dos armadores brasileiros se exi-

ge que paguem o preço total do

navio em cruzeiros, a fim de que

eles procurem obter o melhor

preço, forçando a concorrência

entre os estaleiros. Em compen-

sação, são-lhes oferecidas condi-

ções especiais: 5% de entrada e

o saldo em 15 anos, a juros de

10% capital fixo, depois da en-

trega do navio.

"Para 
a exportação, é claro

que nós temos que competir com

os preços internacionais e aí não

há como fugir do 
"prêmio".

Muito se tem discutido essa

questão. Há quem não acredite

em exportação. Há quem pense

que o pagamento do 
"prêmio" 

é

um 
"auxílio" 

ao estrangeiro, ou

um dreno na economia brasilei-
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ra. Ouve-se tôda sorte de opi-

niões.

"Felizmente, 
pelo monos en-

quanto estávamos na CMM, o

apoio do Ministério do Planeja-

mento e da CACEX foi irrestri-

to. Trata-se de oásis revigoran-

tes, essas entidades, no deserto

de indiferença e má-vontade que

é a máquina do serviço público.

Pouco antes de deixarmos a CMM

também obtivemos o apoio do

Conselho Nacional de Transpor-

tes, quando 
aprovamos a venda

de um navio para a Volkswagen,

de grande tonelagem, para trans-

portar automóveis entre a Euro-

pa e a América. Imagine-se a

propaganda que 
isto significa

para nossa indústria!

"Na 
verdade, deixando de lado

os aspectos políticos 
e diplomá-

ticos da exportação de navios,

que são evidentes por si mesmos,

basta pensar 
nos aspectos eco-

nômicos — no nosso 
_ progresso

industrial, na produção 
de divi-

sas — 
para se compreender o al-

cance do prêmio": 
nada mais é

do que uma reinversão em taxas,

impostos e outras despesas inter-

nas. Um navio como o que cita-

mos eqüivale à exportação de

mais de mil automóveis, à de,

pelo menos, 1,5 milhão de ho-

mens-hora de trabalho nos esta-

leiros e em cêrca de 50 indústrias

subsidiárias".

PERSPECTIVAS

 Frisou o Comandante Fro-

ta que o Govêrno não tem podi-

do lançar-se numa política 
"a-

gressiva" de atração do interêsse

de armadores estrangeiros pela

aquisição de navios nacionais,

pelas dificuldades apontadas de

capacidade e de financiamento.

"Mas 
não nos espanta", acres-

centou. 
"Tanto 

assim que os es-

taleiros estão autorizados a fazer

a sua propaganda e para isso

fundaram a ESABRÁS — Esta-

leiros Associados do Brasil para

se apresentarem e efetuarem

ofertas em conjunto ao estran-

geiro".

A propósito, tendo em vista o

fato de o Uruguai ter desprezado

a proposta do pool brasileiro em

recente concorrência internacio-

nal, (apesar de suas excelentes

condições) e ter preferido a in-

glêsa (mais cara que a nossa em

cêrca de 11 milhões de dólares),

comentou: .

"A 
recusa de nossa proposta

pelo Uruguai deveu-se unicamen-

te ao fato de que os inglêses dis-

pensaram o aval do banco do

Uruguai, enquanto nós não pu-
demos fazê-lo. Contentaram-se

os inglêses com a hipoteca dos

navios, o que não é da prática
internacional. Dêsse modo, no

dia em que os uruguaios não qui-

serem ou não puderem conti-

nuar o pagamento, é só deixar

os navios nas mãos dos inglêses,

sem nenhuma outra responsabi-

lidade.

"Evidentemente, 
nós somos um

país sem tradição em um merca-

do — o de navios — onde só a

tradição conta e de que são do-

nos meia dúzia de países. Quan-

do montamos a nossa indústria,

estávamos longe de pensar que
iríamos tão cedo ver-nos a bra-



200 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

ços com a exportação. Daí várias
dificuldades a serem ainda supe-
radas."É sabido que a primeira ven-
da foi de quatro navios para o
México, em 1964. Pois, fique-se
sabendo, o presidente da emprê-
sa que os adquiriu declarou, no
ato do recebimento, que não o
fazia pela simpatia entre Brasil
e México, mas pelo relatório da
firma norueguesa que os exami-
nou e que os achou superiores a
quase todos os construídos na
Europa. Quando deixamos a CMM
estavam em curso negociações
de mais oito, o que demonstra
que os navios aprovaram. Tam-
bém fechamos o contrato para
construção de um dique flutu-
ante a ninguém menos do que à

Inglaterra, cuja construção na-
vai própria é de notória eficiên-
cia e boa qualidade.

De qualquer forma, pessoal-mente, acreditamos, sobretudo,
na possibilidade da exportação
de navios para a América Latina,
e na CMM encetamos esforços
nesse sentido. É um mercado no
momento de mais de 1 milhão de
toneladas, a que devemos ter di-
reito prioritário. A cooperação
que nesse sentido nos vinha pres-tando o Itamarati era inestimá-
vel. Foi-nos muito grato verifi-
car a objetividade com que tra-
balha hoje aquele nosso setor do
serviço público".

(Visão — S. Paulo, 25 de ju-lho de 1965)

A MAIS TERRÍVEL DE TODAS

Recentemente, o jornalista bri-
tânico Andrew Wilson, de The
Observer, de Londres, passou 30
dias nos Estados Unidos visitan-
do os principais centros da fôr-
ça estratégica de dissuasão e os
sistemas de alerta e segurança
das Forças Armadas dos EUA.
Posteriormente, publicou uma
série de artigos, dos quais repro-
duzimos os trechos principais.

Equipes subterrâneas

Todos os dias, pela manhã, 600
oficiais da Força Aérea dos Es-
tados Unidos entram em seus
carros e partem para o trabalho
nas regiões desérticas dos Esta-
dos do Oeste. São os "oficiais do

dia", de um total de 3 mil, res-
ponsáveis pelos foguetes inter-
continentais da força de dissua-
são americana. Cada um desses
engenhos pode matar de um a
dez milhões de pessoas.

O Serviço de Relações Públicas
da USAF diz que esses homens
representam "a nova geração da
idade aeroespacial". Os silos sub-
terrâneos de lançamento estão
espalhados, em sua maior parte,
pelos Estados de Montana, Ne-
vada, Colorado, Texas, Califor-
nia e Novo México. Existem tam-
bém bases subterrâneas em tôr-
no de Nova York, cujos objetivos
visam, exclusivamente, a região
nordeste da União Soviética.

Assim que os oficiais chegam
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às bases de mísseis — tôdas elas

cercadas de fio de arame farpa-

do —, descem, imediatamente,

para suas cápsulas ou salas de

lançamento. Os foguetes 
"Atlas"

e 
"Titan", 

os mais poderosos, de

carburante líquido, os mais po-

derosos dos EUA, exigem uma

equipe para cada um dêles. Os

"Minuteman", de carburante só-

lido, menores e mais rápidos,

com cabeça nuclear de 1 mega-

ton (50 vêzes a potência da bom-

ba lançada em Hiroshima), exi-

gem uma equipe para cada dez

foguetes.

A equipe do Minuteman é for-

mada de dois oficiais; um capi-

tão e um tenente, que vivem lado

a lado, durante 24 horas. (Por

passarem 
o dia, todo, sentados

no silo, são conhecidos pelo no-

me de silositters.) Em tôrno do

pescoço, êles levam uma chave

(cada uma diferente da outra),

e sem elas não é possível lançar

o foguete. As equipes entram

em serviço às 10 horas da ma-

nhã e, logo que os companheiros

substituídos partem, 
uma porta,

à prova de explosões, se fecha,

deixando a cápsula pràticamen-

te ao abrigo de tudo — menos de

uma bomba de 50 megatons que

caia exatamente sôbre ela.

A sala é uma pequena peça de

7,5 por 3,5 metros, provida de

refrigeração, sanitário, cozinha

e víveres para diversas semanas.

No centro do compartimento es-

tão duas mesas, uma para cada

oficial. Sôbre elas estão grandes

quadros com 100 lâmpadas ver-

melhas (10 para cada engenho),

que se iluminam para assinalar

qualquer defeito nos circuitos.

Durante as 24 horas que passam

ali, os dois oficiais são responsá-

veis pela coleta de informações

que dizem respeito à segurança

dos 
"Minuteman". 

Em caso de

defeito de um dos mísseis, ou de

qualquer outra coisa estranha,

íima sirene dá o alarma e uma

luz vermelha imediatamente se

acende, indicando o local da

pane. Esta pode ser um defeito

no foguete ou a presença de um

animal que o ôlho eletrônico re-

gistrou na vizinhança da base.

Os foguetes são protegidos por

portas blindadas que pesam
umas 40 toneladas e que só se

abrem segundos antes do lança-

mento. Para armar um foguete

ou um grupo de foguetes 
"Minu-

teman", os dois oficiais devem

introduzir, simultâneamente, su-

as chaves em aberturas situadas

a grande distância uma da ou-

tra. E, para lançar o míssel, a

ligaçao dos motores deve proces-
sar-se, também simultâneamen-

te com dois outros centros de

controle.

Se os centros de controle fo-

rem destruídos, a tripulação po-
de lançar o foguete por meios

automáticos. O foguete pode,
também, ser lançado por um

centro situado em outra base;

mas somente depois de opera-

ções que demandam 30 minutos.

Nas bases subterrâneas america-

nas existem atualmente mil fo-

guetes intercontinentais, prontos

para serem lançados.

Vandenberg

Uma das bases principais é a

de Vandenberg, situada entre
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Los Angeles e San Francisco, na

costa da Califórnia. Vandenberg

é, ao mesmo tempo, uma base de

guerra e de experiência. Ali, se-

manalmente, chegam equipes de

outras bases, para submeterem-

se a 
"provas 

operacionais".

Um engenho é colocado num

silo de ensaio e a tripulação tem

que lançá-lo a um ponto prede-

terminado do Pacífico. Os resul-

tados dêsses testes — 
para os

homens e para os foguetes —

constituem a base da previsão

operacional da Fôrça de Repre-

sália dos EUA.

Quartel-general da l.a Divisão

Estratégica Aeroespacial, a base

de Vandenberg abriga um grupo

misto de 
"Titan 

II" e 
"Minute-

man", também sempre prontos

para o lançamento.

O edifício do QG é uma bela

construção de tijolos, cercada

por vasta área verde. O restau-

rante dos oficiais tem a aparên-

cia de um clube de gente rica. A

revista da base comenta poética-
mente suas atividades: O delga-

do rastro em forma de chicote do
"Minuteman" 

e o rugido de tro-

vão do 
-possante "Atlas" 

são du-

as manifestações de beleza e de

talento que Vandenberg • coloca

sob o azul do céu.

Para fazer parte de uma equi-

pagem de foguete, o oficial pre-

cisa, antes de mais nada, sujei-

tar-se a exame médico, onde —

para surprêsa geral— não existe

exame psicológico. Parte-se do

princípio de que todo oficial

competente pode manejar as ar-

mas nucleares.

Entretanto, o impacto sôbre os

homens, causado pelos longos

períodos passados sob a terra, e

a tremenda responsabilidade do

trabalho, levaram as autoridades

militares a realizar uma pesqui-
sa sôbre os efeitos do silositting.

A USAF conclui que seria neces-

sário limitar o tempo de serviço

nas bases de foguetes para qua-
tro anos, no máximo.

Tornou-se, pois, para a USAF,

uma necessidade convocar siste-

màticamente novos oficiais para
a Fôrça de Dissuasão. Todos os

oficiais selecionados para as

equipes de foguetes, os quais, em

geral, entram na Fôrça Aérea

com o curso secundário, são en-

corajados a realizarem estudos

superiores e, sobretudo, a cursa-

rem o Instituto de Tcnologia da

USAF, que mantém cursos espe-

ciais para oficiais de diversos se-

tores.

Hoje, êsse Instituto já está for-

mando um nôvo tipo de oficial,

que constitui a elite estratégica

dos EUA. Mais conhecido como

Escola do Ar, o prédio do Insti-

tuto foi construído há seis anos

no alto das Montanhas Rochosas

e se parece com um ninho de

águia. Custou, a escola, 20 mi-

lhões de dólares, e ali, depois de

3 anos de estudos, longe dos

aviões, o oficial adquire grandes

conhecimentos de Aeronáutica,

Astronáutica e Mecânica.

Recentemente, falando no

Congresso dos EUA sôbre a fôr-

ça estratégica do país, o Secre-

tário de Defesa, Robert MacNa-

mara, declarou que ela era sufi-

cientemente forte para assegurar

a destruição de um país ou de

todos os países do mundo comu-

nista, principalmente a União
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Soviética e a China. E isto, mes-

mo na hipótese de que a guerra

se inicie nas condições as mais

desfavoráveis.

Profissão: a paz

O quartel-general 
da fôrça de

dissuasão — o Strategic Air Co-

mmand (SAC) 
— está situado

nas imediações de Omaha, capi-

tal de Nebraska. Na porta da en-

trada está o modêlo de um enor-

me foguete 
"Atlas", com a ins-

crição: A paz é nossa profissão.

Aos olhos dos americanos, a ins -

crição é perfeitamente 
válida,

apesar de ser, o SAC, a mais ter-

rível e complexa organização

militar de tôda a História.

Seu arsenal atual é formado

por mil foguetes e mil bombar-

deiros, cada um dêsses engenhos

com uma potência 
de destruição

superior a tôdas as bombas lan-

çadas durante a II Guerra Mun-

dial. O grupo de bombardeiros é

formado pelos 
"Hustler B-58"

supersônicos, pelos 
"B-52" e 

"B-

47", subsônicos e de longo raio

de ação. Êstes aparelhos podem

carregar até 50 megatons em

bombas e possuem 
uma variada

gama de aparelhos eletrônicos

destinados a enganar os radares

e os foguetes terra-ar. O 
"B-58"

é o bombardeiro operacional mais

rápido do mundo, e o SAC dispõe

de 100 dêsses aparelhos. A cons-

trução do 
"B-70" 

(três vêzes a

velocidade do som) foi interrom-

pida depois de uma longa luta

entre o General Curtis Le May,

chefe do Estado-Maior da USAF,

e o Secretário de Defesa, Mac-

Namara, que só põe a mão no

fogo pelos foguetes.

A grande preocupação do SAC

é a possibilidade de destruição de

seus bombardeiros no solo. Por

isso mesmo, certo número dêles

está permanentemente em vôo.

Também, um general da Fôrça

Aérea voa, permanentemente, a

bordo de um aparelho especial,

que é um quartel-general do SAC

no ar, e de onde deverão partir
as ordens, em caso de destruição

do QG em Omaha.

Aviões do SAC voam 24 horas

por dia sôbre dois circuitos prin-
•eipais: o norte, que inclui o rea-

bastecimento em vôo, na costa

leste do Alaska; e um circuito

mediterrâneo, cujo reabasteci-

mento aéreo é feito por uma ba-

se na Espanha.

Para muitos, esta fôrça nucle-

ar, permanentemente em vôo,

pronta para atacar a URSS, po-
de provocar a guerra por aciden-

te; mas, para os homens do SAC,

ela representa a quinta-essência
de um sistema 

perfeito, denomi-

nado controle 
positivo.

O controle 
positivo abrange

uma longa faixa aérea em tôrno

da União Soviética. Em caso de

crise aguda, como o de Cuba, o

general comandante do SAC po-
de enviar seus aviões para os cor-

redores aéreos, próximos ao es-

paço aéreo soviético. Ao atingir

a zona de controle positivo, os

aparelhos devem retornar às

suas bases, salvo ordem formal

para ir adiante. Esta ordem se-

rá dada, oralmente, pelo próprio
Presidente dos Estados Unidos.

Os especialistas do SAC afir-

mam ser impossível qualquer en-

gano no código de ataque, pois a

ordem presidencial só é dada em
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caso de absoluta evidência de
guerra; sendo, ainda, autentica-
da por oficiais de diferentes es-
calões e por um dos membros da
equipagem dos bombardeiros.

A Força de Dissuasão dos Es-
tados Unidos, além dos mil fo-
guetes e mil bombardeiros do
SAC, é composta por dezenas de
submarinos atômicos providos de
foguetes "Polaris", por porta-
aviões dotados de força nuclear
e por 50 mil armas nucleares tá-
ticas. ,

Os líderes americanos têm
consciência dessa tremenda fôr-
ça e dos riscos que ela represen-
ta para a civilização. O falecido
Presidente John Kennedy deno-
minou-a espada de Dâmocles
nuclear.

Alerta

Todo aparelho comercial ou
particular, que parta de qualquer
lugar com destino aos Estados
Unidos, deve fornecer o plano de
vôo à Administração Federal da
Aviação, a qual o transmite à
USAF. Se o avião penetra no es-
paço aéreo americano antes ov
depois do tempo previsto ou fo-
ra da rota estabelecida, passa a
ser considerado, pelos radares da
defesa americana, como um pro-
vável inimigo.

Se o contato com rádio não fôr
possível, minutos depois, o apa-
relho é identificado por caças su-
persônicos. Este sistema de aler-
ta para todo avião que se dirige
aos EUA vem funcionando há 15
anos. Os radares americanos,

formando uma rede que vai do
Pacífico à Groenlândia, vigiam
20 mil vôos por dia. Sobre esse
total, há, diariamente, cerca de
10 casos duvidosos. Como cada
um deles pode ser um inimigo,
todos os dias caças supersônicas
armados com foguetes estão cru-
zando o espaço aéreo americano,
prontos para a luta.

O centro nervoso da rede de
radares americana está situado
numa fortaleza de concreto ar-
mado, em Colorado Springs, per-
to de Denver. É lá que se encon-
tra o North American Air De-
fense Command (NoRAD). Seu
interior mais parece um mundo
de ficção científica. Gigantescas
telas Iconorama (processo de te-
levisão com grandes telas pano-râmicas) projetam informações
fornecidas por um sistema ele-
trônico. Numa das telas se pro-
jeta um mapa da Europa e da
Ásia e, em outra, um mapa dos
Estados Unidos.

Ali, num dia de rotina, é possí-
vel observar a lenta evolução da.
guerra fria: um grupo de bom-
bardeiros americanos patrulhan-
do os céus do Alaska; um sub-
marino soviético navegando ao
largo da costa americana do
Pacífico; um "TU-114" da Aero-
flot voando para Havana. Em
caso de guerra nuclear, as telas
Iconorama receberão as mensa-
gens do Sistema de Alerta Avan-
çado Contra os Foguetes Balís-
ticos, (Ballistic Missile Early
Waming System — BMEWS).
Uma tela mostrará cada lança-
mento de foguete soviético e,
uma outra, os pontos de impac-
to previstos, dentro do território
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americano. Um pêndulo eletrô-

nico, com a inscrição número de

minutos até o primeiro impacto,

vai fazendo a contagem inversa

dos aproximadamente 20 minu-

tos que medeiam entre o lança-

mento de um foguete e o choque

contra o alvo.

Além disso, conta o sistema de

alerta dos Estados Unidos com

satélites que registram 
perma-

nentemente qualquer lançamen-

to de foguete na União Soviética

Visão — São Paulo, 21 de agôs-

to de 1964.

UM PRÍNCIPE DO BRASIL NA MARINHA INGLESA

"Aprender 
cada vez mais, para servir ao Brasil cada vez melhor!",

diz com firmeza, D. Philippe.

Os portões do 
"Nautical Colle-

ge", por onde passaram grandes

figuras da Armada de Sua Ma-

jestade Britânica, abriram-se pa-

ra receber um aspirante que ves-

tia a sóbria farda da Escola Na-

vai do Brasil. Era Dom Philippe

Tasso de Saxe Coburgo e Bra-

gança, trineto do Imperador

Dom Pedro II, primo 
em 5.°

grau da Rainha Elizabeth II:

sua vida está dedicada a seguir

as tradições navais da Família

Imperial do Brasil.

Aluno do primeiro 
ano da Es-

cola Naval, depois de ter concluí-

do o segundo ano do Colégio Na-

vai, em Angra dos Reis, Dom

Philippe recebeu um convite pa-

ra fazer um curso de aperfeiçoa-

mento na Inglaterra. O convite

vinha do Primeiro Lord do Almi-

rantado, Lord Moutbatten of

Burma, tio da Rainha, ex-Vice-

Rei da índia, herói da última

guerra. E, em férias escolares,

Dom Philippe seguia para Lon-

dres e entrou no Colégio Naval

Inglês.

O 
"Nautical 

College" de Pan-

gbourne, dirigido 
pelo Coman-

d ante H. C. Skinner, 
que orien-

tou o jovem aspirante brasileiro
no estudo intensivo de várias
matérias, é uma das instituições

mais tradicionais e afamadas da
Marinha Britânica; 

por êle ten-
do passado, também, o Duque
de Edimburgo.

Grande foi o interêsse dos alu-
nos inglêses 

pelo estágio de um
aspirante brasileiro. Muitos ma-
nifestaram seu interêsse 

por a-

prender o português. Muitos

contavam seu sonho de um dia
a vir ao Brasil.

Nos dias de folga, Dom Philip-

pe foi hóspede de Lord Moun-

tbatten, do Embaixador Assis

Chateaubriand e do Adido Naval

do Brasil, Capitão - de - Mar-e-

Guerra Mário Costa Furtado

Mendonça.

Entre várias outras visitas,

Dom Philippe realizou uma à
Princesa Alice, Duquesa de Teck,

tia do Rei Jorge VI, e outra ao
Duque de Marlborough, no cas-

telo de Blenheim, onde nasceu

Sir Winston Churchill. Visitou
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também, o túmulo do Almirante

Cochrane, Marquês do Mara-

nhão, na Abadia de Westmins-

ter.

Aos 19 anos, Dom Philippe não

está na Marinha como poderia

estar fazendo outra qualquer

carreira. Dentro dêle há uma

fôrça maior que a das escolhas

simples, que é a fôrça da tradi-

ção da Casa Imperial na Mari-

nha Brasileira. Dom Philippe é

bisneto e neto de duas grandes

figuras de nossa Armada, respec-

tivamente, o Duque de Saxe, Al-

mirante Efetivo, e Dom Augusto

de Saxe-Coburgo e Bragança,

chamado 
"O 

Príncipe Marinhei-

ro".

Suas predileções nos cursos

navais são as ciências exatas,

sem que isso queira dizer, po-

rém, que outras matérias não

lhe mereçam o interêsse e a apli-

cação. Fala corretamente, além

do português, o inglês, o alemão,

o francês, o italiano e o espa-

nhol, e dedica-se ao estudo da

história naval brasileira.

O estágio de Dom Philippe no
"Nautical 

College" foi bem a

mostra da mentalidade dos nos-

sos aspirantes, da que êle dá pro-

vas quando diz: 
"Nós, 

do Colégio

Naval, temos o lema: aprender

cada vez mais, para servir ao

Brasil cada vez melhor". É sem

dúvida um belo lema.

(O Cruzeiro — Rio de Janeiro,

3 de maio de 1958)

A DRAGAGEM DA BARRA DE SANTOS

EngP Ismael Coelho de Souza

Diretor Técnico da Companhia

Docas de Santos

Diante da tendência das em-

prêsas de navegação a mandar

construir navios de tonelagem

cada vez maior, principalmente

para transporte de mercadorias

a granel, sólidos e líquidos, es-

tão, os grandes portos de todo o

mundo, enfrentando problemas

difíceis para o aprofundamento,

não só dé seus canais de acesso,

como no interior e junto aos cais.

Já há muitos anos a Compa-

nhia Docas de Santos pediu a

atenção do Govêrno para a ne-

cessidade de ser dragada a barra

da entrada do pôrto, abrindo-se

um canal com a largura inicial

de 100 metros e profundidade de

13 a 14 metros, em águas mini-

mas.

Dizia-se, então, com alguma

razão, que os portos brasileiros

não precisavam ter profundida-

des maiores do que o pôrto de

Buenos Aires, ou melhor, do que ;
oferecia, na época, o Rio da Pra-

ta, que é o canal de acesso àque-

le pôrto.

A base dêsse argumento esta-

va em que sendo os grandes na-

vios de passageiros os que exi-

giam, na época, por seus calados,
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as maiores profundidades e ten-
do eles, como fim de suas rotas,
o porto de Buenos Aires, estava,
assim, fixada a profundidade
máxima a ser mantida pelos
grandes portos brasileiros, onde
esses transatlânticos faziam es-
calas.

O consumo de matérias-pri-
mas, que são, em geral, trans-
portadas a granel, aumentou
consideravelmente em todo o
mundo, principalmente o do
combustíveis como o petróleo e
seus derivados.

Não há muitos anos, conside-
rava-se um navio-tanque de ..
30.000 tons. de "deadweight" co-
mo um grande navio.

Hoje, porém, esta tonelagem
está abaixo da tonelagem média
dos grandes petroleiros que ja
estão atingindo a 130.000 tons.

Estavam em construção, em
31 de dezembro de 1961, 5 desses
monstros, sendo um na Inglater-
ra para 100.000 tons., outro de
igual tonelagem na Noruega, um
de 106.500 tons. nos Estados
Unidos e dois no Japão de 130.000,

Havia em construção, na mes-
ma época, em vários estaleiros do
mundo, 283 navios de tonelagem
superior a 35.000 tons., sendo
que nesse total são em maior nú-
mero os de tonelagem entre 40
e 45.000 tons.

Alguns desses navios estão exi-
gindo profundidades de até 15
metros em águas mínimas.

Mas não só os navios-tanques
estão crescendo em tonelagem,
mas também os que transportam
carvão, minérios e cereais.

E, ainda assim, é preciso não
esquecer que o porto de Santos

teve servir, não só a grande re-
finaria de Cubatão, como a de
Capuava e outras que, de futuro,
se instalarem no interior de sua
retroterra.

Há alguns anos a Petrobrás e
a Companhia Docas de Santos
entraram em acordo, com a apro-
vação do Governo, para resolve-
rem o problema de acesso dos
grandes petroleiros ao porto.

A primeira, financiaria a dra-
gagem do canal da barra, e, a se-
gunda, se incumbiria da cons-
trução das obras de acostagem,
tanques e oleodutos que puses-sem o novo cais em comunicação
com os outros, onde se manipu-
Iam o petróleo e seus derivados.

A Companhia construiu 565
metros de cais e obras eomple-
mentares, mas a Petrobrás dei-
xou de cumprir o contrato porela assinado, por motivos não
justificáveis.

Mas não só o tráfego do pe-tróleo está exigindo o aprofun-
damento do canal da barra, poiscomeçam a chegar ao porto na-
vios conduzindo trigo, com
30.000 tons. e em breve a êle
chegarão os navios conduzindo
minérios e carvão para a Cosipa.

Parece que, por fim, a draga-
gem da barra se vai realizar, por-
que entendimentos havidos en-
tre o Departamento Nacional de
Portos, Rios e Canais e a Com-
panhia Docas de Santos permi-
tirao que, dentro de alguns me-
ses, se realise obra tão importan-
te para a vida do porto.

Portos e Navios
neiro, junho 1962.

Rio de Ja-
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SUPERFOGUETE É O "X" DO PROBLEMA

Os recentes lançamentos da
cápsula "Gemini IV" (Visão, 11-
6-65) e do foguete "Titã" 3-C
(Visão, 25-6-65) revigoraram em
Cabo Kennedy as esperanças de
uma vitória dos Estados Unidos
sobre a União Soviética na cor-
rida espacial rumo à Lua.

O vôo de quatro dias dos as-
tronautas Edward White e Ja-
mes McDivitt, marcado pelo pas-
seio de White no espaço sideral,
praticamente anulou a vanta-
gem que os soviéticos vinham
mantendo em vôos tripulados
desde o lançamento da primeira
cosmonave, pilotada por Yuri
Gagarin.

O lançamento do "Titã 3-C",
dias depois, constituiu mais uma
importante etapa do programa
destinado a firmar a hegemonia
dos Estados Unidos no campo
dos foguetes. O projétil, em for-
ma de tridente, era constituído
de dois foguetes laterais de com-
bustível sólido e um foguete cen-
trai (igual ao "Titã 2", que co-
locou em órbita as duas cápsu-
las "Gemini") de combustível li-
quido, com um empuxe total de
2,4 a 2,6 milhões de libras — o
mais poderoso até agora. Seu
peso (14.515 Kg) também foi
recorde, e colocou em órbita de
184 Km ao redor da Terra uma
carga de chumbo de 9.500 Kg.

"TITÃ" e "SATURNO"

O "Titã 3-C" poderá colocar
em órbita ao redor da Terra até
1967 um laboratório móvel tripu-
lado (Molab) de 9 toneladas,

com dois astronautas, que pode-
riam permanecer no espaço du-
rante 30 dias, realizando pesqui-
sas científicas e observações de
natureza militar. Segundo os
técnicos da aviação americana,
responsáveis pela construção do
foguete, o combustível sólido uti-
lizado apresentou consideráveis
vantagens em relação aos com-
bustíveis líquidos.

Os construtores do "Titã 3-C"
afirmam que o emprego do com-
bustível sólido permitirá o aper-
feiçoamento de um superfoguete
de 18 milhões de libras de em-
puxo, potência extraordinária
que abriria caminho para a ex-
ploração interplanetária.

Os técnicos da NASA (Admi-
nistração Nacional de Aeronáu-
tica e Espaço), entretanto, já se
concentram na construção do
"Saturno V", que deverá estar
pronto no começo de 1968, com
uma potência de 8,7 milhões de
libras e capacidade para colocar
uma carga de 120 toneladas nu-
ma órbita de 160 Km ao redor
da Terra. É com esse foguete
que os americanos esperam ven-
cer a corrida para a Lua. Já foi
aperfeiçoado seu primeiro está-
gio, o "Saturno I", com um em-
puxo de 1,59 milhão de libras e
capacidade para colocar em ór-
bita uma carga de 11 toneladas.

Com o "Saturno I", cujo lan-
çamento não foi muito comenta-
do, os Estados Unidos passaram
à frente da União Soviética, pois
o foguete soviético mais podero-
so conhecido tem a potência de
1,43 milhão de libras e pode co-
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locar em órbita uma carga de 7
a 10 toneladas.

O PROJETO SOVIÉTICO
As reservas guardadas em tôr-

no dêsse feito da NASA devem-
se, provavelmente, à falta de in-
formações sobre o programa es-
pacial soviético. Especula-se
muito no Ocidente sobre a quan-
tidade e a qualidade do estoque
de foguetes dos soviéticos e so-
bre o seu projeto de viagem a
Lua.

Ainda há pouco, o The New
York Times Magazine publicou
"ma versão dêsse projeto, qu<*
comparou ao projeto Apoio do
Governo americano (Visão, 24-4-
64), e adiantou algumas infor-
macões sobre os problemas que
os técnicos da URSS procuram
solucionar.

Segundo aquela publicação, o
projeto soviético de viagem à Lua
inclui três astronautas (dois ho-
mens e uma mulher) e dois fo-
guetes que serão disparados se-
paradamente. O primeiro fogue-
te colocará a cápsula tripulada
em órbita ao redor da Terra O
segundo, disparado horas de-
pois, entrará em órbita um pou-
co à frente da astronave, no
ponto mais favorável à realiza-
ção de uma operação de encon-
tro no espaço.

Aparelhos de radar e compu-
tadores ajudarão, da Terra, a
operação, cuja etapa mais deli-
cada será a saída de dois cosmo-
nautas ao espaço para ligar a
astronave ao segundo foguete,
que, a essa altura, deverá ter
dois estágios intatos. Um desses
estágios entrará depois em igni-
ção, para tirar a astronave da

órbita terrestre e impulsioná-la
em direção à Lua.

Após três dias de viagem, a
cápsula deverá penetrar no cam-
po de gravidade da Lua e, pela
ação de retrofoguete, entrar nu-
ma órbita de aproximadamente
160 km ao redor do satélite ter-
restre. Dará, então, uma ou mais
voltas ao redor da Lua, até que
os cosmonautas confiram o pon-
to de descida. Baixando à alti-
tude lunar de aproximadamente
18 km, os cosmonautas virarão
a proa da cápsula em direção à
Terra e o foguete impulsionador
diminuirá progressivamente a
velocidade de queda. Do corpo
do foguete sairão quatro pernas
e o pouso na superfície lunar
deverá ser semelhante à aterra-
gem de um helicóptero.

Concluída a missão na Lua, a
equipe soviética ligará; o segun-
do estágio do foguete, que se
desprenderá do primeiro (dei-
xando-o plantado sobre as qua-
tro pernas, na superfície lunar)
e empreenderá a viagem de
volta.

NOVOS LANÇAMENTOS
Teoricamente, os soviéticos jáestão em condições de montar no

espaço (em órbita ao redor da
Terra) a astronave a levá-los à
Lua; pois, ao que se sabe, dis-
põem de um foguete de 1 milhão
e 430 mil libras de empuxo. To-
davia, uma montagem nessas
condições exigiria de oito a dez
lançamentos perfeitamente sin-
cronizados; processo que os pró-
prios cientistas soviéticos consi--ram por ora inexequível.

Por isso mesmo, peritos ame-
.canos prevêem para breve o
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lançamento de um foguete so-
viético mais poderoso, dotado,
talvez, de uma potência de apro-
ximadamente 6 milhões de libras
de empuxo, e capaz de reduzir a
dois ou três o número de lança-
mentos necessários à montagem
de uma astronave no espaço.
Esse foguete teria, também, po-
tência para vôo de ida e volta
à Lua, descrevendo várias órbi-
tas ao redor do satélite terrestre
— feito que teria extraordinária
repercussão, ainda que a astro-
nave conduzida por esse super-
foguete não descesse na Lua.

É provável que os soviéticos
tentem a viagem à Lua dentro
de pouco tempo, não só para
marcar uma nova etapa à frente
dos americanos — que se adian-
taram bastante, graças ao bem
sucedido vôo da cápsula "Gemini
IV" — como também para se
anteciparem ao período crítico

do atual ciclo de 11 anos de
manchas solares. Esse ciclo atin-
gira sua intensidade máxima em
1969, ano em que as radiações
no espaço cósmico poderão ter
efeitos letais.

Os cientistas americanos admi-
tem que, se os soviéticos conse-
guirem lançar logo seu foguete
de 6 milhões de libras de empu-
xo, dificilmente serão batidos na
corrida para a conquista da Lua.
E lembram, a propósito, que em
outubro de 1967 será comemora-
do o 50.° aniversário da revolu-
ção comunista — efeméride bem
a gosto das autoridades soviéti-
cas para a realização de uma
façanha que seria apresentada
ao mundo como prova de pro-
gresso científico e tecnológico
alcançado graças ao novo re-
gime.

(Visão — São Paulo, 16 de
julho de 1965).

POLUIÇÃO DO MAR POR ÓLEO
Comandante Ruy da Cunha e Menezes

Capitão de Longo Curso da Escola de Marinha Mercante do Bio de Janeiro

A experiência das autoridades
marítimas mundiais conclui que
a melhor maneira de evitar atual-
mente a poluição do mar por
óleos ou resíduos oleosos, é: a
pesquisa; o envio, para os navios
(principalmente petroleiros) e
para as companhias de navega-
ção, de estudos e sugestões; a
existência, nos portos e termi-
nais, de facilidades para remo-
ção de lixo e resíduos oleosos dos
navios; e, mais importante que
tudo, a cooperação voluntária
dos Comandantes.

A "Esso" acaba de pôr em uso
nos seus navios — não só de
bandeira norte-americana como
em todas as outras — um dese-
mulsionante que separa a água
dos resíduos oleosos.

Um petroleiro, médio, operan-
do em produtos escuros, chega a
reter, a bordo, de 60 a 70 tone-
ladas de resíduos por viagem —
que, até há pouco tempo, eram
alijados ao mar, ainda que, de
acordo com as convenções, em
regiões especiais.
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Quanto à poluição, 
os óleos são

divididos em:

a) Assimiláveis

b) Não persistentes

c) Persistentes

Os assimiláveis são os óleos

animais ou vegetais que, alija-

dos ao mar em zonas distantes

de praias, portos, 
baías etc., são,

aos poucos, assimiladas pela vida

marinha e acabam desaparecen-

do completamente.

Os não persistentes 
são os

produtos leves evaporáveis que,

como os assimiláveis, se forem

alijados a certas distâncias dos

pontos que podem 
ser prejudica-

dos pela poluição, 
acabam eva-

porando totalmente, não ofere-

cendo qualquer 
dano ou pre-

juízo.

É claro que, como os produtos

não persistentes 
são, em geral,

de baixíssimo ponto 
de fulgor,

um dos perigos que apresentam,

quando alijados dentro de por-

tos, baías, rios, etc. é o de cau-

sarem incêndios e explosões, nao

só no próprio 
navio alijador,

como, levados pelo 
vento e cor-

rente, em outros navios, instala-

ções portuárias, 
etc.

Foi êsse o caso que se deu com

o N/M Salte 55, da FRONAPE,

em Pôrto Alegre, e com o N/M

Amapá, também da FRONAPE,

no pôrto do Rio de Janeiro.

Os produtos 
não persistentes,

em geral, também prejudicam 
a

flora e a fauna marinhas, assim

como a pintura 
dos navios e

obras portuárias.

Finalmente, vêm os produtos

persistentes, constituídos pelos

óleos crus, de caldeira, etc. Êstes,

como o seu nome indica, formam

verdadeiras natas ou crostas que

jamais desaparecem da superfí-

cie, não importando a que dis-

tância sejam alijados e, mais

tarde ou mais cedo, causam

prejuízos às praias, portos, em-

barcações, fauna e flora mari-

nhas etc.

Alguns milhões de aves aquá-

ticas morrem anualmente 
pelos

efeitos da poluição do mar pelos
óleos persistentes.

São, pois, êstes óleos os que
causam maiores 

prejuízos e

apreensões às autoridades e aos

meios marítimos, em geral, e é
contra a poluição por êles cau-

sada que há necessidade de uma
campanha de esclarecimento,

instrução e colaboração dos co-

mandos dos navios, 
principal-

mente dos petroleiros.

Em certos países possuidores
de grandes frotas, existem legis-
lações adequadas, como o 

"Oil 
in

Navigable Waters Act de 1955",

da Inglaterra, uma das mais

adiantadas no assunto.

As águas de esgoto de porões
e tanques de lastro, pequenos,

podem ser tratadas por separa-

dores, como os instalados nos

navios classe Candeias, da FRO-

NAPE; o que deveria ser obriga-

tório, pelo menos, nas novas

construções.

Quanto ao lastro sujo dos pe-
troleiros e os resíduos da baldea-

ção dos tanques de carga, por
serem em quantidades muito

grandes para ser praticável o

uso de separadores, pode ser tra-

tado por produtos químicos ou

decantado num ou mais tanques

usados para êsse fim.
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Para isso, no caso do lastro

sujo, alija-se a parte inferior dos

tanques, onde a água é quase

limpa, por gravidade, bombean-

do-se as camadas superficiais

para os tanques de decantação,

geralmente os últimos centrais,

que serão esgotados para insta-

lações especiais de terra.

No caso da baldeação, tôda a

água usada é bombeada para um

ou mais tanques de sobras que

ficam em repouso até que se dê

a separação pela diferença de

densidade, sendo, então, a água

alijada por gravidade. Esta sepa-

ração pode ser auxiliada por um

ligeiro aquecimento com as ser-

pentinas. O resíduo é, então, ali-

jado para terra ou para embar-

cações especiais e, naturalmente,

se fôr o caso, feita a baldeação

do tanque.

Os terminais da Petrobrás são

todos providos de instalações pa-

ra o recebimento de lastro sujo

e resíduos de baldeação.

A 
"Esso", 

nos seus petroleiros,

desde o dia 10 de março até 17

de junho de 1964 fêz mais de

1 500 viagens, transportando

mais de 46 milhões de toneladas

de óleo, sem um único caso de

necessidade de poluir a água do

mar com resíduos de óleo ou las-

tro sujo, usando para isso um

desemulsionante especialmente

estudado, e seis métodos diferen-

tes de operar águas de lastro.

Espera-se que não só o dese-

mulsionante, em cuja pesquisa

foi gasto perto de um milhão de

dólares, assim como os referidos

métodos, possam, em breve, es-

tar ao alcance de tôdas as ma-

rinhas do mundo, num esforço

de cooperação para eliminar a

poluição da água do mar por

óleos persistentes, cuja tendên-

cia é aumentar e cujos efeitos

tanto preocupam o mundo mo-

derno.

Em nosso país muito, ou qua-

se nada, se tem feito sôbre o

assunto.

A baía de Guanabara, bem no

coração da civilização brasileira,

que há quinze anos era gabada

pela beleza de suas águas, é hoje

um dos maiores focos de polui-

ção do país, e talvez do mundo,

espalhando as suas águas escuras

até muitas milhas para o largo,

quando a maré vaza.

As praias de fora, como Imbuí,

Itaipu, Saquarema etc., passam

semanas sem poderem ser utili-

zadas, por causa das quantidades

de óleo trazidas pelo mar, e já

há vários casos confirmados de

produtos de pesca aparecerem

com gôsto de petróleo.

Os navios não podem levar

tôda a culpa, pois, para que se

possa fazer uma política de não

poluição, é necessário que os

portos estejam preparados para

fazer um serviço de recolhimen-

to de resíduos, eficiente e a bai-

xo custo, assim como uma fisca-

lização efetiva e severa do cum-

primento das disposições legais

contra a poluição.

Outrossim, medidas tem que

ser tomadas contra os despejos

industriais e de esgotos não tra-

tados, como acontece no fundo

da baía de Guanabara e na Ilha

do Governador.

(Portos e Navios — Rio de Ja-

neiro — Vol. VII — N.o 62).
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FÔRÇA DE MIN AGEM E

VARREDURA

Realizou-se no dia 30 de no-

vembro pp., a bordo do Navio

Varredor Jutaí, Capitânia da

Fôrça de Minagem e Varredura,

a cerimônia da passagem de Co-

mando da referida Fôrça Naval.

O Capitão-de-Mar-e-Guerra Ro-

doval Costa Couto de Freitas,

atual Comandante, transmitiu o

cargo ao Capitão-de-Mar-e-Guer-

ra Roberto Ferreira Teixeira de

Freitas. Presidiu a cerimônia o

Comandante-em-Chefe da Es-

quadra, Vice-Almirante Sylvio

Monteiro Moutinho. Para a ceri-

mônia, fizeram-se ao mar, às 8,20

horas daquele dia, os seguintes

navios da Fôrça de Minagem e

Varredura: Navios Varredores

Jutaí, Javari e Juruena, e Na-

vios-Patrulha Piranha e Piraquê.

O atual e o futuro Comandantes

estavam embarcados no NV Ju-

taí, onde também embarcou às

9,00 horas, vindo de lancha, o

Comandante-em-Chefe da Esqua-

dra, ocasião em que os navios

estavam, formados em coluna,

em Postos de Continência. Após

a realização de exercícios de ma-

nobras táticas, em formatura,

nas proximidades da barra do

Rio de Janeiro, os cinco navios

fundearam, às 11,00 horas, no

través da Ilha Fiscal, quando en-

tão foi realizada, com as guarni-

ções dos navios em postos de

mostra geral, a transmissão do

cargo. Encerrada a solenidade,

o Comandante-em-Chefe da Es-

quadra desembarcou do Capita-

nia, com todos os navios em

Postos de Continência. O Ca-

pitão-de-Mar-e-Guerra Rodoval

Costa Couto de Freitas coman-

dava a Fôrça de Minagem e Var-

redura desde 28 desetembro de

1964. Durante o seu Comando,

todos os navios da Fôrça parti-

ciparam de inúmeras comissões,

merecendo destaque especial: a

OPERAÇÃO DRAGÃO II, em

novembro de 1964; a OPERAÇÃO

MINEX I, em princípios de ju-

nho de 1965; a OPERAÇÃO MI-

NEX II, em fins de junho de

1965; e a OPERAÇÃO MINEX

III, em fins de outubro de 1965.

Durante a OPERAÇÃO MINEX

III, a Fôrça de Minagem e Var-

redura estabeleceu campo mina-

do com minas dotadas de dispo-

sitivos contador de navios; exe-

cutou varredura noturna de mi-

nas com seis navios; efetuou ca-

ça de minas em um canal mina-

do, empregando moderno equi-
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pamento eletrônico de localiza-

cão de minas; empregou heli-

cóptero em operação de caça-
-minas. Durante o período em

que o Comandante Costa Couto

comandou aa Fôrça de Minagem

e Varredura, seus navios percor-
reram 43 000 milhas e totaliza-

ram 310 dias de mar. O Capitão-

-de-Mar-e-Guerra Roberto Fer-

reira Teixeira de Freitas vinha

exercendo o cargo de Diretor do

Centro de Informações da Mari-

nha desde 3 de abril de 1964.

programa preparado para visita

oficial a convite do Ministro da

Marinha.

VISITA DO MINISTRO DA

MARINHA DE PORTUGAL

AO BRASIL

Em visita oficial, a convite do

Ministro da Marinha, chegou ao

Rio de Janeiro no dia 11 de de-

zembro pp, o Almirante Fernan-

do Quintanilha e Mendonça

Dias, Ministro da Marinha de

Portugal. O Almirante Quinta-

nilha que veio acompanhado de

dois Oficiais Superiores da Ma-

rinha de Portugal e regressou no

dia 16 do mesmo mês, foi apre-

sentado ao Ministro da Marinha.

Almirante Paulo Bosísio, às

11,00 horas do mesmo dia; às

13,00 horas o Ministro da Mari-

nha ofereceu um almoço ao

ilustre visitante, na sede do Iate

Clube do Rio de Janeiro. Acom-

panhadao do Adido Naval de

Portugal no Brasil, de dois Ofi-

ciais de sua comitiva e do Con-

tra-Almirante Sávio Duarte Nu-

nes, Oficial às Ordens o Almi-

rante Quintanilha visitou São

Paulo, no dia 15, como parte do

GUARDAS-MARINHA DE 1965

Em cerimônia realizada às 9,30

horas do dia 5 de janeiro pp,

presentes o Presidente da Repú-

blica, o Ministro da Marinha,

autoridades civis e militares e

convidados especiais, foram de-

clarados Guardas-Marinha, 104

Aspirantes que concluíram o

•curso da Escola Naval em 1965.

O Diretor da Escola Naval, em

sua Ordem-do-Dia frisou:
"Guardas-Marinha — A ceri-

mônia que neste momento aqui

se realiza significa para vós

a conquista de um justo prê-

mio e a renovação de um so-

Iene compromisso. Prêmio ao

vosso esforço, representado no

galão que acabais de receber

e que, conferindo-vos o nobre

título de Guarda-Marinha, irá

abrir-vos, em breve, as portas

do oficialato naval. Compromis-

so, o de vos dedicardes inteira-

mente ao Serviço da Pátria,

prestado há algum tempo neste

mesmo local e que hoje simbò-

licamente se renova, ao empu-

nhardes a espada que a Nação

vos confia para a sua defesa. Vá-

rios anos transcorreram desde o

momento em que pela primeira

vez transpusestes os umbrais

desta Escola. Durante êsse tem-

po aqui estivestes dedicados a

um labor incessante, árduo por
certo, mas indispensável à vossa

preparação para as futuras lides

no mar. Com os conhecimentos
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que aqui vos foram transmitidos

estareis aptos para o desempe-

nho das funções que são confia-

das aos Oficiais nos primeiros

postos da carreira. Adquiristes,

por outro lado, a sólida base que

permitirá o constante aprimora-

mento da vossa cultura, propor-

cionando-vos um dos elementos

essenciais à ascensão aos postos

mais elevados.

É que, meus caros Guardas-

-Marinha, o admirável progres-

so científico e tecnológico que

caracteriza a época em que vi-

vemos transformou de tal for-

ma os navios, os armamentos e

a técnica da guerra naval, que

ao Oficial de Marinha de hoje

não se exige apenas que seja do-

tado dos pendores indispensá-

veis à profissão que abraçou. É

mister que possua também uma

sólida cultura, que só a conti-

nuidade no estudo pode propor-

cionar. Mas que não vos suceda

julgar que apenas êsses conhe-

cimentos vos conferirão a inte-

gral aptidão para o serviço. A

eficiência profissional só é obti-

da na persistente execução das

fainas e manobras, no trato dos

assuntos relacionados com o

material, na prática das lides

diárias, rotineiras, enfadonhas

• muitas vêzes, mas nem por isso

menos essenciais ao apuro técni-

co de um Oficial. No nobre exer-

cício da vossa profissão deveis

buscar o contínuo aperfeiçoa-

mento das vossas qualidades

pessoais para que possais deci-

dir com acêrto e bem conduzir

as tarefas que vos forem confia-

das. Sêde exemplo para os vos-

sos subordinaados. Zelai intran-

sigentemente pela disciplina, ba-

se de tôda organização militar.

Fazendo-vos obedecer por ascen-

dência moral, tudo podeis con-

seguir dos vossos subalternos.

Êles vos serão dedicados e leais,

trabalharão com zêlo e entusias-

mo, esperando de vós apenas ori-

entação, incentivo e compreen-

são. Deveis dedicar muito da vos-

sa atenção aos seus problemas,

às suas dificuldades, ao seu bem-

-estar. Assim agindo, é certo

que êles não vos decepcionarão,

pois o esforço de bem-servir

sempre caracterizou os Mari-

nheiros do Brasil. Guardas-Ma-

rinha — Vêde que de vós muito

será exigido para o bom exerci-

cio da bela, digna e empolgante

carreira que escolhestes e para

cujo início esta Escola se esme-

rou em vos orientar nos primei-

ros passos. No decorer dos anos

enfrentareis talvez dificuldades e

até sacrifícios, mas podeis estar

certos de que vos orgulhareis de

vosso trabalho. Tendo sempre

em mente a grandeza dêste

Brasil generoso e nobre, sêde

fiéis à tradição de dignidade que

a nossa Marinha vem mantendo

através de sua gloriosa existên-

cia. É o que de vós esperam o

vosso Diretor, os Oficiais, Profes-

sôres e Instrutores desta Escola,

todos aquêles que contribuíram

para a vossa formação e que,

congratulando-se convosco pela

bela vitória alcançada, formu-

Iam, neste momento da despe-

dida, os mais valorosos votos pe-

la vossa felicidade." (as.) HÉLIO

RAMOS DE AZEVEDO LEITE,

Contra-Almirante — Diretor.
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ECOS DA SEMANA DA

MARINHA — 1965

Mensagem dirigida pelo

Ministro da Marinha

"Ao 
iniciarmos esta Semana

da Marinha de 1965, dirijo-me

à Família Naval, Militares e Ci-

vis, com a satisfação de quem

lhes pode levar palavras de âni-

mo e fé nos promissores destinos

de nossa Marinha. Tempos me-

lhores virão. Breve, novas imida-

des estarão singrando os mares,

algumas ainda recebidas do ex-

terior, porém, outras, refletindo

a pujança do país, serão cons-

truídas em Estaleiros Nacionais,

frutos do esforço comum para

melhor assegurar a verdadeira

Independência. Esta Esquadra,

guamecida por pessoal de qua-

dros renovados e melhor selecio-

nados, consolidará um Poder

Naval à altura do país e digno

dos exemplos e tradições legados

por nosso inolvidável patrono, o

Almirante Joaquim Marques

Lisboa."

O Comandante-em-Chefe da

Armada do Chile enviou ao Mi-

nistro da Marinha a seguinte

mensagem: Con ocasión conme-

morarse dia de la Marina dei

Brasil hágóle llegar en nombre

Armada de Chile y mio propio

cordiales congratulaciones for-

mulando votos muy sentidos por

la siempre creciente prosperidad

de la Armada hermana pueblo

dei Brasil.

O Comandante da FAI-

BRÁS, Coronel Meira Mattos,

enviou ao Ministro da Marinha

a seguinte mensagem: Bata se

comemora Dia da Marinha, no-

me FAIBRAS, apresento vossên-

cia calorosos cumprimentos exJ

pressando orgulho ver integrado

nosso destacamento valorosos

fuzileiros navais representantes

Marinha de Tamandaré que aqui

no Caribe, mais uma vez, hom-

ram espírito democrático e tra-

dições militares nossa Pátria.

Respeitosamente. — Cel. Meira

Mattos Comt FAIBRAS.

MENSAGEM DA ABI

"Excelentíssimo 
Senhor Minis-

tro da Marinha,

Ao ensejo das comemorações

da Semana da Marinha, que pro-

picia a exaltação dos feitos his-

tóricos da Marinha de Guerra

brasileira e sua participação nos

fastos da nossa Pátria, a Asso-

ciação Brasileira de Imprensa

vem trazer a Vossa Excelência

esta mensagem de congratula-

ções, mensagem que consubstan-»

cia a simpatia e a admiração da

classe jornalística pela Marinha

— 
pela sua organização, pelo seu

conteúdo humano, pela sua im-

portãncia em país de tão vasto

litoral. O mar ensina aos ho-

mens o sentido da liberdade, a

prática da bravura e a concen-

tração do pensamento . Muito

deve o Brasil aos que consagram

sua vida às atividades maríti-

mas bem como aos nobres ideais

de Tamandaré. Ao transmitir a

Vossa Excelência esta manifesta-

ção, a Associação Brasileira de

Imprensa reconhece a alta ex-

pressão da Marinha, ao lado das
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demais Forças Armadas, todas

empenhadas na grandeza do

Brasil, e roga ao ilustre militar,

eminente Comandante-em-Chefe

da Marinha de Guerra, que acei-

te e transmita aos seus coman-

dados a saudação fraternal da

imprensa brasileira. Atenciosa-

mente, Celso Kelly, Presidente."

NOITE DE AUTÓGRAFOS DE

ESCRITORES DO MAR

Dentro dos festejos da Semana

da Marinha, o Clube Naval e a

União Brasileira de Escritores

promoveram, dia 10 de dezembro

pp., às 21 horas, no Clube Pira-

quê, uma noite de autógrafos

reunindo escritores Cuja obra li-

terária está ligada ao mar. Per-

sonalidades de nossa vida artís-

tica, esportiva e jornalística fo-

ram convidadas para patrocina-

rem os escritores presentes. A

entrada foi franqueada ao pú-

blico.

ESCOLA DE MARINHA

MERCANTE

Encerramento de Cursos

A Escola de Marinha Mercan-

te do Rio de Janeiro é o estabe-

lecimento de ensino para forma-

cão de Oficiais para a Marinha

Mercante a quem está em gran-

de parte entregue a importante

tarefa do transporte marítimo,

quer nas linhas nacionais ou in-

ternacionais, ou mesmo no abas-

tecimento dos nossos portos com

os produtos e combustíveis es-

senciais. No dia 6 de janeiro pp.
teve lugar, naquela Escola, a so-

lenidade de encerramento dos

Cursos Fundamentais para 47

alunos que concluem seus estu-

dos, sendo 11 do curso de Náu-

tica e 31 do curso de Máquinas,

após longos 3 anos de estudos, e

mais 5 alunos do curso de Rádio-

-Telegrafistas, cujo preparo le-

vou 2 anos. Após a solenidade

de formatura foram os mesmos

encaminhados, já como prati-
cantes-alunos, às Companhias de

Navegação, de acordo com a op-

ção por êles mesmos apresénta-

das, para realizarem um estágio

de 6 meses de praticagem a

bordo dos navios mercantes, com

possibilidades até de viagem ao

exterior, após o que receberão as

respectivas Cartas que os habili-

tam ao início de suas carreiras

profissionais. A programação das

solenidades obedeceu à seguinte

ordem: às 10,00 horas, teve iní-

cio a cerimônia militar com a

recepção às autoridades, seguin-

do-se a leitura da Ordem de Ser-

viço do Sr. Diretor da Escola,

Capitão-de-Mar-e-Guerra Rodo-

vai Costa Couto de Freitas, a

troca das Platinas pelas madri-

nhas, o juramento à Bandeira

dos novos Praticantes-Alunos,

que desfilaram em continência

ao Pavilhão Nacional. Após o

que foram outorgados os prêmios

aos primeiros colocados nas dife-

rentes turmas de Náutica, Má-

quinas e Rádio-Telegrafistas. A

cerimônia encerrou-se com desfi-

le do Batalhão Escolar que for-

mou a guarda de honra, em con-

tinência às autoridades. As sole-
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nidades foram abrilhantadas
pela Banda do Corpo de Fuzi-
leiros Navais. No dia 7, às 10,00
horas, foi celebrada a Santa
Missa na Igreja de São Francis-
co de Paula, largo de São Fran-
cisco, proferindo a oração gra-
tulatória o Capelão da Escola,
Capitão-Tenente Pe. Antônio
Cantarelli. No dia 10, a bordo do
Princesa Isabel gentilmente ce-
dida pela Companhia de Nave-
gação Costeira, teve lugar o
baile de Formatura dos Prati-
cantes de 1965.

HISTORIADOR
GUSTAVO BARROSO

Realizou-se no dia 23 de de-
zembro pp., a trasladação dos
restos mortais do Historiador
Gustavo Barroso, da Igreja de
N. S. de Bonsucesso para bordo
do Contratorpedeiro Pará, que
transportou a urna mortuária
para o porto de Fortaleza. O
planejamento de toda a cerimô-
nia esteve sob a responsabilidade
de uma Comissão especialmente
organizada com esse propósito,
sendo o elemento de ligação com
a Marinha Brasileira, o Almi-
rante Jorge do Paço Mattoso
Maia. Ao Comandante do 1.°
Distrito Naval, Contra-Almiran-
te Mauro Balloussier, coube or-
ganizar e dirigir a parte da
cerimônia que diz respeito ao
recebimento dos restos mortais
no "pier" da Praça Mauá e ao
embarque no Contratorpedeiro
Pará, ali atracado. Às 9 horas foi
realizada a Missa solene na Igre-

ja N. S. de Bonsucesso. Após a
Missa, a urna foi transportada
em uma viatura do Exército
Brasileiro, com escolta, até o"pier" da Praça Mauá. Às 11 ho-
ras, a urna foi recebida pelo
Comandante do 1.° Distrito Na-
vai, presentes a Comissão acima
referido e representantes da fa-
milia do extinto. Uma represen»
tação do Grupamento de Fuzi-
leiros Navais do Rio de Janeiro
prestou as honras militares. Uma
Banda de Música do Corpo ds
Fuzileiros Navais esteve presente
à cerimônia.

DIRETORIA DE HIDROGRAFIA
E NAVEGAÇÃO

90P Aniversário

A 2 de fevereiro de 1876 por
decreto do governo imperial, sen-
do Ministro da Marinha o Con-
selheiro Luiz Antônio Pereira
Franco,' era criada a Repartição
hidrográfica, cujo primeiro Di-
retor-Geral, o Barão de Tefé,
iniciou neste mesmo ano, um
levantamento do Porto de San-
tos. Em 7 de novembro de 1897,
eram anexadas à Repartição
Hidrográfica, as Repartições de
Faróis e a Repartição Central
Meteorológica, para, em 21 de
março de 1924 ser fundada a
Diretoria de Navegação. Até o
no de 1930, a costa do Brasil pos-
suía 121 cartas, das quais 85%
eram estrangeiras e somente
eram oriundas de levantamentos
efetuados pela Marinha do
Brasil. No correr do ano de 1931,
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o Capitão-de-Fragata Nogueira
da Gama, Comandante do En-
couraçado Floriano, iniciou uma
etapa continuada de levanta-
mentos hidrográficos, juntamen-
te com o auspicioso fato da
criação do Curso de Navegação e
Hidrografia para Oficiais no ano
de 1933, que propiciou o desen-
volvimento e a modernização de
nossos serviços e deram-lhe uma
nova organização, de modo a
atingir a sistematização há
tanto desejada. Em 1934 rece-
beu a Diretoria um velho barco
canadense, o Rio Branco, que
após sofrer reparos de adapta-
ção, foi o primeiro navio hidro-
gráfico de nossa Marinha, que
entre 1934 e 1956 foi o elemento
material que permitiu e garan-
tiu a realização dos maiores e
mais importantes levantamentos
realizados em nossas costas. Foi
na realidade o Navio-Hdrográfi-
co Rio Branco, o Navio-Escola de
nossa moderna Hidrografia,
grande número de nossos Ofi-
ciais Hidrógrafos, inclusive os
da geração mais antiga, nele la-
butaram durante inumeráveis
campanhas hidrográficas adqui-
rindo a experiência que serviu
para consolidar o prestígio in-
ternacional da Hidrografia do
Brasil. Atualmente a Diretoria
de Hidrografia e Navegação con-
ta com uma frota de navios mo-
dernos, para fazer frente aos
inúmeros serviços que lhe são
afetos. O Sirius e o Canopus es-
pecialmente encomendados a es-
taleiros japoneses, são navios de
grande porte e com todos os
requisitos da hidrografia eletrô-

nica. O Taurus, o Argus e o
Orion, navios de menor porte
foram construídos no Arsenal de
Marinha do Rio de Janeiro e
mais o Navio-Oceanográfico Al-
mirante Saldanha que de Navio-
-Escola foi completamente remo-
delado e adaptado para as fainas
de oceanografia. Sendo a Direto-
ria de Hidrografia e Navegação
um órgão do Ministério da Ma-
rinha, que trata dos serviços de
Hidrografia, Navegação, Oceano-
grafia, Meteorologia Náutica e
Sinalização Náutica (marítima,
fluvial e lacustre) compete-lhe
privativamente, em todo o Brasil,
a execução dos trabalhos da Car-
tografia Náutica, cabendo-lhe
ainda a instalação, manutenção
e reparos de faróis, balizamentos
e demais auxílios à navegação,
bem como a divulgação de todas
as informações que interessam
ao navegante. Para a execução
de todos os seus serviços, inclu-
sive administrativos, possui en-
tre o seu pessoal, 500 militares
e 800 funcionários civis. Tem a
DHN até o presente momento, o
acervo de estar completamente
cartografada, dentro dos meto-
dos modernos de levantamentos,
toda a costa compreendida entre
a Bacia do Rio Doce e o Arroio
Chuí (RGS) num total de 1 400
milhas náuticas, como também
grandes trechos no resto do lito-
ral até o Cabo Orange, acresci-
das nos dias que correm pelas
recentes cartas de praticagem
que levam os navegantes aos
pontos mais distantes da Região
Amazônica e países limítrofes.
Além de cartas a Diretoria de
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Hidrografia e Navegação organi-
za, imprime e fornece uma série
de publicações, de grande valor
para o navegante como o Rotei-
ro para a costa do Brasil, Lista
de Faróis, Lista de Auxílios Rá-
dio, Almanaque Náutico, Tá-
buas de Navegação, etc. No
empenho de estudar o oceano
e o seu clima para proteger a
navegação como para orientação
das indústrias marítimas, e
mormente a pesca, a DHN man-
tém um serviço de oceanografia
e meteorologia náutica. Saben-
do-se que atualmente existem 10
rádio-faróis, 368 faróis e farole-
tes, 130 bóias luminosas e cerca
de 200 bóias cegas e 80 balizas
distribuídas por todo o litoral,
rios e lagos navegáveis, torna-se
fácil imaginar a importância de
tal serviço, que graças aos mes-
mos ideais que nortearam as
campanhas hidrográficas pionei-
ras de ROUSSIN, TARDI DE
MONTREVEL, MOUCHEZ e VI-
TAL DE OLIVEIRA, colocaram a
Diretoria de Hidrografia e Nave-
gação em pé de igualdade com
as suas congêneres no Hemis-
ferio.

É atualmente Diretor-Geral da
Diretoria de Hidrografia e Nave-
gação o Vice-Almirante Ernesto
de Mello Baptista, que vem diri-
gindo com brilhantismo aquele
importante estabelecimento da
nossa Marinha de Guerra.

ATOS ADMINISTRATIVOS
DECRETO N.o 56 597 — de 21

de julho de 1965

Dispõe sobre a concessão de
gratificação pela prestação de
serviços no gabinete da Presi-
dência da República e nos Gabi-
netes Ministeriais. (Boi. 32/65)

DECRETO N.o 56 598 — De 21
de julho de 1965
Dispõe sobre a concessão de

gratificação pela representação
de gabinete. (Boi. 32/65)

DECRETO N.o 56 596 — De 21
de julho de 1965
Estabelece novo regimento pa-

ra o Gabinete da Presidência da
República. (Boi. 32/65)
DECRETO N.o 56 612 — De 23

de julho de 1965
Aprova as Tabelas de Fixação

dos Valores da Etapa, em suas
diferentes modalidades, e dos
Complementos à Ração Comum
das Forças Armadas, para o se-
gundo semestre de 1965, e dá
outras providências. (Boi. 32/65)

LEI N.o 4 737 — De 15 de julho
de 1965
Institui o Código Eleitoral.

(Boi. 33/65)

LEI N.o 4 740 — De 15 de julho
de 1965
Lei Orgânica dos Partidos Po-

líticos. (Boi. 33/65)

DECRETO N.o 56 711 — De 11
de agosto de 1965
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Estabelece normas para aten-

der à alimentação dos integran-

tes do Destacamento Brasileiro

da Fôrça Armada Interamerica-

na (FAIBRÁS) e dá outras pro-

vidências. (Boi. 35/65)

AVISO N.° 1 237 — De 17 de

agosto de 1965

Orçamento Analítico para 1966.

(Boi. 35/65)

LEI N.° 4 748 — De 11 de agôs-

to de 1965

Concede pensão especial a ex-

aluno da Escola Técnico-Profis-

sional 
"Almirante Ferraz" do

Centro de Armamento da Mari-

nha, do Ministério da Marinha.

(Boi. 36/65)

DECRETO N.° 56 725 — De 16

de agosto de 1965

Regulamenta a Lei n.° 4 084,

de 30 de junho de 1962, que dis-

põe sôbre o exercício da profis-

são de Bibliotecário. (Boi. 36/65)

DECRETO N.° 56 730 — De 16

de agosto de 1965

Altera o Decreto n.° 54 061, de

28-7-1964, que regulamenta o

Regime de Tempo Integral e de-

dicação exclusiva. (Boi. 36/65)

DECRETO N.° 56 742 — De 17

de agosto de 1965

Dispõe sôbre as solenidades

comemorativas do centenário de

nascimento de Olavo Bilac. (Boi.

36/65)

DECRETO N.° 56 747 — De 17

de agosto de 1965

Institui o Dia do Folclore.

(Boi. 36/65)

LEI N.° 4 761 — De agosto de

1965

Autoriza o Poder Executivo a

abrir ao Estado-Maior das Fôr-

ças Armadas e aos Ministérios

Militares o crédito especial de

Cr§ 6 400 000 000 para atender

a despesas com o Destacamento

Brasileiro da Fôrça Armada in-

teramericana (FAIBRÁS). (Boi.

37/65)

DECRETO N.° 56 788 — De 25

de agosto de 1965

Aprova o Regimento do Gabi-

nete Militar da Presidência da

República. (Boi. 37/65)

AVISO N.° 1 378 — De 6 de se-

tembro de 1965

Correspondência Administrati-

va Interna da MB. (Boi. 37/65)

PORTARIA N.° 77 — De 20 de

agosto de 1965

Normas e Diretivas à Padroni-

zação, aquisição, distribuição e

utilização de viaturas. — 
(Boi.

37/65)
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LEI N.° 4 767 — De 30 de agôs-

to de 1965

Promove os militares Vetera-

nos da Segunda Guerra Mun-

dial, licenciados do serviço ativo

e incluídos na reserva não re-

munerada. (Boi. 38/65)

DECRETO N.° 56 814 — De 31

de agosto de 1965

Estabelece providências para

que sejam estudadas e propostas

as bases para a concessão, no

exercício financeiro de 1966, do

reajustamento da remuneração

dos servidores públicos civis e

militares da União. (Boi. 38/65)

AVISO N.° 1 386 — De 9 de se-

tembro de 1965

Representante da MB em co-

missão. (Boi. 38/65)

AVISO N.° 1 403 — De 10 de se-

tembro de 1965

Pagamento de despesas de con-

domínio para o pessoal civil e

militar da MB, lotado em Brasí-

lia. (Boi. 38/65)

AVISO N.° 1 405 — De 10 de se-

tembro de 1965

Indenização de moradia do

pessoal civil da MB, lotado em

Brasília. (Boi. 38/65)

DECRETO N.° 56 838 — De 3

de setembro de 1965

Aprova o Regimento Interno

do Conselho Nacional de Trans-

portes, criado pela Lei n.° 4 563,

de 11 de dezembro de 1964. (Boi.

39/65)

AVISO N.o 1 427 — De 14 de se-

tembro de 1965

Cria a fôlha de Observações

Meteorológicas para Navios e ex-

tingue o registro, no Livro de

Quartos de observações meteoro-

lógicas. (Boi. 39/65)

AVISO N.o 1 448 — De 15 de

setembro de 1965

Instruções para a aplicação da

Lei n.° 3 579, de 10-7-1959, na

Marinha do Brasil. (Boi. 39/65)

LEI N.° 4 769 — de 9 de setem-

bro de 1965

Dispõe sôbre o exercício da

profissão de Técnico de Admi-

nistração e dá outras providên-

cias. (Boi. 40/65)

LEI N.o 4 771 — De 15 de se-

tembro de 1965

Institui o nôvo Código Flores-

tal. (Boi. 40/65)

LEI N.° 4 788 — De 13 de outu-

bro de 1965

Autoriza a abertura de crédi-

tos especiais, no montante de
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CrS 4 269 970 880 (quatro bi-

Ihões, duzentos e sessenta e nove

milhões, novecentos e setenta

mil, oitocentos e oitenta cruzei-

ros), a diversos Ministérios, ao

Poder Judiciário e ao Tribunal

de Contas da União. (Boi. 45/65)

LEI N.° 4 793 — De 20 de outu-

bro de 1965

Autoriza o Poder executivo a

abrir, pelo Ministério da Mari-

nha, o crédito especial de

Cr§ 400 000 000 (quatrocentos

milhões de cruzeiros) para aten-

der a despesas com reparos de

navios. (Boi. 45/65)

DECRETO N.° 56 982 — De 1 o

de outubro de 1965

Classifica cargos de nível su-

perior do Tribunal Marítimo e

dispõe sôbre o enquadramento

de seu atual ocupante. (Boi.

45/65)

DECRETO N.° 56 995 — De 1 o

de outubro de 1965

Dispõe sôbre a adaptação do

Instituto de Previdência e Assis-

tência dos Servidores do Estado

— IPASE — ao Sistema Finan-

ceiro da Habitação. (Boi. 45/65)

DECRETO N.° 57 003 — De 11

de outubro de 1965

Cria o Grupo Executivo de In-

tegração da Política de Trans-

portes (GEIPOT) e o Fundo de

Pesquisas de Transportes, dando

outras providências. (Boi. 45/65)

DECRETO N.° 57 040 — De 11

de outubro de 1965

Transforma em Centro de Con-

trôle de Estoque de Material os

Centros de Controle de Estoque

de Material Comum e de Con-

trôle de Estoque de Sobressalen-

tes e dá outras providências.

(Boi. 45/65)

DECRETO N.° 57 041 — De 11

de outubro de 1965

Abre ao Estado-Maior das

Forças Armadas e Ministérios

Militares, o crédito especial de

CrS 6 400 000 000 para o fim

que especifica. (Boi. 45/65)

DECRETO N.° 57 045 — De 11

de outubro de 1965

Inclui o Serviço Nacional de

Informações entre as comissões,

previstas no § 2.° do art. 18 do

Regulamento aprovado pelo De-

creto n.° 42 808, de 13 de dezem-

bro de 1957. (Boi. 45/65)

LEI N.° 4 801 — De 20 de ou-

tubro de 1965

Altera dispositivo do Decreto-

-lei n.° 1 965, de 1.° de fevereiro

de 1940, que fixa a tarifa geral

para os serviços dos Correios e

Telégrafos. (Boi. 46/65)
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LEI N.° 4 804 — De 20 de ou-
tubro de 1965
Dispõe sobre demolições e re-

construções de benfeitorias, em
próprio nacional, e dá outras
providências. (Boi. 46/65)

LEI N.o 4 808 — De 25 de ou-
tubro de 1965
Dá nova redação ao art. 3.° da

Lei n.° 4 563, de 11 de dezembro
de 1964, que institui o Conselho
Nacional de Transportes e dá
outras providências. (Boi. 46/65)

LEI N.o 4 822 — De 29 de ou-
tubro de 1965
Estabelece princípios, condi-

ções e critérios básicos para as
promoções dos Oficiais da Mari-
nha do Brasil. (46/65)

DECRETO N.o 57 180 — De 8 de
novembro de 1965
Retifica a classificação cons-

tante do Decreto n.° 54 015, de
13 de julho de 1964, na parte
referente à série de classes de
Enfermeiro. (Boi. 47/65)

DECRETO N.o 57 187 — De 8 de
novembro de 1965
Suspende provisoriamente a

aquisição do material perma-
nente e de consumo para o ser-
viço público, e dá outras provi-
dências. (Boi. 47/65)

AVISO N.o 1 676 — De 9 de no-
vembro de 1965
Delegação de competência pa-

ra concessão de gratificações e
vantagens. (Boi. 47/65)

LEI N.o 4 837 — De 10 de no-
vembro de 1965
Autoriza o Poder Executivo a

abrir, através do Ministério da
Marinha, o crédito especial de
CrÇ 300 000 000 (trezentos mi-
lhões de cruzeiros), destinado à
construção, organização e insta-
lação do Centro de Instrução de
Marítimos "Almirante Graça
Aranha". (Boi. 48/65)

AVISO N.o 1 636 —
novembro de 1965

Convênio Marinha
BRÁS. (Boi. 48/65)

De l.o de

PETRO-

AVISO N.o 1 704 — De 17 de
novembro de 1965

Aprovação do Regimento In-
terno do Colégio Naval. (Boi.
48/65)

DECRETO-LEI N.° 1
- novembro de 1965

De 13

Institui o cruzeiro novo e dá
outras providências. (Boi. 49/65)

DECRETO N.o 57 145 — De 1.°
novembro de 1965
Dá nova redação ao item III
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do art. 2.° do Decreto n.° 705,
de 15 de março de 1962, que
criou o Uniforme Branco de Ve-
rão para a Marinha do Brasil.
(Boi. 49/65)

DECRETO N.° 57 222 — De 11
novembro de 1965
Transfere para o Instituto de

Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado (IPASE) o
pagamento do salário-família
dos dependentes dos servidores
civis, ex-contribuintes do mesmo,
falecidos em atividade ou já apo-
sentados, bem como a eomple-
mentação da pensão especial
instituída pela Lei n.o 3 738, de
4 de abril de 1960, e dá outras
providências. (Boi. 49/65)

DECRETO N.° 57 224 — De 11
novembro de 1965

Dispõe sobre os efeitos dos en-
quadramentos definitivos nos
casos que menciona, e dá outras
providências. (Boi. 49/65)

dente em Serviço e dá outras
providências. (Boi. 49/65)

DECRETO N.° 57 275 — De 16
novembro de 1965
Dispõe sobre medalha come-

morativa do centenário do nas-
cimento de Olavo Bilac. (Boi.
49/65)

DECRETO N.o 57 298 — De 19
novembro de 1965
Regulamenta as comemora-

ções do Dia Nacional de Ação de
Graças. (Boi. 49/65)

LEI N.° 4 854 — De
vembro de 1965

25 de no-

Modifica o art. 115 da Lei n.°
1 711, de 28 de outubro de 1952
(Estatuto dos Funcionários Pú-
blicos Civis da União). (Boi.
50/65)

DECRETO N.° 57 243 — De 11
novembro de 1965
Dá nova redação ao art. 3.°

do Decreto n.° 54 015, de 13 de
julho de 1964, que dispõe sobre
a classificação dos cargos de ni-
vei universitário. (Boi. 49/50)

DECRETO N.° 57 272
novembro de 1965

De 16

LEI N.° 4 858 — De 26 de no-
vembro de 1965
Dispõe sobre as novas atribui-

ções da Comissão de Marinha
Mercante e do Conselho Supe-
rior do Trabalho Marítimo, e dá
outras providências. (Boi. 50/65)

Define a conceituação de Aci-

LEI N.° 4 860 — De 26 de no-
vembro de 1965
Dispõe sobre o regime de tra-

balho nos portos organizados, e
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dá outras providências.
50/65)

(Boi.

DECRETO N.o 57 302 -
de novembro de 1965
Dá nova redação a dispositivos

do Regulamento para a Forma-
ção de Oficiais Engenheiros e
Técnicos Navais, aprovado pelo

Decreto n.o 52 163, de 28 de ju-
nho de 1963. (Boi. 50/65)

De 22 DECRETO N.° 57 303 -
de novembro de 1965

De 22

Institui a "Hora de Verão" em
todo o território nacional. (Boi.
50/65)

L. M.



BIBLIOGRAFIA
"A MARINHA DE GUERRA DO BRASIL

NA COLÔNIA E NO IMPÉRIO"
PELO ALMIRANTE JOÃO DO PRADO MAIA

A coleção "Documentos Bra-
sileiros", da Livraria "José
Olímpio Editora, dirigida por
Afonso Arinos de Melo Fran-
co acaba de oferecer aos estu-
diosos de nossa História Na-
vai o seu volume n.° 121, de
autoria do Almirante João do
Prado Maia.

A obra, de fôlego, é intitu-
lada "A Marinha de Guerra
do Brasil na Colônia e no Im-
pério". Esse título vem segui-
do de uma advertência entre
parênteses: "tentativa de re-
constituição histórica", que
encerra antes a modéstia de
quem sabe haver feito traba-
lho bom e definitivo sobre um
capítulo que envolve, muito
da História Pátria, que é o da
Marinha.

Quem rebuscou, como Pra-
do Maia, os arcanos da velha
história sabe que a Pátria te-
ve, na sua Marinha, o esteio
preservativo da sua grandeza
física. Compreende-se: o Bra-

sil respira pelo mar. Portanto,
foi e é através dêsse elemento
que se processou e se vem pro-
cessando todo o desenrolar
dos seus acontecimentos his-
tóricos. Daí a importância da
sua Marinha, máxime no pas-
sado, quando a grande fnniar*.
e única estrada aberta à civi-
lizaçáo, para nós, era o Atlân-
tico.

Prado Maia, na sua obra,
reconstitui a história que tão
bem conhece, pelo estudo, pelo
trato que com ela teve, o que
lhe deu experiência, e sobre-
tudo pelo amor que êle dedica
à Marinha à qual êle vem ser-
vindo exemplar e dedicada-
mente, desde a sua infância.

Não somos críticos, porém,"vivendo", a todo momento,
por dever de função, o capítulo
da história sobre a qual êle
soube planejar e tão bem e
brilhantemente discorrer, po-
demos afirmar que a obra
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honra o mestre que a con-

cebeu.

Não houve fato, no período

atingido, que não fôsse vas-

culhado e exposto com a maior

clareza.

Somos, sem dúvida alguma,

uma continuação histórica do
"pequeno"-grande 

Portugal.

Nossa Marinha no início, foi

portuguêsa e portuguêsa em

muitas coisas ela continuou

mesmo depois da nossa Inde-

pendência Política. Daí os

primeiros capítulos que versa

sôbre a história da gloriosa

Armada lusitana. E vemos,

então, aquilo que afirmamos

que o Brasil foi, em grande

parte, produto da sua Mari-

nha que, se não era nossa, era

de nossos colonizadores.

O trabalho do Mestre é di-

vidido em cinco partes, a sa-

ber:

A primeira dedicada à Ma-

rinha no Brasil-Colônia.

Ensina-nos nessa parte, reu-

nindo tudo o que se disse à res-

peito da origem e da evolução

da Marinha portuguêsa; tra-

ta das grandes navegações; da

Marinha colonial; defesa da

Colônia; dos entre-choques na-

vais pela posse e manutenção

da terra e, finalmente, chega

às fortificações litorâneas,

construções de arsenais etc.

A segunda parte é tôda ela

dedicada à Marinha sob o go-

vêrno de D. João no Brasil, va-

le dizer, a da transmigração

da família real e da mudança

da sede do govêrno português

para o Brasil, com a inversão

dos papéis com tôdas as con-

seqüências políticas daí decor-

rentes, inclusive a da nossa

emancipação.

A terceira parte 
— a Mari-

nha no Primeiro Reinado,

aquela em que passou a ser

realmente brasileira. Período

áureo que consolidando a nos-

sa Independência, capta ensi-

namentos trazidos por Cócra-

ne, nosso Primeiro Almirante,

e sua gente.

Nessa parte as lições sôbre

a Campanha da Independên-

ci e a da Cisplatina são ma-

gistrais. Depois analisa o pa-

norama administrativo, de

resto, de importância capital

nesse período, que culminou

com a abdicação de D. Pe-

dro I.

Na quarta parte, então, ve-

mos descritas com a clareza

peculiar do autor tôdas as in-

surreições que caracterizaram

o período no qual a Marinha

de Tamandaré teve atuação

decisiva na manutenção da or-

dem ao lado do Exército de

Caxias. A Abrilada, a Setem-

brada, a Cabanada, a Sabina-

da, a Balaiada, a Guerra dos

Farrapos e outros motins, são

aí estudados com a maior cia-

reza e propriedade. Encerra-

se êsse período com os fatos li-

gados à administração naval

de modo geral para mostrar

como ela se desenvolveu e

atuou nesse período conturba-

do de nossa Pátria.

Finalmente, a quinta parte
— a do nosso desenvolvimento

progressivo, sob a ação do

nosso segundo Imperador tão

afeito às coisas da Marinha.
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É o período histórico mais di-

fícil de se expor. Entretanto,

o autor o faz como mestre que

é da matéria, com a naturali-

dade e a simplicidade que lhe

são peculiares, 
mas com a pro-

priedade de quem conhece o

assunto na sua profundeza.

Não os trai e os desenvolve

numa seqüência encadeada,

de modo a tirar as conclusões

dos motivos políticos que nos

levaram a nos envolver na

Campanha do Uruguai e na

Guerra do Paraguai, nas quais

a Marinha foi basilar, senão

definitiva para a sua decisão.

Enfim, o autor esgota o as-

sunto. Vale a pena conhecer

êsse livro que não é apenas

para tê-lo como de leitura a-

gradável e instrutivo, senão e

também para conservá-lo nas

estantes como de referência

para todos os assuntos da nos-

sa História Naval ocorridos

nos períodos vindo do desço-

brimento do Brasil, ou melhor

da fundação da Marinha por-

tuguêsa no século XIII até a

queda do Império brasileiro

no final do século XIX.

É obra histórica no sentido

mais lato do vocábulo. Leiam-

-na os que nos lerem e confir-

mem o que aqui deixamos di-

to à guisa de obscura e desva-

liosa opinião.

Fomos honrados com a obra

com que o amigo querido e o

mestre acatado e respeitado

nos distinguiu, acompanhada

de uma dedicatória bondosa

que excede aos nossos méritos

e a quem reiteramos o nosso

agradecimento.

Resta-nos apresentar os pa-

rabéns ao escritor e mais ain-

da à editora, que soube tirar

partido de um trabalho que

irá, sem dúvida, ter sucesso

como um dos seus best-sellers.

L. S.
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Quem vai ficar feliz quando V. comprar o seu Aero-Willys?

Ela vai achar o Aero-Willys um carro sensacional!
Não é para menos. Como o Acro-Willys é bonito.

A turma do clube. Que vai ter mais carona.
O Aero-Willys leva 6 pessoas, confortàvclmente

Está evidente que você é um homem bem sucedido.
Isso deixa os "velhos" contentes.

E quem vai ficar ainda mais feliz é você mesmo.
O Aero-Willys ê bom de dirigir. I. um grande carro!
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Aero-Willys - um carro resistente.
Possante motor de 110 HP. - força para o desempenho que você deseja.

Quatro marchas sincronizadas. E as inovações:
4XÍ™rJÍLU.

-alternador em lugar do dínamo carrega a bateria mesmo em marcha lenta.

ULyjs66
mais 20% de economia em gasolina _____{ Produto da wiiiys-Overl.nd

\(jP Fabricante de veículos de alta qualidade.
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UM ASSENTO OCUPADO

Para nós um passageiro náo representa simplesmente um assento ocupado
É multo mais que Isso
É a verdadeira razão da nossa existência
E é sobre êle que está baseada toda nossa atividade
Nosso objetivo é proporcionar à V. Sa. nossa tradicional gentileza e cortesia ei,
qualquer momento e em qualquer lugar."

•Em nossas agências V. Sa. poderá obter qualquer Informa-
çáo que necessite da cidade onde queira desembarcar.

VARIG __



FUND ADA EM 
J £. F(u£;

; £* If i <r'^#<- 
4fp«|| If J /¦ /> * 

v-* tdf|

_ 
' 

-v* i *»'• "Vt.. »3r»-1'^'"?,. ;.- ,* :' 
• I® '»w

t t 
'¦ 

k N! - *v , * 
| fO l #^v|i% u« x 

'
' Y--', '&%}:/'¦' f '«.-x '¦ ¦¦ v J ' .. ',, "¦ ^ >., v.%, t ,, < " ¦¦ .'" 1'

¦;
¦ ¦¦ ' ¦ ,Mt' ', -

¦ jt .>i:.'.' ' ' ,. . .., :• •-'. '

V'^Trj- 
y >[ & y. 

' >- - v 
< a | 

* * 
.

. a
- " 

, it/•;•¦ 
~ ?. ....„  ;  ; 

• /•• ¦;  ,, _

•-• 
-

wSÈ3B3ffl*

ANO LXXXVI — JULHO, AGÔSTO E SETEMBRO DE 1966 — N.»s 7, 8 e 9

1/3/1851 a 28/7/1853
Julho de 1881



&LX y &&r i <- ^Rl fWm 
:* tf&ft&Mzm ,i4^PilPPIla

BBBkjj^»|J^^iMWK 
/fm jjiQrfr 1

Quem vai ficar feliz quando 
V. comprar o seu Aero-Willys?

Ela vai achar o Aero-Willys um carro sensacional! A turma do clube. Que vai ter mais carona.
Não e para menos. Como o Aero-Willys é bonito. O Aero-Willys leva 6 pessoas, confortàvelmenle.

Está evidente que você é um homem bem sucedido.

Isso deixa os "velhos" contentes.

E quem vai ficar ainda mais feliz é você mesmo.
0 Aero-Willys é bom de dirigir. É um grande carro!
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Aero-Willys - um carro resistente.

Possante motor de 110JH.P. -fórça para o desempenho que você deseja.

Quatro marchas sincronizadas. E as inovações:

mais 20% de economia em gasolina
-altérnador em lugar do dinamo carrega a bateria mesmo em marcha lenta.
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OS MARES NÃO

TÊM MAIS

SEGREDOS PARA

A VEROLME

Nem poderiam ter. A última pa-

lavra da técnica, a mais recente

conquista no campo da enge-

nharia naval sempre estão pre-

sentes nos navios construídos

pelos estaleiros de Jacuacanga.

E braça a braça vão êles sul-

cando os mares e oceanos dos

quatro cantos do mundo, intimo-

ratos, carregando em seus mas-

tros a bandeira de nosso país.

Verolme é símbolo de perfeição

e segurança, é marca da alta

qualidade internacional de um

perfeito corpo técnico e da me-

Ihor mão-de-obra em indústria

naval. Verolme é a vanguarda

do Brasil que navega.

\crolme

ESTALEIROS, REUNIDOS DO BRASIL S.A.

ESTALEIRO JACUACANGA - Angra dos Reis - R. J.

(Membro do Centro Industrial do Rio de Janeiro)
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TERMOS NÁUTICOS
(Nautical Terms)

Acha-se à venda no Serviço de Documentação
Geral da Marinha, 3.° pavimento do Ministério da
Marinha, o dicionário em brochura, TERMOS NAU-
TICOS — Português-Inglês — Inglês-Português —
de autoria do capitão-de-fragata (R) A. de Azevedo
Lima,

- NOSSA CAPA -
O S-15 — Riachuelo — navegando durante manobras

realizadas com a Esquadra. Trata-se do ex-Paddle da Mari-
nha norte-americana, cedido, por empréstimo ao Brasil. Teve
sua quilha batida em 29-3-1943. Características: Comp. 93,63
m; boca 8,32m; calado médio na superfície, quando trimado,
4,62m; deslocamento normal na superfície, quando trimado,
1 808 t; profundidade máxima de imersão, 95m; deslocamen-
to normal em imersão, 2 415; velocidade máxima na superfí-
cie, 20 nós; em imersão, 10 nós; velocidade de cruzeiro, 15
nós; dois grupos de torpedos de 21 x 20 pés, sendo seis tubos
na proa e quatro na popa; um canhão de 5" (removido); duas
metralhadoras de 40m/m (removidas) e quatro metralhado-
ras de 50. Primeiro Comandante: CF. Fernando Gonçalves
Reis Viana.

§-. Kç>

DICIONÁRIO MARÍTIMO BRASILEIRO

Esta excelente publicação, elaborada por um
grupo de distintos oficiais da Marinha de Guerra,
reúne nada menos de 4 000 verbetes de termos e

, expressões da linguagem técnica e da gíria navais
_¦ .brasileiras da atualidade. Os interessados poderão
.^adquiri-la no Instituto Técnico do Clube Naval, ou

tf diretamente no Serviço de Reembolsável da Im-
> -prensa Naval, ao preço de Cr$ 250 o exemplar.
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A BANDEIRA ESQUECIDA
Lauro N. Furtado de Mendonça

CMG (RRm)

Têm sido objeto de estudos elas, em especial, aquelas que,
acurados as bandeiras que, nas após a Independência e máxime
diversas fases da existência do durante a República, adejaram
Brasil, representaram-no perante nos topos dos mastros recamados
o concerto das nações e dentre de verde e amarelo.

/g\
Destaque singular têm mereci-

do as inspiradas no símbolo da
Norte-América, seja a do Club
Republicano Lopes Trovão arvo-
rada, de 15 a 25 de novembro de
1889, no prédio da Câmara Mu-

nicipal, com as estrelas represen-
tativas dos Estados em fundo ne-
gro, seja aquela que ondeou nos
topes dos arvoredos do encoura-
çado Riachuelo e vapor Alagoas,
quando da viagem do Imperador
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D. Pedro II para o exílio, evi-

cientemente inspirada na ante-

rior, mas em que o fundo prêto

cedera lugar ao campo azul ce-

leste, côr tradicionalmente ligada

ao fanal brasílio, pois, hau-

rida das quinas coloniais e in-

corporada ao glorioso pendão do

Reino Unido, dês 18 de setembro

de 1822 emoldurava as estréias

de seu pavilhão.

Essas bandeiras, cuja existên-

cia fugaz bem evidencia a repul-

sa sofrida pelos que procuravam,

em seu entusiasmo irrefletido,

vestir-nos com roupagem estra-

nha, em boa hora foram substi-

tuídas, por decreto de 19 de no-

vembro, por outra onde, à dis-

posição original do losango ama-

relo em campo verde, juntava-se,
onde estivera a esfera armilar de

ouro em campo azul, aquela azul

celeste tão conhecida de todos

nós, mantendo-se, sem quebra
dos mais lídimos sentimentos dos

patriotas, a imagem defendida

por tantos de nossos maiores,

mercê de sacrifícios sem conta.

Entretanto, à Marinha, já res-

ponsável pela manutenção do

azul entre as suas côres, coube

também hastear um outro pavi-
lhão, do qual as formas tradicio-

nais que haviam galvanizado
nossos avoengos não foram bani-

das.

Pelo fato especial de ter sido

içado em países e mares longín-

quos, representando a nova Re-

pública em plagas tão distantes,

dever-lhe-ia caber sobrado real-

ce, essa circunstância porém te-

ve a conseqüência contrária de

fazê-lo desconhecido aos nossos

concidadãos e de, mesmo entre

as obras dos estudiosos que têm

se dedicado à história de nossos

símbolos, não a encontrarmos

incluída, não obstante ter tre-

mulado ao sôpro das auras do

oceano Indico e dos mares Ver-

melho e Mediterrâneo pelo dila-

tado período de cem dias, ultra-

passando de muito o rígido lap-

so de utilização das bandeiras

listadas de verde-ouro.

Coube ao então capitão-de-

mar-e-guerra Custódio José de

Mello a honra de executar, a

bordo do cruzador Almirante

Barroso surto no pôrto de Co-

lombo, as ordens do Ministro da

Marinha, Vice-Almirante Eduar-

do Wandenkolk, consubstancia-

das em dois telegramas recebidos

na data de 17 de dezembro, pres-

crevendo o primeiro que fôsse

mantida a Bandeira, sem coroa

e o segundo que deveria ser içada

a mesma Bandeira Nacional, su-

bstituindo-se a coroa por uma es-

trêla vermelha, até o recebimen-

to do novo pavilhão, o que ocor-

reria em Nápoles.

De como deu cumprimento às

determinações supra, nô-lo con-

ta o futuro Almirante Custódio

de Mello, mandando, de imedia-

to, 
"fazer 

as alterações indicadas

em certo número de bandeiras,

quer das do navio, quer de esca-

ler, existentes a bordo" e proce-

dendo, no mesmo dia 17, ao seu

hasteamento no 
"penol 

da meze-
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na", formada a guarnição em ato
dé mostra, a fim de que o pró-
prio Comandante fizesse a comu-
nicação do advento da Repúbli-
ca, em vibrantes palavras termi-
nadas por uma exportação para
que todos seguissem o caminho
do dever indicado pela nova In-
sígnia.

E sob a sua sombra o elegante
navio sulcou as águas que me-
deiam entre a Taprobana e o Egi-
to, recebendo as salvas das bate-
rias inglesas de Bombaim, da di-
visão naval turca estacionada em
Djeddah e da capitania egípcia
fundeada no porto de Alexandria,
tendo esta içado, para admiração
dos marinheiros do Brasil, o nô-
vo pavilhão da República.

Conhecendo, então, a sua for-
ma definitiva, Custódio de Mello,
já Contra-Almirante, fez proce-
der a 8 de abril, dia seguinte
àquele em que suspendeu de Ale-
xandria, à cerimônia do desfral-
damento do novo pavilhão, guar-
necida a adriça por quatro ofi-
ciais de patente. Perante a Ofi-
cialidade em segundo uniforme,
guarnição formada, guarda de
honra e banda de música, foi, ao
som do hino nacional, içada a
Bandeira que tem, desde então,
representado a pátria .

Assim, pela palavra fidedigna
do próprio Comandante, sabemos
que, de 17 de dezembro de 1889
até 8 de abril de 1890, tremulou
no penol da carangueja e no pauda bandeira do cruzador Almi-
rante Barroso, nos portos de Co-

lombo, Bombaim, Adem, Djeddah,
Suez, Ismaília, Port-Said e Ale-
xandria, o auri-verde pendão com
o escudo d'armas do Reino do
Brasil a que se refere o decreto
de D. Pedro I, encimado pela es-
trêla representativa da República
nascente.

A Bandeira Imperial amainada
em Colombo a 17 de dezembro,
piedosamente guardada pelasmãos reverentes do Imediato, Ca-
pitão-de-Fragata Joaquim Mar-
ques Baptista de Leão, o qual as-
sumiu o comando da unidade, no
porto de Bombaim, quando da
ascensão de Custódio de Mello
ao generalato, acha-se hoje ex-
posta no Museu organizado peloServiço de Documentação Geral
da Marinha, valiosa relíquia pois
foi, talvez, a data que lembramos,
aquela em que o glorioso Guião
de Tamandaré e Barroso pane-
jou aos ventos, testemunhas pe-renes de tantos momentos herói-
cos de glória e triunfo registra-
dos na história, pela derradeira
vez.

Nota do autor: Pereira Lessa
nos fala de uma bandeira, em
tudo igual à que consta do arti-
go supra, mas em que a estrela
substituída à coroa imperial é de
côr branca, a qual teria sido usa-
da pelo Cruzador Parnahyba ao
dirigir-se à ilha Grande, condu-
zindo a família imperial; essa no-
tícia, entretanto, está em desa-
côrdo com o informado pelo en-
tão Io Ten. Janarí Nunes que, no
seu trabalho sôbre a Bandeira do
Brasil, afirma ter sido içada nes-
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se navio a mesma bandeira que

ondulou no mastro de combate

do Riaehuelo e no penal da ca-

rangueja do Alagoas.

Outrossim, o eminente pesqui-

sador 
"d'As 

Bandeiras Históri-

cas" reyela-nos a existência de

uma outra, vermelha, com 21 es-

trêlas brancas em diagonal, cuja

criação deve-se ao mesmo minis-

tro Wandenkolk e que tremulou

nos mastros do Alagoas quando

de sua estada no pôrto de Sao

Vicente, em caminho para Portu-

gal.

Tal fato parece indicar que, no

Pavilhão afagado pelas auras do

Índico e do Mediterrâneo, crista-

lizaram-se os dois fanais a que se

refere Pereira Lessa, incorporan-

do-se, à estréia inserida na ban-

déira do Parnahyba, o rôjo da-

quela que acompanhou o velho

Imperador ao exílio final.



a)

tran^

a movin^-

nômicas por lun ..

vias, utilizando-se os vauo»

meios adequados;

b) Massas econômicas são tôdas

as coisas susceptíveis de utiliza-

ção, consumo, venda, ou de tro-

ca entre os homens de uma so-

ciedade, por serem coisas rela-

cionadas com as suas existên-

cias;

c) Via de transporte é o elemen-

to natural ou adrede construí-

do por onde se realiza a con-

dução;

d) Meio de transporte é o modo

de condução: animais, veícu-

los, sistemas;

e) Diz-se sistema de transpor-

te quando, além dos veículos,

existem instalações fixas e a-

parelhamentos complementa-

res indispensáveis (portos, es-

tações, etc.), como nos serviços

Apresentadas as

sicas, passaremos a tece.

derações sôbre a importância üa

quele tipo de transporte.

2.1 — Econômica:

Um meio de transporte, qual-

quer que êle seja e ao ser classi-

ficado do ponto de vista econô-

mico, apresenta seis característi-

cas principais:

a) Via de transporte;

b) Capacidade útil;

c) Energia de tração;

d) Velocidade;

e) Custo do Veículo;

f) Mão-de-obra física.

Da consideração dêstes elemen-

tos é que se pode aferir o custo de



Made útil:

Um veículo tem uma capaci-

dade de transportar um certo pê-

so, inclusive o próprio, que é de-

nominado 
"tara". 

Considerando-

se os casos do caminhão, do trem

e da embarcação, e tomando-se o

conjunto de pêso da carga e da

tara, esta representa:

a) para o caminhão 49%

b) para o trem 44%

c) para a embarcação 25%

Vê-se, pois, que quando um

conjunto caminhão-carga pesa 10

toneladas, apenas a metade é

carga rentável; enquanto isso,

numa embarcação carregada e

-IP

HP

de:

hão;

>

.mbarca-

^ue o consumo de ener-

gia, para 100 km, será:

a) 100, o kW/h para o cami-

nhão;

b) 40,0 kW/h, para o trem;

c) 18,5 kW/h, para a embarca-

ção.

2.1.4 — Velocidade:

Sob o ponto 
de vista econômi-

co, há interêsse que o transporte

seja efetuado na maior velocida-

de que fôr possível, mas essa ve-

locidade tem um custo que, acres-

cido ao do produto a transportar,

pode impedir a sua comerciali-

zação, daí decorrendo que se deve

adequar o tipo de transporte à

peculiaridade da carga.

As velocidades médias comer-

ciais, isto é, aquelas em que são
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consideradas as paradas, estão

sensivelmente na proporção de:

a) 5 para a rodovia;

b) 4 para a ferrovia;

c) 1 para a hidrovia.

O binário custo/velocidade é

que guia a escolha do tipo de

transporte adequado à determi-

nado tipo de carga. Assim a na-

vegação é lenta e só nessas con-

dições pode 
ser econômica; isso

porque a potência 
de suas má-

quinas cresce com o cubo da ve-

locidade; daí crescem, na mesma

proporção, 
o consumo de combus-

tívcl, o pêso 
do sUcis máquinas 6

o seu preço. 
Êle é, portanto, um

tipo de transporte adequado a

atender às cargas de grande vo-

lume e pequeno 
valor, como os

minérios, os combustíveis, os ma-

teriais de construção, etc.

2.1.5 — Custo do Transporte:

Para os vários tipos de trans-

porte há a considerar os seus

custos, direto e indireto. No pri-

meiro caso, considerar-se-á a ope-

ração, a manutenção e a depre-

ciação dos veículos; no segundo,

ter-se-á em vista o custo da in-

fraestrutura que apoia aquele

transporte, estando nêle incluído

o de administração.

Estudando-se a operação, serão

considerados, principalmente, o

pagamento dos tripulantes e o

custo de combustíveis e lubrifi-

cantes; na manutenção, conside-

rar-se-á a do motor e a do veícu-

lo em sí; na depreciação, dever-

se-á levar em conta o custo do

veículo e de seus sobressalentes,

bem como a vida econômica do

veículo.

O custo dos veículos, para

transportar uma carga de 1.000

toneladas é, aproximadamente:

a) 1,0 para a embarcação;

b) 3,3 para o caminhão;

c) 4,0 para o trem (locomoti-

va e vagões).

Segundo o Presidente do Comi-

té Central de Navegação Interior

Alemã, para o transporte de 1.000

toneladas úteis:

a) Na rodovia, exigem-se 50

caminhões com reboque,

representando investimento

de três (3) milhões de mar-

cos, tendo os veículos uma

vida econômica de 10 anos;

b) Na ferrovia, cincoenta (50)

vagões e uma locomotiva,

custando dois milhões e

meio de marcos, tendo uma

vida econômica de 20 anos;

c) Na hidrovia, um barco au-

tomotor, custando 750.000

marcos e com uma vida eco-

nômica de 50 anos.

2.1.6 — Mão-de-obra física:

O exame dos elementos forne-

cidos pelo Presidente do Comitê

Central da Navegação Interior

Alemã nos dão idéia bem nítida

da economia de mão-de-obra fí-

sica (não se considerando aí as

distorções porventura existentes)

da hidrovia em relação aos de-

mais tipos de transporte.
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2.2 — Comboios terrestres e suas

restrições:

Fizemos viagem rodoviária a

Pôrto Alegre e a mesma tinha

como propósito 
nos demonstrar

que, em caso de guerra, os trans-

portes terrestres poderiam, mais

facilmente e com mais seguran-

ça, assegurar a intercomunicação

entre as regiões Centro e Sul.

Iniciada a viagem, observou-se

inicialmente que a velocidade de

um veículo é uma e bem superior

a que êle tem quando em com-

boio. A diferença mais se acen-

tua quando se considera as subi-

das, descidas, e paradas (para a-

bastecimento, refeições e descan-

so dos motoristas). Daí decorre

que a velocidade média dos com-

boios é bem inferior a dos veícu-

los isolados.

A segunda observação se pren-

deu à quantidade de veículos a

serem movimentados para aten-

der ao deslocomento de frações

de tropas, com os seus equipa-

mentos. Êsses comboios iriam se

deslocar por estradas, nas quais

havia uma pletora de obras

d'arte (pontes, viadutos, cortes,

aterros, etc), constituindo-se em

pontos de fácil ação de guerrilhei-

ros. Considerando-se que a hi-

pótese de guerra que vem sendo

considerada é a extra-continental

e como esta está prevista vir a-

companhada de guerra revolu-

cionária, parecia-nos que, ao

contrário do que vinha sendo a-

firmado, havia menos segurança

no transporte terrestre que no

marítimo, pois êste iria exigir do

adversário meios de custo muito

mais elevados para que a sua

ação tivesse eficácia.

Além disso, nos parecia que a
movimentação daquela quanti-
dade de homens, com os seus

equipamentos, deslocando-se a

baixa velocidade, 
podendo ser

atacada em qualquer ponto do

percurso e, inclusive, por um úni-

co homem somente dispondo de

banana de dinamite, seria um

objetivo muito tentador para a

ação daqueles guerrilheiros dada

a sua extrema vulnerabilidade.

2.3 — Verificou-se assim que,

para o transporte hidroviário, a

via de transporte é de menor

custo, a capacidade útil é sensi-

velmente maior, a energia 
para

tração bem reduzida em relação

aos demais tipos de transporte, o

custo dos veículos e seus sobres-

salentes é bem inferior, mas a

sua velocidade é bem menor que
a dos demais tipos de transporte.

Verificou-se ainda que êle, pelo
menos, não é mais inseguro que
o terrestre, em caso de guerra.

Considerando-se então a ade-

quabilidade do transporte hidro-

viário a muitos tipos de carga,

que vem sendo transportados por

caminhão ocorre perguntar por-

que isso sucede no Brasil. A res-

posta não é difícil de dar e poder-
se-ia resumir na inexistência de

um estudo de conjunto de nosso

sistema de transporte hidroviário

e que permitisse equacioná-lo de

maneira adequada. Com isso de-

seja-se frizar que não se trata

da existência de planos parcela-

dos e que só encaram determina-

dos ângulos da questão, planos

êsses que vinham sendo feitos
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para atender a aspectos apre-

sentados em relatórios que só

consideravam interêsses de deter-

minados grupos de pressão.

3. ANALISE SETORIAL

Baseado nas definições apre-

sentadas, necessário se faz estu-

dar, do transporte hidroviário, a

via, as emprêsas e as embarca-

ções que a compõem, as facilida-

des (instalações portuárias) 
e

fazer um estudo mercadológico

para mostrar a necessidade de

utilização das embarcações nas

hidrovias, marítimas e interiores.

Para sistematizar o estudo, foi

feita uma divisão nos seguintes

itens: Marinha Mercante, Portos,

Hidrovias Interiores, Construção

e Reparos Navais, e órgãos res-

ponsáveis pelo funcionamento do

transporte hidroviário.

3.1 — MARINHA MERCANTE:-

Estudando o probelma da Ma-

rinha Mercante, lemos o trabalho

"A 
Marinha Mercante em três

tempos", do Comte. J.G.S. Ja-

not de Matos, Secretário do Cen-

tro de Capitães da Marinha Mer-

cante, publicado 
no número de

julho de 1965 da revista 
"Portos

e Navios". No artigo acima men-

cionado, dois tópicos chamaram

especialmente a nossa atenção:

a) 
"Nossa 

Marinha Mercante

foi constituída da forma mais de-

sordenada possível, 
sem qualquer

órgão que realmente coordenasse

esforços, não obstante a plurali-

dade de órgãos a que está subor-

dinada; sem um objetivo defini-

do, apesar dos inúmeros e diver-

sos objetivos, confessáveis ou não,

que a ela deram origem; sem po-

lítica séria de transporte aqua-

viário apesar dos mirabolantes

planos passados e presentes".

b) 
"A 

desordenação histórica

com que se formou a Marinha

Mercante, o aparecimento de em-

prêsas com os objetivos os mais

diversos — transporte próprio,

exploração transitória de linhas

de grande tráfego em ciclos de-

terminados (borracha, madeira,

trigo, etc.), a divisão de emprêsas

para efeitos fiscais, a indústria

das subvenções, etc. — a falta de

espírito público do empresário

que, por inexistência de legisla-

ção adequada, era levado a enca-

rar o transporte aquaviário mais

como indústria de grandes lucros

do que como serviço público 
es-

sencial, a omissão governamental

na fiscalização, controle e con-

cessão de linhas, a ganância, en-

fim, a total ausência, em qual-

quer época, de um sério plano de

transportes e sadia política exe-

cutiva setorial, levou ô sistema à

situação de inflexibilidade admi-

nistrativa, econômica e operacio-

nal, e conseqüente falência da

iniciativa privada, salvo honrosas

e heróicas exceções. Constitui

exemplo flagrante do exposto, a

constituição das autarquias ma-

rítimas, fruto da incapacidade do

capital privado da época e que o

Govêrno encampou com todos os

seus vícios de origem, que agra-

vou através dos anos, ainda por
omissão, acrescida da incapacida-

de e despreparo administrativo

de dirigentes selecionados mais

por suas ligações políticas que

por seus conhecimentos e vidên-
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cia profissional dos problemas do
setor, aliados à corrupção políti-
ca, administrativa e egoistica-
mente pessoal."

Desejando esclarecer de manei-
ra adequada o que acaba de ser
lido, do artigo do Comte. Janot e
para que o assunto possa ser
abordado com a profundidade que
certamente é a esperada pelos
srs., passaremos a desenvolvê-lo
tecendo considerações em torno
da Frota Mercante, a política de
seu pessoal e o estudo das em-
presas que operam no setor. Pos-
teriormente trataremos das en-
tidades que orientam e controlam
a Marinha Mercante e a sua po-
lítica.

3. 1. 1 — Frota Mercante:

a) Considerando-se aquelas
distorções já mencionadas, ocorre
a necessidade de se definir o que
se entende por "rotação dos na-
vios" e que é a relação entre o
tempo navegando e o tempo total
da operação. Esta definição é im-
portante porque o custo da tone-
lada de carga transportada varia
inversamente proporcional à va-
riação da rotação;

b) Um segundo elemento a
considerar é a adequabilidade do
tipo de navio à carga que se pro-
põe transportar. A respeito dês-
se elemento cabe aqui transcre-
ver o que diz a publicação "Es-
trutura da navegação marítima
brasileira" (da Comissão da Ma-
rinha Mercante, maio de 1965):"Anteriormente à implantação
da construção naval no Brasil,
não houve maior possibilidade da
armação privada se suprir de na-

vios novos de maior porte. Era ela
obrigada a recorrer ao mercado
internacional, comprando geral-
mente navios de 2a. mão, nem
sempre escolhido entre as ofertas
o tipo mais apropriado ao servi-
ço em que pretendia utilizá-lo,
mas sim decidindo tendo em vis-
ta as dificuldades creditícias e
as condições econômicas do co-
mércio marítimo do Brasil. A
partir de 1962, com a indústria
de construção naval implantada,
cessou, praticamente, a importa-
ção de navios de 2a. mão".

O que não foi dito é que os
navios adquiridos estavam em
limite de idade, além de inade-
quados ao fim para que eram ad-
quiridos. O resultado era os usuá-
rios pagarem, com tarifas crês-
centes, uma operação anti-econô-
mica, essas que não eram calcula-
das em função de uma apropria-
ção do custo e sim baseadas em
cálculos empíricos dos interessa-
dos.

c) O terceiro elemento a con-
siderar é a idade dos navios, ten-
do em vista que, internacional-
mente, é considerado a idade
máxima econômica a de 20 anos,
idade essa que, para os petrolei-
ros, é reduzida para 15.

Em trabalho que fizemos, fo-
ram relacionados os navios das
várias empresas estatais, ou pa-
ra-estatais, e particulares; em se-
guida, fez-se um quadro do nú-
mero de navios, com a tonelagem
correspondente, para cada faixa
de idade. Analisando os dados,
temos:

I) Lóide Brasileiro: 31,5% de
seus navios correspondendo a....
25,4% de sua tonelagem, na faixa
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de idades entre 20 e 40 anos; 5,3%

dos navios, correspondendo a

3,56% de tonelagem, com mais de

40 anos;

II) FRONAPE: tôda a frota

com menos de 20 anos; entretan-

to, para os navios petroleiros, de-

ver-se-ia considerar 15 anos como

idade útil e só um dos navios ex-

cederia êsse limite;

III) Cia. Nac. Nav. Costeira:

18,5% dos navios, correspondendo

a 11,0% da tonelagem, na faixa

de idades entre 20 e 40 anos; ..

14,8%, correspondendo a 6,5%

da tonelagem, com mais de 40

anos;

IV) Cia. Siderúrgica Nacional:

40% dos navios, correspondendo

a 22,8% da tonelagem, na faixa

de idades entre 20 e 40 anos;

V) S.N.A.P.P.: tôda a frota

(de mais de 100 tons. brutas de

registro) com menos de 20 anos

de idade;

VI) Cia. Nav. Baiana: 50%

dos navios, correspondendo a

11% da tonelagem, na faixa de

idades entre 20 e 40 anos;

VII) Particulares: 53,3% dos

navios, correspondendo a 61,3%

da tonelagem, na faixa de idades

entre 20 e 40 anos; 24,7% dos na-

vios, correspondendo a 34,1% da

tonelagem, com mais de 40 anos.

Acresce que um dos navios é de

1875, outro de 1895 e um terceiro

de 1896.

A maior emprêsa particular,

Nav. Mercantil S.A., com sete

navios, totalizando 47.087 tons.,

tem tôda a sua frota com mais

de 20 anos e 86% dos navios, cor-

respondendo a 90% da tonela-

gem, com mais de 40 anos; além

disso, de sua frota faz parte um

navio de 1896.

Perguntado a um determina-

do armador se tinha senso econô-

mico a operação com navios nes-

sas condições, foi respondido que
conseguia manter o navio em

funcionamento e dado dinheiro.

A conclusão lógica é que a tarifa

é de tal maneira alta que com-

portava aquela operação anti-

econômica, sendo assim esqueci-

do que as organizações indus-

triais devem produzir trabalho,

mas com eficincêia.

d) Um quarto elemento é a pa-
dronização dos navios e seus equi-

pamentos. Quando foi examina-

do a rotação dos navios da FRO-

NAPE, Lóide, Costeira, etc. foi

observado que havia uma demo-

ra exagerada nos portos para

atender à manutenção e reparos

dos navios. Pesquisando-se a

causa, viu-se a conveniência ini-

ciai de conhecer como estavam

equipados os navios. Examina-

dos os quadros resultantes, veri-

ficou-se para cada emprêsa, uma

grande diversidade de fabrican-

tes, modêlos e tipos dos motores

usados, bem como equipamentos

de um mesmo fabricante, mas

feitos em países diferentes, cujas

peças não eram intercambiáveis.

Daí resultava uma impossibili-

dade econômica na manutenção

de um adequado estoque de so-

bressalentes. Essa deficiência

provocava maiores estadias nos

portos e a conseqüente necessi-

dade de arrendar navios estran-

geiros para substituí-los, que
eram pagos em moeda forte.

A construção naval no país,
depois de implantada, deveria
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acelerar a padronização, mas sò-

mente uma atenção especial da

Comissão de Marinha Mercante

pode concretizar êsse desidera-

tum. Tem-se como exemplo a

encomenda de seis petroleiros pa-

ra a FRONAPE e que foi distri-

buída a dois estaleiros, cada um

dos quais está colocando nos na-

vios a se-lhes atribuídos, motores

de fabricantes, modelos e tipos

diferentes.

e) Um quinto elemento seria a

manutenção e reparos, assunto

que será tratado quando se falar

sôbre construção e reparo navais.

3.1.2 — Política de pessoal:

a) Classificação:

Segundo o artigo 318 do Regu-

lamento do Tráfego Marítimo

(RTM), o pessoal da Marinha

Mercante é constituído por todos

aqueles que empregam a sua ati-

vidade a bordo das embarcações

nacionais, nas oficinas e estalei-

ros de construção naval e nos

trabalhos de carga e descarga das

embarcações.

Pelo artigo 319 o pessoal é di-

vidido em cinco grupos, a saber:

marítimos, auxiliares-marítimos,

pescadores, estivadores e arma-

dores. Os grupos são por sua vez,

de acordo com o artigo 320, sub-

divididos em categorias. O arti-

go 323 estabelece que 
"todo 

indi-

víduo que desejar empregar a

sua atividade na Marinha Mer-

cante, está obrigatoriamente su-

jeito à inscrição nas Capitanias e

repartições subordinadas. Os ar-

tigos 324 e seguintes estabelecem

as condições a preencher para

aquela inscrição. O Estatuto dos

Marítimos encaminhado ao Exm°

Sr. Ministro da Viação e Obras

Públicas, ao que parece, trata do

mesmo assunto em capítulo es-

pecial.

b) Obrigações, deveres e atri-

buições dos tripulantes:

Os artigos 545 e 654 do Código

Comercial e o artigo 463 do RTM

estabelecem os deveres para os

tripulantes em geral e, o último,

que a Comissão de Marinha Mer-

cante fixará as atribuições de

cada tripulante. Daí decorreu a

Portaria n.° 685, de 4/12/58, que

é o regulamento fixando aquelas

atribuições, portaria essa que foi

complementada pelas_ seguintes

resoluções da Comissão de Mari-

nha Mercante:

Resolução Boletim D. Oficial

2.443 371 9.5.63

2.677 409 14.12.64

2.718 416 24.12.65

Na elaboração da Portaria em

aprêço houve uma influência das

duas federações interessadas (de

oficiais e de subalternos) e que

congregam os marítimos; entre-

tanto, como a política de reivin-

dicações é estabelecida por maio-

ria de votos e o número de dele-

gados da federação dos subalter-

nos é maior, a Portaria estabele-

ce mehos atribuições para os su-

balternos, além das omissões que

se traduzem na inexistência de

alguém responsável a bordo por

determinadas tarefas, o que veio

dar ao subalterno a oportunidade

de realizar maior número de ho-
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ras extras, recebendo a conse-
quente remuneração.

Impõe-se a revisão da citada
Portaria, fazendo-se com que
aquelas atribuições sejam defini-
das em termos os mais gerais e
amplos possíveis.

c) Seleção, recrutamento e for-
mação:

Os artigos de n.° 345 a 390, do
RTM, inclusive, definem o exer-
cício da profissão e títulos de ha-
bilitação, inclusive as exigências
feitas. A formação e acesso dos
oficiais é feito através de cursos
ou exames prestados nas Escolas
de Marinha Mercante.

O estudo das exigências acima
mencionada mostra-nos que pa-
ra admissão como moço ou tai-
feiro é aceito, inclusive, o analfa-
beto. A Marinha Mercante se
ressente da falta de uma escola
que dê um preparo, mesmo rudi-
mentar, ao pessoal subalterno.

d) Remuneração:

Até 1946 o regime salarial dos
marítimos era fixado através de
atos do Poder Executivo, obede-
cendo ao Decreto-Lei n.o 3.100,
respeitando-se os preceitos da
Consolidação das Leis do Traba-
lho (C.L.T.). A partir daquele
ano passou a ser adotado a siste-
mática de portarias baixadas pe-
lo M.V.O.P., por proposta da
Comissão de Marinha Mercante,
para fixar os reajustes salariais.

A partir de 1949, passaram a
ser efetuadas entre os sindicatos
patronais e as diversas categorias
de marítimos, acordos salariais,

que eram, depois e por ato do
Governo, mandado estender às
autarquias marítimas.

Em 1953 e como decorrência de
uma greve, exigiram os maríti-
mos das autarquias a aplicação
cumulativa do Estatuto dos Fun-
cionários Públicos Civis da União
no que foram atendidos, passan-
do, portanto, a desfrutar das van-
tagens nele concedidas, em con-
junto com as regras da C.L.T. e
suas alterações.

A partir daí, iniciou-se a cam-
panha de extensão às empresas
privadas das vantagens até en-
tão só aplicadas aos membros das
autarquias por força do Estatuto
dos Funcionários Públicos, o queconseguido, passou a constituir
novos encargos para as empresas.

A dualidade de concessão de
vantagens, tanto no âmbito da
iniciativa privada como na do
funcionalismo público, e a padro-
nização de salários e soldadas-
base na Marinha Mercante, tor-
naram cada vez mais inter-de-
pendente o sistema governamen-
tal e privado da navegação, o que
foi obtido através de greve defla-
gada em 1957, quando então foi
criado dispositivo contratual e
obrigatório de extensão automá-
tica ao pessoal das empresas par-
ticulares, das correções e aumen-
tos dos benefícios sempre que al-
terados a favor do pessoal das
autarquias e a estas, sempre que
alterados ou concedidos aos par-
ticulares.

Em abril e em novembro de
1961, com o Abono e a chamada
Lei de Paridade, com aplicação
retroativa do Plano de Classifi-
cação do Funcionalismo Público
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da União, foram os marítimos

das emprêsas de capital privado,

por obrigação cotratual, devi-

damente enquadrados, tendo os

salários idênticos aos dos funcio-

nários públicos, ocorrendo nessa

ocasião uma série de promoções
na escala vertical da referência.

Pela sistemática então vigoran-

te, qualquer ato do Poder Execu-

tivo concedendo majoração ou

criando qualquer vantagem sala-

rial para o seu pessoal, implicava

em obrigação da extensão ao pes-
soai das emprêsas de navegação

de capital privado. Naquela épo-

ca, a pressão sindical era de tal

ordem que não era necessário

apelar para greves, bastava a a-

presentação de reivindicações

para que o Govêrno atendesse o

pedido postulado.

Cabe ainda considerar que o

exame do último contrato coleti-

vo, assinado em 18/6/63, mostra

que o rol das vantagens devidas

aos marítimos e as obrigações a

serem cumpridas pelas emprêsas,

em grande parte, excedem de

muito os limites mínimos fixados

nos preceitos da C.L.T., bem co-

mo transferiram para a ativida-

de privada uma série de disposi-

tivos peculiares, apenas, ao regi-

me dos Funcionários Públicos,

sendo de ressaltar que, em alguns

casos, os dispositivos exorbitam

às próprias regras dêsse Estatu-

to.

Completando o quadro caótico

do sistema salarial do pessoal da

Marinha Mercante há a ressaltar

ainda que, até 1953, a pequena

cabotagem, tinha uma estrutura

salarial diferente da adotada pa-

ra a grande cabotagem, mas, a

partir daquele ano, passou a ter

os seus níveis igualados aos da

grande cabotagem, daí decorren-

do a instituição de subvenções

para que as emprêsas suportas-

sem os ônus daí decorrentes, sub-

venções essas que nem sempre

foram usadas da maneira corre-

ta.

No tráfego 
portuário foi esta-

belecido o horário das 7 às 16 ho-
ras, com o pagamento de horas
extras a 100%, situação que veio
a tumultuar êsse tipo de navega-

ção.

Além disso, se fôr levado em

conta a atuação das Federações,

no sentido de maiores reivindi-

cações para os grupos que dispu-

nham de maior quantidade de

delegados, resultou daí uma sub-

versão salarial.

Em abril/maio de 1964, por
iniciativa do órgão representativo

da categoria econômica das em-

prêsas de navegação, foi intenta-

do na Justiça do Trabalho, o Dis-

sídio Coletivo visando anular cêr-

ca de 34 itens do Contrato Cole-

tivo. A decisão da Justiça do Tra-

balho, em compensação da anu-

lação daqueles itens foi:

I) Aumento de 60% sôbre as

sôldadas-bases para tôdas as ca-

tegorias;

II) Congelamento das gratifi-
cações nos níveis vigentes em

17/1/63;

III) Redução da majoração de

100% sôbre a hora extra simples

para 50%.

Quanto ao pessoal das autar-

quias, há a considerar: a Lei n.°

4.345, de 26/6/64, que instituiu

novos valores de vencimentos pa-

ra os servidores públicos civis da
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União; o Decreto n.° 54.218, de

28/8/64, 
que dispõe sobre os qua-

dros e tabelas de pessoal das em-

prêsas de navegação, marítima e

fluvial, vinculadas ao M.V.O.P.;

o Decreto n.° 54.219, de 28/8/64,

que revogou o Decreto n.° 53.413,

de 17/1/64; do Decreto n.° 54.228,

de 1/9/64, que dispõe sôbre a

ação do Conselho Nacional de

Política Salarial na aplicação do

Decreto n.° 54.018, de 14/7/64;

e a Circular n.° DP-14.74.1, de

13/11/64, que .encaminha as no-

vas tabelas de soldadas, motiva-

das pela Lei n.° 4.345. Além dis-

so cabe ressalvar que as provi-

dências tomadas, não tende feito

correções hierárquicas, não alte-

raram as distorções salariais já

apontadas.

Finalmente, há a considerar

que o Tribunal Superior do Tra-

balho declarou inconstitucional

o Decreto n.° 51.668, pois que o

Presidente da República o assi-

nará sem audiência das represen-

tações patronais 
e sem que a

Constituição o permita. As or-

ganizações 
sindicais representa-

tivas dos trabalhadores maríti-

mos estudam as razões do em-

bargo para fins de recurso ao Su-

premo Tribunal Federal.

e) Contrato de trabalho marí-

timo:

O contrato de trabalho maríti-

mo, cujo têrmo é o ajuste de sol-

dadas dos oficiais e gente da tri-

pulação" (artigo 431 do Código

Comercial) é de natureza escrita,

mediante documento oficial —

Rol de Equipagem — útil para

garantir os direitos e condições

do contrato dos tripulantes (em-

pregados) e dos armadores (em-

pregadores) 
— 

(art. 431 do De-

creto 57.989/1940; art. 543 do

Código Comercial). A Consolida-

ção das Leis do Trabalho é maté-

ria subsidiária, regulamentando

direitos já existentes e criando

vantagens não previstas pelo Có-

digo Comercial: férias, estabili-

dade, aviso prévio, aposentadoria,

etc. (Artigos 8.129 e 492 da

C.L.T.; 155 e 157 números I, II,

V, VI, VII, XII e XVII da Cons-

tituição).

A agente de equipagem pode

ser ajustada ou, na linguagem

comum, o contrato de trabalho

marítimo (n.° Xii do artigo 156

da Constituição Federal) pode ser

realizado nas seguintes bases:

I) Por viagem (art. 543,

Có. Com.; art. 413 do

RTM);

II) Para diversas viagens

(art. 543, Cód. Com.; art.

416, letra b, do Dec. 6.846/

1908; art. 452, da C.L.T.);

III) Por viagem redonda ou

de ida e volta ao ponto de

saída (Art. 543 do Cód.

Com.; art. 413 do RTM);

IV) Por prazo determinado

(letra c do art. 413 do

RTM);

V) Por mês (letra d do art.

413 do RTM);

VI) Por parte ou quinhão do

frete (Art. 543 do Cód.

Com.; letra e do art. 413

do RTM); e

VII) Por prazo indeterminado

(Arts. 451 e 452 da

C.L.T.).
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Os tripulantes contratados por

parte ou quinhão no frete, parti-

ciparão nos lucros ou prejuízos

resultantes da viagem (art. 428 do

RTM; art. 553 do Cód. Com.). São

contratos de domínio do Código

Comercial e não regulados pela

Consolidação das Leis do Traba-

lho. Êste, porém, dá competência

à Justiça do Trabalho para apre-

ciar a espécie. O salário do tri-

pulante depende dos lucros. Se

o ajuste fôr por mais de uma via-

gem, o contrato cai no regime de

por prazo indeterminado.

A Consolidação das Leis do

Trabalho é o princípio geral e

disciplinar de tôdas as relações

de emprêgo entre empregados e

empregadores, e, de forma direta,

intervém nas cláusulas dos con-

tratos marítimos, estabelecendo

novos princípios que o Código

Comercial não enumerou (arti-

gos 2, 3, 248, 452, 457, 471, 477,

478, 492 e 500 da C.L.T.).

O assunto passará a ser regido,

bàsicamente, pelo que está esta-

belecido na Parte II (artigos de

5.° ao 9.°, inclusive) da Conven-

ção sobre Salários, Duração de

Trabalho a Bordo e Tripulação,

de 18.6.49, publicado no Diário

do Congresso Nacional 13.10.64

(pág. 8805). A citada convenção

foi aprovada, com outras, pelo

Decreto Legislativo n.° 20, de

30.4.65, publicada no Diário Ofi-

ciai de 4.5.65, e, ao que parece,

o Estatuto dos Marítimos, enca-

minhado ao Exm.° Sr. Ministro

da Viação e Obras Públicas, no

capítulo que trata do Trabalho

Marítimo foi elaborado de acôr-

do com as citadas convenções.

O contrato coletivo assinado

entre o Sindicato das Emprêsas

de Navegação Marítima e os vá-

rios sindicatos de pessoal marí-

timo, data de 18.6.63, tendo o

prazo de vigência de dois (2)

anos, a partir da data de sua ho-

mologação pelo Ministro do Tra-

balho. Um nôvo contrato está

em elaboração, e que foi retarda-

do primeiro em virtude de estudos

que se estavam processando, na

Comissão de Marinha Mercante,

na feitura de um Estatuto dos

Marítimos, e, no momento, por
exigirem os armadores aumento

de tarifas de frete como condição

para a sua homologação.

Há ainda a considerar o Deere-

to n.° 51.668, de 17.1.63, que

dispõe sôbre a hierarquia salarial

do pessoal das emprêsas de na-

vegação marítima, fluvial e la-

custre. O decreto em questão foi

cancelado.

f) Lotação das embarcações:

Em Relatório do Sindicato Na-

cional das Emprêsas de Navega-

ção Marítima, apresentado ao

Ministério da Viação e Obras Pú-

blicas, em 24/4/64, consta que o

artigo 402 do RTM 
"estabelece

que a Capitania fixará a lotação,

procurando conciliar a segurança

da navegação com a justa econo-

mia de custeio e com o descanso

necessário aos tripulautes. Por

fôrça, porém, das pressões sindi-

cais, as lotações nem sempre aten-

dem apenas às determinações re-

gulamentares, pelo que o número

de profissionais ultrapassa o que

será necessário. Impõe-se, pois,
revisão dos cartões de lotação pa-



TRANSPORTE HIDROVIARIO NO BRASIL 23

ra que, após exame consciencioso
do assunto, sejam novamente fi-
xados com plena e restrita obser-
vância dos preceitos estabeleci-
dos no citado RTM".

Esqueceu o elaborador do rela-
tório de mencionar o que estabe-
lece o § primeiro do artigo que
citou e que diz: "Na determina-
ção da tripulação, as Capitanias
terão em vista:

a) Relação de tripulantes jul-
gada conveniente pelo armador
e que, obrigatoriamente, será a-
presentada à Capitania;

b) Tonelagem da embarcação,
exigências peculiares concernen-
tes à navegação, sistema de pro-
pulsão, natureza do combustível
empregado, comunicações e ser-
viços auxiliares;

c) Natureza do serviço a que se
destina a embarcação;

d) Duração da viagem entre
portos consecutivos das escalas
da linha a navegar;

e) Acomodações para as diver-
sas categorias dos tripulantes; e

f) Requisitos exigidos pela
Convenção Internacional para a
Salvaguarda da Vida Humana no
Mar". (Decreto n.° 40.344, de
13/11/1956).

O dispositivo do item a visa
atender ao aspecto da justa eco-
nomia de custeio, que é de se es-
perar seja resguardada pelos ar-
madores, proprietários de navios
ou seus prepostos. Se as relações,
fornecidas pelos interessados,
atendem às necessidades de ope-
ração da embarcação, da segu-
rança da navegação e ao descan-
so necessário da tripulação (cons-
tante no n.° V do art. 156 da
Constituição Federal; no art. 248

daC.L.T.; no Decreto-Lei n.o
1.395, de 29/6/39; no contrato
coletivo de trabalho e na recente
Convenção n.° 93) a relação é
aprovada. Se os armadores são
influenciados pelos sindicatos, se
procedem demagògicamente ou
se enviam cartões de lotação com
maior número de tripulantes do
que o necessário porque tem ex-
cesso desse pessoal (caso das em-
presas estatais) e julgam quenão faz diferença mantê-los em
terra ou a bordo, o resultado só
poderá ser a Capitania aprovar
um cartão desejado pela parte e
que devia assegurar a economia
de custeio, com excesso de tripu-
lantes.

A questão do cartão de lotação
envolve, assim, em primeiro lugar,
a necessidade de que os armado-
res desejem diminuir o número
de tripulantes; em segundo lu-
gar, vai depender do tipo de na-
vegação em que será empregado
o navio; em terceiro lugar, vai
ficar condicionado a como está
equipado o navio, isto é, as má-
quinas propulsoras e auxiliares
de que dispõe, grau de automa-
tização etc; e, por último, a legis-
lação em vigor referente à utili-
zação dos tripulantes tem que ser
respeitada. Se considerarmos es-
sas condicionantes e nos lembrar,
mos da obsolescência dos navios,
concluir-se-á ser esta uma das
causas do tão falado excesso de
tripulantes.

3.1.3 — Empresas de navega-
ção e suas condições:

Estudando-se as condições pa-ra uma firma funcionar como
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emprêsa de navegação, verificou-

se que, faceao que determina a

Constituição Federal (parágrafo

único do artigo 155), Código Co-

mercial de 1850 (artigo 484), o

Decreto-Lei n.° 2.784, de 20/11/

1940, e Lei n.° 2.180, de 5/2/54,

para ser proprietário ou armador

de navios, só é exigido condições

semelhantes àquelas requeridas

para se instalar um firma comer-

ciai. Nada se exige com respeito

à capacidade técnica, econômica

e administrativa; entretanto, es-

tudando a legislação referente a

uma Política de Marinha Mercan-

te, verificou-se que o Decreto n.°

48.180, de 10/5/60, que regula-

menta a Lei n.° 3.381, de 24/4/50,

estabelece em sua Seção I uma
"Definição 

de Política e Progra-

mação". Nela, em seu artigo 6.°

está estabelecido que 
"A 

Comissão

de Marinha Mercante levará em

conta, sempre que se tratar de

autorização para aquisição de

embarcações pelos armadores na-

cionais, no país ou no estrangei-

ro, os requisitos mínimos de na-

tureza técnica e econômica dos

mesmos, visando à melhor adap-

tação da frota mercante nacional

às condições do transporte marí-

timo brasileiro..."

Situação semelhante era a que

ocorria com a Aeronáutica Civil,

que iniciou a sua correção com a

Portaria n.° 484-GM5, de 26/5./

58, na qual eram estabelecidas as

condições mínimas a serem ob-

servadas no processamento de pe-

didos de autorização para fun-

cionamento de emprêsas que pre-

tendiam explorar serviço de

transporte aéreo público. A Por-

taria em aprêço foi notificada

pela de n ° 130-GM/5, de 2/2/62.

Enfrentando o problema, inici-

almente, a Comissão de Marinha

Mercante estabeleceu uma série

de quesitos a serem respondidos

pela emprêsas que se apresentas-

sem para exploração da linha re-

guiar de- circunavegação da

América do Sul e da linha regu-

lar entre o Brasil e o Extremo

Oriente, via Canal do Panamá.

Em 15/7/65, a Assessoria Técnica

daquela Comissão apresentou

subsídios para fixação da 
"Poli-

tica de Marinha Mercante", com-

plementando 
assim o Decreto n.°

48.180.

Devido a inexistência das exi-

gências acima apontadas como

necessárias, a situação da Mari-

nha Mercante tem o seguinte as-

pecto, entre as emprêsas particu-
lares:

a) Duas emprêsas com sete na-

vios, cada uma;

b) três emprêsas com seis na-

vios;

c) Uma emprêsa com cinco na-

vios;

d) três emprêsas com quatro

navios;

e) cinco emprêsas com três

navios;

f) 19 emprêsas com dois na-

vios;

g) 79 emprêsas com um navio;

e

h) um emprêsa sem nenhum

navio.

Da análise do quadro acima,

observa-se a grande quantidade



TRANSPORTE HIDROVIÁRIO NO BRASIL 25

de pequenas empresas, muito
aquém das adequadas dimensões
econômicas. Como as empresas
devem ser organizadas para a
produção de trabalho com efici-
ência; como para que isso ocorra
é necessário que se disponha de
uma infraestrutura mínima; co-
mo para que esta estrutura se
justifique economicamente, é pre-
ciso que seus órgãos de produção
assegurem absorção, em grau a-
ceitável, das despesas fixas resul-
tantes daquela infraestrutura,
vê-se a necessidade de aglutinar
as empresas, assegurando-se que
as mesmas passem a ter uma es-
trutura empresarial com adequa-
das condições técnicas, adminis-
trativas e comerciais.

3.1.4 — Situação da Frota Mer-
cante Brasileira:

3.1.4.1 — Se estudarmos a re-
lação dos navios da frota mer-
cante brasileira tanto de longo
curso como de cabotagem, em-
pregados em carga geral, verifi-
ca-se:

a) 17 navios não estão trafe-
gando;

b) 5 estão trafegando sem li-
nha fixada;

c) 1 está com a sua linha can-
celada;

d) 1 está operando em pesca; e
e) É a seguinte a distribuição

das empresas de navegação, por
local de inscrição das firmas e
quantidade de navios correspon-
dentes a cada local:

NP N.o
Local Insc. Empresas Navios
Manaus 1
Belém 15 16
São Luiz 2
Parnaíba 2
Fortaleza 2
Aracatí 2
João Pessoa 1
Recife 5
Aracaju .. 2
Salvador 4
São Mateus 1
Barra Itabapoana 4
Cabo Frio 1
Rio de Janeiro 35 59
São Paulo 12
Santos 21 29
Curitiba 2
Paranaguá 1
Joinville 1
São Francisco 1
Itajaí 2
Florianópolis 1
Laguna 1
Porto Alegre 4
Neópolis 3

TOTAL 110 162

Do acima relacionado, verifi-
ca-se que 31,8% das empresas
estão inscritas na área do Rio de
Janeiro, o que corresponde a ...
36,47o dos navios, 23,7% das em-
presas estão na área de S. Paulo-
Santos, correspondendo elas a..
25,3% dos navios inscritos, 13,6%
das empresas estão inscritas em
Belém, correspondendo a 9,9%
dos navios.

3.1.4.2. — A principal emprê-
sa estatal, com 27 navios e ope-
rando na navegação de cabota-
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gem, Cia. Nac. Nav. Costeira,

está na seguinte situação:

a) Três 
"Itas" 

(Itaberá, Ita-

quatiá e Itaquera) deram baixa;

b) O Araribá, de 1919;

c) Os quatorze navios classe
"RIO", 

com deslocamento de ..

8.370 tons, apesar de construídos

em 1946, ainda são os navios mais

rentáveis da emprêsa, não só pe-
lo pouco consumo que apresen-

tam, como oferecem melhores

condições de carga e descarga,

pois suas escotilhas são amplas,

seus porões sem pés de carneiro

e seus paus de carga, com capa-

cidade de 5 tons, bastante lon-

gos;

d) O navio Itaguaçu, com 42

anos, permanece fundeado, ao

largo, e não mais navegando, com

uma oficina de reparos e que

atende aos navios da Costeira

quando em trânsito;

e) Os quatro navios classe
"PRAIA", 

construídos em 1960...
"são 

anti-econômicos, de difícil

manutenção, pois suas caldeiras

são fracas e os navios estão cons-

tantemente sofrendo reparos".

Seu casco é bom. Apresentam

facilidade para a carga e descar-

ga, pois têm bons porões, com es-

cotilhas amplas. Seu sistema de

guinchos é a vapor e sua maqui-

naria muito fraca;

f) Os quatro navios classe
"PRINCESA", 

com deslocamento

de 9.500 tons, com capacidade

de 530 passageiros (sendo 200 em

l.a classe, 50 em segunda e 280

em terceira), construídos em

1961, são altamente deficitários,

não só pela sua manutenção, co-

mo pela pequena movimentação

de passageiros na costa brasilei-

ra; em suas viagens regulares,

cada 21 dias, na linha Rio-Belém-

Rio, só são ocupados 1/3 dos lu-

gares oferecidos. Procurando

uma melhor utilização dos mes-

mos, o atual Interventor (Dr.

Leônidas Costa) lançou-os no

mercado internacional de turis-

mo, afretando três dêles a emprê-

sas especializadas; com isso ob-

ter-se-á, pelo menos, equilíbrio

entre despesas e receitas dos

quatro 
"Princesas";

g) O navio Barão de Amazo-

nas, com deslocamento de 9.010

tons, foi construído em 1964, nos

estaleiros da CCN, em Niterói;

h) A situação de conservação

dessa frota era, até 31 de março

de 1964, péssima; assim, foram re-

parados, em 1964, nove (9) dos

quartoze (14) navios classe 
"Rio",

continuando em obras os outros

cinco (5) e mais dois (2) dos qua-

tro (4) classe 
"Praia".

i) A sua administração vinha

sendo mantida sob a influência

da 
"política" 

e da burocracia, daí

decorrendo excesso de pessoal,
concessões de direitos e vanta-

gens, emprêgo assegurado, displi-

cência de quem só reconhece o

Govêrno como patrão (com hon-

rosas exceções), indisciplina, ins-

tabilidade do pessoal nos postos
de direção, etc. Exemplo dessa si-

tuação é o caso dos estaleiros da

Ilha do Viana, com 2.908 funcio-

nários, quando não se fazem ne-

cessários nem 1/3 dêles; além

disso, os emprêgos foram dados

a pessoas sem as qualificações
adequadas e em faixas de idade

que dificulta (se não impossibili-

ta) o seu preparo e aproveita-
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mento. Êsse problema de idade

do pessoal admitido, irá agravar

um outro , o do pagamento de

1.694 aposentados.

3.1.4.3 — A situação do Loide

Brasileiro é a seguinte:

a) Em abril de 1964, a situação,

quer material, quer moral, era

das mais precárias. 
Devido ao

grande atraso no pagamento de

suas contas e à falta de cumpri-

mento de suas obrigações, o seu

crédito estava inteiramente de-

teriorado. As ameaças de arresto

de navios no exterior se sucediam

e no dia 8 de abril daquele ano,

foi necessário pagar uma conta

ãs pressas para 
evitar a penhora

dos imóveis da agência de Nova

York. No que concerne à disci-

plina, a situação não era melhor,

de vez que havia sido contamina-

da pelo clima de desordem que

predominava no cenário político

nacional;

b) Em abril de 1964, a frota do

Loide Brasileiro se compunha de

56 navios, com a seguinte discri-

minação:

20 navios da classe 
"Nação",

construídos em 1947;

8 navios das classes 
"Bahia"

e 
"Cabo", 

construídos em

1959;

9 navios construídos em es-

taleiros nacionais, a partir

de 1961;

19 navios de cabotagem,

com mais de 20 anos.

Dos vinte navios da classe
¦"Nação" 

que constituíam o nú-

cleo principal da frota, doze se

achavam fóra de classe, o que
eqüivale a dizer sem condições de

navegar. Além das unidades aci-

ma enumeradas, operava o Loi-

de com nove navios afretados,

sendo quatro pelo sistema 
"time

charter" e cinco, pelo de casco

nu;

c) No exercício de 1963, com a

subvenção computada como re-

ceita, o Balanço se encerrou com

um déficit de Cr$ 4.988.750,12.

O Balanço realizado em 10.4.64

acusou um déficit de Cr$

806.022.063, permitindo prever

que, para o exercício e se fôsse

mantido o mesmo critério admi-

nistrativo, um déficit de 

2.901.672.200 A Delegação do

Controle, ao apreciar o Balanço

semestral e fechado em 30.6.64,

previu para o exercício um déficit

da ordem de Cr$ 4.000.000.000.

Considerando que se despendeu,

fóra dos estaleiros da autarquia

e em obras de recuperação de na-

vios, cinco bilhões de cruzeiros, é

lícito dizer que se tivesse preva-
lecido a situação anterior e essas

obras fossem realizadas, o déficit

de 1964 seria de nove bilhões de

cruzeiros;

d) Em abril de 1964, no que
concerne a dívidas, a situação do

Loide era a seguinte:

Na séde Cr$ 3.808131.184
— Nas agências 867.330.546

Cr$ 4.675.461.730

No exterior, a dívida era de seis

milhões de dólares, ou seja, ao

câmbio aproximado de Cr$ 2.200,
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Cr$ 13.200.000.000. Assim, um re-
sumo das dívidas seria:

No país Cr? 4.675.461.730
No exterior 13.200.000.000

TOTAL Cr? 17.875.461.730

e) Com o advento da Revolu-
ção, medidas drásticas foram to-
madas para a recuperação do Loi-
dé. Foram extintos, desde logo,
todos os cargos criados por injun-
ções políticas. A Delegacia em
Roma foi fechada, por desneces-
sária e seus serviços incorporados
à Delegacia de Paris, dispensan-
do-se o seu pessoal. A agência de
Montevidéu, onde os navios da
autarquia não escalam, também
foi fechada e seu pessoal dispen-
sado. Ao todo, foram dispensa-
das 122 pessoas e a economia daí
resultante foi de novecentos mil
dólares anuais;

f) Uma das primeiras preocu-
pações da Administração que as-
sumiu em abril de 1964 foi a re-
cuperação da frota, que, pràti-
camente, não vinha recebendo
manutenção. Além do estado ge-
ral dos navios em tráfego, que
muito deixava a desejar, os doze
navios da classe "Nação", que
estavam fora de classe, exigem
obras de vulto para recuperação.
Elaborado o programa adequado
e posto em execução no fim de
1964, seis dos navios já haviam
voltado ao tráfego; em 1965, mais
quatro já terminaram o seu pia-
no de reparos, faltando apenas
os dois últimos, Loide Nicarágua
e Loide Canadá. A programação
assegurou assistência técnica e

manutenção adequadas para a
frota;

g) O Balanço de 1964 apresen-
tou o seguinte resultado:

Receita Cr$ 68.765.274.998
Subvenção 24.679.164.594
Subtotal 93.444.439.592

Despesa 93.737.909.807
DÉFICIT 293.470.215

Considerando que, no Balanço,
foi feito, como faculta a Lei, um
fundo de reservas para obras e re-
paros de Cr$ 969.878.000, infere-
se que, na realidade, registrou-se
um superávit de Cr$ 676.407.785
contra um déficit de Cr$
4.988.759.126 de 1963;

h) No fim do exercício de 1964
já haviam sido liquidadas todas
as dívidas atrasadas no país e
mantido um ritmo de amortiza-
ção das dívidas no exterior, com
plena recuperação do crédito.
Além disso, foram mantidos em
dia os pagamentos de material
adquirido, para suprimento dos
navios e da autarquia em geral,
fazendo o recolhimento de todas
as taxas arrecadadas em favor de
terceiros, como Institutos de Pre-
vidência, Caixa, Econômica, Fun-
do de Marinha Mercante, etc. Em
junho próximo passado, a atual
administração do Loide terminou
de liquidar as dívidas que vieram
de seus antecessores;

i) No transporte de café para
os Estados Unidos, onde a parti-
cipação da bandeira brasileira ti-
nha a irrisória percentagem de
10%, a situação era bastante pre-
caria, de vez que o acordo de"pool" que existia e no qual o Loi-
de aparecia com 19%, havia sido



TRANSPORTE HIDROVTARIO NO BRASIL 29

desaprovado pela Maritime Co-
mission, em Washington. Dessa
forma urgia providências no sen-
tido de garantir à nossa bandeira
no transporte de nosso principal
produto de exportação, em seu
tráfego mais importante. Foi
então baixada a Resolução 2640,
publicada no Boletim 401 da Co-
missão de Marinha Mercante, as-
segurando para o navios nacio-
nais uma participação de 40%.
Apesar das dificuldades, essa re-
solução vem sendo aos poucos,
implementada, registrando já re-
sultados positivos, que se espera
sejam plenamente satisfatórios
em futuro próximo. A importàn-
cia desse fato se pode aferir pela
receita de frete envolvida, que é
da ordem de vinte milhões de dó-
lares anuais. No que concerne Eu-
ropa (Atlântico Norte e Mediter-
râneo), chegou-se a um acordo
com as empresas européias, que
cobrem a faixa Paranaguá-Recife-
Antuerpíia-Hambiirgo, nas duas
direções, pondo fim a uma guer-
ra de fretes e que entrará em
vigor em 1.° de julho de 1965,
com uma participação sem pre-
cedentes do Loide, representada
estatisticamente pela auferição
de fretes da ordem de treze mi-
lhões de dólares anuais, Quanto
ao Mediterrâneo, acham-se em
curso as negociações para reno-
vação de acordo de poli existen-
te;

j) Como decorrência da ação
administrativa desenvolvida a
partir de abril de 1964, o crédito
da autarquia, no país e no exte-
rior, foi inteiramente recuperado,
abrindo-se substanciais linhas de
crédito. Há o caso de estaleiros

dinamarqueses oferecendo crédi-
tos até um milhão de dólares, pa-ra pagamento parcelado e sem
juros. Também de parte de esta-
leiros americanos e alemães tais
oferecimentos foram feitos, de-
monstrando alta dose de confi-
anca;

1) No programa de 1965, a ad-
ministração do Loide deu ênfase à
consolidação do crédito, com a li-
quidação das dívidas antigas, e ao
estudo da reorganização dos ser-
viços. Em julho de 1965 passado
ficaram liquidadas as dívidas, no
exterior, acumuladas nas admi-
nistrações anteriores; isto signifi-
cando que, com recursos próprios,
o Loide Brasileiro pagou, desde
abril de 1964, dívidas atrasadas
de cerca de quinze bilhões de
cruzeiros, despendendo mais seis
bilhões em obras de recupera-
ção, totalizando 21 bilhões de
cruzeiros. A parte administra-
tiva está merecendo atenção, de-
vendo-se buscar a racionalização
dos serviços, com o fim de asse-
gurar condições de eficiência para
atender às exigências do comer-
cio marítimo internacional. A
reformulação dos serviços, abran-
gendo as oficinas, deverá abrir
para 1966 perspectivas ainda
mais favoráveis e de pleno deses-
volvimento das medidas tomadas,
inclusive as decorrentes dos acôr-
dos de pool, que prometem um
melhor fluxo de receitas;

m) É plano da atual adminis-
tração do Loide processar a de-
volução dos navios afretados à
medida que forem terminando os
respectivos contratos. Os cinco
afretados a casco nu, já foram
reentregues aos seus proprietá-
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rios, restando apenas os dois, em
regime de "time charter", que
permanecerão ainda algum tem-
po.

n) A indústria de construção
naval, no país, através do Fundo
de Marinha Mercante, vem su-
prindo o Loide de material flu-
tuante. De 1961 até agora, nove
novos navios construídos em es-
taleiros nacionais, já foram in-
corporados, tendo sido recebidos,
em 1964, o Buarque e o Júlio
Regis, ambos de 12.000 tonela-
das, e o Barão de Jaceguai com
6.500 toneladas de porte. Em
1965, foram incorporados mais
dois do mesmo tipo, o Presidén-
te Kennedy e o Alte. Graça
Aranha; quatro outros estão
sendo programados para 1966.
Concomitantemente, estudos es-
tão sendo feitos para encomenda
de uma série de dez navios de
10.000 toneladas de porte, com
20 nós, dotados dos requisitos
mais modernos da técnica da
construção naval, para entrega a
partir de 1967.

XIII) Receita prevista para
1965:

Receita
Subvenção

Cr$ 90.819.864.000
Cr§28.212.760.000

As duas parcelas citadas acima
mencionadas, totalizam Cr$
119.032.624.000 e a previsão or-
çamentária prevê uma despesa do
mesmo valor, todavia, se fôr man-
tida a tendência que se vem afir-
mando, é lícito esperar-se supe-
ravit apreciável;

o) No ano de 1965, a subven-
ção do Loide Brasileiro foi dimi-
nuida em 6 bilhões de cruzeiros,

pois foi fixada em 28 bilhões,
quando, se prevalecessem as con-
dições anteriores, deveria ser de
34 bilhões. O corte foi feito consi-
derando os progressos já feitos e
permitindo o esforço. Naquela
subvenção, de 28 bilhões, estão
incluídos quatorze e meio bilhões,
a serem pagos aos aposentados,
o que é da responsabilidade do
Tesouro; daí, na realidade, a sub-
venção da autarquia se reduz a
treze e meio bilhões de cruzei-
ros.

Considera a administração do
Loide que a subvenção é o preço
que o país paga para manter em
estado de eficiência a sua frota de
longo curso, que é elemento bá-
sico para a segurança nacional e
fator de sua soberania, pois re-
presenta a garantia do escoa-
mento dos seus produtos de ex-
portação e da importação dos
materiais indispensáveis ao seu
desenvolvimento. "Preço módico
se se considerar o serviço que
presta à Nação a sua Marinha
Mercante, que é, em si, uma fon-
te de riqueza das mais importán-
tes para a economia nacional,
dadas as vultosas somas em moe-
da forte representadas pelo frete
de nosso comércio internacional".

p) A análise mais detalhada da
situação do Loide Brasileiro de-
correu das constantes demonstra-
ções de desconhecimento de sua
problemática; além disso, serviu
para mostrar que a capacidade
empresarial de gabarito assegura
um eficiente funcionamento da
empresa, mesmo quando tem con-
tra si um Código de Contabilidade
Pública da União obsoleto e um
Estatuto de Funcionários Públi-
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cos, 
pelo menos não adequado ao

funcionamento de uma empresa

de transporte marítimo com ação

no exterior.

q) O Presidente da República

concedeu a autorização solicita-

da 
pelo Ministro da Viação para

que a Comissão de Marinha Mer-

cante venda, em concorrência pú-
blica, como ferro velho, 7 navios

do Loide (Alte. Alexandrino, de

1910, com 6.480 tpb; Goiás-Loide,

de 1922, com 8,255 tpb; Bocaina,

de 1909, co 2.450 tpb; Mauá, de

1919, com 7,254 tpb; Cabedelo de

1944, com 4.627 tpb; Tupiara de

1917, com 428 tpb e o Rebocador

Mestre Sebastião, de 1925) e 5 da

Costeira 
(Itaimbé, 4.051 tpb; Itai-

té, 4.051; Itanagé com 3.985 tpb;

Araranguá, com 3.450 tpb e Ita-

tinga, com 1.730 tpb).

3.1.4.4 — Fretes e custos opera-
cionais:

Diz a publicação 
"A 

estrutura

da navegação marítima brasilei-
ra", da Comissão de Marinha

Mercante, maio de 1965:
"A 

rentabilidade da navegação

marítima, tanto de Longo Curso

como de Cabotagem, é estabele-

cida 
pelo saldo do balanço dos

fretes e custos operacionais. Na-

quela navegação, exceção dos ser.

viços oferecidos por intermédio

das "Conferências", 
os fretes

são determinados pelo mercado

internacional 
que, por sua vez,

está vinculado à situação do mer_

cado internacional de praça ma-

vitima, sujeita a oscilações provo-
cadas 

pela disponibilidade maior

ou menor de transporte. Atingem

as variações das taxas de frete,

particularmente, os navios que

operam sem linhas estabelecidas,

que são os petroleiros e os navios

de transporte de granéis sólidos.

É nas taxas de frete dêsses navios

que se reflete, em primeiro lugar,

e com maior intensidade, 
qual-

quer crise internacional que afeta

o transporte marítimo. A navega-

ção de linhas regulares, geral-

mente sustentada pelos navios de

transporte de carga geral, em

épocas de depressão, pràticamen-

te não é atingida pelas oscila-

ções, no que diz respeito ao valor

das taxas de frete, embora sofra

a redução do volume de carga, em

detrimento do aproveitamento do

porte. Os fretes dos navios de li-

nhas regulares são obrigatórios e

fixados pelas 
"Conferências 

de

Fretes", porém, somente para os

armadores filiados às respectivas

Conferências. Têm êles, portanto,

que enfrentar a concorrência de

ofertas mais baixas de armadores

não filiados, notadamente quan-

do há excesso de praça disponível.

Na navegação marítima brasilei-

ra de longo curso, as oscilações

das taxas de fretes atingem prin-
cipalmente o transporte de gra-
néis. Com uma frota própria

quasi nula para atender a êste

transporte, são as emprêsas obri-

gadas a recorrer ao afretamento,

em grande escala, de navios es-

trangeiros...". A alta de 1963, em

conseqüência das compras de tri-

go americano pela U.R.S.S. teve

a sua repercussão desfavorável na

exportação de minério, com a ele-

vação temporária das taxas em

cêrca de 8Q%. Sendo o frete fator

decisivo na fixação do prêço do

minério, como aliás, também no

do petróleo, gerou a elevação do
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preço CIF do produto, respon-
dendo até pela queda da exporta-
ção. O afretamento de navios es-
trangeiros no transporte de carga
geral, a fretes de "Conferências",
apesar de seu custo ser atendido
pela economia nacional, sempre
pemite um saldo positivo no ba-
lanço da receita e custo operacio-
nais. Entre os fretes auferidos
com o navio de carga geral subs-
tancialmente aproveitado e o seu
preço de afretamento, há bastan-
te margem de lucro.

"Nas linhas de cabotagem, no
Brasil, os fretes são fixados pela
Comissão de Marinha Mercante,
não sofrendo eles a influência do
mercado internacional", pois ne-
la há monopólio de exploração
pela frota nacional. "Os fretes as-
sim estabelecidos são obrigatórios
para todos os navios que expio-
ram a cabotagem na costa brasi-
leira e revisados periodicamente,
quando as alterações nos custos
operacionais assim recomendam".

"A navegação marítima brasi-
leira, estando obrigada a respei-
tar determinadas normas, se vê
sujeita, no longo curso, à concor-
rència internacional. Privilégio
para a bandeira brasileira há sò-
mente" no transporte obrigató-
rio de todas as importações que
gozam dos favores oficiais (Ins-
trução 181 da SUMOC) e fixação
de uma quota de participação
dos navios brasileiros na expor-
tação do café."Para um fator de extraordi-
nária perturbação está evoluindo
a navegação do bloco oriental.
Ela participa, dentro das suas
possibilidades, em todos os tráfe-
gos, encontrando, nos países par-

tidários de um tráfego marítimo
livre, acesso irrestrito à carga.
De outro lado, ela não respeita o
preço determinado pelo merca-
do, e sim manipula-o, segundo
pontos de vista políticos, até um
nível que exclui completamente
qualquer cobertura de despesas.
Os métodos de "dumping" dos
navios do bloco oriental se ca-
racterizam, por exemplo, na na-
vegação "tramp", por oferta de
mercadorias em que o preço CIF
corresponde exatamente ao prê-
ço FOB, de sorte que o frete ma-
rítimo praticamente não é com-
putado. No serviço de linha re-
gulares, não raras vezes são os
fretes marítimos cotados 50%
abaixo das taxas normais das
taxas normais das "Conferên-
cias".

"A navegação de linhas regu-
lares viu-se, há pouco tempo,
confrontada com uma forma de
intervenção estatal, a saber: a
submissão do sistema internacio-
nal de "Conferências" a uma le-
gislação nacional que serve a in-
terêsses econômicos unilaterais,
,êsse intervencionismo se mani-
festou, pela primeira vez, com
todo o seu rigor, pela Lei Pública
37.346 ("Public Law 87-346"), a
chamada "Lei Mr. Bonner" bai-
xada pelo Governo dos Esta-
dos Unidos. Essa lei visa regula-
mentar, em sentido nacional, os
Acordos feitos em bases da econo-
mia privada internacional, para
a instalação e exploração do ser-
viço de linhas regulares, ainda
que em lugares fora das águas
territoriais e também onde tais
acordos apenas indiretamente in-
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fluam no comércio exterior do

próprio país".
"Enquanto 

o desenvolvimento

conjuntural nos mercados de fre-

tes marítimos embaraçar o em-

prêgo das frotas dos diversos pai-

ses, a solução só pode ser encon-

trada em base de cooperação in-

ternacional. Para êsse objeto, ser-

ve o plano de organização chama-

do 
"Leep 

Sea Tramp Coopera-

tion" e que tem por fim obter,

através do transporte efetivamen-

te realizado, os recursos necessá-

rios para encostar tonelagem em

uma determinada extensão, sub-

traindo-a do mercado, até que se-

ja restabelecido o equilíbrio entre

a oferta e a procura".

3.1.4.5 — A revista 
"Portos 

e Na-

vios", de dezembro de 1964, publi-

cou que:

a) "O Parlamento Latino-Ame-

ricano, reunido em Lima, com a
'participação 

de delegados de 13

países, aprovou entre as pririci-

pais proposições examinadas, a

criação de duas frotas mercantes

de propriedade comum dessas na-

ções. A resolução declara de uti-

lidade continental a formação de

duas frotas mercantes de proprie-

dade comum, similares às que

existem na América Central, reu-

nindo no Atlântico, Argentina, o

Brasil, o Uruguai, o Paraguai e a

Bolívia, e no Pacífico, o Chile, o

Equador, o Perú e a Colômbia".

b) "O Ministro Interino da Via-

ção, Sr. Crisanto Seabra Fagun-

des, encaminhou projeto de de-

creto ao Presidente da República

disciplinando e estabelecendo

normas para o tráfego de cabota-

gem por parte dè navios estran-

geiros, nos casos excepcionais

previstos na Constituição (art.

155). Na Exposição de Motivos,

frisou o Sr. Seabra Fagundes que

o Decreto n° 47.225/59, que per-

mitiu aquela franquia, vem con-

tráriando, em casos específicos,

os interêsses da economia nacio-

nal. Acrescentou que é indispen-

sável ampliar-se a participação da

bandeira brasileira no transpor-

te marítimo. É o seguinte o texto

do projeto:
"Art. 

1 — Nos casos excepcio-

nais, previstos na Constituição

Federal, em que a navegação de

cabotagem seja permitida a na-

vios estrangeiros, sob o regime de

fretamento, serão observadas as

regras do Decreto n° 47.225/59.

Parágrafo único — Entende-se

como navegação de cabotagem a

executada entre portos de Esta-

dos do Brasil, podendo estender-

se aos portos do Rio da Prata e

das Guianas, conforme definido

no Regulamento de Tráfego Ma-

rítimo.

Art. 2 — Caberá à Comissão de

Marinha Mercante autorizar e re-

gistrar afretamentos de navios es-

trangeiros às emprêsas de legal-

mente constituídas, que, a seu

juízo, satisfizerem as condições

de capacidade financeira e opera-

cional, bem como de idoneidade

profissional, para ampliarem a

participação do Brasil no tráfego

de longo curso.

§ 1.° — A Comissão de Mari-

nha Mercante, na concessão de

pedido de afretamento, levará

em conta precipuamente o inte-

rêsse da economia nacional, pro-
curando manter linhas de longo
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curso na direção de mercados in-

ternacionais, de modo a garantir
uma percentagem razoável de

transporte em navios de bandeira

brasileira.

§ 2.° — Nas concessões para a

exploração regular de linhas de

longo curso, não será permitida a

concorrência entre emprêsas de

bandeira nacional, gozando de

favores governamentais relativos

à carga de importação e exporta-

ção".

O projeto de decreto acima

mencionado, transformou-se no

Decreto n.° 54.231, de 16/12/64.

c) Finalmente há a considerar

que, como decorrência do Trata-

do de Montevidéu, de 18/2/60,

que instituiu a Associação Lati-

no-Americana de Livre Comércio,

desde a constituição do Comitê

Provisório de Montevidéu, que as

dificuldades relativas ao trans-

porte marítimo e fluvial foram

levantadas. Previa-se o custo di-

ferencial entre os fretes inciden-

tes sôbre os produtos da Zona e

os provenientes de terceiros pai-

ses, assim como outros ônus e

obstáculos decorrentes de defici-

ências e precariedade das condi-

ções de transporte entre alguns

dos países membros da ALALC,

continuariam como entraves à

expansão do comércio intrazonal,

mesmo depois de iniciada a pri-
meira etapa do programa de li-

beração do comércio. Diante de

tais perspectivas, decidiu o Comi-

tê Provisório de Montevidéu, 
pela

Resolução n.° 14, de 1/7/60, soli-

citar aos diferentes governos a

designação de peritos na matéria,

para uma reunião em Montevi-

déu, entre 22 e 30/8./60. Buscou-

se, com essa reunião, identificar

e dimensionar os ônus decorren-

tes da deficiência dos transportes

no comercio intrazonal, na espe-

rança de eliminá-los ou diminuir

seus efeitos nas margens de pre-
ferências que seriam negociadas.

Contudo, os resultados da reu-

nião, embora possam ser conside-

rados positivos, na medida em

que permitiram fosse sentida a

extensão e profundidade dos pos-
síveis efeitos negativos da inade-

quadação do sistema de trans-

portes aos fins perseguidos pela

ALALC, por outro lado, pouco

ofereceram de medidas concretas,

principalmente devido à atuação

das diferentes Delegações.

Com a assinatura do Tratado

de Montevidéu e realizadas as

primeiras negociações, cujas lis-

tas de concessões entraram em

vigor a partir de janeiro de 1962,

ampliaram-se as perspectivas e o

interêsse pelo comércio intrazo-

nal; entretanto, o sistema de

transportes marítimos existente,

que é o principal meio de tornar

efetivo êsse nôvo fluxo de comér-

cio, permanecia com as mesmas

deficiências e problemas esboça-

dos em 1960. Considerando o II

Período de sessões da Conferência

das Partes Contratantes, a rea-

lizar-se em setembro daquele

ano, na qual estavam previstos o

aumento das listas de produtos
negociados e as preocupações com

o transporte marítimo cresceram.

Daí o Comitê Executivo Perma-

nente (CEP), pela Resolução n.°

16, de 24/5/62, convocar uma re-

união dos peritos em transporte
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marítimo e fluvial, cuja agenda

era a seguinte:

— Avaliar as condições atuais,

precisas e completas sôbre as

operações de navegação e por-

tuárias para o comércio intrazo-

nal;

II — Promover a simplificação

e uniformização de todos os

trâmites necessários para o seu

cumprimento;

III — Considerar as possibili-

dades de promover conexões ma-

rítimas com intenção de satisfa-

zer as necessidades de transporte

intrazonal;

IV — Considerar as possibili-

dades de melhoramento, regula-

rização da operação de navegação

e 
'dos 

serviços portuários;

— Analisar os fatores que in-

cidem na formação dos custos

atuais (tarifas, taxas, gastos,

gravames);

VI — Propor as bases para

prosseguimento dos estudos sôbre

a matéria pela ALALC".

d) Verificou-se então que o

Loide Brasileiro, no âmbito zonal,
"realiza 

viagens apenas para a

Argentina e o Uuruguai", regula-

dos pela Conferência de Fretes

do Rio da Prata, e para o México,

linha incorporada à 
"Brazil/Ca-

ribean Conference", que regula

os fretes do,Brasil para os portos

do Mar das Caraíbas. O comércio

do Brasil com os demais países

da ALALC era feito sobretudo

através de navios extrazonais;

entretanto, aquela emprêsa esta-

va programando as três seguintes

linhas: Buenos Aires-Montreal,

Buenos Aires-Golfo do México e

Nordeste Brasileiro-Rio da Prata.

Da reunião decorreram várias so-

licitações ao Loide Brasileiro re-

ferentes à organização dos arma-

dores da ALALC e exame da pos-

sibilidade de convocar conferên-

cia de fretes, com os países mem-

bros da ALALC e para examinar

a situação dos produtos já nego-

ciados naquela Associação. Outra

solicitação foi constituir imedia-

tamente a sub-comissão nacional

de transporte, junto à Comissão

Nacional da ALALC, com séde no

Ministério das Relações Exterio-

res, integrada 
por representantes

dos setores responsáveis 
pela na-

vegação de longo curso, cabota-

gem e fluvial, bem como pela po-
lítica portuária. A sub-comissão

deveria, com urgência:

— levantar e estudar o siste-

ma de transporte, sob seus aspec-

tos estatístico, legislativo, de tra-

mitação, econômico, financeiro,

fiscal, comercial, etc.;

II — tratar, sistemàticamente,

dêsses problemas quando referir-

se à ALALC;

III — estudar os sistemas vi-

gentes nos demais países mem-

bros da ALALC; e

IV — à luz do exame detalha-

do do sistema nacional e dos ou-

tros membros do Tratado de

Montevidéu, preparar e sugerir

as bases para a reformulação da

atual política, tendo em vista os

objetivos perseguidos pelo Brasil

dentro da ALALC.

A recomendação do grupo bra-

sileiro decorreu das resoluções da

reunião dos peritos e da concen-

tração dos esforços do Brasil em

apenas duas: a que criava uma

Comissão Assessora de Transpor-

te (CAT), subordinada ao Comi-
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tê Executivo (CEP), que, em ca-
ráter permanente e sistemático,
pudesse tratar dos problemas de
transporte marítimo; e a reco-
mendação para formação de uma
associação de armadores dos pai-
ses da Zona.

e) A I Reunião da Comsisão
Assessora de Transporte (CAT)
foi realizada em Montevidéu, en-
tre 10 e 15/7/63. Ao se preparar
para a mesma o "Comitê de
Transporte" brasileiro entendeu
que o objetivo final das discus-
soes sôbre o transporte marítimo
e fluvial na ALALC, visava bus-
car fórmulas e meios que permi-
tissem dinamizar êsse meio de
transporte, tornando-o mais efi-
ciente e capaz de operar a custos
menores, concorrendo, assim, pa-
ra consolidar as preferências co-
merciais negociadas, em relação
a países extrazonais. Dessa for-
ma, seria necessário propugnar-
se e defender a adoção de uma
política dinâmica e coerente com
o espírito e objetivos do Tratado
de Montevidéu, daí advindo a
conveniência de acertar as bases
de um convênio geral de trans-
porte marítimo para a Zona, no
qual fosse contemplado:

— adoção da política multi-
lateral de transporte marítimo
para a Zona.

II — reserva do transporte das
mercadorias do comércio intrazo-
nal, preferentemente, em navios
nacionais das Partes Contratan-
tes;

III — conceituação rígida do
que se entende por navio nacio-
nal, a fim de evitar-se o uso in-
devido e abusivo de bandeiras de

conveniência, distorcendo total-
mente os objetivos perseguidos;

IV — prioridade de atracação
ou reserva de cais próprio para os
navios nacionais da zona, bem
como coordenação dos serviços
pertinentes e eliminação ou re-
dução do ônus que ora incide sô-
bre os mesmos;

— em contrapartida, criar a
obrigação de ser convocada uma
Conferência de Fretes para a zo-
na, de modo a adotar-se tabela
própria compatível com o espíri-
to do Tratado de Montevidéu e
que refleti-se a política de desa-
gravamento dos custos portuá-
rios;

VI — simplificação e uniformi-
zação de documentos e trâmites;
e

VII — amplas facilidades para
a navegação fluvial sobretudo
para os países mediterrâneos".

f) Naquela I Reunião da CAT
adotou-se a seguinte definição:

"Para efeito do Convênio, se
entenderá por comércio e nave-
gação de cabotagem a que se rea-
lize entre portos de um mesmo
país, exclusivamente por navios
de sua bandeira". Na reunião em
apreço, a Delegação do Brasil
apresentou o documento ALALC/
CAR/I/DI 12/REV. I, denomina-
do Projeto de Convênio Geral
de Transporte Aquaviário do
Tratado de Montevidéu, cujas
bases e objetivos diferiam fron-
talmente do outro proposto pela
Argentina, que havia sido prepa-
rado (O Brasileiro) de maneira
a receber sugestões das demais
Delegações, como esforço de con-
ciliação em torno de interesses
comuns, e assim estava dividido:



TRANSPORTE HIDROVIÁRIO NO BRASIL 37

(I) Política de transporte

aquaviário;

(II) Facilidades operacionais

nos portos;

(III) Simplificação e uniformi-

zação de documentos;

(IV) Intercâmbio e estatística;

(V) Redução de gravâmes; e

(VI) Entrada em vigor.

A proposta da Delegação do

Brasil, nas suas linhas básicas e

objetivos, foi muito bem aceita

pela maioria das Delegações, mo-

tivando, contudo, forte reação da

Argentina e, em menor escala,

do Chile. Os dois, fortemente

motivados por armadores priva-

dos, tentaram obstar tôda e qual-

quer iniciativa que visasse a mo-

dificar o atual sistema obsoleto

e inoperante, porém altamente

conveniente para os seus arma-

dores privados; hoje, os argenti-

nos, em grande escala, vivem às

custas do Comércio com o Brasil.

A Delegação do Brasil, verifican-

do a tendência a que os traba-

lhos fossem tumultuados, procu-

rou ressaltar que a criação da

CAT fôra uma tentativa de sim-

plificação dos trabalhos sôbre a

matéria, de forma a chegar-se, a

curto prazo, às fórmulas que per-
mitissem dinamizar o atual sis-

tema de transporte. Mostrou

também as seguintes deficiências

ora prevalescentes:

I — Portos inadequados,

desaparelhados e ineficientes;

II — Exigência de docu-

mentação excessiva e diversa;

III — Serviços portuários de-

ficientes;

IV — Ausência quase total

de linhas de navegação ligando

os países da ALALC;

V — As poucas linhas exis-

tentes, não atendem às necessi-

dades do comércio e sua freqüên-

cia é irregular;

VI — multiplicidade de gra-

vames onerando o custo das ope-

rações navio-pôrto, vale dizer

mercadorias, sem maiores vanta-

gens aparentes para economia do

país;

VII — Não existe uma tabela

de fretes para a Zona, pois a exis-

tente é regulada por Conferên-

cias em que participam, em mai-

or número, navios de terceiras

bandeiras;

VIII — Nas linhas existentes,

não raras vêzes, o frete é estipu-

lado arbitràriamente pelo arma-

dor, tendo em vista uma posição

de transportador quasi exclusivo;

IX — Nas tabelas existentes

não constavam, de maneira ex-

plícita a maioria dos produtos

negociados na ALALC e incluídos

nas Listas Nacionais, o que signi-

fica dizer que o frete vigorante é

o 
"não 

especificado", normal-

mente muito elevado, cuja redu-

ção depende de um processo iló-

gico de negociação entre o expor-

tador ou importador com a em-

prêsa de navegação.

Diante de tais dificuldades a

maioria dos exportadores da

ALALC, principalmente os brasi-

leiros, estavam impossibilitados

de darem simples cotações FOB

para os seus produtos, sobretudo

quando se tratava de manufatu-

ras. A Delegação do Brasil con-

siderava que parte ponderável do

sucesso da zona de Livre Comér-
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cio iria depender da política de

transporte marítimo a ser adota-

da, meio de transporte êsse res-

ponsável por cêrca de 95% do vo-

lume das cargas intercambiadas

na Zona.

g) Naquela I Reunião do CAT

foi aprovado um anteprojeto de

Convênio fundamentado em uma

política multilateral de transpor-

te marítimo e fluvial para a Zo-

na e cuja aceitação definitiva

passou a depender das demarches

iem esferas administrativas su-

periores. É oportuno salientar

que, paralelamente à existência

de problemas técnicos e econômi-

cos no transporte marítimo e flu-

vial, que vem sendo estudados e

equacionados, no âmbito da

ALALC, existem inúmeros outros,

de natureza política entre pares

de países, tais como: entre a Ar-

gentina e o Paraguai, na navega-

ção do Prata; entre o Peru e o

Equador, na navegação amazôni-

ca; e entre o Chile e a Bolívia,

que estão criando sérios obstácu-

los ao andamento dos entendi-

mentos técnicos. Com referência

à navegação do Prata, a Delega-

ção do Brasil propôs que o Minis-

tério das Relações Exteriores re-

comendasse aos órgãos compe-

tentes o reaparelhamento e ade-

quação do Serviço Nacional de

Navegação da Bacia do Prata.

h) Em janeiro de 1964 teve lu-

gar a Assembléia Extraordinária

de Punta dei Leste e a partir de

11 de abril do mesmo ano, a Reu-

nião de Montevidéu. Da primei-

ra resultou uma Declaração de

Princípios de um Ante-Projeto de

Convênio de Transporte, que fo-

ram apresentados ao Comitê Exe.

cutivo Permanente (CEP) e à

Comissão Assessora de Transpor-

te (CAT) da ALALC; a CAT en-

dossa a política dos armadres e

aprovou um Ante-Projeto de Con-

vênio Geral de Transporte Marí-

timo e Lacustre. O projeto apro-

vado era um hibridismo de mui-

tilateralismo e bilateralismo, uma

vez que fixou quotas de 40% pa-

ra cada uma das partes dos inter-

câmbios bilaterais, e destinou os

20% restantes a bandeiras zo-

nais e extrazonais. No tocante à

ordem de preferência nas libera-

ções de carga, sempre foi pensa-

mento unânime dos armadores

da ALALC que a primeira prefe-

rência deve caber às bandeiras

zonais. A existência do projeto

motivou protestos 
do Govêrno

Norte-Americano, apresentados

por suas missões diplomáticas às

respectivas chancelarias.

i) Em novembro de 1964, rea-

lizou-se, no Rio de Janeiro, a II

Assembléia Geral da Associação

Latina Americana de Armadores

(ALAMAR) . Esta foi fundada

em 1963 e congrega hoje 58 em-

prêsas de navegação marítima e

fluvial dos países (Brasil, Argen-

tina, Chile, Colômbia, Equador,

Peru, Uruguai, México e Para-

guai) da ALALC. Os principais

objetivos da ALAMAR são:

I — Promover uma política

tendente a proporcionar o desen-

volvimento e a intensificação do

transporte marítimo, fluvial e la-

custre entre os países signatários

do Tratado de Montevidéu, au-

mentando sua eficiência e rendi-

mento a fim de melhor contribuir

para o intercâmbio zonal e co,- .
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operar para a formação e exten-
são dos mercados;

II — Colaborar com a Asso-
ciação Latino-Americana de Li-
vre Comércio e outros organis-
mos, no constante aperfeiçoa-
mento das condições do transpor-
te zonal;

III — Realizar estudos e pes-
quisas sôbre os problemas rela-
cionados com as atividades ma-
rítimas, fluviais, lacustres e pof-
tuárias, em função das necessi-
dades zonais;

IV — Auspiciar o regime de
conferências de fretes;

V — Apoiar, a pedido dos as-
sociados, suas gestões ante os
Governos de seus respectivos pai-
ses tendentes ao fomento e de-
senvolvimento da Marinha Mer-
cante Nacional, de preferência
quando tais gestões visem a ai-
cançar os fins da Associação".

j) Em janeiro de 1965, em Mon.
tevidéu, houve uma reunião da
ALAMAR; em julho ou agosto,
também em Montevidéu, uma da
ALALC e, recentemente, uma da
ALAMAR nos Estados Unidos,
das quais não se dispõe de infor-
mações; foi também realizada em
outubro de 1965, em Assunção
(Paraguai), uma outra da ALA-
MAR.

1) Considerando a atual pouca
participação da marinha mer-
cante nacional no transporte ma-
rítimo de longo curso, a situação
da frota do Loide Brasileiro e a
previsão de seu crescimento, os
novos compromissos decorrentes
de acordos que sejam firmados
com países africanos ou outros,
os que advêm dos entendimentos
que se vêm procedendo no âmbito
da ALALC e da ALAMAR e o
constante do Decreto n.° 54.2T31,
de 16/12/1964, é urgente que o
Conselho Coordenador da Nave-
gação Exterior, através de outros
órgãos da Comissão de Marinha
Mercante ou não, equacione o
conjunto acima apresentado, es-
tabelecendo a frota adequada e
os navios que permitem entrar
em mercado competitivo como o
internacional. Verificada a ne-
cessidade, o que se dispõe e aquilo
que falta obter, examinar se os
meios disponíveis permitem a
complementação que se precisa
assegurar; caso isso não fôr pos-
sível, estudar qual o partido a ser
seguido, como afretamentos no
mercado internacional, importa-
ção de navios (uma vez saturada
a nossa própria industria de
construção naval, etc.

(continua)

^^/^w^CX



Origens da Doutrina Naval dos

Estados 
- 

Unidos

Circular dirigida em 11/4/1960,

pelo então Chefe de Operações

Navais dos E.TJ., Alm. AR-

LEIGH BURKE, a todos os

Oficiais, aos Guardas-Mari-

nhas, Aspirantes e Candidatos

a Oficiais da U.S.N.

A vasta extensão geográfica dos

oceanos mundiais e os problemas
operacionais únicos que apresen-

tam, definem a magnitude do

problema naval que os Estados-

Unidos enfrentam.

A criação, organização, coman-

do e emprêgo das forças neces-

sárias para exercerem o poder
sõbre os oceanos e dos oceanos,

a fim de preservar a sua livre

utilização durante a paz e domi-

nar o seu uso em tempo de guer^
ra, são tarefas marcantes e his-

tóricas da Marinha e do Corpo de

Fuzileiros Navais dos Estados-

Unidos.

A maior era do poder marítimo

está destinada a residir não no

passado, mas bem à frente, no

futuro, quando a moderna tecno-

logia trouxer o aproveitamento

integral dos recursos humanos

dentro da velha luta para con-

quistar e utilizar os espaços e as

profundezas oceânicas.

Os Estados-Unidos somente po-
dem manter a supremacia marí-

tima, em face do desafio impla-

cável dos inimigos em potencial
e da nova tecnologia, através da

existência de uma consciência

marítima por parte no povo e do

Govêrno dos Estados-Unidos, de

políticas marítimas e navais efi-

cazes, de pesquisas navais e ocea-

nográficas intensivas e de uma

corporação naval vigorosa, confi-

ante e dedicada.

A doutrina da Marinha dos Es-

tados-Unidos se origina dos ide-

ais e das aspirações de nossa

Nação. Está firmemente enrai-

zada em nossa Constituição, que

todos os oficiais da ativa dos E.U.

juram solenemente apoiar e de-

fendex. Está baseada sôbre ge-
rações que obtiveram experiência

de combate naval e estudaram a

arte e ciência da guerra naval.

Em anexo vão alguns pensa-
mentos sôbre as origens da dou-

trina naval. Recomenda-se estu-

dá-los, familiarizando-se comple-

tamente com êles.

(a) ARLEIGH BURKE
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— Objetivos navais

O propósito fundamental do
povo dos Estados-Unidos está
consubstanciado na Constituição:

".. .formar uma União mais
perfeita,
estabelecer a justiça,
garantir a tranqüilidade
interna,
prover à defesa comum,
promover o bem-estar ge-
ral e
assegurar os benefícios da
liberdade para nós próprios
e nossos pósteros".

O objetivo da política externa
dos Estados-Unidos provém dês-
se propósito fundamental. É pro-
mover e assegurar as condições
neste mundo, sob as quais nações
com propósitos iguais aos nossos
possam viver e prosperar. Os
Estados-Unidos atualmente car-
regam a maior parte da respon-
sabilidade em promover e asse-
gurar essas condições ao mundo.

II — Política externa

Na consecução do seu propósi-
to fundamental, os Estados-Uni-
dos foram desenvolvendo duran-
te anos uma política externa que
encontra sua expressão através
dos seguintes meios:

as leis dos Estados-Unidos
as declarações feitas e as po-
líticas adotadas pelo Presi-
dente . ,
as resoluções i conjuntas do
Congresso
os tratados e alianças.

A instrumentação da políticados E.U., procurando cumprir
os propósitos nacionais, é afeta-
da por muitos fatores, inclusive
os seguintes:

localização geográfica r-elati-
vãmente favorável dos E.U.
recursos naturais e força eco-
nômica dos E.U.
relações tradicionais entre os
E.U. e seus aliados conscien-
tes na defesa da liberdade
obrigação de proteger os cida-
dãos e o território dos E.U.
força militar necessária para
assegurar a eficiência e a li-
berdade: de1 ação em assuntos
internacionais.

III — Propósito das forças na-
vais e militares dos E.U. Prote-
ger os cidadãos e o território

O fim fundamental das forças
navais e militares é proteger os
Estados-Unidos e seus cidadãos
contra um ataque armado. Às
forças navais e militares dos E.U.
devem ser constituídas de tal for-
ma que reduzam ao mínimo a
probabilidade de um ataque ao
território e aos cidadãos dos E.U.
e, na eventualidade dêsse ataque,
protejam-nos de modo que o da-
no causado seja mínimo.

Política estrangeira de apoio.

Para dar a si mesmo a liber-
dade de ação suficiente para
atuar sob todas as circunstâncias
no interesse nacional, nosso Go-
vêrno mantém forças militares e
navais capazes de proteger os
E.U. e de apoiar em qualquer
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parte as políticas e os interêsses

dos E.U., em situações que vão

desde a mostra amistosa do pa-

der militar até a guerra nuclear.

Potencialidades militares bem

dosadas apoiam as políticas ex-

ternas

A liberdade de ação governa-

mental, nas relações internacio-

nais, depende muito das possibi-
üdades atuantes das forças mili-

tares e navais. Para enfrentar a

natureza sempre mutável dos as-

suntos internacionais e as possi-
bilidades, cursos de ação possí-
veis e recursos dos inimigos em

potencial, os E.U. mantêm po-
tencialidades militares bem dis-

tribuídas, com a finalidade de

enfrentar as várias espécies de

situações 
que podem desenvol-

ver-se. Uma vez que é impossí-

vel 
predizer com precisão que si-

tuações militares se poderão de-

senvclver, é necessária a existên-

cia de estratégias alternadas.

Potencialidades militares bem

dosadas dão a eficiência ótima

Acentuar com exagêro qual-

quer possibilidade militar, adian-

tando-se a uma situação real de

guerra, pode dar a um agressor

em 
potencial uma oportunidade

para desenvolver uma contra-

estratégia suficientemente eficaz

dentro do seu ponto-de-vista, 
de

forma a tentá-lo a iniciar a ação

agressiva. A Constituição e as

leis dos E.U. incluem elementos

de segurança que garantem o es-

tabelecimento defensivo equili-

brado, com múltiplas possibilida-

des militares e navais.

IV — Organização defensiva dos

E. U. A organização da Defesa

dos E.U. e a Marinha

A Marinha apoia a Organiza-

ção da Defesa legalmente estabe-

lecida e trabalha estreitamente

com as outras Forças Armadas e

os órgãos governamentais, com o

fim de assegurar o seu funciona-

mento eficiente. Quando se pro-

põem alterações nessa organiza-

ção, a Marinha apresenta as suas

recomendações, particularmente

com relação ao efeito sôbre nossa

estrutura governamental, ao efei-

to sôbre as possibilidades totais

de combate do País e ao efeito

sôbre a eficiência nacional.

A organização básica estabeleci-

da na Constituição

A organização da Defesa, co-

mo propósito nacional, se nutre

da letra da Constituição.

O Artigo I, Seção 8, da Consti-

tuição estabelece para o Congres-

so a responsabilidade de:
"Organizar 

e manter exércitos,

não podendo qualquer crédito

para tal fim exceder o prazo de

dois anos";
"Organizar 

e manter uma ma-

rinha de guerra;"
"Ditar 

regras para a adminis-

tração e disciplina das forças de

terra e mar;"

O Artigo II, Seção 2, declara

que:
"O 

Presidente será o Coman-

dante-Chefe do Exército e da Ma-,

rinha dos Estados-Unidos..."
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O Congresso prove aos Exerci-
tos e à Marinha e os mantém e
estabelece as regras para sua ad-
ministração e disciplina. O Pre-
sidente, como Chefe Supremo, os
comanda. Assim, sob o mandato
constitucional, há uma duplici-
dade associada de controle da
porção militar de nosso governo
por parte de civis responsáveis
politicamente (autoridades civis).

A Lei da Segurança Nacional es-
tabelece as regras para a ad-
ministração e a disciplina das
forças de terra e mar

As partes seguintes da Lei da
Segurança Nacional ("National
Securit Act") de 1947, emendada
posteriormente e incluindo-se na
Lei de Reorganização do Ministé-
rio da Defesa .("Department of
Defense Reorganization Act") de
1958, têm um particular signifi-
cado a respeito de prover a uma
Marinha e ao Corpo de Fuzilei-
ros Navais equilibrados e os man-
ter dentro de uma estrutura de
comando naval eficaz:"Seção 2 — Ao estabelecer esta
legislação, é intenção do Congres.
so... prover ao Ministério da
Defesa, inclusive aos três grandes
departamentos militares do Exér-
cito, da Marinha (incluindo-se
aqui a Aviação Naval e o Corpo
de Fuzileiros Navais dos Estados-
Unidos) e da Força Aérea (Aero-
náutica), sob a direção, autori-
dade e controle do Ministro da
Defesa ("Secretary of Defense");
dispor que cada um dos três
grandes departamentos militares
deverá ser organizado separada-
mente, cada um sob a adminis-

tração de seu próprio Secretário,
e que deverão funcionar sob a di-
reção, autoridade e controle do
Ministro da Defesa, mas não ha-
vendo fusão desses departamen-
tos militares ou forças arma-
das;... prover à direção estraté-
gica unificada das forças comba-
tentes, à sua operação sob o co-
mando unificado e à sua integra-
ção num grupo eficiente compôs-
to de forças de terra, mar e ar,
mas não estabelecer um Chefe de
Estado-Maior ("Chief of Staff")
único para as forças armadas nem
um estado-maior geral para as
forças armadas totais."

A intenção do Congresso

O Congresso, ao estabelecer na
lei a sua intenção de não haver
a fusão dos grandes departamen-
tos militares ou Forças Armadas
e de estabelecer que não houvesse
um Chefe de Estado-Maior único
para as forças armadas e que não
houvesse um estado-maior geral
para as forças armadas totais,
reconhece que esses conceitos or-
gânicos, embora possam ser dis-
farçados, constituem uma amea-
ça à nossa forma de governo.
Sua adoção por outras nações
tem produzido menos eficiência
em combate e com maior custo.
A experiência de outras nações
também mostra que esses con-
ceitos orgânicos têm criado obs-
táculos artificiais à manutenção
da eficiência naval. Seriam, por
isso, incompatíveis particular-
mente com nossa segurança na-
cional, nestes tempos em que a
supremacia marítima é mais es-
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sencial do que nunca à sobrevi-
vencia nacional.

Os Chefes militares das Forças
Armadas como membros do
Estado-Maior das Forças Ar-
madas ("Joint Chief of Staff")

A Lei da Segurança Nacional
estabelece um Estado-Maior das
Forças Armadas (E.M.F.A. ou
J. C. S.), consistindo de um Presi-
dente ("Chairman"), do Chefe do
Estado-Maior do Exército ("Chief
of Staff of the Army"), do Chefe
do Estado-Maior da Armada (ou
Chefe de Operações Navais, "Chief
of Naval Operations"), do Chefe
do Estado-Maior da Força Aérea
ou Aeronáutica ("Chief of Staff
of the Air Force") e, para assun-
tos de interesse direto do Corpo de
de Fuzileiros Navais ("Marine
Corps"), o Comandante-Geral do
Corpo de Fuzileiros Navais
("Commandant of the Marine
Corps"). O J.C.S. prove à dire-
ção estratégica das Forças Arma-
das e é constituído dos principais
conselheiros militares para o
Presidente (da República), o
Conselho da Segurança Nacional
("National Security Council") e
o Ministro da Defesa ("Secretary
of Defense").

O Chefe de Operações Navais (ou
Chefe do Estado-Maior da Ar-
mada), o principal conselheiro
naval

O C.N.O. é por lei o principal
conselheiro naval para o Presi-
donte e o Secretário da Marinha
na condução da guerra. Esta res-
ponsabilidade de alta assessoria

naval assume uma importância
maior, quando a nova tecnologia
obriga a Nação a considerar cada
vez mais os espaços oceânicos
mundiais como a melhor solução
para os seus problemas de segu-
rança.

O Estado-Maior das Forças Ar-
madas

Esse elevado grupo (J.C.S.) é
composto dos altos chefes milita-
res responsáveis pelas três dife-
rentes Forças Armadas. A prin-cipal força da organização do
J.C.S. reside em que seus mem-
bros não só aconselham o Presi-
dente dos E.U. e o Ministro da
Defesa em assuntos militares,
como também, como chefes mili-
tares dos serviços de combate in-
dividuais, têm a responsabilidade
de executar as decisões que resul-
tam dos seus conselhos.

O Gabinete Presidencial e o Es-
tado-Maior das Forças Arma-
das combinam a autoridade
com a responsabilidade

A organização do J.C.S. é, em
alguns aspectos, semelhante ao
Gabinete Presidencial, cujos com.
ponentes são individualmente os
chefes responsáveis pelas opera-
ções dos vários Ministérios do
Poder Executivo do Governo. Em
ambos os casos a autoridade em
dar conselho coletivamente é
temperada pela responsabilidade
dos conselheiros individuais em
executar as decisões baseadas no
conselho dado. ,
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A organização do Estado-Maior

das Forças Armadas projeta

melhor

A organização do J. C. S. dá os

melhores meios que se podem

projetar, para assegurar as boas

decisões estratégicas da sede do

govêrno, e a ação unificada efi-

caz em operações de combate.

Resistiu à prova de guerra, en-

quanto que o sistema de Chefe

de Estado-Maior único falhou,

quando foi posto à prova numa

larga situação de guerra.

V — Funções e missões dos Ser-

viços Militares. Funções e mis-

sdes das Forças Armadas esta-

belecidas por lei

A Lei da Segurança Nacional

assinala as funções e missões es-

pecíficas do Exército, da Mari-

nha, do Corpo de Fuzileiros Na-

vais e da Fôrça Aérea (Aeronáu-

tica).

A designação legal das funções e

missões das F. A. iassegura a

Defesa equilibrada

A determinação por lei das fun-

ções e missões de combate às F.A.

militares e navais individuais é

o principal meio, pelo qual o Con_

gresso assegura o controle das

F.A. por altos funcionários do

Govêrno, politicamente respon-

sáveis.

Funções e missões legais do Exér-

cito dos Estados-ZJnidos

"Em 
geral, o Exército, dentro

da Secretaria do Exército ("De-

partment of the Army"), abran-

ge as forças terrestres de comba-

te e serviços auxiliares, e a avia-

ção e o serviço de transporte

aquático 
que lhe sejam orgâni-

cos. Deverá ser organizado, tréi-

nado e equipado principalmente

para o pronto e decidido combate,

relacionado com as operações de
terra, é êle responsável pela pre-

paração das forças terrestres ne-

cessárias 
para a condução eficaz

da guerra, exceto se fôr de outro
modo designado, e, de acordo

com os planos de mobilização con-

junta e una, pela expansão dos

efetivos de tempo de paz do Exér-

cito, a fim de satisfazer as neces-

sidades da guerra".

Funções e missões legais da Ma-

rinha dos Estados-Unidos

"(a) 
A Marinha, dentro da Se-

cretaria da Marinha ("Depart-

ment of the Navy"), abrange, em

geral, as forças navais de com-

bate' e serviços auxiliares e a

aviação que lhe seja orgânica. A

Marinha deverá ser organizada,

treinada e equipada principal-
mente para o pronto e decidido

combate, relacionado com as ope-

rações no mar. é dia responsável

pela preparação das forças navais

necessárias para a condução efi-

caz da guerra, exceto se fôr de

outro modo designado, e é geral-
mente responsável pelo reconhe-

cimento naval, guerra anti-sub-

marino e proteção à navegação.
"(b) 

Tôda a aviação naval de-

verá fazer parte da corporação

naval, como parte integrante de-

la, dentro da Secretaria da Mari-

nha. A Aviação Naval consiste
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de forças de combate, de serviços

auxiliares e de treinamento, in-

cluindo-se a aviação naval ba-

seada em terra, o serviço de trans-

porte aéreo essencial às opera-

ções navais, todas as armas aé-

reas e técnicas aeronáuticas en-

volvidas nas operações e ativida-

des da Marinha, e de todos os ele-

mentos restantes da organização

aeronáutica da Marinha, junta-

mente com o pessoal que lhe seja

necessário.
"(c) 

A Marinha deverá desen-

volver aeronaves, armas, táticas,

técnica, organização e equipa-

mentos dos componentes navais

de combate e serviços auxiliares.

Os assuntos de interêsse comum,

com relação a essas funções, de-

verão ser objeto de cordenação

entre o Exército, a Fôrça Aérea

(Aeronáutica) e a Marinha.
"(d) 

A Marinha é responsável,

de acordo com os planos de mo-

bilização conjunta e una, pela
expansão dos efetivos de tempo

de paz, a fim de satisfazer as ne-

cessidades da guerra".

Funções e missões legais do Cor-

po de Fuzileiros Navais dos Es-

tados-Unidos

"(a) 
O Corpo de Fuzileiros

Navais, dentro da Secretaria da

Marinha, deverá ser organizado

de tal forma que inclua no mini-

mo três (3) divisões de combate

e três (3) regimentos de aviação,

e as forças de combate terrestre,

de aviação e dos outros serviços

auxiliares, que lhe sejam orgâni-

cas. O Corpo de Fuzileiros Na-

vais deverá ser organizado, trei-

nado e equipado, de modo a pro-

ver as forças navais da esquadra

de armas combinadas, juntamen-

te com os componentes aéreos

de apoio, para os serviços com a

Esquadra, na captura ou defesa

de bases navais avançadas e pa-

ra a efetuação das operações ter-

restres que possam ser essenciais

à condução de uma campanha

naval. Além disso, o Corpo de

Fuzileiros Navais deverá fornecer

destacamentos e organizações

para o serviço a bordo dos navios

de guerra da Marinha, deverá

fornecer destacamentos de segu-

rança para a proteção das pro-

priedades navais nas estações e

bases navais e deverá executar

tôdas as outras tarefas que o Pre_

sidente dos E.U. possa ordenar.

Essas tarefas adicionais, porém,

não interferirão nas operações

para as quais o CFN foi princi-

palmente organizado, nem dimi-

nuirão a sua importância.
" 

(b) O Corpo de Fuzileiros Na-

vais deverá desenvolver, em co-

ordenação com o Exército e a

Fôrça Aérea (Aeronáutica), a-

quelas fases de operações anfí-

bias que pertençam à tática, téc-

nica e equipamentos usados pe-

Ias forças terrestres.
" 

(c) O Corpo de Fuzileiros Na-

vais é responsável, de acordo com

os planos de mobilização conjun-

ta e una, pela expansão dos efe-

tivos de tempo de paz do CFN, a

fim de satisfazer as necessidades

da guerra".

Funções e missões legais da Fôr-

ça Aérea (Aeronáutica) dos

Estados-Unidos

"Em 
geral, a Fôrça Aérea (Ae-

ronáutica) abrange as forças de
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aviação de combate e serviços

auxiliares não referidas de outro

modo. Deve ser organizada, trei-

nada e equipada principalmente

para prontas e decididas opera-

ções aéreas defensivas e ofensi-

vas. É ela a responsável pela pre-

paração das forças aéreas neces-

sárias para a condução eficaz da

guerra, exceto se fôr de outro

modo designado, e, de acordo com

os planos de mobilização conjun-

ta e una, pela expansão dos efe-

tivos de tempo de paz da Fôrça

Aérea, a fim de satisfazer as ne-

cessidades da guerra".

A natureza das funções e missões

de combate determina a orga-

nização dos grandes Departa-

mentos Militares ou Forças

Armadas

A cada Fôrça Armada está de-

terminado um grupo de funções

e missões distintamente especia-

lizado. O tipo de organização ne-

cessária a cada um dos grandes

Departamentos Militares, para

assegurar a execução eficiente

das suas funções e missões espe-

cializadas, pode diferir conside-

ràvelmente do tipo de organiza-

ção que melhor se adapte às ne-

cessidade dos outros grandes De-

partamentos Militares. Por isso,

a lei prevê que cada grande De-

partamento Militar 
"deverá 

ser

organizado separadamente."

Funções e missões das F. A. no

espaço

O Govêrno dos Estados-Unidos

há muito reconheceu que cada

uma das F.A. tem necessidade

vital e especializada de usar o es-

paço aéreo no cumprimento de

suas funções e missões legalmen-

te assinaladas. Por esta razão, a

Lei da Segurança Nacional con-

tém elementos de segurança es-

pecíficas, para assegurar que ca-

da uma das F.A. tenha as pos-
sibilidades em aviação necessá-

rias às suas tarefas. O contínuo

progresso da tecnologia espacial

militar indica que as necessidades

podem eventualmente se originar

das designações por lei das fun-

ções e missões das F.A. no es-

paço. Com os oceanos que co-

brem tanto da superfície da Ter-

ra e, relativamente, a existência

de tão pouco litoral no território

dos Estados-Unidos, as operações

espaciais designadas para obser-

var ou controlar as atividade sô-

bre a Terra são manifestamente

do maior interêsse naval.

VI — A organização da Esqua-

dra equilibrada e o comando na-

vai. A natureza do problema na-

vai dos Estados-Unidos determi-

na a organização da Secretaria

da Marinha

A função fundamental da Ma-

rinha é conduzir o ponto e deci-

dido combate, relacionado com as

operações no mar. Para desempe-

nhar essa responsabilidade, a

Marinha precisa controlar os

mares contra qualquer tipo de

ameaça ou combinação de amea-

ças e, ao mesmo tempo, fazer evi-

tar o uso dos mares por parte dos

nossos inimigos nacionais A Ma-

rinha também participa com ou-

tras F.A. das operações comba-

tentes unificadas além-mar. Mui-
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tas das tarefas navais relaciona-
das com o controle dos mares e
a condução das operações unifi-
cadas de além-mar são desem-
penhadas simultaneamente. Anos
de" experiência na administração
e apoio das forças navais de nos-
sa Nação produziram Estabe-
lecimentos Navais que satisfazem
as necessidades navais nacionais,
com o ponto ótimo de eficiência.
A organização da Secretaria da
Marinha é destinada especifica-
mente a atender às exigências
únicas das forças operacionais da
Marinha e do Corpo de Fuzileiros
Navais. Por esta razão, difere de
muitos modos do tipo de organi-
zação considerado o que melhor
se adapte a satisfazer outros as-
pectos das exigências da defesa
nacional.

As responsabilidades navais
múltiplas exigem uma organiza-
ção de Esquadra bem distribuída.

Para atender à grande varieda-
de de responsabilidades impostas
sobre as forças navais, é necessá-
ria a existência de uma organi-
zação de Esquadra bem distribuí-
da, inteiramente integrada e de-
vidamente especializada, consis-
tindo de forças da Marinha e do
Corpo de Fuzileiros Navais, capa-
zes de utilizar o ambiente mari-
timo para servir aos interesses
nacionais em tôdas as condições
de paz ou guerra.

A Esquadra bem distribuída é
uma força integrada, de múltiplos
fins.

A Esquadra bem distribuída ou
dosada ou equilibrada é compôs-

ta de muitos tipos de navios, que
são na realidade verdadeiras ba-
ses móveis. Ela é integrada, quer
dizer, una por natureza, e se
apoia mutuamente em tôdas as
suas partes constituintes, dentro
de suas possibilidades de múlti-
pios propósitos.

A Esquadra bem distribuída
apoia os interesses dos Estados-
Unidos sob tôdas as condições.

A Esquadra equilibrada é um
instrumento nacional, não só pa-ra a participação nas guerras ou
crises de tipos imagináveis e es-
pecíficos, como também para o
apoio e a proteção dos interesses
nacionais em tôdas as circunstân-
cias, conforme essas circunstân-
cias de desdobrem. Pode partici-
par de um revide nuclear em
massa, sobrevivendo de um possí-
vei evento destruidor inicial, atu-
ando decisivamente. Também
participa com todos os seus ele-
mentos de guerras e aconteci-
mentos políticos de menor inten-
sidade.

A supremacia marítima é ne-
cessaria para as operações mari-
Umas unificadas.

As operações unificadas sòmen-
te podem ser conduzidas com
êxito no além-mar, se simultâ-
neamente puder conseguir-se o
domínio do mar.

A eficiência naval \eyáge hábeis
comandantes.

É básica e vital para as opera-
ções navais eficientes a coorde-



50 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

nação contínua das operações

dos navios no mar por parte de

comandantes competentes, a fim

de assegurar o correto e bom

funcionamento dos aviões navais,

navios de superfície e submari-

nos em conjunto. A experiência

da guerra naval mostrou no pas-

sado e a atual experiência tática

continua a mostrar que as forças

navais, operando como fazem no

ambiente único do mar, somente

encontram a maior eficácia ou

eficiência através da organização

da Esquadra bem distribuída, de

operações e de comando estreita-

mente integrados. A preparação

e a qualificação para o comando

das forças navais na guerra exi-

gem anos de estudo especializado,

experiência naval e esforço dedi-

cado.

VII — Supremacia marítima e

liberdade dos mares. A suprema-

cia marítima é fundamental à

segurança e à liderança mundial

dos Estados-Unidos

Os Estados-Unidos têm acesso

irrestrito aos grandes oceanos do

mundo, enquanto que os inimi-

gos em potencial estão em situa-

ção menos favorável. A suprema-

cia marítima, se fôr mantida,

transforma os Estados-Unidos de

uma nação isolada, ocupando

menos do que 2% da superfície

da Terra, no centro de uma con-

federação oceânica circundante,

tendo a seu favor a maioria dos

recursos, população e áreas mun-

diais.

A política externa dos Estados-

Unidos se baseia na liberdade dos

mares.

A liberdade dos mares na paz

e o domínio marítimo durante a

guerra são os fundamentos bási-

cos da existência dos Estados-

Unidos como potência mundial.

São as pedras angulares da po-

lítica externa dos E.U. e são es-

senciais à cooperação do Mundo

Livre, que delas se nutre. As ali-

anças e bases além-mar depen-

dem da existência de comunica-

ções marítimas seguras.

A segurança dos Estados-Uni-

dos ste, baseia na supremacia ma-

rítima.

A liberdade dos mares na paz

e o domínio marítimo durante a

guerra são as bases em que se

assenta nossa postura militar

eficaz, de múltiplos fins, essen-

cialmente invulnerável a ser der-

ribada pelo ataque de surprêsa e

consistente com a política exter-

na dos E.U. e com os valores e

instituições fundamentais do po-

vo americano. A criação de ali-

anças e bases ultramarinas sig-

nifica uma garantia da possibili-

dade em manter as comunica-

ções marítimas tom as nações

amigas.

A supremacia marítima asse-

gura a superioridade estratégica

mundial.

I
A supremacia marítima pode

dar à nossa Nação e ao Mundo

Livre uma posição estratégica su-

perior, em relação aos inimigos

em potencial. Pode dar a mobili-

dade estratégica superior e ini-

gualável liberdade de ação. Pode

propiciar o enorme arsenal do
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Mundo Livre e uma área de ma-
nobra que cobre a maior parte da
suporfície da Terra.

A supremacia marítima assegu-
Ta a iniciativa estratégica.

A capacidade de usar os espa-
ços oceânicos durante a guerra e
evitar o seu uso por parte dos
oponentes assegura a iniciativa
estratégica, mesmo na adversi-
dade. Dá a possibilidade de^man-
ter as bases além-mar e de de-
senvolver forças ofensivas po-
dérosas perto do território ini-
migo em potencial, enquanto que
ao mesmo tempo retira essas van-
tagens estratégicas a potências
marítimas inferiores. Dá a possi-
bilidade de conduzir as opera-
ções no além-mar e de controlar a
ocasião e o lugar das operações
em terra.
VIII — As resultantes navais da
nova tecnologia. A nova tecnolo-
gia aumenta a importância dos
espaços oceânicos.

A moderna tecnologia aumen-
tou tremendamente a utilidade
dos espaços oceânicos como áreas
de bases e manobras para a defe-
sa dos Estados-Unidos, para o
serviço de transporte, para o
apoio dos aliados ultramarinos
e para lançamento de ataques de-
cisivos contra um agressor, à
proporção que as novas armas e
a nova tecnologia se desenvol-
vem, vão continuando a encon-
trar a sua utilidade única no
campo naval aplicado. Os mísseis
balísticos baseados em navios,
os mísseis antimísseis e os mísseis
anti-satélites são continuações

lógicas da prática longamente es-
tabelecida de adaptar as armas
defensivas e ofensivas mais pode-rosas da época para utilização a
bordo dos navios.

A nova tecnologia obriga a
maior ênfase no poder naval
ofensivo.

O desenvolvimento dos mísseis
balísticos intercontinentais, com a
precisão crescente contra alvos
estacionários, está obrigando à.
transferência de grande propor-
ção da força defensiva e ofensiva
da nação para os navios no mar.
O emprego integrado de aviões
baseados em navios-aeródromo,
mísseis balísticos baseados em
navios móveis e forças de desem-
barque dos FN dá à nossa Nação
uma potencialidade naval ofen-
siva dotada de poder e versatili-
dade sem precedentes.

A importância naval da tecno-
logia espacial avançada

O uso da energia nuclear como
um propelente espacial poderá
eventualmente ser praticável. A
proporção que o poder energético
e as dimensões dos impulsores de
saída aumentam, o lançamento
de veículos espaciais do mar vai
se tornando mais e mais necessá-
rio, a fim de evitar o risco às po-
pulações e recursos de terra. Os
lançamentos marítimos permi-
tem escolher as posições e climas
mais favoráveis. Permitem os
lançamentos em qualquer dire-
ção com toda a segurança. Per-
mitem a recuperação dos refe-
ridos impulsores e outros equi-
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pamentos vitais, que cada vez fi-

cam mais custosos, à medida que
os veículos espaciais aumentam

de tamanho. A Marinha partici-

pa inteiramente do desenvolvi-

mento ou aperfeiçoamento da

tecnologia espacial militar, par-

ticularmente no que tange ao do-

mínio do mar e segurança maríti-

ma de nossa Nação.

VOCABULÁRIO

AIR FORCE

Força Aérea (Aeronáutica) dos

E.U.

ARMY

Exército. No plural ARMIES

(Exércitos).

C.N.O.

Abreviatura de 
"Chief 

of Naval

Operations".

É o C.E.M.A. dos E.U.

CADETS ("Naval Cadets")

Aspirantes.

CHAIRMAN (of the J.C.S.).

Presidente (do Estado-Maior

das Forças Armadas).

Podia aqui ser o Chefe do

EMFA, mas está traduzido como

Presidente, não só para dar côr

local, como também por causa da

proibição legal nos E.U. de haver

um Chefe único militar numa

grande instituição das Forças Ar-

madas, que pusesse em risco o

Poder Civil.

Também tem o título de Chefe

do Estado-Maior do Comandante-

Chefe (Presidente) ou, seja, Che-

fe do Estado-Maior Presidencial.

CHIEF OF NAVAL OPERATIONS

(C.N.O.)

Chefe de Operações Navais ou

Chefe do Estado-Maior da Arma-

da dos E.U..

CHIEF OF STAFF

Chefe de Estado-Maior (de

qualquer das 3 F.A.).

CHIEF OF STAFF OF THE

ARMY

Chefe do Estado-Maior do

Exército.

COMMANDANT OF THE MARI-

NE CORPS

Comandante-Geral do Corpo de

Fuzileiros Navais.

, COMMANDER-IN-CHIEF of

thei Army and Navy of the United

States

Comandante-Chefe do Exército

e da Marinha dos E.U.

É o Presidente dos E.U., pelo

Art. II, Seção 2 da Constituição;

também é das milícias estaduais,

quando estas são chamadas ao

serviço. Da mesma forma, o é da

Fôrça Aérea, com a criação desta

em 1947, dentro das Instituições

Militares Nacionais dos E.U..

CONGRESS (of the United Sta-

tes)

Congresso dos Estados-Unidos

Formado de: THE SENATE —

Senado e THE HOUSE OF RE-

PRESENTATIVES — Câmara de

Representantes ou Deputados.

CONSTITUTION (of the United

States)

Constituição dos Estados-Uni-

dos.

Foi adotada ou ratificada pela

Convenção dos Estados (13) em

17-9-1797 e entrou em vigor em

4-3-1889.

É composta originalmente de

um Preâmbulo e de 7 Artigos e

nessa forma foi ratificada pelos

13 Estados. Acrescentaram-se-
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lhe 10 Emendas Constitucionais,
que são chamadas popularmentede "Carta de Direitos" ("The
Bill of Rights"), e depois mais
12, perfazendo o total de 22
Emendas ("The Amendments to
the Constitution of the U.S.").

Assim, a Constituição é com-
posta do texto inicial e mais 22
emendas, perfazendo um todo
único.

Segundo outro estudo, "os
princípios de uma boa organiza-
ção enunciados na Constituição,
que têm permitido durante todos
esses anos que um povo livre tra-
balhe tão bem", são:

a) a separação dos poderes
(paralelismo e1 equilíbrio);

b) o controle civil sôbre os mi-
litares;

c) a oportunidade de serem ou-
vidos os pontos-de-vista da maio-
ria e da minoria, antes de se to-
mar em as decisões;

d) a proteção contra os pontos-
de-vista extremados;

c) a flexibilidade para enfren-
tar crises de tipos diferentes, isto
é, políticas, econômicas, milita-
res, diplomáticas, internacionais,
etc.

f) a possibilidade de reação e
adaptação durante as condições
de guerra como durante o tempo
de paz, etc.
DEFENSE ORGANIZATION

Organização da Defesa, isto é,
o Departamento da Defesa ("De-
fense Department").
DEPARTMENT

É exclusivamente Ministério e
seu titular é Ministro ("Secreta-
ry"), com exceção dos três Altos
Departamentos Governamentais
das Forças Armadas.

"Department of the Army" — Se-
cretaria do Exército"Departament of the Navy" —
Secretaria da Marinha"Department of the Air Force" —
Secretaria da Força Aérea (Ae-ronáutica)

DEPARTMENT OF DEFENSE
(the)

Ministério de Defesa. Também
chamado "Defense Department".
Ver "National Military Establish-
ment".

Foi criado em 1947, pela "Lei
da Segurança Nacional", que so-
freu emendas em 1949 e 1959,
passando por uma reorganização
em 1953.
DEPARTMENT OF DEFENSE
REORGANIZATION ACT OF
1958

Lei de Reorganização do Minis-
tério da Defesa (1958)
DEPARTMENT OF THE AIR
FORCE (the)

Secretaria da Força Aérea
(Aeronáutica).

Está subordinada ao Ministério
da Defesa; criada em 1947.

Seu titular é o Secretário da
Força Aérea ("Secretary of the
Air Force").

É um dos três altos Departa-
mentos da Defesa, fazendo parte
das Instituições Militares Nacio-
nais criadas em 1947 pela Lei da
Segurança Nacional. Sob a auto-
ridade do Secretário da Força Aé-
rea, que não tem nível ministe-
rial, essa Secretaria desempenha
as tarefas administrativas da
Força Aérea dos E.U. ("United
States Air Force" — U.S.A.F.),
tendo a seu cargo todo o equipa-
pamento, propriedades e instala-
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ções relacionadas com a ativida-
de.
DEPARTMENT OF THE ARMY
(the)

Secretaria do Exército.
Está subordinada ao Ministé-

rio da Defesa desde 1947; até 1947
poderia ser chamada de "Minis-
tério do Exército" ou "Ministério
da Guerra".

Seu titular é o Secretário do
Exército ("Secretary of the
Army").

Constitui um dos três Altos De-
partamentos Governamentais da
Defesa, fazendo parte das Insti-
tuições Militares Nacionais desde
a promulgação da Lei da Segu-
rança Nacional em 1947, desem-
penhando a maioria das funções
do antigo "Ministério da Guerra"
("Department of War"), que! foi
criado em 7-AGO-1789. Controla
a organização, o treinamento e o
equipamento das forças terrestres
e técnicas para as forças de com-
bate e dos serviços. Tem supervi-
são geral sôbre a construção das
obras públicas, como o Canal do
Panamá e instalações de rios,
baías e de controle de enchentes;
sôbre as licenças para a constru-
ção de represas, molhes, pontes
e outros projetos que possam afe-
tar a navegação; e sôbre a admi-
nistração da Zona do Canal.
DEPARTMENT OF THE NAVY
(the)

Secretaria da Marinha.
Está subordinada ao Ministério

da Defesa, desde 1947; até 1947,
poderia ser chamada de "Minis-
tério da Marinha'.

Seu titular é o Secretário da
Marinha ("Secretary of the
Navy"),

É um dos três Altos Departa-
mentos Governamentais da Defe-
sa, sendo um órgão criado por ato
do Congresso desde 30-ABR-1798;
a partir de 1947, constitui um
componente das Instituições Mi-
litares Nacionais. O Secretário,
que anteriormente se chamaria"Ministro" e que agora não tem
mais nível ministerial, está su-
bordinado ao Ministro da Defesa.
A Secretaria tem a seu cargo a
manutenção e as atividades da
Marinha, do Corpo de Fuzileiros
Navais ("Marine Corps"), do Ser-
viço de Guarda-Costas ("Coast
Guard") em tempo de guerra,
inclusive com jurisdição sôbre o
pessoal, os navios, a aviação e as
bases. Mantém a Diretoria de Hi-
drografia ("Hydrographic Offi-
ce") (*) e o Observatório Naval
("Naval Observatory") e admi-
nistra várias e pequenas posses-
soes insulares do Pacífico médio.

EXECUTIVE
O (Poder) Executivo.

J.C.S.
Abreviatura de "Joint Chiefs of

Staff".

JOINT CHIEFS OF STAFF
(J.C.S.)

Estado-Maior das Forças Ar-
madas do E.U. (aqui é a única
tradução adotada, embora alhu-
res haja outras como "Chefes
Conjuntos de Estado-Maior","Estado-Maior Combinado das
F.A.", etc). •

(*) Em 10-7-1962, passou a chamar-se•U.S. Naval Oceanographic Office".
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É o órgão constituído pelos
Chefes dos Estados-Maiores do

Exército, da Armada e da Fôrça

Aérea (**), juntamente 
com o

Presidente do Estado-Maior das

Forças Armadas [que tem ainda

o título de Chefe do Estado-Maior

do Comandante-Chefe (Presiden-

te dos E.U.], que, atuando em

conjunto, fazem os planos es-

tratégicos e logísticos que envol-

vem mais de uma das Forças

Armadas, 
planejam 

a unificação

das várias atividades militares

e dão a representação nas vá-

rias comissões militares de es-

tado-maior nas Nações Unidas.

Os oficiais que o constituem

são os mais altos conselheiros

militares do Presidente e do

Ministro de Defesa dos E.U.; to-

dos os quatro são escolhidos e

nomeados 
pelo Presidente dos

E.U., com a audiência e a apro-

vação do Senado.

LEGISLATIVE —

O (Poder) Legislativo.

MARINE CORPS

Corpo de Fuzileiros Navais.

MIDSHIPMEN

Guardas-Marinhas.

MILITARY DEPARTMENT

Cada um dos grandes Departa-

mentos Militares.

Cada uma das três grandes Se-

cretarias militares, subordinadas

ao Ministério da Defesa.

MILITARY SERVICES

Serviços Militares. Forças Ar-

madas (F.A.)

(**) Inclui-se também o Comte. Geral

do USMC.

NATIONAL MILITARY ESTA-

BLISHMENT

(Não consta do texto).

Instituições Militares Nacio-

nais.

órgão Administrativo unifica-

do, criado sob os têrmos da Lei da

Segurança Nacional ("National

Security Act, 1947").

Unificação das Forças Arma-

das.

É o Ministério da Defesa ("De-

partment of Defense"), chefiado

pelo Ministro da Defesa ("Secre-

tary of Defense"), que é de nível

ministerial; engloba o Exército, a

Marinha e a Fôrça Aérea (Aero-

náutica), assim como o Conselho

da Segurança Nacional ("Natio-

nal Security Council") e certo

número de outras agências de de-

fesa.

NATIONAL SECURITY ACT of

1947

Lei da Segurança Nacional

(26-7-1947).

A que criou o Ministério da De-

fesa ou as Instituições Militares

Nacionais. Trata da Unificação

das Forças Armadas dos E.U..

Houve outra lei de igual nome

em 1949.

Sofreu emendas em 1958.

NATIONAL SECURITY COUN-

CIL

Conselho da Segurança Nacio-

nal.

É um componente das Insti-

tuições Militares Nacionais, corí-

sistindo do Presidente dos E.U.,

do Vice-Presidente, do Ministro

da Defesa (assessorado pelos Se-

cretários do Exército, da Mari-

nha e da Fôrça Aérea), do chefe

(Presidente) da Junta de Recur-

sos da Segurança Nacional ("Na-
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tional Security Resources Board")
e de outros altos funcionários de-
signados pelo Presidente dos E.U.
e pelo Senado. Esse órgão man-
tém o Presidente informado quan-
to à adequabilidadé do poder mi-
litar nacional para atender aos
objetivos da política de seguran-
ça nacional e recomenda as po-
líticas a seguir do interesse de tô-
das as agências governamentais
da defesa. Faz parte da Secreta-
ria Executiva do Presidente (Pre-
sidência da República).
NAVAL ESTABLISHMENT

Estabelecimentos Navais.
NAVAL OFFICERS

Oficiais da Marinha (dos E.U.).
NAVY, THE

A Marinha (dos E.U.)
OFFICE OF THE CHIEF OF NA-
VAL OPERATIONS

Secretaria do Chefe de Opera-
ções Navais (Estado-Maior da
Armada dos E.U.).

OFFICER CANDIDATES
Candidatos a Oficiais.

PRESIDENT, THE
O Presidente dos Estados-Uni-

dos ("The President of the Uni-
ted States").

Pelo Artigo II, Seção 2, n° 1 da
Constituição: "O Presidente será
o Comandante-Chefe do Exército
e da Marinha dos Estados-Unidos
e da milícia dos vários Estados,
quando esta fôr convocada para
o serviço ativo dos E.U.", etc.
PRESIDENT'S CABINET

Gabinete Presidencial.

SECRETARY OF DEFENSE
Ministro da Defesa.

SECRETARY OF THE NAVY
Secretário da Marinha.

SERVICES
Forças Armadas (F.A.).

SINGLE CHIEF OF STAFF
Chefe de Estado-Maior único.
É proibido o estabelecimento de

tal cargo, para evitar que predo-
minem a força e a influência mi-
litares sobre o poder e a autori-
dade civis. Eis a razão por que se
chama Presidente "Chairman"
ao chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas ("Joint Chiefs
of Staff").
UNITED STATES AIR FORCE
(USAF)

Força Aérea (Aeronáutica)
dos Estados-Unidos.
UNITED STATES ARMY

Exército dos Estados-Unidos.
UNITED STATES LAWS

Leis dos Estados-Unidos.
UNITED STATES MARINE
CORPS (U.S.M.C.)

Corpo de Fuzileiros Navais dos
E.U..
UNITED STATES NAVY (U.S.N.)

Marinha dos Estados-Unidos.
UNITED STATES NAVY DOC-
TRINE

Doutrina Naval dos Estados-
Unidos.

Tradução e Vocabulário de Hé-
lio de Souza e Almeida.



Centenário da Batalha de Tuiuti

Conferência pronunciada
pelo historiador Adolfo Ber-
nardo Schneider, a 24 de
maio de 1966 no Auditório
do 13P Batalhão de Caçado-
res, de Joinville, Santa Ca-
tarina, em Comemoração ao
IP Centenário da Batalha
de Tuiuti.

"Agradecendo o muito honroso
convite, com que fomos distingui-
dos há dias pelo Exmo. Snr. Co-
mandante desta Unidade, Cel.
Telles de Mendonça, temos o pra-
zer de discorrer sobre um assunto
até agora ignorado por muitos,
mas cuja lembrança, temos cer-
teza, muito deve interessar a to-
do filho desta Terra dos Prínci-
pes e que vem a ser: "A partici-
pação de Joinville, pelo seu Con-
tingente de Voluntários Alemães
e Suíços na Guerra do Paraguai."

Cremos mesmo, que não po-
deria ser mais acertado o momen-
to escolhido por Sua Excia. para
este convite, visto festejarmos na
data de hoje, em todos os qua-
drantes do Território Nacional, o
Centenário de um dos feitos mais
notáveis da nossa História Mili-
tar e que foi a Batalha terrestre
defensiva travada a 24 de maio
de 1866, justamente há cem

anos, no triângulo formado pelos
cursos dos Rios Paraná e Para-
guai, pouco mais de um mês após
à invasão vitoriosa do território
paraguaio procedida no Passo da
Pátria. Uma Batalha decisiva,
aliás, que passou para a nossa
História Militar com o nome de
Batalha de Tuiuti.

Pesquisando as fontes, que atu-
almente se encontram à nossa
disposição, sentimos satisfação de
constatar, que JOINVILLE, pelos
seus Voluntários da Pátria ale-
mães e suíços, esteve presente na
Guerra do Paraguai, desde fins
de 1865 até ao seu ato final, em
março de 1870, quando diversos
Voluntários de Joinville ainda
continuavam prestando serviços
no Quartel General do Marechal
Conde d'Eu, localizado em Rosa-
rio, no Paraguai Superior, onde
os mesmos se achavam incorpo-
rados ao 18.o Batalhão de Volun-
tários da Pátria.

Antes de passar aos detalhes,
desejamos relacionar as diversas
fontes, que em rápido levanta-
mento foram por nós consulta-
das, para apresentar o presentetrabalho.

1°) A imprensa local da época,
constituída exclusivamen-
te pelo "Kolonie Zeitung",
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isto é, 
"Jornal 

da Colônia",

um semanário em língua

alemã, publicado em Join-

ville a contar de dezembro

de 1862. Êste semanário

contém uma série de pu-

blicações alusivas, princi-

palmente diversos Relato-

rios enviados pelo Chefe do

Destacamento local, o Al-

feres Wilhelm ou Guilher-

me Hoffmann.

2o) As 
"Notas 

para a História

Catarinense", de autoria

do saudoso Capitão-Tenen-

te da Marinha de Guerra

Lucas Alexandre Boiteux.

3o) A obra monumental do

ilustre historiador militar

General Tasso Fragoso, que

representa uma fonte ines.

gotável, embora indireta,

para o trabalho, que ora

estamos realizando.

4°) A Conferência pronuncia-

da em Pôrto Alegre, a 23

de maio de 1955, pelo

Exmo. Snr. Tte. Cel. Adib

Murad, relembrando a Ba-

talha de Tuiuti.

5o) O Diário de Campanha do

oficial Victor von Gilsa, o

qual fôra confirmado em

Florianópolis no pôsto de

Capitão Comandante do

Contingente de Voluntá-

rios Alemães de Santa Ca-

tarina, baseando-nos aliás

na excelente análise dêsse

Diário já realizada pelo

eminente historiador mi-

litar, o Exmo. Snr. Cel.

Henrique Oscar Wieders-

pahn, em sua obra 
"Blu-

menau na História Militar

Brasileira".

Eis pois relacionadas as fontes,

de que nos pretendemos servir,

declinando os nomes dos respec-

tivos autores com todo devido

respeito!

Examinando a Imprensa local,

redigida naquela época ainda em

língua alemã, temos a satisfação

de constatar, que a Lei Imperial

de 7 de janeiro de 1865, institu-

indo os 
"Corpos 

de Voluntários

da Pátria", já se tornou conheci-

da ao público ledor de Joinville,

fundada apenas 14 anos antes,

pela edição da 
"Kolonie-Zeitung"

de 4 de fevereiro.

De uma edição posterior toma-

mos nota, que o cidadão Wilhelm

Hoffmann, sem dúvida devida-

mente autorizado pelos próceres

da Colônia Dona Francisca, como

Joinville naquêles dias distantes

era mais conhecida, se havia di-

rigido ao Presidente da Província,

para lembrar ao mesmo a possi-

bilidade de ser arregimentado, em

Joinville e arredores, um Contin-

gente de Voluntários Alemães,

mas que os mesmos pediam, que

lhes fôsse outorgada a liberdade

de escolherem, dentro de suas

próprias fileiras, a respectiva ofi-

cialidade. E que êle, Hoffmann,

se oferecia a proceder o Alista-

mento dos Voluntários e a se en-

carregar de tôdas as demais pro-

vidências ligadas ao assunto.

Embora reinasse nos meses se-

guintes bastante entusiasmo em

Joinville, principalmente entre a

mocidade e os que praticavam o

esporte da Ginástica, o Alista-

mento poude ser iniciado apenas
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a contar de 20 de setembro, quan-

do foi recebido pelo referido cida-

dão a aquiescência do Presiden-

te da Província, que trazia a da-

ta de 16 do mesmo mês.

A 23 de setembro, por conse-

guinte, Hoffmann faz publicar na

Imprensa local um MANIFESTO,

informando aos interessados, em

geral, que se achava autorizado

oficialmente pelo Govêrno da

Província a proceder o Alista-

mento de Voluntários, visando à

formação de um Contingente

Alemão. Acrescenta Hoffmann,

que essa tropa, com oficialidade

própria, receberia o equipamen-

to mais moderno e que o sôldo

de 808 réis por dia seria pago a

contar do dia do Alistamento.

Em conseqüência seria forma-

da logo em seguida em Joinville

também uma comissão, constituí-

da dos próceres 
da Colônia, pois

naquela época Joinville formava

apenas um distrito do Têrmo de

São Francisco do Sul,

Formaram essa Comissão o

Revm0 Padre Carlos Boegers-

hausen, o médico Dr. Wiegando

Engelke, o Sub-Delegado de Poli-

cia Dr. Adolfo Haltenhoff e um

dos altos funcionários da Direção

da Colônia, snr. Otto Niemeyer.

O Alistamento progrediu com

rapidez e foi encerrado dentro de

breves semanas, de maneira que

o pequeno Destacamento de 23

jovens aqui formado, poude se-
1 

guir já a 29 de outubro e via flu-

vial para o Araquarim, hoje Bar-

ra do Sul, de onde os mesmos ini-

ciariam a marcha a pé, por Itajaí,

até o Destêrro, que era o nome

naquela época, da nossa Capital

do Estado.

Sôbre essa Despedida aos nos-

sos Voluntários da Pátria, a 
"Ko-

lonie-Zeitung" de 4 de novembro

de 1865 escreveu o seguinte:

"Nossos 
Voluntários da Pátria,

num efetivo de 23 homens, em-

barcaram na noite de 29 de outu-

bro pp.

Ao toque de reunir, os mesmos

acorreram às 7 horas da noite ao

Restaurante do snr. Ravache,

onde lhes foi servido um jantar

de despedida.

Às 8 horas lhes foi feita entre-

ga solene de uma Bandeira Impe-

rial Brasileira, bordada pelas
mais distintas damas da socie-

dade joinvilense, iniciando, em

seguida, a marcha, sob a luz de

archotes, até o pôrto.

A frente do préstito seguiu a

nossa Banda de Música, que foi

seguida pelo Destacamento de

Voluntários e depois pelos Ginás-

ticos e pelos cantores do 
"Siíng-

erbund", isto é, da Sociedade de

Cantores, sendo que cada Socie-

dade conduzia o seu estandarte.

Acompanhado de grande mas-

sa popular, o préstito estacou no

pôrto, deante da casa de negócios

do snr. Ulrichsen, o qual havia

transformado a mesma, assim co-

mo tôda a zona portuária em

uma grande praça de festas, man.

dando colocar palmitos e ilumi-

nando tôda a praça com lampiões

de papel colorido e de procedên-
cia chinêsa.

Chegados a êste ponto, falou

primeiro o Diretor da Colônia, o

snr. Luís Niemeyer e em seguida

o Revm0 Padre Carlos, os quais
ambos se despediram dos Volun-

tários, falando-lhes com entusi-
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asmo da sagrada missão, que os

aguardava.

Respondeu o seu Comandante,

Alferes Wilhelm Hoffmann. agra-

decendo os bons votos e expres-

sando a segurança, que saberiam

todos cumprir o seu sagrado de-

ver frente à sua nova Pátria ado-

tiva.

Em seguida, pelos presentes,
foram levantados 

"Vivas!" 
ao Im-

perador Dom Pedro II, à Nação

Brasileira, ao Exército e à Mari-

nha do Brasil, ao Contingente de

Voluntários de Joinville, à Colô-

nia Dona Francisca, aos seus Di-

retores e demais pessoas gradas
de Joinville!

Seguiu-se o Hino Nacional do

Império, tocado pela Banda de

Música e algumas canções de des-

pedida, apresentadas pela Socie-

dade de Cantores 
"Sangerbund",

após o que o snr. Ulrichsen, por

sua vêz, ofereceu aos que partiam,
um 

"drink" 
de despedida, embar-

cando então os Voluntários, com

a vasante, no lanchão, que os le-

varia até ao Araquarim."

Até aqui a referida fonte, a
"Kolonie-Zeitung", 

que se nos

parece ser insubstituível para a

pesquisa do Passado de Joinville.

Relacionamos a seguir os Vo-

luntários de Joinville, os quais,
após à sua chegada ao Destêrro,

prestaram juramento à Bandeira:

Adolpho Baurath, Adolpho von

der Osten, Augusto Graeve, Carlos

Eisendecher, Carlos von Reibnitz,

Christian Meyr (suíço), David

Gentner, Eduardo Seiler, Emilio

Ganzly (suiço), Frederico Kna-

ppe, Francisco Stern, Germano

Blum, Germano Hetzfeld, Gui-

lherme Neuschaefer, Jacó Maye-

ros, Jacó van Vossen, Jacó Wenz,

João Tesch, Jorge Ziegler, Luís

Richter e Wilhelm Hoffmann

(Comandante).

Êste Comandante do pequeno
Destacamento de Voluntários de

Joinville, comissionado posteri-
ormente no pôsto de ALFERES,

foi indubitàvelmente também a

personalidade de maior destaque

nêsse pequeno grupo de Voluntá-

rios alistados em Joinville. O

mesmo possuía não somente ex-

celentes qualidades de comando,

eis porque fôra escolhido pelos

próceres da Colônia Dona Fran-

cisca, hoje Joinville, para exercer

essas funções de grande respon-

sabilidade, mas também era dono

de uma vasta cultura, pois êle,

Alferes Hoffmann, seria depois,

pelo menos durante um breve

tempo, o historiador da partici-

pação de Joinville na Guerra do

Paraguai.

Ainda teremos a oportunidade

de nos referir, embora de manei-

ra abreviada, a essas magníficas

reportagens do Alferes Wilhelm

Hoffmann.

Por diversos autores, que já

pesquisaram o assunto, tomamos

conhecimento, que o Contingente

de Voluntários Alemães, Seção de

Santa Catarina, incluindo por
conseguinte os Destacamentos

alistados em Blumenau e em

Brusque, havia atingido o total

de 120 homens, em cujo número

porém não se acha incuída a ofi-
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cialidade, constituída pelo Capi-
tão Victor v. Gilsa, veterano da
Campanha contra Rozas e os Te-
nentes Emílio Odebrecht e Guido
v. Seckendorff, além do Alferes
Wilhelm Hoffmann.

Em fins de novembro de 1865
se realizou o embarque, para o
Sul, das tropas já aprestadas e
entre estas se achava o Contin-
gente de Alemães. Sobre esse fa-
to escreve o ilustre historiador
catarinense Capitão-Tenente da
Marinha de Guerra Lucas Ale-
xandre Boiteux:

"Muitos colonos de origem ale-
mã, reconhecidos à nova pátria
adotiva, organizaram uma LE-
GIÃO e partiram para o Para-
guai, a vingar os insultos atira-
dos ao Brasil. Vinte e três sócios
do Clube de Ginásticos de Join-
ville, chefiados pelo Tenente Wi-
lhelm Hoffmann, se alistaram
como voluntários, jurando ban-
deira a 26 de novembro de 1865.

O Comandante do 9.° Batalhão
de Voluntários da Pátria, ao qual
esta Legião foi incorporada, foi o
Tte. Cel. Joaquim Cavalcanti de
Albuquerque Bello.

A 26 de novembro as forças for.
maram no Campo do Manejo e
em seguida desfilaram pela Rua
Augusta até o Largo do Palácio,
hoje Praça 15 de novembro. Aí
houve missa campal, terminada
a qual, o Padre Paiva benzeu a
Bandeira do 9.° Batalhão.

Finda a cerimônia, o Corpo Ca-
tarinense se embarcou, fazendo
parte da Brigada do Cel. Maga-
lhães Castro".

Consultando a nossa "Kolonie-
Zeitung", encontramos na edição
de 9 de dezembro a confirmação
desses eventos. Esta informa,
que o embarque dos nossos Vo-
luntários se realizou no dia 26 de
novembro pelo paquete São Mi-
guel, sendo que na mesma opor-
tunidade seguiram mais tropas
estacionadas na Capital da Pro-
víncia, a saber o 9.° Batalhão de
Voluntários da Pátria, o Batalhão
do Depósito, além de Seções da
Guarda Nacional de São Paulo e
de Santa Catarina e que essas
tropas seguiram distribuídas por
três vapores, a saber, o São Mi-
guel, o Jaguaribe e o Isabel.

A primeira reportagem do Al-
feres Hoffmann foi publicada na"Kolonie-Zeitung" de 20 de ja--
neiro de 1866.

Fiel à palavra aqui empenha-
da, relata o citado, que foram
embarcados no referido dia, do-
mingo, ao todo mais ou menos
1.400 homens e que o Contingen-
te de Alemães seguiu no São Mi-
guel, junto com mais 300 solda-
dos de outras procedências.

Havendo o seu navio zarpado
apenas a 28, a 29 avistaram a
barra do Rio Grande e, ultrapas-
sando a barra do Chuí na ma-
nhã de 30 de novembro, lança-
ram âncoras no porto de Monte-
vidéu na tarde do dia 1.° de de-
zembro. •

Havendo irrompido a bordo do
São Miguel uma epidemia de be-
xigas, somente a oficialidade lo-
grou obter licença das autorida-
des uruguaias para saltarem em
terra. Desta maneira se formou
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um grupo de 7 oficiais, sendo três
brasileiros e quatro alemães.

Hoffmann se mostra encanta-
do com que lhe é dado ver em
Montevidéu, as ruas iluminadas
a gás, o intenso movimento no-
turno do povo nas ruas e nos es-
tabelecimentos de comércio, que
continuam abertos durante toda
a noite. Anota Hoffmann ainda,
que também as igrejas de Monte-
vidéu se mantêm abertas, não
cerrando jamais suas portas. E
se mostra encantado com a bele-
za e o recato das orientais.

O seguinte Relatório é escrito
a bordo e traz a data de 16 de
dezembro. Havendo zarpado de
Montevidéu a 4, hoje, dia 16, con-
tinuam navegando o Rio da Pra-
ta acima, o qual se apresenta
com uma largura extraordinária,
porém cheio de baixios. Encon-
tram na sua rota 11 navios en-
calhados. Eles mesmos encalha-
ram 4 vezes, mas sempre nova-
mente conseguiram se desemba-
raçar e agora navegam, já no
curso superior do Rio da Prata,
rebocando um navio de guerra.

O destino do São Miguel é o
porto de Corrientes, que esperam
alcançar em mais dois dias de vi-
agem. Trata-se de um porto flu-
vial situado nas imediações da
fronteira da Argentina com o Pa-
raguai e que está sendo trans-
formado em uma verdadeira pra-
ça de guerra, para dela partir a
arrancada final.

Hoffmann relata o falecimento
de Baurath. É o primeiro Volun-
tário de Joinville, que falece, vi-
tima da epidemia de bexigas, que

está grassando a bordo do São
Miguel. Baurath é sepultado nas
barrancas do Rio da Prata, de-
fronte da pequena localidade de
La Paz.

Continua Hoffmann, que mais
um companheiro, a saber Neus-
chaeffer, está com febre, mas que
todos os demais se encontram
bem. E passa a transmitir talvez
a informação mais importante
para os seus familiares, os quais
estão aguardando ansiosos notí-
cias do teatro de operações:

"Após à nossa chegada em Cor-
rientes, nossa missão será guar-
necer um navio de guerra. Ha-
vendo o Comando Geral deixado
ao nosso critério, ou sermos in-
corporados às tropas de terra ou
guarnecer um navio de* guerra,
decidimo-nos por esta última
modalidade.

Pareceu-nos, é verdade, existir
um maior perigo, estar expostos
ao fogo das baterias de terra, fa-
zendo parte da guarnição de um
navio de guerra, porém as mar-
chás sem fim, carregados de pe-
sadas bagagens e de armamento,
varando rios e arroios, brejos e
pântanos, por um país sem ca-
minhos e estradas e coberto por
cima de florestas virgens: FRAN-
CAMENTE, se expressa Hoff-
mann, PREFIRO ENTÃO MOR-
RER NORMALMENTE COMO
SOLDADO, MESMO A BORDO
DE UM NAVIO DE GUERRA, AO
INVÉS DE PERECER MÍSERA-
VELMENTE, ABANDONADO
TALVEZ EM ALGUM LUGAR
ERMO, SEM SOCORROS MEDI-
COS, COM OS QUAIS ALIÁS,
NESSA EMERGÊNCIA, NEM PO-
DERÍAMOS CONTAR!"
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Em seu Relatório de 20 de de-

zembro, nos informa Hoffmann,

que desde o dia 19 se encontram

a bordo da Araguari, uma ca-

nhoneira brasileira movida medi-

ante hélice e que se encontra sob

o comando de um oficial alemão

de nome Antonio Luís v. Hoon-

holtz 
(e que passaria para a His-

tória como Almirante Barão de

Teffé). O citado, diz Hoffmann,

já se destacou em seis combates

navais, 
principalmente em junho

pp. deante do RIACHUELO.

Desejando manter informados

também os familiares dos seus

companheiros de campanha, o

missivista 
passa a descrever a vi-

da cotidiana a bordo do navio de

guerra:
"Às 

cinco horas da manhã é

servido aos soldados um desje-

jum, em forma de uma cachaci-

nha. Esta é seguida, mais ou me-

nos às 6 horas, do café, acompa-

nhado de algumas bolachas. Ao

meio-dia lhes é servido um bom

naco de carne, cujo pêso Hoff-

mann avalia em quase 1/2 kg. e

que é acompanhado de bons le-

gumes, que admitimos, tenham

sido feijão preto. O almoço é se-

guido de mais uma cachacinha e

ás 5 ou 6 horas da tarde é servida

mais uma sopa, enriquecida de

mais um bom pedaço de carne".

Desta maneira transmite Hoff-

mann a satisfação dos seus com-

panheiros com o rancho, que lhes

é servido a bordo da Araguari e

comunica, ainda, que um dos

Voluntários de Joinville, a saber

Luis Richter, avançou para sub-

oficial, Adolpho von der Osten

foi nomeado sargento e Emílio

Ganzly cabo-furiel.

Acrescenta ainda Hoffmann,

que se encontram ancorados a

apenas uma hora de distância do

inimigo, cujo fato os obriga a es-

tar a postos desde as 2 horas da

manhã, cada qual de arma em

punho, os artilheiros montando

guarda aos canhões, onde todos

permanecem até ao raiar do dia!

E continua descrevendo mais

outro serviço de bordo, que lhes

está afeto: cada noite a guarda é

exercida por um destacamento de

30 soldados, comandados por um

oficial da Marinha. As sentinelas

são controladas de 10 em 10 mi-

nutos!

Pelo Relatório escrito a 11 de

janeiro ficámos cientes, que en-

tre os Voluntários Alemães foram

escolhidos 20 homens, os quais

agora deverão prestar serviços

especiais junto aos canhões. Os

escolhidos demonstram a sua sa-

tisfação em assumirem mais es-

ta responsabilidade.

Aproveita Hoffmann esta cor-

respondência, para acrescentar,

que além do rancho, é servido

aos soldados, à vontade, fumo em

rôlo e charutos e que, a 9 de ja-

neiro, haviam chegados a Corri-

entes também os 88 artilheiros,

do Contingente de Voluntários

Alemães do Rio Grande do Sul,

todos veteranos da Campanha

contra Rozas.

Em terra firme, informa Hoff-

mann, as tropas argentinas for-

mam a vanguarda. Sôbre o Rio

da Prata porém e nas desembo-

caduras do Rio Paraná e Rio Pa-

raguai, os brasileiros ocupam os

pontos mais avançados, forman-



64 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

do a vanguarda justamente o

Araguari, sob o comando do ci-

tado Tenente v. Hoonholtz. É o

navio guarnecido pelos Voluntá-

rios Alemães de Santa Catarina.

Continua o missivista, que se

encontram ancorados mais ou

menos a uma hora de distância

do Passo da Pátria, um fato, que é

muito comentado por todos. Aos

poucos se enfronham na estraté-

gia da região e já sabem perfeita-

mente, que se trata de um ponto

estratégico muito bem escolhido

pelo inimigo e que será bastante

difícil tomá-lo.

Hoffmann e seus companheiros,

contudo, demonstram impaciên-

cia: consideram enfadonha a es-

pera! Preferem a luta!

A correspondência de 25 de ja-

neiro nos transmite um detalhe

importante: as águas do Para-

guai e do Paraná estão subindo

de nível. Todos sabem, que isto

significa a possibilidade de algu-

ma ação naval.

Aguarda-se mesmo para breve

uma concentração de navios de

guerra e de transporte brasilei-

ros. O encouraçado Tamandaré

já se encontra em Corrientes. s A

corveta blindada Brasil é espera-

da para o dia seguinte, assim co-

mo dentro de breves dias deverão

chegar também o Barroso e o José

Bonifácio, além de mais 7 encou-

raçados encomendados aos esta-

leiros estrangeiros, Portugal, In-

glaterra e Estados Unidos.

Em fins de fevereiro Hoffman

informa, que a situação tende a

se aclarar: chegara finalmente a

Corrientes o General Mitre, Pre-

sidente da Argentina e, em vir-

tude de um Tratado Militar ceie-

brado entre as três potências ali-

adas, Comandante em Chefe das

operações de guerra.

Também chegara o Almirante

Tamandaré, o qual goza de mui-

tas simpatias e é aclamado deli-

rantemente, onde o mesmo se

mostrar.

Osório, que haveria de ser o

primeiro a saltar em território

paraguaio, também está presente

e deixa transparecer, que aos

poucos as forças aliadas estão al-

cançando os efetivos absoluta-

mente necessários, para ser efe-

tuado, com garantia de êxito, a

transposição do famigerado Pas-

so da Pátria!

Sôbre êste período, que se nos

parece ser um dos mais impor-

tantes e mesmo decisivo da Guer-

ra do Paraguai, pedimos licença

para citar o Exmo. Snr. Tte. Cel.

Wiederspahn:

"Com 
a chegada do Almirante

Tamandaré em 21 de fevereiro,

considerava-se completa a con-

centração da esquadra. No dia 25

reuniram-se os chefes aliados,

para assentarem as medidas pre-

liminares sôbre a invasão do Pa-

raguai. Decidiu-se, que a escolha

do ponto da transposição do Pa-

raná dependeria dos reconheci-

mentos prévios procedidos a se-

guir pela Esquadra. Em conse-

qüência, passou esta desde o dia

21 de março, ao nôvo ancoradou-

ro diante das Três Bôcas, para aí

bloquear hermèticamente os rios

Paraná e Paraguai. No mesmo

dia foram iniciados os reconheci-
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mentos hidrográficos, que fize-

ram aquêles chefes decidir-se pe-

lo Passo da Pátria, tendo em vis-

ta a posição de Humaitá e a ne-

cessária cooperação dos meios po-

derosos, de que dispunha a Es-

quadra no momento".

Até aqui a palavra 
do ilustre

Tte. Cel. Wiederspahn, o qual já

analisou em um dos seus traba-

lhos a participação dos Alemães

de Santa Catarina na Guerra do

Paraguai.

Voltamos em seguida aos Rela-

tórios do Alferes Hoffmann. Nês-

te sentido, os seus Relatórios de

março são particularmente 
inte-

ressantes, 
pois sabemos que se

trata do mês que antecedeu à

transposição do Passo da Pátria,

uma operação militar anfíbia,

que colocou o Exército Aliado em

território 
paraguaio.

A 17 de março, um mês antes

da Invasão, a Esquadra brasilei-

ra se movimenta: são 16 navios

de guerra maiores e menores, que
sobem o Rio Paraná, em fila in-

diana. é uma evidente demons-

tração do nosso poderio e Fran-

cisco Solano Lopez terá estreme-

cido no íntimo de sua alma, ao

presenciar, certamente de local

seguro, essa parada majestosa

quase interminável dos mais mo-

dernos navios de guerra, que até

ali haviam cursado as águas la-

macentas do Rio Paraná.

Hoffmann escreve em sua cor-

respondência de guerra as céle-

bres 
palavras: 

"Wir 
sind Alie

guten Muthes!" o que significa:
"Estamos 

todos bem dispostos e

prontos para a luta!"

No dia 20 de março, a Aragua-

Ti é incorporada à Ia Divisão Na-

vai. Todos os navios são apres-

tados para o combate. As velas

são arreadas e o cordame desne-

cessário é retirado. As caldeiras,

dia e noite, estão sob pressão. To-

dos estão de prontidão!

A 22 de. março a Araguari é

transferida novamente para a IIa

Divisão Naval. Junto com o en-

couraçado Tamandaré e o navio

de rodas Henrique Martins rece-

bem instruções, para subirem o

Rio Paraná e mesmo à vista das

baterias inimigas, realizarem o

levantamento hidrográfico da-

quela parte do Rio Paraná. Não

há práticos, nem mapas hidro-

gráficos, de maneira que nós mes-

mos somos obrigados a realizar

êsse levantamento.

Os navios voltam de tardezi-

nha, com exceção da Araguari.

Esta bateu em um baixio rocho-

so, encalhou e está fazendo água.

O Comando envia em seu auxílio

dois navios menores, a canhoneira

Mearim e o pequeno vapor Volun-

tário da Pátria. Sob o canhoneio

inimigo trabalham em conjunto

pela noite a dentro, mas apenas

de madrugada conseguem safar

a Araguari; cujo casco apresenta

um grande rombo. As bombas

d'água trabalham incessantemen.

te e quase não conseguem vencer

a invasão das águas.

Hoffmann escreve êste seu Re-

latório, apoiando o papel sôbre o

cano de um canhão e acrescenta,

que as águas estão passando sô-

bre o convés...

Mas, apesar de todos os esfor-

ços do inimigo, conseguem salvar

o navio, o qual é levado para lu-
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gar seguro, para ser submetido a

reparos.

A tripulação, inclusive os Vo-

luntários de Joinville, recebem

instruções, para se transferirem

para o navio-capitânea A-pa.

No dia 23 de março se realiza

uma viagem memorável. O nos-

so Voluntariado é comandado pa-

ra guarnecerem o Cisne, com o

qual o Alto Comando Aliado pre-

tende realizar uma viagem de re-

conhecimento pelo Rio Paraná,

principalmente, para observarem

melhor os arredores da fortaleza

paraguaia de Itapiru, que parece

ser o impecilho mais importante,

que se antepõe à transposição do

Rio Paraná.

A bordo do Cisne, além do Co-

mandante em Chefe das Opera-

ções, Gal. Mitre, se encontram o

Embaixador brasileiro Francisco

Octaviano de Almeida Rosa, re-

presentando, por conseguinte, o

Imperador Dom Pedro II, o Ge-

neral Osório e o Almirante Ta-

mandaré. Segue o Cisne escolta-

do pelo encouraçado Tamandaré,

pela corveta blindada Beberibe e

pelo navio de rodas Henrique

Martins.

Assim como no dia anterior, o

reconhecimento se desenvolve sob

o fogo intenso das baterias ini-

migas, montadas parcialmente

sôbre chatas, mas cujas balas não

causam nenhum dano aos navios

brasileiros. Tamandaré, somente

na viagem de volta, manda res-

ponder ao fogo inimigo.

Hoffmann, descrevendo com

riqueza de detalhes esta viagem,

que termina às 4 horas da tarde,

acrescenta, que infelizmente os

companheiros von der Osten e

Eisendecher não puderam parti-

cipar da mesma, porque se en-

contram ainda recolhidos ao Hos-

pitai de Corrientes e onde, aliás,

os dois haveriam de falecer de-

pois.

No dia imediato, 24 de março,

a grande maioria dos Voluntá-

rios de Santa Catarina, são trans-

feridos para o Araguaia, perna-

necendo a bordo do Cisne apenas

uma guarda de honra para o Em-

baixador Almeida Rosa e que é

constituída por 3 oficiais, 2 sub-

oficiais e 20 soldados. Fazem par-

te dessa guarda de honra os Te-

nentes v. Seckendorff, Frieden-

reich e Hoffmann, o qual acaba-

va de ser comissionado no pôsto

de Alferes. Também fazem parte

os suboficiais Richter e Ganzly,

além de mais alguns elementos

escolhidos do grupo de Voluntá-

rios de Joinville.

Hoffmann não se cança de ex-

ternar o seu contentamento.

Qualifica o Cisne como 
"ein 

scho-

nes Schiff!", isto é, 
"um 

belo na-

vio!".

Infelizmente as suas esperan-

ças, de permanecer nêste navio

por tempo mais longo, não se

concretizam. O Embaixador tem

se mostrado irritado e resolve a-

breviar a sua volta.

Em conseqüência, o pequeno

grupo de Voluntários de Joinville

é novamente transferido para o

Araguaia, um navio, de acordo

com Hoffmann, velho e meio po-

dre, sem acomodações adequadas,

onde a qualidade do rancho de-
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cai quase para a estaca zero e porcima irrompe um surto de febre
amarela.

Por intermédio do Tte. v. Hoo-
nholtz, futuro Barão de Teffé, o
Contingente de Voluntários Ale-
mães se dirige ao Gal. Osório, ex-
pondo a sua situação. É um mo-
mento de crise. Osório, porém,
com ajuda de Teffé, conseguem
contornar a situação. Manda
transferir imediatamente os do-
entes para o Hospital de Corri-
entes e promete providenciar um
havio melhor.

Logo em seguida, porém, o
Araguaia é comandado para
ocupar a posição, que lhe foi re-
servada, como sentinela no pontoestratégico, denominado das"Três Bocas" e neste ponto avan-
Çado, a guarnição do citado na-
vio, em golpe de mão, intercepta
e aprisiona uma chata, que o ini-
migo, sob a escuridão da noite,
procura passar para o Rio Para-
guai.

Essa ação de guerra, o Tte. Cel.
Wiederspahn descreve da seguin-
te forma, apoiado no Diário de
Campanha, aliás incompleto, do
Capitão v. Gilsa:

"A noite de 30 de março de
1866 houve alarma a bordo do
Magé e imediatamente o Contin-
gente entrou em forma, sendo
embarcado um destacamento de
20 Voluntários da Ia Companhia,
para interceptar uma tentativa
paraguaia de passar por terra
uma chata do Rio Paraná para
o Rio Paraguai.

Apoiados eficazmente pelo fogo
dos demais navios, estes coman-
dados do Cap. v. Gilsa forçaram
ao inimigo ao abandono da cha-

ta, que foi em seguida capturada
e trazida a reboque para junto
da Araguari. Isto se deu entre
as 11.1/2 da noite e as 2.1/2 h
da madrugada."

Nosso correspondente, Hoff-
mann, aliás com riqueza de de-
talhes, completa esta descrição
do Capitão von Gilsa, informan-
do, que foram 12 os Voluntários,
que embarcaram no escaler e que
na voz de "Fogo!", comando da-
do em alemão, a tripulação pa-
raguaia saltou para a água, aban-
donando a chata nas mãos dos
abordantes.' Pela verificação do conteúdo
da chata, efetuada logo em se-
guida, foi constatada a presença
de forte carregamento de polvo-
ra, de cujo fato podemos hoje de-
duzir, que os paraguaios esta-
vam preparando mais uma das
suas conhecidas "bombas flutu-
antes", que eram conduzidas, sob
a proteção da noite, de encontro
ao casco de algum navio brasilei-
ro ancorado e feitas explodir!

Dessa data em deante escas-
seiam as notícias de Hoffmann.
Sabemos, porém, que sob a prote-
ção da Esquadra, foi realizada a
17 de abril a tomada do forte de
Itapiru e a transposição dos Exér-
citos Aliados pelo Rio Paraná, ini-
ciando-se, assim, a invasão do
território paraguaio.

A tôdas essas ações decisivas o
Contingente de Joinville esteve
presente. Historiou o Tte. Cel.
Wiederspahn esta cooperação da
seguinte forma:"O primeiro a pisar território
inimigo foi Osório em pessoa, se-
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guido de seus auxiliares e de seu
piquete. Em seguida montou a
cavalo e passou a fazer os pri-
meiros reconhecimentos. Da Es-
quadra o Capitão V. Gilsa relata
todas estas peripécias e como o
fogo certeiro dos navios soube
inutilizar as fracas tentativas
paraguaias, para interceptar a
progressão rápida e segura de
Osório, rumo a Itapiru. Chuvas e
ventos cooperaram para o suces-
so e uma única resistência mais
forte do inimigo, quando Lopez
mandou que 3.000 homens ata-
cassem os invasores na manhã de
17, resultando daí uma das mais
cruéis e renhidas pelejas de toda
a guerra, o Combate da Conflu-
ência. O inimigo foi completa-
mente batido, principalmente de-
vido à cooperação da Esquadra,
tendo deixado aí cerca de 500
mortos e feridos, 2 peças de arti-
lharia, 1 bandeira, 300 fusís e
muita munição. Os brasileiros ti-
veram apenas 357 homens fora de
ação, dos quais 65 mortos, 288 fe-
ridos e 4 extraviados. No mesmo
dia 17, Lopez determinou o aban-
dono do Forte de Itapiru, que, as-
sim, não resistiu ao assalto brasi-
leiro. Daí em deante a transposi-
ção do restante do exército e da
sua impedimenta não foi mais
perturbada. O navio, em que se
se achava o Capitão v. Gilsa coo-
perou dia e noite no transporte de
cavalos para o outro lado do rio,
agora diretamente pelo Passo da
Pátria."

Até aqui o ilustre autor Tte.
Cel. Wiederspahn.

vas ações de guerra, principal-
mente, quando estas dependiam
da cooperação dos navios de
guerra e temos mesmo certeza,
que os mesmos, ainda por longo
tempo, formaram a guarnição
militar do navio comandado pelo
Barão de Teffé, comandante da
Araguari, o qual se destacou
em inúmeros atos de bravura.
Terão estado presentes assim na
Passagem de Humaitá e em ou-
tros feitos gloriosos da Marinha
de Guerra do Império.

Analisando a imprensa local,
encontramos em julho de 1866 a
notícia da morte, no Paraguai,
dos Voluntários de Joinville von
Reibnitz, Christiano Meyer e
Carlos Eisendecher. O inimigo
mais traiçoeiro dos nossos solda-
dos em operações de guerra no
Paraguai, as febres e demais do-
enças tropicais, ainda pouco es-
tudadas e contra as quais ainda
não existia medicamenta, conti-
nuam ceifando milhares e mais
milhares de vidas jovens, que de-
sejavam ardentemente assistir o
raiar da Vitória!

O Contingente de Joinville este-
ve presente em todas as sucessi-

Em dezembro do mesmo ano
encontrámos nova nota, infor-
mando, que, desde o licencia-
mento do Capitão von Gilsa, que
voltara a Blumenau, o Contigen-
te de Santa Catarina se encon-
trava sob o comando do Tte. Gui-
do von Seckendorff e que os nos-
sos Voluntários se encontravam
estacionados na pequena Ilha de
Cerrito, onde a Esquadra havia
montado a sua Base, com Ofi-
cina de Consertos, Depósito de
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Adolpho Baurath

Adolpho von der Osten

Augusto Graeve

Carlos von Reibnitz

Carlos Eisendecher

Christiano Meyer (suiço)

Eduardo Seiler

Germano Hetzfeld (ou

Itzfeld)

Jacó Wenz.

O Contingente de Voluntários

de Joinville, continua informando

o 
"Kolonie-Zeitung", 

se encontra-

va inicialmente prestando serviço

a bordo de diversos navios de

guerra. Depois estiveram aquar-

telados durante longo tempo na

Ilha de Cerrito e, afinal, a contar

de outubro de 1869, foram trans-

feridos para Rosário, localidade

situada 30 léguas acima de As-

sunção e onde se encontra o Q-G

do Marechal Conde d'Eu.

Os que ora regressam do Para-

guai, se referem da maneira a

mais elogiosa possível ao atual

comandante em Chefe das Ope-

rações no Paraguai, o Marechal

Conde d'Eu. O mesmo é muito

estimado pelos soldados, porque

demonstrou ser um chefe militar

muito hábil e divide com os seus

comandados tôdas as fadigas.

Olha por tudo e controla pessoal-

mente a execução das suas or-

dens. Com êste seu modo de agir,

o mesmo conseguiu abreviar

bastante o tempo de duração des-

ta Guerra.

Material Bélico e Hospital de

Campanha da Marinha.

Em agosto de 1867 a imprensa

local noticia a volta a Joinville do

primeiro Voluntário: trata-se de

Frederico Knappe, o qual fôra li-

cenciado, em virtude de invalidez

permanente adquirida em cam-

panha.

Embora a Imprensa local conti-

nuasse trazendo, semanalmente,

farto material informativo sôbre

a Campanha do Paraguai, encon-

tramos notícias alusivas aos Vo-

luntários de Joinville novamente

apenas em março de 1870. Dêsse

noticiário mais completo, extraí-

mos os seguintes dados:
"Dos 

20 Voluntários, que há

mais ou menos cinco anos se-

guiram para o front do Paraguai,

retornaram nêste Ínterim o Tte.

Hoffmann e os soldados Blum,

Knappe e van Vossen. Há poucos
dias chegaram aqui também, em

gozo de licença de 4 meses, o Sar-

gento Lxiís Richter e o cabo-furiel

Emílio Ganzly. Êstes últimos vie-

ram de Rosário, no norte do Pa-

raguai, onde se encontra atual-

mente o Quartel General do Ma-

rechal Conde d'Eu. Os mesmos

viajaram 
pelo transporte Mar-

cílio Dias, que fez o trajeto até

ao Desterro, em apenas 8 dias.

Voltaram com os citados para
nosso Município mais dois Volun-

tários da Pátria, a saber o Capi-

tão Vieira e o Sargento Rocha.

Morreram no decorrer desta

guerra os seguintes Voluntários

de Joinville:

Prezados ouvintes:

Relembramos, quase no início

do presente trabalho, a partida

dos Voluntários de Joinville para
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o front da Guerra do Paraguai.
Iremos agora também relem-

brar os festejos realizados no dia,
em que se tornou conhecida em
Joinville a morte do Ditador pa-
raguaio Francisco Solano Lopez,
cujos detalhes extraímos da"Kolonie Zeitung" de 19 de
março de 1870:"Quando se tornou conhecida
em Joinville a notícia da vitória
brasileira na Guerra do Paraguai,
um frêmito de alegria tomou
posse da população em geral,
percorrendo as ruas e alcançando
com brevidade os lugares mais
afastados da pequena urbe.

Eis que o Superintendente de
Joinville mandara um emissário
de casa em casa, para espalhar
a boa nova.

Ao anoitecer, todas as casas do
centro de Joinville foram ilumi-
nadas festivamente, o que, na-
quela época, por falta absoluta
de luz elétrica, se fazia, afixando
nas fachadas das casas grande
cópia de pequenas lamparinas
alimentadas com azeite de baleia.

Juntou-se no centro da cidade
grande massa popular, dando en-
sejo à formação de u'a Marcha"aux flambeaux", para que fim se
usavam aqui, naquela época, ar-
chotes embebidos em alcatrão ve-
getal.

Puxado por uma Banda de Mú-
sica, o préstito festivo percorreu
as ruas principais, conduzindo
na vanguarda uma Bandeira Im-
perial do Brasil.

Após, ainda houve Bailes públi-
cos em diversos Salões."

Prezados e distintos ouvintes:
Agradecendo a atenção dispen-

sada a este nosso relato, do que

foi a participação de Joinville, pe-
Ios seus Voluntários, na Campa-
nha do Paraguai, pedimos licen-
ça, para fazer nossas as palavras
candentes pronunciadas pelo ilus-
tre Tte. Cel. Adib Murad, na
Conferência pronunciada pelo
mesmo em Porto Alegre, a 23 de
maio de 1955, relembrando, assim
como nós o fazemos hoje aqui,
a gloriosa Batalha de Tuiuti:"Eles eram homens como nós!
Tinham as mesmas necessidades,
que nós temos, tinham amizades,
tinham um lar. Tudo deixaram:
amigos, posses e amores e se fo-
ram lutar ou morrer no longín-
quo Paraguai, em holocausto pela
Pátria agredida! Nunca podere-
mos pagar-lhes pelo sacrifício ou
pelo sangue que verteram. Eles
ajudaram a erigir a grandeza do
Brasil e deram maior beleza à
nossa tradição!

A Pátria se orgulha deles!
A Pátria sente gratidão por to-

dos eles!

NOTAS

Extraídas da obra "História da
Guerra entre a Tríplice Aliança
e o Paraguai", do ilustre militar
General Tasso Fragoso, obra com-
plementada pelo Major Francisco
Ruas dos Santos.
Beberibe — Corveta mista a héli-

ce, de 559 toneladas, 172 pés de
comprimento, 25 de boca, 15 de
pontal e 11 de calado. Máquina
de 130 HP, 6 peças de calibre
32, em bateria e um roalzio de
68. Lançada ao mar em 4 de
agosto de 1853, do estaleiro de
Green, Blackward, Inglaterra.
Mostra de armamento em 7 de
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fevereiro de 1854. Primeiro Co-
mandante CT José S ecundino
de Gomensoro. Aportou em Per-
nambuco em 21 de abril de
1854, vindo de Londres, com 26
dias de viagem.

Âraguari — Canhoneira construí-
da na Inglaterra, 406 toneladas
de deslocamento, 44,2 m de
comprimento, 7,4 m de boca,
2,6 m de calado. Máquina de
80 HP para 9 milhas de mar-
cha, 2 peças de 32 e 2 de 68, em
rodízios. Chegou ao Recife em
7 de agosto de 1858, vindo da
Inglaterra.

Tamandaré — Encouraçado de
bateria central, construído no
Arsenal da Marinha do Rio de
Janeiro. Quilha batida em 31
de janeiro de 1865. Lançado
ao mar em 26 de junho do
mesmo ano. 160 pés de com-
primento, 30 de boca, 10 de
pontal e 8,5 de calado. Máqui-
na de 80 HP.
Uma peça de calibre 70 e duas
de calibre 68.
Primeiro navio encouraçado
construído no Brasil.
Primeiro comandante: Antônio
Carlos de Mariz e Barros.
Nome dado em homenagem ao
Alm. Tamandaré. Primeiro na-
vio da esquadra com esta de-
nominação. Famoso por suas
proezas na guerra do Paraguai.

Araguaia — Canhoneira construí-
da na Europa. Chegou ao Reci-
fe em 31 de julho de 1858, vin-
da de Plymouth, por Lisboa e
São Vicente, com 23 dias de
viagem. Primeiro comandante,
1° Tte. Francisco José Coelho
Neto. Chegou ao Rio de Janei-
ro em 23 de agosto do mesmo

ano. Em fevereiro de 1864 esta-
cionava em Montevidéu. Fez
parte da força, que bloqueou e
atacou Paissandu. Em 6 de
abril de 1865 foi incorporada à
divisão naval comandada pelo
CMG José Secundino Gomen-
soro, incumbida do bloqueio
dos portos paraguaios. Em 1866
tomou parte nos combates de
30 de março, 15 e 16 de abril.
Comandada pelo 1° Tte. Jacin-
to Fernandes Pinheiro, conse-
gue pescar um torpedo lança-
do ao rio pelos paraguaios (20
de junho). Fez parte da força
naval, que transportou o 2.°
C Ex para o Passo da Pátria.

Apa — Vapor de rodas, de 40 HP
e 1 canhão. Construído na
Ponta da Areia, Niterói. Em-
pregado no serviço de draga-
gem do Rio Grande, em 1864.
Participa das Operações em
Março/ Abril 1866.

Cisne — Vapor. Conduz a 23 de
março de 1866 os chefes alia-
dos no reconhecimento até o
Passo do Yaguari.

Princesa de Joinville — Transpor-
te de 917 toneladas e 250 HP,
ex-paquete da Companhia Bra-
sileira. Construído em Cowes,
Ilha de White, Inglaterra, em
1858, sob inspeção do 1.° Ten.
Carlos Rodrigues da Silva. Ad-
quirido pelo Governo em abril
de 1865 por 250:000$000. Duas
peças de calibre 12.
Primeiro Comandante: Io Ten.
Colatino Marques de Sousa.
Nome em homenagem a D.
Francisca de Bragança, irmã de
D. Pedro II (Neste navio esteve
o Contingente de Santa Cata-
rina em maio de 1866).



A Assistência Radiomédica no

Âmbito Internacional

PROF. GUIDO GUIDA

A assistência sanitária aos

niarinhéiros embarcados em na-

vios mercantes acha-se insufici-

entemente organizada.

Todo o mundo sabe que faltam

serviços sanitários a bordo dos

navios mercantes que navegam

semanas a fio para atingir um

pôrto. Quando consideramos o

grande número de navios que
diariamente sulcam os mares

damo-nos conta de que milhares

de marinheiros acham-se priva-
dos, 

quando a ocasião chega, de

uma assistência sanitária ade-

quada.

O marinheiro, quando lhe

acontece um acidente ou quan-
do cai doente no decorrer de

uma navegação, é cuidado pelo
comandante do navio ou por um

oficial incumbido do serviço sani-

tário; ambos possuidores de só

fracos conhecimentos médicos.

Pensamos 
que a assistência

sanitária aos marinheiros e(m-

barcados deve ser-lhes dada por
um médico, tal como acontece

para ô trabalhador em terra,

ainda 
que só seja pelo rádio.

No caso de existirem doentes a

bordo, o Comandante deve se sen-

tir no dever de consultar o mais

rápido possível um médico, pois a

evolução de uma doença é impre-

visível.

O CIRM tem organizado a sua

assistência da seguinte maneira:

Preparação dos oficiais que

têm a seu cargo o serviço sani-

tário de bordo.

1) Cursos práticos para os

alunos das escolas de Marinha,

futuros oficiais de bordo.

2) Cursos e conferências pelo

rádio para os capitães e oficiais

de bordo.

3) Publicações de medicina

elementar nas quais estejam

descritas os sintomas das princi-

pais doenças e sua terapia.

4) Publicações periódicas pa-
ra todos os navios italianos, nas

quais se contêm noções práticas
de socorros de1 urgência.

5) Formulários especiais pa-
ra troca de mensagens médicas,

quer em claro quer criptografa-

das.

Serviços rádio-médicos do CIR

para os navios em viagem.
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1) Estação de rádio IRM do
CIRM utilizada exclusivamente
para o seTviço sanitário.

2) Estações de rádio I.A.R.
do Ministério dos Correios e Te-
lecomunicações ligadas ao CIRM
por teletipo, as quais colaboram
no serviço rádio-médico.

3) Todas as estações costeiras
italianas.

4) Plantão garantido de mé-
dicos conhecedores de línguas
estrangeiras (inglês e francês).

5) Inspetor e vice-inspetor sa-
nitários como também seis mé-
dicos — chefes de hospitais rá-
dio-médicos.

6) 50 médicos que prestam
assistência gratuita (3 para ca-
da especialidade).

7) As rádio-comunicações são
efetuadas em italiano, em inglês
e em francês.

Rádio-comunicações vindas dos
oceanos longínquos (para os na-
vios que não conseguem estabe-
lecer contato direto com Roma).

1) Retransmissão das mensa-
gens médicas oriundas de navios
que naveguem pelo Atlântico
Norte, pelo Atlântico Central e
pelo Pacífico, por todas as esta-
ções costeiras da US Coast Guard
e da R.C.A. Philipinnes, as
quais têm concedido franquia
para as mensagens provenientes
do CIRM ou a êle dirigidas.

2) Trânsito gratuito das men-
sagens através de teletipos da
Press Wireless-Radio — Stampa
(Manilha — São Francisco —
New York — Roma).

3) Retransmissão gratuita das •
mensagens médicas oriundas de
navios em navegação no Atlân-
tico Sul, pela estação Pacheco-
Rádio (Argentina) e pela de
Montevidéu (Uruguai) e transi-
to em franquia das mensagens
provenientes de Roma e a esse
centro dirigidas através dos teL
letipos da Sociedade Italcable e
da Press Wireless.

Colaboração dos elementos mi-
litares aéreos e navais.

1) Colaboração do Socorro Aé-
reo e do Serviço de Helicópteros
da Aeronáutica Militar Italiana.

2) Colaboração dos elementos
navais e dos helicópteros da Ma-
rinha Italiana.

3) Colaboração das vedetas a
motor e dos helicópteros do Ser-
viço da Alfândega.

4) Colaboração dos helicópte-
ros dos Bombeiros. Quando se
torna necessário levar socorro a
navios que navegam no Mediter-
râneo além os limites jurisdicio-
nais italianos, mediante infor-
mação aos serviços de socorro
estrangeiros (francês, espanhol,
inglês de Malta, americanos de
Tripoli, grego e egipciano) que
têm concedido todo o seu apoio
ao CIRM.

5) Nos mares longínquos os
socorros aéreos e os elementos
navais de óertas nações maríti-
mas colaboram com o CIRM.

A organização do CIRM, que
já conta uma trintena de anos
de atividade, pode ser considera- '
da como completa e pode garan-
tir uma verdadeira assistência
sanitária e socorros. De fato, de
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todos os mares, de todos os ocea-

nos: do Pacífico, do Atlântico,

do Oceano Índico, do Mar Ver-

melho e dos mares do Norte che-

gam ao CIRM chamados de as-

sistência sanitária provenientes
de navios de todas as nacionali-

dades.

Acidentados, traumatizados,

feridos, 
queimados ou doentes

graves são alvos de infeções sep-

ticêmicas ou de complicações

graves e até de morte certa.

Precisa lembrarmos que os

marinheiros são trabalhadores

de impossível improvisação, por
causa de sua vida particular-
mente ativa no mar para a qual
são necessárias aptidões espe-

ciais.

¦Nenhuma nação marítima
tem estudado de maneira com-

Pjeta a questão da assistência
rádio-sanitária 

em benefício dos
marinheiros embarcados, em na-
Vegação.

A unificação internacional da
assistência sanitária via rádio,
seria verdadeiramente útil tanto

Para os doentes como para tô-

das as medidas profiláticas a se-

rem aconselhadas aos capitães

dos navios que aportam ou dei-

xam portos onde grassam doen-

ças epidêmicas (peste, varíola,

cólera etc).

Um serviço rádio-médico uni-

ficado seria verdadeiramente de

grande utilidade aos navios, por-

que serviria para aconselhar no

momento oportuno, as medidas

profiláticas necessárias à pre-
vienção da difusão das doenças

epidêmicas.

Fazemos votos para que gran-
des nações marítimas tomem a

peito a questão da assistência

rádio-médica aos marinheiros

embarcados e queiram nomear

um comitê integrado 
por técni-

cos, no intuito de chegar a acor-

dos sobre as questões da assis-

tência sanitária no âmbito in-

ternacional.

(Do Bollettino do C.I.R.M.

número único de 1966)

Fondazione Centro Interna-

zionale Radio-Medico — Ro-

ma, Itália.

»»«g<



A Guerra Revolucionária

Comunista no Brasil

A celeridade dos acontecimen-
tos que se sucederam quando se
Precipitou, a partir de 13 de mar-
Ço, a campanha para o golpe co-
munista no Brasil, pode inspirar
a falsa impressão da inconsistên-
cia e despreparo da guerra revo-
lucionária.

É preciso, entretanto, estudar
mais detidamente a conjuntura e
distinguir, com nitidez, os dois
fatores que se entrelaçaram no
emaranhado dos interesses dema-
gógicos e das paixões egoísticas:
um governo de inépcia e corrup-
Ção e uma ofensiva persistente,
difusa e penetrante do comunis-
mo internacional. Aliados nos
conluios imediatistas, nem por
isso a deposição do primeiro sig-
nificará a definitiva contenção da
última apoiada em bases profun-
^as e invulneráveis às ações de
alcance tático.

Este artigo mostrará, em traços
muito rápidos, a preparação sub-
versiva que os comunistas mon-
tavam em nossa pátria, protegi-
dos e amparados pela ambição de

Tenente-Coronel
Ferdinando de Carvalho
Oficial de Estado-Maior

maus brasileiros. Será por isso
um esclarecimento e uma adver-
tência para a meditação dos
conscientes e dos responsáveis.

O QUADRO

O fenômeno da Guerra Revo-
lucionária brasileira não poderiaser bem compreendido, se não
atentássemos para sua vincula-
ção nítida à violenta ofensiva que
o comunismo internacional de-
sencadeou no continente latino
americano, desde que se conse-
guiu firmar na Ilha de Cuba. No
firme propósito de isolar os Es-
tados Unidos, essa posição, de
extraordinário valor estratégico,
permitiu-lhe ampliar as ações que
visam ao domínio de uma exten-
sa área, onde uma inquietação
crônica, gerada por problemas
quase insuperáveis, garante-lhe
uma excepcional acessibilidade às
argutas formas de uma propa-
ganda experiente. Essa crise tra-
dicional da América Latina, his-
tòricamente exacerbada pela ex-
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ploração colonialista, pela insen-

sibilidade das classes dominantes

e pela irresponsabilidade e cor-

rupção dos governos, apóia-se,

hoje, principalmente, no agrava-

mento crescente do desequilíbrio

entre o explosivo crescimento

populacional e a precariedade do

sistema econômico-social.

A facilidade com que se propa-

gou a chama revolucionária no

Continente explica-se, não apenas

pela eficiência dos processos ado-

tados por agentes da comuniza-

ção, mas, em grande parte, pelo

anseio dominante nos povos de

libertar-se dessa opressiva con-

tingência e de emergir em uma

atmosfera de compreensão e fe-

licidade.

Kruschev, em sua alocução

na conferência de Moscou em

novembro de 1960, declarou:
"... 

mais uma frente na luta ace-

sa contra o imperialismo ame-

ricano foi recentemente aberta:

a América Latina. Essa afirma-

ção, denunciadora dos desígnios

comunizantes, é confirmada na

Declaração Conjunta de todos os

representantes dos Partidos Co-

munistas da América Latina, em

São José da Costa Rica: 
"O 

vas-

to movimento de solidariedade à

revolução cubana, que se verifi-

ca na América Latina, é uma de-

monstração evidente de que a

revolução cubana se entrosa com

os mais profundos problemas de

libertação nacional e social dos

povos latino-americanos. A aná-

lise dessas asserções evidencia a

sutil penetração que o comunis-

mo internacional decidiu inten-

tar na brecha psicológica das an-

gústias de uma população amar-

gurada e esperançosa.

Não existe, hoje em dia, ne-

nhuma nação latino-americana

onde a Guerra Revolucionária

comunista não esteja presente,
sob formas e intensidades as mais

diversificadas. Embora não fôsse

inicialmente o nosso país o prin-
cipal objetivo, a ascensão do Sr.

João Goulart à Presidência moti-

vou sensível alteração nos pia-
nos, passando o Brasil a repre-

séntar o mais saliente palel
na estratégia do expansionismo

vermelho na América e, possi-
velmente, em todo o mundo.

Realmente, em nenhum outro

país do planêta dispuseram os

promotores comunistas do assai-

to ao poder, das facilidades que
lhes foram proporcionadas, pa-
cificamente, pelo govêrno Gou-

lart. O fato é de um impressio-

nante ineditismo.

AS RAÍZES

Na África e no Sudeste Asiáti-

co, a Guerra Revolucionária co-

munista explorou amplamente o

motivo emancipador e naciona-

lista. No Brasil, o nacionalismo

consciente não lhe poderia pro-

porcionar a motivação subversi-

va exaltante. Ficou bastante

claro, desde logo, a inexistência

de qualquer incompatibilidade

entre o regime político vigente e

o legítimo sentimento naciona-

lista, amparado por tôdas as cor-

rentes responsáveis da vida bra-

sileira. Aliás, os próprios comu-

nistas reconhecem o artificialis-

mo do argumento nacionalista

como veículo de propaganda co-
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munizante, repelindo-o muitas

vêzes: "O 
nacionalismo abre o

caminho 
para a ideologia mar-

cadamente burguesa e antico-

ttiunista". 
(Informe do Comitê

Central do PC — Dez 1961).

A Guerra Revolucionária dis-

põe, entretanto, de recursos tá-

ticos 
que lhe asseguram uma im-

pressionante capacidade de adap-

tação às condições locais. Em nos-

so 
país, foi no ideal reformista

que encontrou a argumentação

mais impressiva para aliciamento

individual e a mobilização das

massas. Conquanto fôsse aspira-

Ção generalizada e reconhecida

por tôdas as correntes políticas e

sociais, a reforma foi o estandar-

te 
que elevaram, procurando, po-

rém, moldar, na opinião pública,
o 

preconceito de que a ordem de-

ínocrática era incapaz de propor-
cionar as soluções desejadas. Não

intentavam alcançar tais solu-

Ções. Ofereciam-nos indefinidas,

confusas e misteriosas, ocultando-

lhes as dificuldades inerentes, re-

vestindo-as de aparências pro-
missoras. O real objetivo, era, to-

davia, a destrutiva desmoraliza-

Ção do regime democrático e a

arregimentação das esperanças

populares por novos e radicais

empreendimentos.

Os esforços da impregnação

psicológica vermelha foram con-

centrados, inicialmente, sôbre a

reforma agrária. Essa opção é

ttiuito sugestiva, tanto mais que
o 

problema de escassez de terras,

ttos têrmos em que o procuravam
apresentar, esquecendo fatores

touito mais importantes, desper-

tava uma impressão de injusti-

Ças sociais, de uma genetaliza-

ção que, na realidade, não cons-

titui fato dominante em nossa

organização agrícola, conquanto

primitiva e desaparelhada.

Devemos recordar que, a partir

de certa época, a questão agrá-

ria foi levantada, com excepcio-

nal intensidade, em tôdas as re-

giões do país, principalmente nas

assembléias urbanas, nos semi-

nários de estudantes, nas discus-

sões de indivíduos que jamais se

ausentaram do conforto da cida-

de, que desconhecem a própria
coloração do solo e que apenas

viram o arado sulcando a terra

em fotografias, na televisão ou

nos cinemas.

Os promotores da Guerra Re-

volucionária decidiram aplicar,

em nosso país, a estereotipagem

clássica da doutrina preconizada

por Mao Tsé-Tung, Vo Niuyen

Giap e Ernesto Chevara, unâni-

mes em afirmar que a revolução,

nos países subdesenvolvidos, deve

marchar do campo para a cidade.

É no campo que se inicia a forma-

ção das guerrilhas, que se as ins-

trui nas invasões e ocupação de

propriedades rurais, como base

para organização das milícias e do

exército popular.

O Relatório da CCES da OEA

diz textualmente: "Talvez 
a

mais trágica de tôdas as impôs-

turas perpetradas pelos comunis-

tas é a falsa promessa de térra,

explorando o desejo natural do

homem de ser dono do solo que
trabalha. Os comunistas prome-
tem que sua revolução tornará

realidade êsse sonho". 
"Seja 

como

fôr, o importante é que os co-

munistas procuram, por todos os

meios, desviar os trabalhadores

*
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agrícolas dos planos construtivos
em elaboração ou execução por
meios democráticos, encaminha-
dos a uma reforma agrária equi-
tativa, e envolvê-los num odioso
conflito de classes".

No Brasil que, como na maioria
dos países latino-americanos,
mais de 50% da população acha-
se ligada às atividades do traba-
lho agrícola, de padrões técnicos
e sociais bastante atrasados, ofe-
reciam-se grandes possibilidades
a uma arregimentação maciça
em torno de reivindicações dema-
gógicas.

Não era, portanto, a reforma
agrária finalidade construtiva da
propaganda vermelha. A mobili-
zação, em torno de uma idéia
apaixonante, constituía o verda-
deiro e disfarçado desígnio.

A sutileza da estratégia comu-
nista, delineada por Mao Tsé-
tung, interpretando a orientação
que Lenine traçou no II Congres-
so do Comintern em 1920 e apli-
cada na China e em Cuba, esta-
belece que a revolução nos países
atrasados não deve ser em sua
primeira fase, uma subversão os-
tensivamente comunista. Sua di-
reção, entretanto, deve estar nas
mãos dos comunistas. Diz Eudócio
Ravines: "A experiência cubana
impôs o cabal triunfo dessa tese
de Mao, a respeito das revoluções
nacionais e democrático-burgue-
sas na América Latina. Os parti-
dos comunistas não são necessá-
rios como vanguarda da insurrei-
ção. Bastará que permaneçam
amplamente infiltrados nas po-
sições-chave e que se limitem a
desempenhar o papel de Estados-
Maiores, ao abrigo dos fogos da

artilharia, esperando a conquista
realizada por outros, para trans-
formá-los em presa fácil da vitó-
ria comunista". Os comunistas
são, como diz o estrategista ame-
ricano Strauz-Hupé, os grandes
mestres no aproveitamento das
revoluções iniciadas por outros.
Infiltrados nos órgãos de direção,
insuflam os movimentos, econo-
mizando suas forças, sua preciosa
reserva de liderança, para a opor-
tunidade em que a confusão e o
desgaste lhes permitam empolgar
definitivamente o poder.

A observação desse princípio
tradicional permite compreender
a importância dos Goulart e dos
Brizola no sistema de lideranças
subversivas.

A divergência simplesmente
formal, entre as linhas da violên-
cia e da conquista pacífica, pre-
conizadas por Pequim e Moscou,
e aqui adotadas por Julião e Pres-
tes, ocasionou discrepâncias evi-
dentes a respeito da urgência do
desencadeamento da fase ativa
da guerra. Não afetou, porém, a
subsistência da propaganda ou a
essência de seus reais objetivos.
Havia representantes de todas as
correntes do Comunismo Interna-
cional enquistados no Governo de
João Goulart, que se avocava a
pretensão ilusória de uma lide-
rança paternalista. Jamais se po-
dera, destarte, revolver o montu-
ro de iniquidades acumuladas em
tão pouco tempo, para trazer à
luz as raízes da conspiração ver-
melha em nosso país, sem nos in-
trigarmos diante das razões que
teriam conduzido esse abastado
estanceiro à fatídica aventura do
radicalismo esquerdista. Os fatos
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remontam a decênios, enredam-

se numa intrincada ramificação

de vícios políticos, de corrupção,

de pusilanimidades que se es-

praiaram largamente em todos

os setores da nacionalidade.

Uma das mais nocivas conse-

qüências dêsse estado foi a verti-

ginosa deterioração do sistema

econômico brasileiro, carcomido

por uma inflação sem preceden-

tes e pelo empreendimento de

obras ciclópicas e suntuárias. A

busca pouco frutífera da ajuda

norte-americana e a procura fe-

bril de novos mercados acarreta-

ram, como contrapartida exten-

siva, uma política externa dita

independente, mas na realidade
"superdependente" 

porque, além

de criar normas e desnecessárias

dependências, colocava nosso país

em posição ambígua em relaçao

ao Mundo Livre, cujas desconfi-

anças se avolumavam, em detri-

mento de nossos reais interêsses.

As resistências que se opusetam

à posse de João Goulart; os com-

promissos que envolviam o traça-

do, a um tempo rápido e escuso,

de sua trajetória política, marca-

da pela demagogia e pelas transa-

ções equívocas; a fluidez da si-

tuação 
política e econômica; e o

agravamento das tensões sociais

excitadas, premeditadamente, 
só

poderiam emprestar a seu govêr-

no as condições de debilidade

que, aliadas a uma inépcia

latente, o incapacitaram diante

do vulto dos empreendimentos

que o país reclamava. A dubieda-

de de sua política vacilante eus-

tou-lhe ataques de tôdas as dire-

ções. E, ainda mais, pioraram-lhe

a posição instável, condenada por

tôdas as leis da estática política,

as falhas de percepção da con-

juntura real, que não lhe permitia

a análise baseada nas informa-

ções manipuladas pelo grupo

suspeito de que se cercara.

Foi neste solo contaminado

que desenvolveram as raízes da

Guerra Revolucionária, com o vi-

gor temível de uma flora para-

sitária e asfixiante.

AS CARACTERÍSTICAS

A escassez de autoridade e a

instabilidade do Govêrno Goulart

proporcionaram ao processo da

Guerra Revolucionária brasileira

características originais e descon-

certantes.

Em primeiro plano observamos

sua forma altamente ostensiva.

A ação aliciadora e infiltrante

que sempre se revestiu, em todos

os países, de uma severa clandes-

tinidade, passou a ser executada

abertamente, à luz do sol, sob as

vistas das autoridades, displicen-

tes ou acanhadas, utilizando re-

cursos públicos e oficiais, com a

desenvoltura e o destemor das

práticas legítimas, órgãos ilegais

de mobilização de massas e de co-

mando paralelo, como o famige-

rado Comando Geral dos Traba-

lhadores, o Pacto de Unidade e

Ação, os Comandos de Greve e

outros, 
passaram a operar acin-

tosamente, ora negociando com o

Govêrno, ora ameaçando-o, inte-

mentes e arrogantes, acenando,

ou mesmo empreendendo, a vio-

lência impune, as greves desça-

bidas, a intimidação absurda e o

desafio da fôrça. A defesa da or-

dem democrática, o apêlo à lei e
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à justiça passaram a ser acoima-

dos de atividades subversivas. A

aspiração transformou-se em

conspiração.

A ausência de clandestinidade

do processo comunizante propor-

cionou-lhe extraordinária efici-

ência. Dentro de pouco tempo,

além dos orgãos tradicionalmen-

te vinculados à linha vermelha,

com a maioria dos sindicatos de

classe, passaram os comunistas a

exercer o controle de todos os se-

tores fundamentais da vida na-

cional, onde elementos ativistas

ou simpatizantes exerciam os

postos principais. Estavam, assim,

em suas mãos: as Casas Civil e

Militar da Presidência da Repú-

blica, todos os órgãos de direção

e execução dos transportes rodo-

viários, ferroviários, marítimos e

aéreos nacionais, a Petrobrás,

tôda a rêde nacional de comuni-

cações e telecomunicações, todos

os setores de empreendimentos

que manobravam grandes recur-

sos humanos e financeiros como

a SUDENE, a SUPRA, os grandes

bancos e órgãos de controle eco-

nômico-financeiro. Através das

organizações estudantis e de ele-

mentos influentes no Ministério

da Educação e nas universidades,

controlavam todo o ensino no

país.

A segunda característica do

processo revolucionário, no Go-

vêrno Goulart, foi a sua intensi-

dade e generalização. A famosa

política da mancha de azeite

transmutou-se em política de sa-

turação. É bem possível que a

convicção de não conseguir ja-
mais condições tão propícias para

a expansão subversiva, como as

que tinham ao alcance das mãos

nessa fase histórica, tenhá in-

duzido os orientadores da Guerra

Revolucionária à precipitação
imediata de seu desfecho, sem ter

obtido, mesmo, o integral ama-

durecimento da preparação, se-

guindo a conduta preconizada por
Chevara, para o qual o próprio
desencadeamento da subversão

gera condições de sua conflagra-

ção.

Quem analisa a sucessão dos

acontecimentos nacionais, par-

ticularmente na fase pouco an-

terior ao episódio da deposição de

Goulart, fica impressionado di-

ante do conjunto de crises cons-

tantes, provocadas pelos comu-

nistas. Não se pode atribuir a ês-

ses hábeis calculistas uma avalia-

ção falha das próprias forças, pa-

ra justificar-lhes a precipitação

inconseqüente. Na realidade, dis-

punham, êles, de meios poderosos,

e julgaram, como seria de espe-

rar logicamente, que a rapidez de

decisão lhes proporcionaria a

energia cinética suficiente, con-

duzindo o Comunismo Interna-

cional a um dos mais expressivos

sucessos de todos os tempos: o

domínio pacífico de um dos maio-

res países do mundo.

A terceira característica foi a

tentativa de marginalização pre-
concebida das Forças Armadas,

elementos considerados pelos co-

munistas como inaproveitáveis

para os objetivos da subversão.

Constatada a precariedade da

infiltração na oficialidade das

Forças Armadas, cuja imper-

meabilidade à doutrinação ideo-

lógica é quase total, concluíram,

os comunistas, que a única solu-
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ção seria seu enffraquecimento e
sua destruição. Essa é, aliás, a
fórmula recomendada pela maio-
ria dos téóricos vermelhos, con-
substanciada na asserção de Bu-

jarin: 
"O 

exército que marcha às

ordens dos generais e da buguer-
sia tem de ser destruído, pois, do
contrário, será a morte da revo-
lução". Diz ainda Bujarin: 

"Co-

mo a fôrça do Estado burguês re-

side no Exército, para poder ani-

quilar a burguesia é necessário

minar e destruir o Exército".

O enfraquecimento das Forças

Armadas foi tentado, através de

variados 
processos, entre os

quais salientaram-se os seguin-

tes:

aliciamento de elementos

dos 
quadros de praças, a fim de

enfraquecer a autoridade dos ofi-
ciais, minar a hierarquia e a dis-
ciplina. Êste aliciamento era efe-
tuado na base da propaganda e
da concessão direta de vanta-

gens;

-— debilitação do espírito mili-
tar, 

pelo emprêgo das Forças Ar-

madas em missões secundárias e,
em 

geral, incompatíveis com as
características e o equipamento

das organizações militares; como

proteção de organização, comi-

cios comunistas, personalidades

políticas, etc.;

nomeação de comandos in-

competentes e desmoralizados;

-— 
promoções inadequadas,

preterindo a competência profis-
sional e os valores morais;

remuneração deficiente;

¦— empreendimento de cam-

panhas de desmoralização movi-

das 
por certos órgãos da impren-

sa, sob os pretextos mais diver-

sos;

— insuflamento de civis con-

tra militares, valendo-se, sobre-

tudo, de problemas salariais;

—caracterização de um supôs-

to militarismo, retrógrado e tota-

litário.

Essa campanha, incentivada

pela transigência e tolerância de

alguns militares ambiciosos, teve

extraordinária repercussão, a

ponto de provocar um sentimento

geral de frustração e de incapa-

cidade de recuperação do orga-

nismo militar, profundamente
abalado e deprimido. O moral da

oficialidade ressentiu-se pelos
constantes atentados contra os

valores e os padrões tradicionais,

decantados em nossa História Mi-

litar, repleta de personalidades
insignes e de gloriosos feitos. O

valor operativo decadente de nos-

sas Forças Armadas passou a ser

desafiado por ostensivas ativida-

des de comandos sindicais, milí-

cias comunistas, como CGT, e as

Ligas Camponesas, que se atri-

buíam a capacidade de imobilizar

as unidades militares, assaltar e

pilhar os quartéis, aterrorizar a

população civil e conduzir, a seu

talante, os acontecimentos nacio-

nais.

Ainda agora, meses depois da

Revolução, quando o comunismo

ainda nem bem se ergueu do chão

de sua grande derrota, retorna ao

mesmo objetivo de enfraqueci-

mento das Forças Armadas, e é

fácil identificar-lhe a presença
nas campanhas sistemáticas de

certos jornais e articulistas.
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A AÇÃO

Esboçados os fundamentos e as

peculiaridades da Guerra Revo-

lucionária no Brasil, cumpre ago*

ra relembrar suas principais ati-

dades preparatórias manifesta-

das em todos os campos da vida

nacional.

No campo político, o processo

comunizante realizou-se princi-

palmente através das seguintes

ações:

infiltração de comunistas

em todos os partidos políticos;
formação de frentes popu-

lares e superpartidárias, com os

pretextos mais variados, para

combalir o sistema partidário e

mobilizar as forças comunistas e

simpatizantes;

desmoralização dos líderes

políticos considerados como rea-

cionários e prejudiciais à comu-

nização do país;

infiltração comunista nos

órgãos do Govêrno, na Justiça,

em todos os setores e em todos os

escalões;

infiltração em todos os mi-

nistérios civis, órgãos de seguran-

ça pública e organismos adminis-

trativos.

A legalização do Partido Comu-

nista não era considerada como

indispensável, pois o Partido fun-

cionava francamente, mesmo na

ilegalidade. Foram os próprios

simpatizantes, negocistas, de

partidos democráticos, que se

apressaram, em determinada

ocasião, a oferecer tal legalização,

para agradar o Govêrno e trocar,

naturalmente, vantagens políti-

cas ou econômicas.

Uma preocupação constante do

comunismo brasileiro era a des-

moralização do Congresso Nacio-

nal, tachado, constantemente, de

parasitário e improdutivo. Várias

tentativas foram feitas para
criar uma situação que redun-

dasse no fechamento do Parla-

mento nacional.

A Constituição foi tachada,

até nas palavras do Presidente

da República, de reacionária, su-

perada e antipopular (Comício
de Vitória, a 31 Out. 63).

A reforma constitucional era

preconizada, como o imperativo

de uma nova ordem.

No cavipo econômico, os co-

munistas agiam em dois senti-

dos. Visando a enfraquecer o sis-

tema vigente, procuravam des-

moralizar os investimentos es-

trangeiros, provocavam e incen-

tivavam greves quase diárias,

apoiadas em uma organização de

piquêtes, cada vez mais fortale-

cida e adestrada. Os movimen-

tos paredistas, aliados à resistên-

cia passiva e à sabotagem, acar-

retavam conseqüências profun-

das como a insegurança, os pre-

juízos vultosos, o descrédito in-

ternacional, a improdutividade e

a fuga dos capitais, o aumento

do custo de vida. Além disso, in-

filtrados nas grandes emprêsas

estatais e nos órgãos de contrô-

le econômico, os comunistas pro-

tegiam seus interesses, premia-

vam seus aliados, corrompiam

personalidades e manipulavam

imensos récursos financeiros. A

Petrobrás, o Lóide Brasileiro, o

SAPS, a Fábrica Nacional de

Motores e outras emprêsas, tor-

naram-se mananciais fornecedo-

i
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res de verbas para a propaganda,
a agitação, a manutenção de en-

tidades comunistas e o assalaria-

mento de agitadores.

No campo social, a ação comu-

nista, livre e franca, intensificou

suas tradicionais atividades. Ao

mesmo tempo em que procura-

vam desmoralizar as iniciativas

democráticas, como a Aliança pa-

ra o Progresso, incentivava a vio-

lação da liberdade e do direito. In-

filtrada, inclusive, no setor inte-

lectual e no religioso, explorava

os sentimentos humanitários do

povo brasileiro, clamando contra

desigualdades sociais e contra a

suposta iniqüidade do sistema

atual. Em tôdas as faculdades

realizavam-se trabalhos visando

ao intenso proselitismo.

No setor do ensino, é surpreen-

dente a ação exercida pelos co-

ttiunistas. No Ministério da Edu-

cação funcionavam verdadeiros

centros de comunização, inspira-

dos na doutrina formulada pelo

Instituto Superior de Estudos

Brasileiros (ISEB) e disseminada

por numerosos organismos con-

trolados 
por comunistas, como a

Divisão de Educação Extra-Esco-

lar, a campanha de Assistência ao

Estudante, o Instituto Brasileiro

de Estudos Afro-Asiáticos, o Movi-

mento de Campanha Nacional

de Alfabetização e outros.

Em informe sobre trabalho de

cultura 
popular, datado de 7 de

novembro de 1963, os membros

da fração do Centro Popular de

Cultura da Faculdade Nacional

de Filosofia confessam, sem qual-

quer cerimônia: 
"Com 

o desen-

volvimento de nossa atividades, o

CPC demonstrou ser uma forma

válida de organização de massa,

bem como do recrutamento. Por-

tanto, nós, comunistas, sabendo

que não podemos partir para um

trabalho prático sem nos organi-

zarmos, criamos a fração do CPC.

Infelizmente, esta fração só exis-

tia de fato, não conseguiu deixar

de ser apenas uma segunda dire-

ção dentro do CPC, pois não ti-

nha perspectiva do trabalho que

devia realizar como fração do

partido numa organização cultu-

ral. Isto é, não tinha uma pets-

pectiva política de cultura popu-

lar e não podia, por isso, organi-

zar e muito menos atuar. Acredi-

tamos que êstes problemas teriam

sido superados se os companhei-

ros da fração e do resto da base

encarassem o trabalho de cultura

popular com o espírito crítico e

seriedades exigidos num verda-

deiro comunista". E mais: 
"Que-

remos deixar clara a denúncia

desta atitude não marxista-leni-

nista em nossas fileiras, e concla-

mar os companheiros a combatê-

la com mais uma das atitudes li-

quidacionistas que devem ser ba-

nidas do nosso Partido. Compa-

nheiro, já é tempo de voltarmos

nossa atenção para esta forma de

luta de classes — a forma teóri-

ca. Além da luta econômica e da

luta política, há que se desenvol-

ver um trabalho revolucionário

no campo da cultura, através de

todos os instrumentos de que dis-

pomos".

Êsses órgãos eram coordenados

com os sindicatos e com os cen-

tros estudantis, como a UNE, a

UBES, a UPES, a UEESP. A êsses

centros e grêmios de estudantes

eram distribuídas grandes verbas,
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em parcelas proporcionais ao grau
de comunização observado em

cada um dêles.

Simultâneamente, o Ministério

da Educação subvencionava cam-

panhas como a da Imprensa Es-

tudantil, Seminários, Congressos

e Cursos, os quais, na realidade,

eram instrumentos de dissemi-

nação de propaganda ideológica.

A Rádio Ministério da Educa-

ção (Rádio da Verdade) era am-

piamente utilizada na difusão de

propaganda comunista. Entre as

publicações comunistas, impres-

sas com recursos oficiais e farta-

mente distribuídas, incluem-se

uma famosa cartilha, verdadeiro

catecismo vermelho. Estava tam-

bém sendo editada uma História

do Brasil (História Nova), na

qual os fatos eram destorcidos e

interpretados segundo o prisma

ideológico marxista-leninista.

Em nenhum país democrático,

a propaganda insidiosa dos co-

munistas, contra a mocidade,

através da deturpação do ensino,

se fez sentir de modo tão profun-

do e eficiente. Contava, para isso,

de meios inumeráveis que o Go-

vêrno lhe proporcionava e, ao

abrigo das liberdades democrá-

ticas, com dinheiro do povo, cons-

pirava para a supressão dessas

mesmas liberdades.

A imprensa era outro terreno

de intensa propaganda comunis-

ta. Poucos jornais se mantiveram

com a sua fisionomia democráti-

ca inalterada, em todo êsse pe-
ríodo de coação ideológica. Havia

estações de rádio, como a May-

rink Veiga, que consagravam to-

dos os seus programas, de ma-

drugada a madrugada, às ativi-

dades de propaganda subversiva.

As transmissoras democráticas

de rádio e televisão estavam su-

jeitas a severíssima censura.

No campo militar, como já
acentuamos, enquanto procura-
vam enfraquecer as Forças Ar-

madas, os comunistas estabele-

ciam uma organização guerri-
lheira, baseada, na zona rural,

nas Ligas Camponesas, e, na zona

urbana, na milí-cia constituída

pelos denominados Grupos dos

Onze, ambas com a finalidade de

mobilizar meios para enfrentar e

substituir as forças regulares.

Armavam-se sindicatos e grupos
de operários, como grupos de cho-

que. Declarava-se, freqüentemen.

te, que, à eclosão do conflito, os

quartéis e arsenais, controlados

pelas praças, abririam suas por-
tas, para armar e municiar os in-

surgentes.

As Forças Armadas eram cons-

tantemente utilizadas, de forma

ilegal, para a proteção de sindi-

catos e de piquêtes grevistas.

Aviões militares do CAN eram

utilizados para transportar lide-

res e participantes de congressos

comunistas. A pretexto da pro-
teção de próprios federais, reu-

niões e ajuntamentos comunistas

eram guardados contra a ação

policial, por soldados das nossas

briosas Forças Armadas, conver-

tidos criminosamente, em prote-

tores da agitação e da desordem.

Nesse conjunto de ações que

sumariamos, em todos os campos

de atividades, evidenciou-se um

fator comum e generalizado: a

corrupção. Não se pode afirmar

que essa prática nefanda se apoie

na maquiavélica recomendação
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de Lenine: "...corromperemos
de tal sorte os nossos inimigos,
que seus exércitos não terão mais
valor". A corrupção brasileira
não foi inventada pelos comunis-
tas; mas estes a utilizaram, e de
tal modo se envolveram nela, que
dificilmente poderemos separá-la
do aglomerado das atividades
subversivas. Os comunistas no
Brasil não foram apenas corrup-
tor es, mas também corruptos. Vá-
rios de seus líderes se transfor-
maram em súbitos milionários e
senhores de propriedades vaiio-
sas.

OS ERROS E AS OMISSÕES

É possível que um analista dis-
tante e imparcial, que estude a
crônica da Guerra Revoluciona-
ria em nosso país, fique surpreso
ao verificar até que ponto a or-
dem democrática ficou ameaça-
da de extinção, sem que, à exce-
ção de manifestações isoladas,
houvesse uma reação substancial.

O sentimento nacional estava
tolhido por uma forma de anes-
tesia paralisante, talvez uma per-
plexidade oriunda da surpresa e
da amargura, como se tivesse si-
do submetido a uma despersona-
lização surpreendente.

Os chefes militares, dominados
pelo tradicional espírito da dis-
ciplina, recusavam-se a intervir,
preventivamente, para deter o
processo reconhecido e identifi-
cado. Ouviam, estarrecidos, os
promotores da comunização, nas
estações de rádio e de televisão,
pregando a indisciplina e a sub-
versão, ridicularizando a hierar-
quia e as tradições.

Quando o Deputado Bilac Pin-
to assomou à tribuna da Câmara
dos Deputados para denunciar a
Guerra Revolucionária em curso
no Brasil, não faltaram vozes que
lhe procuraram ridicularizar o
intento patriótico.

E, todavia, o processo subversi-
vo comunista já se encontrava no
final de sua etapa preparatória
e, no horizonte nacional, se aden-
sava a borrasca próxima.

Quanto nos poderia ter custa-
do esse rosário de omissões?

Se penetrarmos no campo ad-
versário, examinando-lhes os te-
nebrosos propósitos comunistas,
ressaltar-nos-ão dois erros fun-
damentais, cometidos talvez na
descuidada ânsia de atingir um
objetivo que lhe parecia tão pró-
ximo.

O primeiro foi o desprezo pelo
espírito militar tradicional de
nossas Forças Armadas, feridas
profundamente por duas subver-
soes sucessivas: a dos sargentos
de Brasília e a dos marinheiros,
no Rio. Em ambas, a autoridade
do Governo demonstrou-se débil,
condescendente e comprometida.
Ao mesmo tempo, prestigiava e
acatava a ilegalidade dos coman-
dos sindicais que fomentavam a
agitação e a indisciplina.

O segundo erro foi a tentativa
de emprobrecimento material e
rebaixamento moral da classe
média. Enquanto eram atendidas
com incrível brevidade, as rei-
vindicações, por vezes apenas es-
boçadas, das demais classes, a
classe média brasileira era sub-
metida a um processo corrosivo
de extinção.
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Êsses dois erros foram fatais

no insucesso comunista.

Ao lado dêsses enganos que a

fortuna proporcionou à democra-

cia brasileira, ressentiu-se, a cau-

sa comunista, da falta de líderes

autênticos, de personalidades in-

discutíveis e intocáveis, de chefes

incorruptos, voluntariosos e dis-

postos à luta. Os orientadores

da guerra revolucionária no Bra-

sil apresentavam à opinião públi-

ca biografias tortuosas e suspei-

tas, povoadas pela desonestidade

e pela malícia que lhe contradi-

tavam a pregação desacreditada.

O PLANO

Embora a Guerra Revolucioná-

ria obedecesse a instruções pro-

venientes de Moscou e transmiti-

das com freqüência, aos líderes

comunistas nacionais, não pare-

ce que tenha havido a constitui-

ção de um comando centralizado.

É mesmo normal, na fase pre-

paratória, a inexistência dêsse

comando geral, sujeito a uma

destruição que poderia compro-

meter todo o movimento. Dentro

da mais rigorosa técnica comu-

nista, o movimento subversivo

dever-se-ia deflagrar, com a im-

posição de uma situação insus-

tentável, motivada pela 
insolvên-

cia de um problema crítico; im-

plantar-se-ia uma ditadura, pos-

sivelmente chefiada por João

Goulart, e apoiada em um dispo-

sitivo militar e nas milícias ope-

rárias e camponesas mobilizadas.

Êsse govêrno, de transição, em-

preenderia a depuração particu-

larmente nas Forças Armadas,

implantaria a ordem socialista,

com a adoção das medidas econô-

micas e políticas correlatas.

A 2.a fase consistiria na comu-

nização integral, com o possível
afastamento dos detentores ini-

ciais do poder e a satelização do

Brasil na órbita dos países filia-

dos ao comunismo internacional:

Brasil, Rússia e China formariam

a mais poderosa aliança de todo

o planêta, isolando os Estados

Unidos e a Europa Ocidental.

A intensificação das ações pre-

paratórias, a partir do célebre

Comício da Central do Brasil, in-

dicou a iminência do golpe de

Estado que, segundo se presume,

deveria ser empreendido em tôr-

no da data do 1° de maio.

Em vários Estados, particular-

mente no Nordeste, ultimavam-se

os preparativos para o movimen-

to. O discurso presidencial na

homenagem dos sargentos no

Automóvel Clube revelou que a

decisão final já havia sido toma-

da.

Tão grande era a confiança

nas forças disponíveis, que o Sr.

João Goulart persistiu, durante

muito tempo, na idéia de esma-

gar o movimento democrático,

quando as tropas de Minas Ge-

rais e de São Paulo já conver-

giam, cèleremente, sôbre o Rio

de Janeiro, e, no Nordeste, o IV

Exército dominava completamen-

te a situação.

CONCLUSÃO

Não há dúvida de que a revo-

lução democrática de 31 de mar-

ço consagrou uma das maiores

vitórias que o Mundo Livre obte-

ve contra a guerra fria e o comu-
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nismo internacional. Só uma in-

justificável e obtusa falha de per-

cepção impedirá que êsse fato

histórico marcante sirva de base

a uma ofensiva política 
contra o

expansionismo sino-soviético.

O fenômeno da Guerra Revo-

lucionária é, porém, 
tão profun-

do, total e generalizado que a re-

ação democrática brasileira não

poderá, na contenção do perigo

comunista em nossa Pátria, limi-

tar-se à deposição de um govêr-

no comprometido que, em pouco

mais de dois anos, agravou, de

forma inaudita, a situação na-

cional, em todos os setores de ati-

vidade.

Sentimos que a Revolução De-

mocrática terá que firmar-se nes-

te País, através de uma tarefa de

reconstrução. Terá que consoli-

dar-se pela restauração do clima

de segurança, de prestígio inter-

nacional, e pela solução consen-

tânea dos graves problemas eco-

nômicos e sociais.

Temos, diante de nós, uma

obra imensa por encetar e a exi-

gir o esforço conjunto de todos

os brasileiros. E certamente a

empreenderemos, sob a luz radio-

sa da liberdade e da democracia.

De A Defesa Nacional — Se-

tembro e outubro de 1964.



ADMINISTRAÇÃO GERAL —
SERVIÇOS DE ESTADO-MAIOR

ADMINISTRAÇÃO, SUA TEORIA E DINÂMICA

Professor Nogueira de Faria
Da Faculdade de Ciências

do Estado da Guanabara e
da Escola do Serviço Público

do D.A.S.P.

Oferece-nos, Nogueira de Fa-
ria, emérito Professor da Facul-
dade de Ciências Econômicas do
Estado da Guanabara e da Esco-
la do Serviço Público do D.A.S.P,
trabalho de boa envergadura, sô-
bre a ciência da administração,
sua origem, teoria e dinâmica.

Partindo dos tempos do rei ba-
bilônico Hammurabi, (1.728 a
1.686 A. C.), quando se manifes-
tou a mais remota organização do
trabalho de que se tem notícia, o
autor mostra-nos as variações da
arte de administração até os nos-
sos dias, mencionando seu desen-
volvimento na América do Norte,
a partir de 1920, quando a impro-
visação de ' administradores era
notória, para chegar à figura má-
xima profissional dos eurocratas
e Robert McNamara.

Para o autor, o Brasil, no que
concerne à formação técnica de
administradores, ainda se encon-
tra na época em que se iniciou,

na América do Norte, a cami-
nhada para a atualidade (1920).

Aqui, instituições de baixo ga-
barito, formam técnicos em ad-
ministração quase de um dia pa-
ra o outro e alguns "aprendem
administração na saída da vida
prática" ...mas para levar a têr-
mo essa aprendizagem", prejudi-caram grandemente as institui-
ções que tiveram a infelicidade de
tê-los como chefe ...""Será honesto, e razoável
usar a posição de chefia para en-
cobrir a inépcia e alimentar a vai-
dade, para aprender lentamente
o que poderia ser assimilado com
relativa rapidez, num curso de
formação?

E termina o Professor Noguei-
ra de Faria, resumindo, todo o
seu pensamento no anseio de que
o Brasil vença a fase das impro-
visações, para lançar-se na de
formação de técnicos legítimos de
administração: "A vida é dema-
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siadamente curta para que se
possa desperdiçar as experiências
alheias. A verdadeira sabedoria
consiste em começar por onde os
outros terminaram .. . Eis a éter-
na advertência — os que não se
lembram do passado estão con-
dehados a repeti-lo".

I __ CONCEITO

Administrar é gerir, funciona-
lizando o organismo já estrutu-
rado, de forma a levá-lo com se-
gurança e eficiência aos seus
propósitos, impedindo que a inér-
cia natural determine a perda
dos investimentos feitos.

A ciência da administração é
formada do acervo de experiên-
cias técnicas acumuladas pelo
trabalho de sucessivas gerações,
pesquisando e descobrindo for-
mas de interferir nos aconteci-
mentos, fazendo com que eles se
desenvolvam da maneira mais
conveniente, condensada e siste-
matizada pelos mestres da racio-
nalização.

Para ORDWAY TEAD, "a ad-
ministração é compreendida co-
mo o conjunto de atividades pró-
prias de certos indivíduos (chefes
executivos), aos quais cabe, nu-
ma entidade, ordenar, encami-
nhar e facilitar os esforços coleti-
vos de um grupo de pessoas, reu-
nidas para a realização de obje-
tivos definidos". (1)

JAMES MOONEY explica que"a arte ou a técnica da adminis-

tração, em suas relações huma-'
nas, poderia ser descrita como a
arte de dirigir e inspirar seres
humanos, a qual deve basear-se
em uma profunda e sagaz com-
preénsão humana", (2) deixando
evidenciar que a administração
encontra sempre no elemento hu-
mano os seus maiores problemas
e que na perfeita compreensão de
sua essência e comportamento
encontramos a explicação para o
seu mecanismo e solução para as
suas dificuldades.

Da mesma forma HERBERT
SIMON, DONALD SMITHBURG
e VICTOR THOMPSON definem
administração como "o compor-
tamento conjunto de um grupo
analisando seus aspectos gerais e
objetivamente como "as normas
de conduta que são comuns a
muitas classes de grupos que
cooperam e não dependem dos
objetivos que perseguem ou dos
métodos tecnológicos postos em
prática para chegar a estes obje-
tivos", (3) o que significa o esta-
belecimento de um procedimento
capaz de articular grupos com in-
terêsses outros e utilizando téc-
nicas diferentes para levar a ins-
tituição aos seus propósitos.

O técnico italiano RICCARDO
RICCARDI pondera que "é a ati-
vidade que determina o esquema

(1) — Tead, Orduray — A Arte da
Administração — Livraria Agir Editora,
Rio de Janeiro, 1956, pág. 14.

(2) — Moóney, James — Princípios de
Organização — -Ediciones de la Univer-
sidad de Puerto Rico, San Juan, 1964,
pág. 3.

(3) Simon, Herbert A.; Smithburg,
Donald W. y Thompson, Victor A. —
Administradori Publica — Ediciones de
la Univtersidad de Puerto Rico, San

Juan, 1956, págs. _ e 22.
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das relações entre os elementos
de um grupo e proporciona os
meios para modificar tal esque-
ma, segundo as modificações das
exigências, tanto no grupo como
nas interrelações dos grupos". (4)
As suas palavras concordam com
as de JAMES MOONEY, eviden-
ciando a importância das rela-
ções no trabalho, a análise de seu
mecanismo é as formas de inter-
ferir no seu mecanismo para
obter os resultados que deseja-
mos.

O termo administração pode
ter duplo sentido; algumas vezes
representa o conjunto de arqui-
vos, normas, rotinas, instruções,
cargos, constituindo aquilo que
vulgarmente é denominado má-
quina administrativa. O sentido
mais comum, todavia, iden-
tifica o conjunto de técnicas,
métodos e processos que dina-
mizam e orientam o organismo,
levando-o a seus desígnios; é es-
sencialmente uma atividade-meio.

"A administração substantiva
afirma COMSTOCK GLAZER
diz respeito ao que deve ser

administrado; cabe-lhe planificar
e traçar as diretrizes fundamen-
tais, dar-se ordens para a sua
execução e exercer o controle ne-
cessário à consecução dos resul-
tados que se tenha em vista. Já o
interesse da administração obje-
tiva se concentra em como o pro-
grama deve ser posto em execu-
ção, a divisão do trabalho e o es-
tabelecimento das vias através

das quais se processará a ativida-
de administrativa". (5)

Em verdade, na prática a ad-
ministração consiste em conse-
guir com que pessoas executem
as atividades previamente de-
terminadas com o menor dis-
pêndio e risco. Resume-se em
orientar, dinamizar e coordenar
pessoas, como esclarecem HA-
ROLD KOONTZ e CYRILL
0'DONELL, quando afirmam:"Onde quer que a cooperação de
indivíduos, no sentido de um ob-
jetivo comum, se torne organiza-
da numa associação formal, o
componente essencial e funda-
mental dessa associação é a ad-
ministração — a função de se
conseguir fazer coisas, através de
pessoas" (6). (os grifos são nos-
sos).

Concluímos que a administra-
ção é a — ciência de gerir um
organismo, retirando-o da inércia
e levando-o à realização do pro-
pósito que justificou a criação,
sem lhe comprometer o futuro e
com o mínimo de dispêndio, sa-
tisfazendo os elementos interes-
sados e melhorando o padrão de
vida e o ajustamento social.

II — POSIÇÃO

A administração é uma ciência
social, pois está intimamente vin-
culada aos problemas e compor-

(4) — Riccardi, Ricardo — La Dina-
ttica de la Direcion — Ediciones Rialp
S.A. Madrid, 1959, págs. 28 e 29.

(5) — Glazer, Comstoc-. — Normas e
Métodos de Administração — Editora
Atlas S.A., São Paulo, 1945, pág. 26.

(6) — Koontz, Harold e 0'Donnell,
Cyril — Princípios de Administração —
Livraria Pioneira Editora, São Paulo,
1962, pág. 3.
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tamento humanos, já que qual-
quer estrutura, por mais aperfei-
coada que seja, usando computa-
dores eletrônicos e amplamente
automatizada, não pode prescin-
dir do elemento humano.

As suas técnicas, métodos, nor-
mas, instruções e processos são
essencialmente relativos, pois o
desempenho de pessoas e algu-
mas vezes de máquinas e equipa-
mentos é imprevisível, difícil de
ser medido, planejado e contro-
lado. Conseqüentemente, ela não
se adapta muito ao rigor do tra-
tamento matemático, que deve
ser utilizado com cautela e de
forma suplementar.

Os valores matemáticos só
apresentam exatidão no plano
teórico, pois toda equação e ra-
ciocínio é baseada em símbolos
com valores imutáveis e na con-
cepção da existência de igualda-
de. Na verdade, os valores são re-
lativos e não existe igualdade no
mundo em que vivemos; uma fô-
lha não é igual a outra folha da
mesma árvore e até do mesmo
ramo; uma peça fabricada dentro
da mais rígida especificação não
apresenta as mesmas caracterís-
ticas e mesmo desempenho da
subseqüente na fabricação; má-
quinas construídas dentro dos
mais eficientes padrões de con-
trôle de qualidade apresentam
desempenhos diferentes; funcio-
nários selecionados dentro da
mesma técnica reagem diferen-
temente diante do mesmo pro-
blema.

Não existe igualdade, mas üni-
camente semelhança, e quando
afirmamos que algo é igual de-

mostramos apenas nossa incapa-
cidade de notar as diferenças e
comprovar somente as nossas li-
mitações, sendo, até certo ponto,
leviandade técnica imperdoável.
O maior ou menor uso da simbo-
logia da igualdade serve muito
para que um analista de organi-
zação possa avaliar as limitações
e cultura de quem a usa.

As equações matemáticas são
baseadas em valores e símbolos
sem a necessária relatividade,
permitindo obter resultados apa-
rentemente certos, pois se todos
os fatores que podem alterar a
problemática conjuntural forem
incluídos a equação torna-se de-
masiadamente complexa, não po-
dendo apresentar uma colabora-
ção real pelo custo e tempo dis-
pendido. Diríamos que é uma
maneira de obter resultados teò-
ricamente certos que, na prática,
não conduzem a soluções certas.
Supondo que fosse possível in-
cluir todos os fatores imponde-
laveis na equação, ainda restaria
o erro relativo às falhas de ava-
liação do valor do fator, como,
por exemplo, medir a cordialida-
de de um chefe em relação a ou-
tro ou a um subordinado... Creio
que nenhuma pessoa, nem um
leigo em administração, teria co-
lagem de afirmar que esse fator
não é capaz de influir no resul-
tado de um empreendimento... o
que é confirmado por HENRY
DUTTON quando afirma: "Não é
provável que uma expressão ma-
temática completa possa jamais
ser dada a todas as relações ati-
nentes à vida industrial e comer-
ciai. Particularmente nas rela-
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Ções humanas isto constitui fato
bastante improvável". (7)

Não poderíamos ignorar ou
tentar desmentir a contribuição
que uma programação linear,
uma análise operacional, um
cálculo de probabilidade podetrazer para a solução de alguns
problemas de administração; o
próprio advento da automação
demonstra o aumento da impor-
tância e da contribuição da ma-
temática. Supor, todavia, ser
possível resolver os problemas
administrativos com equações
matemáticas é uma utopia.
COMSTOCK GLAZER é preciso
quando esclarece que a "essên-
cia do trabalho administrativo é
justamente a sua variabilidade
— nunca dois problemas são
idênticos".

Poderia surgir uma objeção
plausível de estudo com a for-
mulação da seguinte assertiva:
Se a administração tem toda a
relatividade enumerada, ela não
pode ser classificada como ciên-
cia, pois só o é aquela que possui
elementos e valores que possam
ser identificados e medidos, isto
é, só é ciência aquilo que pode
ser medido. Temos, porém, as
palavras de LAWRENCE APP-
LEY, quando esclarece: "A ativi-
dade administrativa requer tudo
o que está implícito na palavra
científica (uma série organizada
de conhecimentos, aptidões es-
pecíficas e um tratamento orde-
fiado) e muito mais. Requer,
ainda, um sentido de obrigação,

uma apreciação dos valores hu-
manos, uma constante preocu-
pação com as relações humanas,
um estudo cuidadoso das res-
ponsabilidades e da maneira de
fazer cumpri-las, e, por último,
reflexão, decisão, atenção, inte-
rêsse, cuidado e consideração",
(9) demonstrando com evidência
que ela é ciência e das mais com-
plexas, pois deve avaliar e mani-
pular o mais difícil de todos os
elementos que é — o homem.

Responderíamos ainda esclare-
cendo que a administração não
pode apresentar resultados rígi-
dos, mas procede à avaliação de
seus fatores e resultados, poden-
do apontar tendências que orien-
tam o procedimento dos elemen-
tos humanos que ocupam posi-
ções de direção e chefia, ofere-
cendo o balizamento técnico pa-
ra decisões acertadas.

O grande problema da admi-
nistração, como esclarece COMS-
TOCK GLAZER, é que "os execu-
tor es não tratam de coisas físi-
cas, que possam ser pesadas e
medidas, mas, ao contrário, lidam
com situações imateriais, e, mui-
to comumente, com problemas de
pessoal". (10)

A nosso ver, a melhor caracte-
rística de uma ciência é a exis-
tência de uma teoria sistematiza-
da, amplamente testada e com-
provada, com validade universal.

(7) Dutton, Hlenry P. — Princípios
de Organização — Editora Atlas S.A.
São Paulo, 1947, pág. 37.

(8) — Glazer, Comstock op. cit., pág.
23.

(9) Appley Lawrence A. — La Ad-
ministracion en Acion — Editorial Re-
verte, México, 1961, pág. 16.

(10) Glazer, Comstock, op. cit., pág.
23.
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TALCOTT PARSONS confirma
os nossos argumentos quando diz
que "o índice mais importante da
maturidade de uma ciência é o
estado de sua teoria sistema-
tica". (11)

Considerando as datas recentes
em que apareceram os primeiros
livros de administração, pois a
conhecida obra de HENRY
FAYOL (12) intitulada "Admi-
nistração Industrial e Geral", que
marca o advento da administra-
ção como ciência, apareceu em
1908, incompleta, numa confe-
rência realizada por ocasião do
cinqüentenário da "Societé de In-
dustrie Minerale", em St. Elien-
ne, onde o autor analisou "Neces-
sidade e possibilidade de um En-
sino Administrativo" e "Princí-
pios e Elementos de Administra-
ção", a circunstância e exigüida-
de de tempo explica as deficiên-
cias sob o aspecto de universidade
de princípios e uniformidade de
aceitação de sua teoria básica, a
falta de uma nomenclatura téc-
nica bem definida e padronizada.

As mencionadas deficiências
são amplamente superadas pela
aceitação de seu valor como fer-
ramenta imprescindível, capaz de
levar o homem, as instituições e
as nações aos seus objetivos. Ho-
je todos que ocupam posições de
direção ou chefia defendem para
si o título de bons administrado-
res, mesmo que não o sejam e não

(11) PARSONS, Talcott — Sociological
Theory, Purê and Aplied-Free Press,
Glencoe, Illiinois, 1949, pág. 17.

(12) — FAYOL, Henry — Administra-
ção Industrial e Geral — Editora Atlas
S.A. São Paulo, 1954.

disponham de qualquer forma-
ção ou orientação técnica.

A nosso ver o problema mais
sério da administração é a ava-
liação de resultados que não deve
ser subjetiva para que ela seja
considerada como ciência. Acre-
dito que a possibilidade técnica
de fazer avaliação dentro dos mé-
todos oferecidos pela organização
marca o limite exato de capaci-
dade entre os administradores de
1.° classe e os de 2.a ou 3.a e mes-
mo os de 4.a classe, que são
os amadores improvisados que
procedem de outras profissões e
procuram defender as posições de
chefia que conquistaram.

Quem não soube fazer avalia-
ção de resultado objetivamente,
isto é, elaborando os seus padrões
de desempenho que funcionam
como instrumento de medida,
não pode ser considerado técnico
de administração, pois não mani-
pula a técnica importante para a
ciência da administração.

Neste ponto é importante rea-
firmar a íntima ligação entre a
organização e a administração,
ciência interdependente, confor-
me adverte JAMES MOONEY
quando diz: "A técnica de orga-
nizar precede, em ordem lógica,
a técnica de administrar", (13),
mesmo porque é possível encon-
trar uma estrutura bem organiza-
da e mal administrada, como tam-
bém podemos ter um organismo
com deficiência funcionando ra-
zoàvelmente bem, face à existên-
cia de uma administração efici-
ente.

(13) — MOONEY, James D., — op.
cit., pág. 4.
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Existe indubitàvelmente um

crescimento da administração co-

mo ciência: aparecem novos li-

vros, novos métodos para o PERT

(14) e MONTE CARLO (15) para

solucionar problemas permitindo

que ela possa cada vez mais ofe-

recer auxílio àqueles que enfren-

tam os problemas de direção e

chefia, ao passo que a Organiza-

ção evolui no sentido de estrutu-

ra, departamentalização, comu-

nicações, gráficos e métodos de

avaliação de resultados.

Torna-se evidente a crescente

interdependência entre a Orga-

nização e a Administração com

a existência de conceituados es-

pecialistas que realizam prática-

mente a estruturação e gestão

das mais importantes emprêsas,

já alcançando a organização e a

administração em diversos países

o status de profissão definida. A

profissionalização marca o fim

da era do pioneirismo e do ama-

dorismo, quando todos que ocu-

pam posição de direção ou chefia

se intitulam organizadores ou ad-

ministradores.

Verifica-se também crescente a

aproximação das duas ciências

com a economia, a sociologia, a

psicologia e a engenharia. Cada

vez mais elas precisam e utilizam

assessores que são especialistas

nos campos que mencionamos. A

U4) — STILIAM, Gabriel — A New

Management Planning and Control Te-

chnique — American Management Asso-

ciation, New York, 1963.

(15) — MONTE CARLO — Revista
"Direção", 

São Paulo, outubro de 1963,
n° 22.

especialização determinou o tra-

balho em equipe.

III. OBJETIVOS

Tôda organização objetiva cri-

ar uma estrutura capaz de bem

funcionar. É preciso, todavia, que

ela funcione realmente, o que de-

termina a necessidade da exis-

tência de um dispositivo capaz de

decidir, traçar diretrizes, selecio-

nar elementos executivos, dele-

gar autoridade, precisar padrões

qualitativos, quantitativos e as

respectivas limitações no tempo e

no espaço, estabelecer comunica-

ções, resolver conflitos, acompa-

nhar a execução, avaliar os resul-

tados, distribuir salários e inc-en-

tivos, velar pela segurança e de-

senvolver o organismo de forma

que êle possa viver e crescer com

os seus próprios elementos.

Os objetivos da administração

são muitas vêzes identificados

como funções da direção ge-

ral, conforme PAUL HOLDEN,

LOUNSBURY FISH e HUBERT

SMITH caracterizam:

Io) Manutenção de um plano

sólido e positivo de organização

da instituição, com funções, res-

ponsabilidades e limitações de

autoridade claramente definidas

e adequadamente distribuídas.

2.°) Manutenção de pessoal

perfeitamente capacitado em tô-

das as posições de direção.

3.°) Planejamento com ampla

visão do futuro e clara determi-

nação dos objetivos gerais.

4o) Manutenção dos sistemas

efetivos de controle sobre as ati-

vidades gerais, tais como inver-

sões de capital, despesas e resul-
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tados operacionais, mão-de-obra,

salários, diárias, linha de produ-
tos e preços.

5o) Estudo e aprovação das

principais autorizações, despesas

previstas, nomeações e modifica-

ções de salário de acordo com as

previsões contidas no sistema de

controle, dentro do limite das

atribuições delegadas pela direto-

ria e acima daquelas que foram

delegadas aos departamentos

executivos.

6o) Determinação das políti-

cas gerais de operações.

7o) Recomendações à direção

a respeito dos assuntos que de-

vem ser resolvidos por ela.

8o) Coordenação geral dos

principais planos de operações.

9°) Apreciação da ação e re-

sultados das divisões ou depar-

tamentos". (16)

A administração objetiva in-

tervir nos acontecimentos, fa-

zendo com que êles se desenro-

lem de forma mais conveniente

à instituição, evitando que os

eventos se1 desenvolvam de acôr-

do com os interêsses de pessoas

ou dos concorrentes e em detri-

mento de seus desígnios.

Objetiva também dinamizar a

instituição e os seus recursos,

evitando a desaceleração funcio-

nal que caracteriza a inércia da

rotina, isto é, a atitude comum

dos assalariados de fazer o mini-

mo que serve unicamente para

manter as aparências e satisfazer

indivíduos ou grupos.

(16) — HOLDEN, Paul E.; FISH LAU-

NSBURY S. y SMITH L. — Direcion

de Empresas — Seleccion Contable, Bue-

nos Aires, 1957, pág. 25.

Em última análise, a adminis-

tração objetiva realizar propósi-
tos prèviamente definidos, dina-

mizando os recursos, coordenan-

do os elementos de trabalho e

controlando os resultados.

IV. IMPORTÂNCIA

Inicialmente o homem não

conhecia e não necessitava de ad-

ministração, pois tudo aquilo que

precisava encontrava ou colhia

na natureza. Houve a longa evo-

lução e o aumento da ambição

pelas descobertas, pelo conheci-

mento das conquistas de seus vi-

zinhos e surgiram os primeiros

artesãos que fabricavam instru-

mentos que distinguiam pessoas e

caracterizavam o status social.

O homem passou a precisar de

bens que aumentavam o seu con-

fôrto, definiam seu poder, esti-

mulavam a sua vaidade, cha-

mando a atenção sôbre sua peà-

sôa, facilitavam as conquistas

amorosas e davam aparente dig-

nidade, pois desejava sempre es-

tar em primeiro lugar e ser o alvo

das atenções.

Surge a competição social, pois

outros também desejavam os

bens e as facilidades que êles

proporcionavam; surgiram as

guerras em disputa dos bens, ali-

mentos e poder; a competição

transformou-se em conflito e os

vencedores sempre tomavam os

escravos mais habilidosos, capa-

zes de fabricar as utilidades mais

complexas que iriam causar in-

veja e admiração aos adversários.

A vida se transformava numa

busca sistemática de coisas com-
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plexas e raras que caracteriza-

vam a status.

Essas utilidades complexas exi-

giam para a sua fabricação a in-

tegração de diversos elementos e

algumas vêzes de diversos espe-

cialistas, tornando-se necessário

articular e coordenar o conjunto

e fazendo surgir as primeiras

práticas administrativas. A vai-

dade e a ambição complicaram

a vida e determinaram a neces-

sidade do trabalho organizado.

As disputas e as guerras dei-

xaram de ser feitas por grupos

desorganizados; era necessário o

planejamento das operações, o

treinamento do pessoal, o abas-

tecimento das tropas, a manu-

tenção dos escravos na agricul-

tura e no artesanato. A máqui-

na pública também teve de ser

organizada para melhorar a co-

brança de impostos. Tudo isto

só poderia ser feito através de

um corpo especializado de fun-

cionários e de métodos de traba-

lho, determinando o aparecimen-

to da administração como atitu-

de sistemática.

As práticas administrativas se

transformaram em tradições,

transmitidas verbalmente e mui-

tas vêzes exercidas e associadas

a alguma atividade religiosa, já

que os sacerdotes percebiam a

sua importância como elemento

de manipulação social capaz de

capitalizar materialmente as van-

tagens decorrentes do desenvol-

vimento sistemático do mêdo do

desconhecido, da formação de

preconceitos e convenções deno-

minadas 
"tabus", 

objetivando

manter no poder a classe domi-

nante.

O crescimento da ambição hu-

mana através da descoberta de

novos horizontes, outros povos,

outros costumes, outros bens, le-

vou à necessidade de manter

grandes exércitos, grandes palá-

cios, grandes celeiros, grandes

redes de transportes e comunica-

ções, desenvolvendo as práticas

administrativas. O crescimento

provocou a descentralização e

ela determinou a melhoria da

administração.

O aumento da ambição condi-

cionou a importância da admi-

nistração como atividade<-meio.

HAROLD KOONTZ E CYRIL

0'D0NELL esclarecem que ao ser
"reunido 

um grande número de

pessoas cujas atividades são coor-

denadas no sentido da obtenção

de um único objetivo... o proble-

ma administrativo torna-se a cha-

ve para o sucesso ou o fracas-

so do grupo", (17) deixando evi-

denciar que a evolução determi-

nou o trabalho em equipe e êle

só pode ser realizado se houver

uma atividade-meio capaz de in-

tegrar harmoniosamente um con-

junto de pessoas constituindo

uma fôrça disciplinada e orienta-

da no sentido de seus objetivos.

Terminam afirmando: 
"O 

cres-

cimento da especialização, o au-

mento crescente de firmas, a se-

paração da propriedade e da ad-

ministração na moderna socie-

dade anônima, o rápido apareci-

mento dos controles governa-

mentais e o impacto do moder-

no sindicalismo são algumas das

(17) — KOONITZ, Harold e 0'D0N-

NELL Cyril, op. cit. pág. 6.

*V
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evidentes complexidades enfren-

tadas pela emprêsa moderna (18)

e justificam plenamente o desen-

volvimento da administração e a

sua evolução como ciência.

A importância da administra-

ção é bem caracterizada por

LAWRENCE APPLEY, presidente

da American Management Asso-

ciation, quando enumera os se-

guintes aspectos básicos:

Io) A administração é uma

atividade, não uma classe social

ou econômica.

2o) A administração constitui

responsabilidade de qualquer che-

fe e não exclusivamente do co-

márcio e da indústria.

3o) A administração é uma

atividade diferente de qualquer

outra atividade.

4o) Os administradores ne-

cessitam de qualidade e prepara-

ção especiais.

5o) Por mais bem preparados

que estejam em dado momento,

os administradores devem fazer

um esforço constante e consci-

ente para manter-se amplamen-

te informados e em dia sôbre

os problemas da administra-

ção". (19)

A crescente complexidade das

funções do Estado, o aumento do

tamanho das emprêsas, a multi-

plicidade de interêsses e forças

que integram as instituições de-

terminou a nec&ssidade de que

as partes componentes de um

todo sejam agrupadas de forma

racional, obedecendo a técnicas

estudadas e testadas em vez de

(18) — KOONTZ, Harold e 0'D0N-

NELL Cyril, op. cit. pág. 5.

(19) — APPLEY, Lawrence, op. cit.

depender do bom-senso ou da

habilidade de uma pessoa. Não

mais existe o chefe prodigioso do

passado; não existem milagres

para resolverem as aflições de

pessoas ou de nações. Os bons

resultados e a solução dos pro-

blemas dependem exclusivamen-

te do estudo, da pesquisa, de mé-

todos, da aplicação de procedi-

mentos amplamente estudados

por órgãos profissionais especia-

lizados.

Há alguns anos passados os

problemas das emprêsas e das

instituições podiam ser resolvidos

com a colaboração de uni enge-

nheiro competente que, usando a

sua capacidade criada e raciocínio

lógico, aplicados com bom-senso

resolviam os ^principais proble-

mas. Tal fenômeno não mais

ocorre nas nações desenvolvidas

e é a prática característica de

países subdesenvolvidos, onde

existem pessoas que resolvem tô-

das as dificuldades. LYNDALL

URWICK afirma categòricamen-

te: 
"Com 

o desenvolvimento da

administração científica, aspec-

tos correlatos do trabalho do en-

genheiro foram atribuídos a de-

partamentos especializados e

transformados em especificações

das fichas de procedimentos." (20)

Os povos que ainda não pensam
assim continuam com baixo pa-
drão de vida e pedindo auxílio a

alguma nação que prosperou

porque sabe administrar seus re-

cursos.

(20) — URWICK, Lyndall — Elemen-

tos de Administração Ediciones de la Uni-

versidade de Puerto Rico, San Juan, 1954.

pág. 14.
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O procedimento de chefes e

funcionários deixou de depender

do talento de uma pessoa para
ser 

previsto e estudado por ór-

gãos especializados e passaram
a ser analiticamente descritos e

orientados nas rotinas de servi-

ço. Terminou a fase em que a

improvisação de uma pessoa ta-

lentosa, aliada ao seu bom senso,

podia resolver os problemas das

instituições.

A administração, pelo menos

nas nações desenvolvidas, não

mais é exercida por amadores,

porque a facilidade de comunica-

ções determinou, por parte da

opinião pública, o conhecimen-

to, desejo e necessidade de bens

e serviços complexos que só po-
dem ser produzidos por institui-

ções bem organizadas e adminis-

tradas; assim também a inépcia

do homem que dirige ou chefia,

sem ter a imprescindível forma-

ção técnica, não poderá ser ocul-

tada da grande massa de insa-

tisfeitos que pressionam as tra-

dições sociais, como ocorre nas

nações subdesenvolvidas, face à

inflação e pequena pressão na

concorrência comercial e indus-

trial.

PETTER DRUCKER esclarece

o papel da administração, quan-

do diz que ela 
"exprime 

também

as convicções básicas da moder-

na sociedade ocidental: exprime

a convicção da possibilidade de

controlar-se os meios de vida do

homem, por meio da organização

sistemática dos recursos econô-

micos; exprime a convicção de

que a variação econômica pode
ser convertida no mais potente

motor do melhoramento humano

e da justiça social. (21)

O bom senso aumentou a altu-

ra da queda. Os que perceberam

o perigo que se avizinhava estão

estudando administração ou es>

pecializando-se. O Brasil está

iniciando a era da profissionais

zação.

V. A EVOLUÇÃO

A especialização determinou a

profissionalização. Como não era

possível produzir bens ou serviços

nos padrões qualitativos exigidos

pelos consumidores, o artesão

transformou-se em operário es-

pecializado que, para adquirir o

pleno domínio da técnica que

manipula, teve de dedicar todo o

seu tempo de trabalho, tôda a

sua capacidade, à aprendizagem

e ao desenvolvimento do proces-

so e meios de produção, não mais

podendo ocupar-se com outras

atividades.

Todas as atuais profissões sur-

giram com o aparecimento dos

primeiros especialistas que de-

senvolveram o seu próprio 
"kow-

how" e tiveram por parte dos

consumidores o reconhecimento

da qualidade das técnicas que

manipulavam, pois elas eram

vendáveis e passaram a consti-

tuir novos produtos ou serviços

que eram desejados, necessitados

e consumidos.

A primeira especialização que

se transformou em profissão foi

a de armeiro, pois a defesa da in-

(21) — DRUCKER, Pteter P. — Prá-

tica de Administração de Emprêsas —

Editora Fundo de Cultura, Rio de Janeiro,

1962, pá. 16.
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tegridade física e do patrimônio
não podia ficar na dependência

de armas defeituosas, fabricadas

por amadores; havia muito risco

para confiar unicamente no bom-

senso ou talento de um indiví-

duo. Posteriormente a medicina

se transformou em profissão, pois

todos procuravam os mais hábeis

médicos com mêdo da morte; a

mais forte das emoções humanas

é o mêdo, condicionando grande

parte do comportamento; tive-

mos Hipócrates, conceituado e

respeitado pelos seus contempo-

râneos.

A evolução da profissionaliza-

ção foi lenta, pois existiam as

tradições seculares, as idéias es-

tereotipadas e as convenções so-

ciais que impediam a pesquisa e

o estudo e facilitavam o apareci-

mento dos charlatães que abusa-

vam dos incautos e viviam bem,

protegidos sempre pelas institui-

ções que não desejavam o avanço

tecnológico, porque dependiam de

clientela inculta, dócil e fácil-

mente manipulável.

Segundo HUBERT HUGO HILF,

um dos mais antigos documentos

sôbre trabalho organizado dentro

da sistemática administrativa é

da época de Hammurabi, rei da

Babilônia de 1728 a 1686 A. C.,

e trata de 
"uma 

programação do

trabalho e um controle da pro-

dução, uma contabilidade com

registros, uma estimativa das ne-

cessidades de mão-de-obra e tem-

po de trabalho, uma instrução

para o início do trabalho e as

atividades subseqüentes, uma

descrição das tarefas e dados sô-

bre o tempo de trabalho necessá-

rio e, por último, um salário mi-

nimo", (22) apresentando quase

tôdas as características técnicas

de uma organização moderna.

ALBERT LEPAWSKI, anali-

sando a evolução da administra-

ção adverte que documentos

egípcios de aproximadamente

1300 A.C. tratam de práticas

administrativas típicas de um

estado que admitia a existência

de administradores profissionais.

(23) Da mesma maneira na Chi-

na, CONFÚCIO nas suas parábo-

Ias faz recomendações sôbre a

administração pública. Na cons-

trução da grande muralha chine-

sa, 200 A. C. foram feitos e gra-

vados dados sôbre o rendimento

do trabalho.

As grandes obras de engenha-

ria dos egípcios e chineses foram

indubitàvelmente realizadas com

o apoio da máquina administra-

tiva capaz de coordenar o esforço

de milhares de homens. LEO-

NARD COTTREL, autor de 
"The

Mountains of Pharaof" e fa-

moso arquelogista inglês, diz

que para construir a pirâmide de

Queops, com 147 metros de altu-

ra e uma base quadrada de 230

metros de lado, 
"um 

número in-

contável de pedreiros, cavoquei-

ros, labutou durante 30 anos no

Planalto de Gisé; ... o pêso das

pedras que a construiu varia en-

tre duas e meia e 15 toneladas.

E existem aproximadamente...

25 000 000 dêsses blocos na gran-

de pirâmide; entretanto, os ho-

(22) — HILF, Hubert Hugo — La

ciência dei Trabajo — Ediciones Rialp

S.A. Madrid, 1963, pág. 53.

(23) — LEPAWSKY, Albert — Ad-

ministracion — Published by Alfred A.

Knoff Inc.; New York, 1949, págs. 78-81.
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rnens que as cortavam e coloca-
vam em posição não possuíam
recursos mecânicos a não ser a
alavanca, o rolo e o plano incli-
nado", e termina lembrando que"os blocos de pedra calcárea do
revestimento, dos quais restam
alguns fragmentos na base da
pirâmide, foram cortados e ajus-
tados com tanta precisão que di-
ficilmente se poderia passar en-
tre eles um papel de cigarro (os
grifos são nossos).

Na idade média o homem re-
trocedeu tecnicamente e as pró-
prias guerras ficaram reduzidas
a pequenos movimentos de ho-
mens e equipamentos; embora
houvesse um aumento de malí-
cia e da prática de traições e
usurpações, o homem estava prê-
so a idéias estereotipadas, que
lhe limitavam o pensamento
criador e desenvolviam aspectos
especulativos.

Com o aparecimento de LEO-
NARDO DE VINCE (1452 a 1519)
ressurgiu o espírito criador; fa-
zia êle a defesa do método expe-
rimental e ponderava que ne-
nhum trabalho de importância
poderia ser feito sem pesquisa,
estudo e programa. Em 1485,
LEON BAPTISTE ALBERTI es-
creveu a "De Re Aedificatoria",
na qual defende a importância
da técnica para a solução dos
problemas humanos, esclarecen-
do que "ela permite resistir aos
transbordamentos do mar e dos
rios, limpar pântanos e construir
navios".

Em 1569, JERÕNIMO CAR-
DAN fez a apologia das máqui-
nas e da técnica, defendendo o
emprêgo de princípios de física

como forma de libertar o homem
de uma parte do trabalho, trans-
ferindo-o para máquinas, o que
vem a ser o atual princípio da
transferência da habilidade. Já
em 1580, CONRAD DASYPO-
DIUS escreveu "Heron Mecha-
nicus", analisando o papel das
máquinas como instrumento na
economicidade do trabalho. HU-
BET HUGO HILF analisa as
grandes obras do Vaticano e a-
firma que no ano de 1856 o ar-
quiteto DOMENICO FONTANA
recebeu do PAPA SIXTO V a in-
cumbência de instalar o obelisco
da praça de São Pedro, em Ro-
ma. Para assegurar, a cooperação
foi proibido, com pena de mor-
te, falar e somente cuspir, (24)
introduzindo uma disciplina fér-
rea e desumana comparável a
egípcios para realizar uma pe-
quena obra, enquanto que, se-
gundo LEONARD COTTREL,
dentro da pirâmide de Queops
haveria lugar para a Catedral de
São Paulo em Roma, para a de
São Paulo e para a Abadia de
Westminster, de Londres, e para
as catedrais de Florença e Mi-
lão". A evolução não havia con-
seguido recuperar operário a fim
de' estimular os esforços.

No século seguinte, em 1610,
GALILEU estudou as fadigas e
o problema do trabalho humano,
bem como os princípios de fisio-
técnica, lançando as bases da er-
gologia. Em 1637, RENÉ DES-
CARTES, o pai da teoria cientí-
fica do processo mental lógico
que fundamenta a racionaliza-

(24) — HILF, Hubert Hugo —, op cit.
pág. 55.
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ção, escreveu o célebre "Discurso
do Método", objetivando, como
dizia êle, "bem conduzir a razão
na pesquisa da verdade nas ci-
ências" lançando as bases do
pensamento científico e possibi-
litando o desenvolvimento tecno-
lógico que estamos conseguindo.
Era grande, todavia, a falta de
recursos técnicos e, segundo JE-
AN.CHEVALIER, em 1642, PAS-
CAL "só tinha os recursos de seu
gênio para realizar a máquina
(aritmética), cujo mecanismo,
havia projetado com base de
seus conhecimentos de geometria,
física e mecânica. (25) Já no fi-
nal do século, em 1668, VAUBAN
publicou um trabalho enuncian-
do as primeiras regras de admi-
nistração e sugerindo um salário
baseado na produtividade do ope-
rário, a fim de estimular os es-
forços.

O século XVIII marca o início
da primeira revolução industrial,
fazendo renascer a consciência
da importância da administra-
ção como atividade-meio capaz
de possibilitar a realização de
grandes empreendimentos. Sur-
gem as grandes cidades, a popu-lação aumenta e a vida começa
a tornar-se complexa. Em 1729,
o engenheiro militar BELIDOR
estudou a cronometragem dos
tempos dos movimentos, depois
de realizar a imprescindível aná-
lise do trabalho, na execução de
uma tarefa, lançando a idéia bá-
sica do estudo de tempos e mo-
vimentos que constitui a atual
preocupação da organização e

(25) — CHEVALIER, Jean — Organi-
zacion de Empresas — Ediciones Palestra,
Palestra, Barcelona, 1955, pág. 59.

administração. Em 1775, MO-
RELLY escreveu o "Código da Na-
tureza", defendendo a formação
e o treinamento de trabalhado-
res e sendo considerado por
GUERREIRO RAMOS verdadeiro
precursor do TAYLORISMO, pois"recomendava que cada um deve
ter um trabalho de acordo com
a sua habilidade. (26)

No século XIX tivemos o apa-
recimento da notável obra de
ROBERT OWEN, em 1817, inti-
tulada "A NEW VIEW OF SO-
CIETY" na qual estuda os fun-
damentos do condicionamento
social, esclarecendo que o' com-
portamento do homem é essen-
cialmente um produto das idéias
e tradições do meio em que vive,
e chegou à conclusão de que o
mecanismo dos reflexos condicio-
nados poderia ser usado no trei-
namento, através da introdução
na orientação funcional de fato-
res determinantes e chegou a de-
monstrar como os "manage-
ments" poderiam aumentar a
produtividade e os lucros; na prá-
tica também fez modificações
substanciais, tornando o treina-
mento uma atividade funcional
sistemática, reduzindo o tempo
de trabalho, suprimindo os cas-
tigos, e proibiu o trabalho de me-
nor es de 10 anos que naquela
época era comum na Grã-Breta-
nha. Em 1819, SAINT-SIMONna
sua obra "L'organizateur" propõe
um governo racional, constitui,-
do de três câmaras: 1°) a da in-

(26) — GUERREIRO RAMOS — Uma
Introdução ao Histórico da Organização
Racional do Trabalho — Depertamento
da Imprensa Nacional, Rio de Janeiro,
1950, pág. 58.
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venção; 2o) a do exame, e 3o) a

executiva, formada de técnicos,

pois considerava que as funções

do 
govêrno eram muito impor-

tantes 
para permanecerem 

na

mão de políticos, sendo o verda-

deiro 
percursor da Tecnocracia.

Posteriormente, CHARLES FOU-

RIER aconselhou a reorganiza-

ção da sociedade que estava es-

truturada de forma desatualiza-

da para enfrentar a evolução da

tecnologia, preocupando-se com

os problemas sociais da produ-

ção em série.

Finalmente, temos que regis-

trar a obra de LOUIS BLANC

(1813-1882), intitulada 
"Orga-

nization du Travail", na qual es-

tuda a estrutura social do tra-

balho, a livre-emprêsa e a con-

corrência com seus efeitos na so-

ciedade, problema ainda sem so-

lução.

Posteriormente, em 1832,

CHARLES BABBAGE escreveu

"The 
Economy of Manufatures"

analisando o processo industrial,

considera os aspectos de racio-

nalização do trabalho e lança os

fundamentos da administração

científica como atividade capaz

de aumentar a eficiência dos fa-

tôres de produção e a rentabili-

dade dos negócios.

O século XX marca o início

da administração como ciência,

pois, além da obra de FAYOL,

ocorreu em 1911 a publicação do

trabalho de FREDERICK WINS-

LOW TAYLOR intitulada 
"The

Principies of Scientif Manage-

ment"; alguns autores afirmam

que a publicação foi em 1909;

parece, todavia, que foi êste o

ano em que o trabalho foi escri-

to, lançando as bases científicas e

definitivas da racionalização do

trabalho, depois de numerosas

experiências e pesquisas, tendo

criado a estrutura funcional e o

seu mecanismo de acompanha-

mento e controle do trabalho,

objetivando o aumento de pro-

dutividade e sendo muito justa-

mente cognominado de Pai da

Organização. (27)

Mais recentemente tivemos a

obra de LUTHER GULICK inti-

tulada 
"Papers 

of the Science of

Administration", onde analisa a

técnica de controle e lança os

fundamentos da teoria da depar-

tamentalização. Em 1923 apare-

ceu a obra do consultor inglês

OLIVIER SHELDON intitulada
"The 

Philosophy of Management"

no qual lança as bases de uma

teoria administrativa unificada.

Em 1931, JAMES MOONEY e

ALLAN REILEY publicaram
"Onward 

Industry", e HENRY

DUTTON termina o seu trabalho

intitulado 
"Principies 

of Organi-

zation", estudando o processo

mental criador, a padronização, o

planejamento e as estruturas. Em

1933 foi feita a publicação do tra-

balho de LYNDALL URWICK in-

titulado 
"The 

Elements of Admi-

nistration", no qual aperfeiçoa os

fundamentos da administração,

especialmente as idéias de FAY-

OL. No ano de 1938 CHESTER

BERNARD publica 
"The 

Func-

tions of the Executive", onde ana-

lisa os fundamentos da autorida-

de e o mecanismo da chefia. Em

1947, JAMES MOONEY publica

(27) — TAYLOR, Frederick Winslow—

Princípios de Administração Científica—

Editora Atlas S.A. São Paulo, 1953.
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nôvo livro, intitulado 
"The 

Prin-

ciples of Organization", salientan-

do a importância da coordenação

no processo da produção.

Cumpre ainda mencionar a co-

laboração de Woodrow Wilson,

Leonard White, Marchai Dimock,

Herbert Simon, Dexter Kimball,

Russel Robb, Catherin Seckler-

Hudson, Henry Dennison, Mary

Parker Follet, Ordway Tead, Paul

Holden, L.P. Alford, Ralph Bar-

nes, John Bangs, William Cornell,

Hugo Diemer, Harrington Emer-

son, Henry Ford, Henry Lawrence

Gantt, Frahk Bunker Gilbreth,

Henry Le Chatelier, Lillian Gil-

breth, C. E. Kooppel, Richard

Lansburg Allan Mongensen, Har-

low, Person, Webster Robinson,

Erwin Harkell Schell, Morris Vi-

teles, Percival White, John Pfiff-

ner, William Mosher, Glenn Stahl,

John Millett, Albert Lepawsky,

Gordon Carson, Rogert Lambert,

Richard Lewinsohn, Hubert Hugo,

Hilf, Georges Leener e Lawrence

Appley.

Temos ainda que ressaltar o

trabalho de três instituições nor-

te-americanas, a 
"Society 

for the

Advance of Management", consti-

tuída de remanescentes da 
"Tay-

lor Society, a 
"International 

City

Manager's Association", que pre-

para e seleciona administradores

para o serviço público norte-ame-

ricano, e o trabalho da 
"Ameri-

can Management Association",

mais conhecida como AMA, uma

das melhores editoras de traba-

lhos técnicos.

VI. PROFISSIONALIZAÇÃO

Até a década iniciada em 1920,

os administradores eram impro-

visados nos Estados Unidos, co-

mo ainda hoje ocorre no Brasil.

Nessa conjuntura, HERBERT

HOOVER constatou a baixa pro-
dutividade dos fatores de produ-

ção e iniciou grande campanha

contra o desperdício, defendendo

a necessidade de reformular a

mentalidade do povo norte-ame-

ricano, tornando-a mais racional,

a fim de aproveitar melhor os

recursos nacionais, e dando iní-

cio à preparação em larga escala

de administradores profissionais.

Em 1941 surgiu um livro que

fez sensação nos Estados Unidos,

escrito por JAMES BURNHAM e

intitulado 
"Managerial 

Revolu-

tion", no qual o autor defende a

tese de que o govêrno do mundo

está passando das mãos dos ca-

pitalistas para as dos administra-

dores". Tudo indica a que sua tese

está sendo comprovada pela rea-

lidade. O Mercado Comum Euro-

peu com a sua estrutura com-

plexa e com um mecanismo mui-

tilinguístico, onde as comunica-

ções e articulações esbarram com

numerosos problemas de cosr,u-

mes diferentes, leis peculiares,
tradições industriais e comerciais

diferentes, não poderia entregar

o seu destino a amadores e aca-

bou por criar uma nova catego-

ria de técnicos intitulada 
"euro-

cratas" com cêrca de 4.000 fun-

cionários que administram a

Côrte Suprema, o Euraton, a Co-

municidade do Carvão e o do Aço

e tôda a máquina do Mercado

Comum Europeu.

Os 
"eurocratas" 

são seleciona-

dos com severidade, pois devem

conhecer pelo menos três línguas

faladas nos países membros do
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M.C.E., devem ter excepcional

aptidão e capacidade para pode-

rem freqüentar o rigoroso trei-

namento administrativo imposto.

A escolha obedece também à

proporção da contribuição finan-

ceira de cada nação integrante.

Assim a França e a Itália tem

direito a uma cota de 28% das

vagas, a Bélgica e a Holanda a

7,9%, Luxemburgo a 0,2%. No

ano de 1962, todavia, a formação

do quadro dos eurocratas não

obedecia êsse critério e constava

de 579 alemães, 508 belgas,

458 italianos, 450 franceses, 211

holandeses é 80 luxemburgueses.

Existem também especialistas

contratados de outras nacionali-

dades, quando o recrutamento

interno não é satisfeito face às

qualificações exigidas. Os norte-

americanos e inglêses não che-

gam a 2% do total.

Os salários são elevados em

relação à média 
^uropéia; 

os eu-

rocratas são chefiados por WAL-

TER HALLSTEIN, presidente 
da

Comissão Administrativa do...

M.E.C. o qual recebe um salá-

rio anual de 27.828 dólares nor-

te-americanos, com isenção de

imposto de renda. Cada euro-

crata conserva a sua nacionali-

dade; deve, todavia, defender a

integração dentro dos critérios

pré-estabelecídos. 
O seu trabalho

tem sido proveitoso 
e a iniciati-

va pode ser tida como vitoriosa,

pois consegue manipular a com-

plexa máquina obtendo projeção

internacional, merecem a confi-

ança interna e gozam de simpa-

tia onde residem. O 
"eurocrata"

representa a vitória da adminis-

tração profissional, 
face' à exis-

tência de uma consiência coletiva

nos países-membros de que não

podiam correr o risco de ter o seu

destino orientado por políticos.

O eurocrata é o mais importante

europroduto... unicamente pa-

ra consumo interno.

Nos Estados Unidos a profis-

sionalização também está alcan-

çando até a administração públi-

ca, depois de ter vencido no setor

privado, e temos o exemplo da

nomeação de ROBERT MCNA-

MARA, na época com 44 anos

para Secretário de Defesa, o mais

importante cargo da adminis-

tração pública, norte-americana,

sendo o homem que mais influi

nas decisões depois do Presidente

da República.

A história de McNAMARA é

verdadeiramente estimulante pa_
ra aquêles que estudam Admi-

nistração e esperam que o valor

dos técnicos seja algum dia re-

conhecido no Brasil. Nasceu êle

em São Francisco, em 1916 e é

formado em Administração pela
Universidade de Havard, na qual
foi professor; é considerado o ti-

po do 
"executivo 

intelectual",

pois possui grande rapidez de

pensamento, raciocínio lógico e
"ordena 

as idéias com a precisão
de um cronômetro, delas extra-

indo a noção perfeita do essen-

ciai."

ROBERTO McNAMARA foi

contratado pela 
"Ford 

Motors

Company" há 15 anos passados

para trabalhar no seu departa-

mento de planejamento com mo-

desto salário e chegou ao pôsto de

diretor-geral com o salário anual

de 500.000 dólares, graças à ca-

pacidade de colocar a sua ehergia
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a serviço de "achievement", isto
é, transformar as idéias e planos
em providências e realizações,
aumentando a prosperidade da
grande empresa que dirigia.

É atualmente o homem forte
do Pentágono, controlando dire-
tamente 25.000 funcionários e
indiretamente 3 milhões e 500
mil pessoas que constituem o e-
fetivo das Forças Armadas dos
Estados Unidos. Parece que o
govêrno da grande nação acre-
dita no valor da célebre frase,
atribuída a CLEMENCEAU: —"A
guerra é uma coisa muito séria
para que os generais possam re-
solvê-la" ou então que a segu-
rança de uma grande potência é
assunto muito importante para
ficar entregue a quem não tenha
comprovado ser um grande ad-
ministrador.

No Brasil o ensino de Admi-
nistração ainda não chegou a
empolgar a Nação; existem ai-
guns cursos superiores que, to-
davia, não conseguem realizar o
trabalho que seria lícito esperar,
considerando os aspectos quali-
tativos e quantitativos. Não exis-
te ainda a consciência da exis-
tência da necessidade de admi-
nistrador profissional, embora o
problema tenha sido estudado
por BENEDITO SILVA no seu en-
saio intitulado "A Era do Admi-
nistrador Profissional", demons-
trando de forma cabal a necessi-
dade da profissionalização e a
sua importância para o desenvol-
vimento do nosso País.

A grande maioria de nossos
homens de negócios, empresários
e capitalistas continuam espe-
rando o milagre dos administra-

dores escolhidos porque são pa-
rentes, são amigos, ou então por-
que são homens de bon senso.
Quando a sorte e a inflação auxi-
liam, tudo vai bem; quando, to-
davia, incide a concorrência den-
tro do mecanismo da oferta e da
procura na livre empresa que de-
fendem, passam a pedir morató-
ria ou favores do govêrno. Os nos-
sos capitalistas e empresários não
entenderam ainda o papel da li-
vre empresa na sociedade demo-
crática.

Os mais lúcidos andam à pro-
cura de administradores que te-
nham bom-senso, como se o equi-
líbrio emocional, social e econô-
mico pudesse resolver os graves
e crescentes problemas que exis-
tem em tôdas as empresas mé-
dias e grandes. O bom-senso
ajuda, mas não resolve. Esta-
mos a todo momento observando
erros, fracassos e desajustamen-
tos provocados por chefes que
pessoalmente são bons, mas quenão conhecem organização e ad-
ministração. Felizmente começa
a surgir um movimento renova-
dor, partindo de industriais es-
clarecidos. O Sr. ISRAEL KLABIN
declarou em recente palestra que"a crise brasileira é uma mani-
festação de desadministração vin-
culada à transformação dos pro-
blemas econômicos e sociais do
País em problemas políticos, e
conclui afirmando: "Temos que
lutar contra a inflação, a inefici-
ência administrativa, o desestí-
mulo à atividade criadora.

Outra solução empírica, mui-
ta usada no Brasil, é recrutar pa-
ra os cargos de chefia quem tem
um diploma de curso superior,
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ou tenha feito alguma viagem ao

exterior, como se os nossos cur-

sos superiores ensinassem a or-

ganizar e administrar, ou como

se um roteiro mais prolongado

no exterior transmitisse por os-

mose conhecimentos técnicos.

Sob o título de 
"O 

subdesen-

volvimento é dos Homens", o

economista EUGÊNIO GUDIN

afirma que o desenvolvimento

econômico de um país é função,

mais do que tudo, da capacidade

de sua gente" e 
"um 

país é aqui-

lo que a sua gente o faz". A res-

ponsabilidade dos economistas é

muito grande na luta contra o

subdesenvolvimento e da sua pre-

paração em organização e admi-

nistração depende uma grande

parcela do progresso do país, sen-

do necessário aumentar a carga

horária e número de disciplinas de

micro-economia nos currículos,

para que êles possam enfrentar

a realidade e não permaneçam

na situação de quem tem gran-

des idéias ou planos e não con-

segue efetivá-los por falta de

uma atividade-meio que é a má-

quina administrativa eficiente.

HAROLD KOONTZ e CYRIL

CDONNEL advertem dizendo:

"Uma 
outra razão para atraso

tem sido a preocupação dos eco-

nomistas com a le.eonomia poli-

tica e os aspectos não administra-

tivos das empresas". (28) (Os

grifos são nossos).

Existem aquêles que aprendem

organização e administração na

vida prática, 
na luta pela sobre-

vivência; trabalhando durante

(28)  KOONTZ, Harold e 0'D0N-

NELL Cyrill — op. cit. pág. 16.

muitos anos, depois de 30 anos

de tentativas são razoáveis or-

ganizadores e administradores,

mas para aprender prejudicaram

grandemente as instituições, que

tiveram a infelicidade de tê-los

como chefe, assim como destruí-

ram a paz e as esperanças de

muitos subordinados, violentan-

do-os com determinações erra-

das. Será honesto e razoável

usar a posição de chefia para en-

cobrir a inépcia e alimentar a

vaidade, para aprender lenta-

mente o que poderia ser assimi-

lado com relativa rapidez, num

curso de formação? Será merece-

dor do conceito de inteligente e

digno quem, depois de numero-

sas experiências, prejudicando

aquêles que depositaram confi-

ança na sua capacidade, compro-

mete o futuro da instituição e de

pessoas para ter o prazer de di-

zer que aprendeu sozinho, sem

ter mais tempo útil para aplicar

o que assimilou? Será que não

tiveram capacidade de avaliar as

suas limitações e a necessária

autocrítica de freqüentar um

curso, assimilando experiências

testadas e sistematizadas ou en-

tão para contratar um especia-

lista que pudesse orientá-los?

A resposta para as nossas per-

guntas é dada por HAROLD KO-

ONTZ e CYRIL CDONNEL,

quando ponderam: 
"Um 

advoga-

do é empregado para dirigir con-

tratos de venda; um físico para
fazer pesquisas nas ciências na-

turais; um contabilista para
manter os livros e registros; um

engenheiro para desenhar uma

válvula eletrônica. Estas ativida-

des exigem capacidade, mas não
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são de nenhuma forma de natu-
reza administrativa. Ao contra-
rio, o administrador emprega
estes homens porque podem con-
tribuir para atingir o objetivo da
empresa, (29) evidenciando que o
valor de todas as especializações
é o resultado da capacidade admi-
nistrativa do chefe, sem a qual o
chefe não pode bem utilizar os
elementos disponíveis.

Aqueles que escolhem técnicos
pelo bom-senso não acreditam
na administração como ciência;
colocam o advogado como dire-
tor, o engenheiro como chefe in-
dustrial, o contador como chefe
de controle, etc. mas quando ne-
cessitam de uma intervenção ei-
rúrgica não procuram o amigo
que tenha bom senso, diploma
de curso superior ou viagem ao
exterior, e, sim, um bom médico
operador e que muitas vezes nem
conheciam antes. Quando está
em jogo a própria vida, eles acre-
ditam na técnica; quando, toda-
via, o erro pode ser suportado
pelos sócios, acionistas, subordi-
nados ou consumidores eles pre-
ferem o bom senso e a amizade...
Eis o problema que é um verda-
deiro desafio à inteligência do
brasileiro que ama as suas tra-
dições culturais.

A organização e a administra-
ção são ciências; já possuem téc-
nicas, métodos e processos siste-
matizados e testados com vali-
dade universal, que podem ser
transmitidos e que resolvem a
grande maioria dos problemas,
evitando o longo e dispendioso

trabalho de redescobrir aquilo
que é matéria pacífica e alicerce
cultural, sacrificando a institui-
ção, os que dependem de suas de.
cisões e a si próprio. A assimila-
ção do "know-how", é importán-
te e necessária, constituindo con-
dição básica para que um ho-
mem honesto tenha coragem de
assumir um cargo administrati-
vo importante ou tentar alguma
organização.

LAWRENCE APPLEY, estudan-
do os problemas de administra-
ção, esclarece que ".. .um geren-
te profissional deve ter imagina-
ção, um imperioso desejo de
maiores realizações, uma vonta-
de de trabalhar e resolver os pro-
blemas humanos e uma atitude
crítica construtiva da situação
em que estamos: requer também
a habilidade de fixar objetivos
mediante uma análise inteligen-
te de organizar segundo as ne-
cessidades, de aproveitar os ins-
trumentos ou meios que estejam
à disposição, e estudar, inspirar
e dirigir", (30) o que dificilmen-
te poder ser realizado por quem
não teve formação profissional,
ou treinamento.

A melhor forma de assimila-
ção é a freqüência em algum
curso de formação, ministrado
por instituição idônea e professo-
res qualificados, acompanhada
de estágio em alguma empresa
bem organizada e administrada.
Quando, todavia, tal procedimen-
to não é possível, pois o interes-
sado já ocupa posição importán-
te e não pode afastar-se durante

29) — KOONTZ, Harold e 0'DONNELL (30) — APPLEY, Lawrence A. op. cit.,
Cyril — op. cit. pág. 46. págs. 27 e 28.
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muito tempo, há o treinamento,
que é ensinar fazendo, no senti-
do de condicionar atitudes pro-
dutivas da melhor sistemática
técnica.

O problema do treinamento é
que êle ministra conhecimento
com pequena profundidade e
amplitude e grande intensidade;
só ensina a resolver determina-
dos problemas de certa proble-
mática conjuntural; êle é essen-
cialmente bitolado, pois não visa
a proporcionar cultura ou forma-
ção técnica, mas, sim, o aumento
de produtividade e ajustamento
funcional. Na prática os treina-
dos se empolgam e pensam que
são professores de organização e
administração e começam a re-
petir os lugares comuns que a-
prenderam, as chaves e os esque-
mas, como se houvessem desço-
berto uma gazua para todos os
problemas técnicos. É um reme-
dio que precisa ser dosado e apli-
cado realmente no trabalho, pa-
ra resolver os seus problemas e
não se transformar no ópio da
produtividade.

Nos pequenos negócios, a ad-
ministração pode ser feita com a
prática adquirida na observação
de outras empresas; os proble-
mas podem ser resolvidos com a
inteligência comum ou argúcia,
pois as comunicações diretas com
os subordinados e o controle vi-
suai ou memorizado bastam pa-
ra resolver as dificuldades. Um
pequeno comerciante consegue
ganhar dinheiro sendo o primei-
ro a chegar e o último a sair,
desgastando-se muito sem poder
tirar férias ou aproveitar no la-
zer o dinheiro que ganha. Está

sitiado, quer viver, mas não po-
de, porque o seu afastamento do
negócio significa a derrocada do
mesmo. No dia em que êle se
empolga com o êxito inicial e
compra outro negócio, começa o
seu martírio e o seu fim, sendo
enganado por todos, pois todo o
seu controle é direto, êle não dis-
põe de nenhum mecanismo e não
pode estar em dois lugares ao
mesmo tempo. Aumentou única-
mente o volume dos prejuízos.

Na média e na grande empresa,
no Brasil, os amadores em ad-
ministração também ainda têm
ganho dinheiro; a maioria das
grandes empresas está ligada a
grupos estrangeiros, existe tam-
bém a falta de concorrência,
maior demanda do que oferta de
produtos ou serviços face à in-
fiação e o aumento crescente da
população.

As empresas médias e grandes
contam de forma geral com o
protecionismo, isenção de impôs-
tos para importar máquinas e
equipamentos, financiamento a
juros baixos e muitas vezes com
o aval do Tesouro Nacional.
Grande parte da inflação no
Brasil decorre de auxílios e sub-
venções a instituições e empresas
com péssimas condições de or-
ganizar a administração. A po-
pulação inteira é sacrificada para
cobrir a inépcia de alguns admi-
nistradores que possuem políti-cos e amigos no governo. Eis por-
que na disputa do poder vale tu-
do; os homens da livre empresa
sabem que não podem perder as
vantagens e auxílios do governo.
Este é talvez a maior caracte-
rística do subdesenvolvimento,
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quando os empresários não têm

confiança e fazem da livre-em-

prêsa uma forma de arrecadar

dinheiro público.

Os erros mais comuns dos ad-

ministradores improvisados são

verdadeiramente cômicos, por-

que contrariam as normas ele-

mentares de administração e re-

presentam, na maioria das vêzes,

sob o aspecto psicológico, uma

busca de reafirmação; não con-

fiam em si próprios e então dese-

jam ficar em evidência, dando de-

terminações imperativas, não de-

legando autoridade e centralizan-

do tudo, até coisas sem a menor

importância, emperrando a má-

quina administrativa. Suas deci-

sões são emocionais, contrariando

todos os postulados da raciona-

lização; são do 8 ou 80. Recla-

mam do excesso de trabalho, ale-

gando que são insubstituíveis,

não podem descansar ou tirar fé-

rias e ficam atolados num mar de

papéis. Mesmo nas emprêsas pe-

quenas ficam cercados de alguns

protegidos, e, como não sabem

elaborar normas, rotinas e pro-
cedimentos, dificilmente, atin-

gem administrativamente a in-

fra-estrutura; suas determina-

ções se perdem na via hierárqui-

ca ilógica e inoperante...

Quando os negócios caminham

mal face à sua inépcia adminis-

trativa o chefe todo poderoso, em

vez de procurar alguém mais ca-

pacitado que o oriente ou contra-

tar um profissional em organiza-

ção ou administração apela para
a violência, coagindo os subordi-

nados, ou tenta, à última hora,

através do suborno, comprar a

colaboração de um subordinado

que não o admira. O panorama é

tragi-,cômico. Para justificar o

seu fracasso perante os família-

res, dizem-se vítimas de muitas

coisas, levam para casa o tra-

balho que deveria ter sido feito

por alguém e proclamam que

são insubstituíveis ... e até na

derrota final representam o pa-

pel de heróis sofredores...

Criticamos o chefe vaidoso e

centralizador por não contratar

um profissional em organização

e administração, temos, todavia,

que esclarecer não ser fácil loca-

lizar o profissional competente,

êles existem, mas são prejudica-

dos pelo grande número de

charlatães que conseguem pro-

moção e se intitulam técnicos de

organização e administração, ge-

ralmente egressos de outras pro-

fissões onde fracassaram; co-

mumente fazem algum cursi-

nho em alguma instituição preo-

cupada em faturar alto e ofere-

cer em compensação diplomas e

certificados com títulos pompo-

sos. Como exemplo, citamos os

cursos de direção, gerência bá-

sica ou gerência de pessoal, cur-

so de chefia, liderança, etc. como

se fôsse possível transferir o
"know-how" 

para quem não

tem nenhuma formação teórica

em 30, 20 ou 10 horas de palestras
inconseqüentes, muitas vêzes

feitas por pessoas que também

ocupam cargos executivos impor-

tantes, porque possuem alguns

dêsses certificados ou falam al-

guma língua estrangeira, geral-
mente o inglês, mas o francês e o

alemão também servem para im-

pressionar.
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Existe, felizmente, uma pers-
pectiva animadora, pois a profis-
sionalização começa a ser consi-
derada seriamente; já existem di-
versos cursos superiores de Ad-
ministração junto à Faculdade
de Economia em Belo Horizonte
e Porto Alegre, independentes e
subordinados à Universidade em
Fortaleza e Salvador. A Fundação
Getúlio Vargas mantém no Rio
de Janeiro uma Escola de Admi-
nistração Pública e em São Paulo
uma de Administração de Em-
presas. O DASP mantém no Rio
de Janeiro diversos cursos de ad-
mininstração, inclusive um re-
guiar, em três anos, no nível mé-
dio. Em São Paulo o IDORT man-
tém diversos cursos de especiali-
zação e o mesmo ocorre no Rio de
Janeiro com a ESPEG e o GEPI.
Em novembro de 1960 foi funda-
da a ABTA — Associação Brasi-
leira de Técnicos de Administra-
ção, com o objetivo de congre-
gar elementos capacitados e lutar
pela profissionalização da admi-
nistração.

Face à carência de administra-
dores profissionais no Brasil, os
economistas e os engenheiros em
grande parte podem suprir as de-
ficiências, enquanto não houver
número suficiente de faculdades
de administração, pela circuns-
tância de sua formação técnica
ter mais afinidade com a forma-
ção do administrador; não podem,
todavia, prescindir de cursos de
aperfeiçoamento e especialização,
ministrados por instituições idô-
neas como as que mencionamos
anteriormente. Na verdade, esta
solução é provisória, pois, como
adverte LYNDALL URWICK, "o

desenvolvimento de uma técnica
de administração semelhante a
um campo de saber profissional
com toda probabilidade apetará
de modo fundamental todas as
nossas instituições". (31) (Os gri-
fos são nossos).

O problema da profissionaliza-
ção não pode ser adiado, pois o
crescimento das empresas au-
menta numa progressão geomé-
trica a complexidade de sua má-
quina administrativa. A econo-
mia brasileira é ainda dominada
pela pequena empresa, operando,
todavia, de forma anti-econômi-
ca e sem poder competir com as
grandes corporações estrangeiras
que instalam sucursais em nosso
pais, e tendo as suas possibilida-
des de sobrevivência cada vez
mais reduzidas pela tendência de
concentração de poder econômi-
co, (32) formando grupos pode-
rosos que esmagam os pequenos.

Terminamos por relembrar que
existem muitas pessoas com óti-
mas idéias que nada conseguem
fazer porque não são capazes de
transformá-las em realizações.
Alguns ficam frustrados e outros
culpam os colegas, os chefes, e a
sociedade pelo que não fizeram
por falta de capacidade adminis-
trativa. Em alguns casos aparece
o administrador improvisado que,
dispondo de aptidão e prática,
consegue suprir, depois de longos
esforços a falta de cultura técni-
ca e ardilosamente constrói um

(31) — URWICK, Lynda-l, op. cit.
(32) — NOGUEIRA DE FARIA, A. —

Estrutura das Organizações Econômicas
Editora Record, Rio de Janeiro, 1960,
págs. 180/195.
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império econômico ou político, à
custa do sacrifício de pessoas e
das instituições que o apoiaram.
Não é lícito aprender à custa do
sacrifício dos subordinados, do
público e dos colegas, desperdi-
çando tempo, quando existem as
ciências da organização e admi-
nistração, oferecendo conheci-
mentos testados e sistematizados.

A vida é demasiadamente curta
para que se possa desperdiçar as
experiências alheias. A verdadei-
ra sabedoria consiste em começar
por onde os outros terminaram...
Eis a eterna advertência — os que
não se lembram do passado estão
condenados a repeti-lo.
(In Revista do Serviço Público —
voi. 96 — N.° 2 — abril/junho de
1964).

VII. BIBLIOGRAFIA SUPLE-
MENTAR

Allen, Louis A. — Management
And Organization ,— McGraw-
Hill Book Company, Inc., New
York, 1958.
Anual Conference Proceedings of
Society for Advancement of Ma-
nagement — Management' for
to-morrow — 8th Anual Confe-
rence — The Chillon Company,
Philadelphia, 1956.
Argyris, Chris — Personality and
Organization — Harper & Bro-
thers Publishers, New York.
Bernard, Chester I. — The Fune-
tions of the Executive — Harvard
Univerôity Press, Cambridge,
Massachussetts, 1951.
Cooper, Alfred M. — How to Su-
pervise People — McGraw-Hill
Book Company, Inc. New York.
Cordiner, R.G. — New Frontiers

for Professional Managers —
McGraw — Hill Book Company,
lnc: New York.
Dimock, Marshall Edward —¦ A
Philosophy of Administration —
Harper & Brothers Publishers,
New York, 1958.
Green, James — Developing the
Personel Manager — Personnell
Journal, April, 1962.
Harbison, Frederick and Myers,
Charles — Management in In-
dustrial World. An International
Analisys — McGraw-Hill Book
Company. Inc. New York.
Hartmann. Heinz — Authority
and Organization in German Ma-
nagement — Princeton Univer-
sity Press Princeton, 1959.
Kerr, Clark; Dunlop, John I;
Harbison, Frederick e Myers,
Charles A. — Industrialismo e
Sociedade Industrial — Editora
Fundo de Cultura, Rio de Janei-
ro, 1963.

Light, M.R. — The Business
Executive — Sir Isaac Pitman &
Sons Ltda., London, 1961.
Mosher, Frederick C. y Cimmino
Salvatore — Ciência de la Admi-
nistracion — Ediciones Rialp„
S.A. Madrid, 1961.
Newman. William Herman —
Administrative Action — Prenti-
ce-Hall, Inc. Englewood Chifs,
New Jersey, 1951.
Simon, Herbert Á. — Adminis-
trative Behavior — The Macmil-
lan Company. New York, 1953.
Treldar Richard W. — The Trou-
ble with young Engineers is... —
Personell Journal, April, 1962.
White, William H. — The Orga-
nization Man — Doubleday An-
cher Books, New York, 1956.



ALMIRANTE DE ESQUADRA

Sylvio Monteiro Moutinho

CHEFE DO ESTADO MAIOR DA ARMADA

Em cerimônia presidida pelo

Ministro da Marinha, Almirante

Zilmar Campos de Araripe Ma-

cedo, o Almirante (RRm.) Ar-

noldo Toscano transmitiu no dia

O almirante Sylvio Monteiro

Moutinho, em sua primeira or-

dem do dia como chefe do Esta-

do-Maior-da-Armada, afirmou

que assumia o cargo 
"um 

tanto

23 de agosto p.p. às 14h30m o

cargo de Chefe do Estado-Maior

da Armada ao Almirante-de Es-

quadra Sylvio Monteiro Mou-

tinho.

preocupado porque estamos 
"pe-

gando um temporal" mas, como

marinheiros saberemos enfren-

tá-Io".

Em sua ordem do dia, o almi-

t-
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rante Amoldo Toscano, agrade-

ceu a colaboração de seus auxi-

liares imediatos pela colaboração

sempre assegurada. Logo após

fêz um balanço de suas ativida-

des durante cêrca de 18 meses

que esteve à frente daquele im-

portante setor da administração

naval.

O almirante Sylvio Monteiro

Moutinho em sua ordem do dia

afirmou que permanecem em vi-

gor todas as ordens e instruções

firmadas por seu antecessor nes-

te Estado-Maior. Em seguida,

afirmou: 
"não 

poderia eu deixar,

nesta primeira ordem do dia, de

manifestar a plena consciência

da enorme responsabilidade do

cargo que me foi confiado pelo

govêrno da República, nesta séria

conjuntura nacional".

E continuou:

"Usando 
a franqueza e a sin-

ceridade com que sempre me de-

fini na minha longa carreira,

devo acentuar que o recebo um

tanto preocupado, .porém, con-

fiante no futuro. Alguns proble-

mas difíceis vêm sendo estuda-

dos cuidadosamente pela alta

Administração Naval com o pro-

pósito de solucioná-los adequa-

damente. Não tratarei de todos

nesta mensagem, para não tor-

ná-la extensa, mas sim daque-

le que, no momento, se me afi-

gura mais crucial".

Antes do encerramento da so-

lenidade, à qual compareceram

na sede, Generais e Brigadeiros,

todos os Almirantes em serviço

e grande número de oficiais, au-

toridades civis e convidados, o

Ministro da Marinha usou da

palavra e após discorrer sôbre as

mais diversas comissões desem-

penhadas pelo Almirante Arnol-

do Toscano, a êle assim se re-

feriu:

"Sua 
modéstia, lhaneza no tra-

to, espírito de concórdia e desam-

bição pessoal, 
— Almirante Tos-

cano — nunca comprometeram

o exercício das funções ineren-

tes aos importantes cargos que

V. Ex.a ocupou. Ao contrário, ês-

ses atributos sempre foram ele-

mentos que contribuíram para

aplainar as dificuldades que sur-

gem a cada passo em nossa tor-

turada administração.

Tive a honra e o prazer de tê-

lo como meu Chefe direto quan-

do, no ano passado, comandei a

Esquadra; agora, no cargo civil

que ocupo, houve a troca do

Chefe pelo colaborador imediato,

inteligente, capaz e sensato, mas

em ambos os casos continuou

presente o amigo leal de sem-

pre".

Dirigindo-se ao Almirante Syl-

vio Monteiro Moutinho, o Minis-

tro da Marinha, após ressaltar

a 
"brilhante 

atuação profissio-

nal" do nôvo Chefe do Estado-

-Maior-da-Armada, "amplamente

reconhecida pela classe" encer-

rou seu discurso com as seguin-

tes palavras:
"Sua 

atuação no nôvo cargo se-

rá, como até aqui, marcada pela

capacidade profissional, qualida-

des de liderança, inteligência e

pelo entusiasmo, que somente um

acrisolado amor à Marinha sus-

cita e mantém."
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Desejo-lhe felicidades no novo
cargo".

DADOS BIOGRÁFICOS

Nasceu em 29/5/1907 na ci-
dade do Rio de Janeiro. Filho de
Manoel Fontes Moutinho (por-
tuguês) e de D. Virtuosa Mon-
teiro Moutinho. Fêz o curso com-
pleto do Colégio Militar do Rio
de Janeiro (1919/24), onde obte-
ve o título de Agrimensor.

Ingressou na Escola Naval em
11/4/25 e foi promovido a Guar-
da-Marinha em 20/12/28, após
ter feito todo o curso como 1.°
aluno da turma, razão pela qual
lhe foi conferido o Prêmio Con-
de de Anadia (Medalha de Ou-
to). Promovido a Contra-Almi-
rante em 4/2/59, a Vice-Almi-
rante em 26/11/63 e a Almiran-
te-de-Esquadra em 31/12/65,
tendo todas as promoções por
merecimento.

Como Oficial Subalterno e Su-
perior fêz os cursos: de Subma-
rinos e Armas Submarinas, da
Escola de Guerra Naval e da Es-
cola Superior de Guerra (Curso
Superior), nos quais foi o 1.°
aluno de suas turmas, a exce-
ção do da ESG onde havia cias-
sificação de méritos. Foi instru-
tor da Escola Naval, da Escola
de Especialização e Aperfeiçoa-
mento de Oficiais, da Escola de
Guerra Naval e da Escola Supe-
rior de Guerra (Curso Superior).
Fêz parte da Comissão de Rece-
bimento de Submarinos na Itá-
lia (1937). Foi Comandante do
Submarino Tamoio e do Mo-

nitor Parnaíba (este em ope-
rações de escolta de comboios no
Atlântico na última guerra). Foi
Comandante do Corpo de Alu-
nos da Escola Naval. Foi Adjun-
to do Adido Naval na Argentina,
Uruguai e Paraguai (1947/49).
Foi Imediato do Navio-Escola
Almirante Saldanha durante sua
viagem de circunavegação ...
(1952/53). Foi Sub-Chefe e Che-
fe (interino) da Casa Militar do
Presidente Café Filho (1954/55).
Foi Capitão dos Portos de Per-
nambuco (1956/57). Foi Coman-
dante da Flotilha de Submarinos
(1958/59), onde foi promovido a
Contra-Almirante.

Como, Oficial-General foi Co-
mandante da Força de Transpor-
te da Marinha (1959/60), Co-
mandante da Flotilha de Con-
tratorpedeiros (1960/61), Co-
mandante do Grupo-Tarefa Bra-
silelro na Operação UNITAS I
(19 6 0), Comandante-em-Chefe
da Esquadra (interino) durante
três meses (1960), Diretor do Ar-
senal de Marinha do Rio de Ja-
neiro (1961/62); como Vice-Al-
mirante foi Diretor-Geral de
Portos e Costas (1964), Coman-
dante do Primeiro Distrito Na-
vai (1964/65), Comandante-em-
-Chefe da Esquadra (1965/66)
onde foi promovido a Almiran-
te-de-Esquadra; Secretário-Ge-
ral da Marinha no período de
7/3/66 a 8/9/66. A partir de
23/8/66 é o Chefe do Estado-
-Maior da Armada.

Possui as seguintes condecora-
ções nacionais: Medalha de
Serviços de Guerra (duas estrê-
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Ias), Grande Oficial da Ordem

Nacional do Mérito, Grande Ofi-

ciai da Ordem do Mérito Naval,

Medalha de Ouro de Serviços

Militares com Passador de Pia-

tina por contar mais de 40 anos

de serviço, Medalha do Mérito

Tamandaré, Medalha do Pacifi-

cador (Exército) e Medalha de

Ouro Prêmio Conde Anadia (Es-

cola Naval).

Possui as seguintes condeco-

rações estrangeiras: Grande Ofi-

ciai da Ordem do Mérito Naval

(Perú), Ordem do Mérito Mili-

tar de l.a Classe (Portugal), Co-

mendador da Ordem do Liberta-

dor San Martin (Argentina),

Comendador da Ordem do Mé-

rito da República (Itália), Co-

mendador da Ordem do Condor

dos Andes (Bolívia), Ordem do

Mérito Naval Especial (México),

Oficial da Ordem do Mérito Na-

cional (Paraguai), Oficial da

Ordem Militar de Aviz (Portu-

gal), Medalha Militar de 3.a Cias-

se (Chile), Ordem do Mérito Na-

vai de 2." Classe (Espanha), Or-

dem de Mayo do Mérito Naval no

Grau de Grande-Oficial (Argen-

tina), Grande Oficiál da Ordem

Infante D. Henrique (Portugal),

Gran Estrella al Mérito Militar

(Chile).

Casado, desde 5/6/31, com D.

Maria Yolanda Ancora Moutinho

e não teve filhos. Seu irmão, o

Capitão-de-Corveta Gastão Mon-

teiro Moutinho, morreu no cum-

primento do dever e das tradi-

ções navais como Comandante

da Corveta Camaquã durante as

operações de guerra no Nordeste

em 1944.

\
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Ministro da Marinha na hora amarga

Augusto de Lima Júnior
(Do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil)

N.R. — Ouro Preto, a cidade jóia de Minas Gerais, celebrou o
centenário da posse de seu ilustre filho Afonso Celso de Assis Figuei-
redo, Visconde de Ouro Preto, no cargo espinhozíssimo de Ministro
da Marinha na fase mais difícil da nossa vida política, ou fosse no
período da Guerra do Paraguai. Celebração perfeitamente justificável
Velo muito que o Visconde de Ouro Preto fêz pela Pátria em hora tão
amarga como a chamou Augusto de Lima Júnior, o poeta e historia-
dor que nos oferece de sua lavra o trabalho que aqui divulgamos.

Merece Afonso Celso o nosso respeito porque foi êle, no passado,
um dos homens de maior espírito público deste país, a que aliava
qualidades de cultura e de liderança como poucos as igualavam na
Império e até na República.

A veneranda figura de Afonso Celso de Assis Figueiredo se pro-
jeta de tal modo que Lima Júnior não resistia ao prazer e à honra
de, num rápido bosquejo, mostrar o seu biografado aos olhos da Pos-
teridade tão eloqüentemente, tão nobremente, tão dignamente.
Ouro Preto merece esse apreço dos brasileiros, embora fosse fervoroso
tnonarquista e caísse com o seu Imperador. Mas homem de bem, vir-
tuoso, de princípios rígidos e absolutamente leal, soube cair com a
"monarquia, cair de pé, defendendo, sobretudo, o princípio de autori-
dada na pessoa do Imperador D. Pedro II, única que êle reconhecia.

A homenagem a Afonso Celso se justifica não só pelo homem que
foi — caráter impoluto e realizador, enérgico e competente — como
Vor haver dado à nossa Marinha os meios materiais pata defen-
der a Pátria naquela emergência difícil que foi a da Guerra do Pa-
raguai e que dela dependia para a vitória final.

Por tudo isso, nos associamos às referidas homenagens ao gran-
de vulto que foi Afonso Celso de Assis Figueiredo, Viscond& de Ouro
Preto.

L..S.

(*) Edição do Governo do Estado de Minas GeraLs-3elo Horizonte-1966.
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Não há, entre as cidades bra-

cileiras, nenhuma que possa dis-

putar a Ouro Prêto a primazia

de encantos e de glórias que ela

encerra, naquele apertado recin-

to de vales profundos e serranias

ásperas. Realização do esforço

paulista, as Minas Gerais deram

ao Brasil os primeiros impulsos

de consciência política e os re-

cursos materiais para a sua

constituição unitária, que os sé-

culos consolidaram numa cons-

ciência comum. Desde as remo-

tas alvoradas em que os cedros e

as baraúnas tombaram; para

Rica, cobrindo-lhe os encontros

de cordilheiras e o fundo dos

abismos, com o casario nobre e

as igrejas monumentais, elevan-

do aos céus seus campanários,

onde os sinos eram as vozes das

coletividade nos grandes dias ou

nas noites trágicas. Os ares de

Vila Rica enrijavam o caráter,

inspiravam o amor à liberdade

e convertiam as almas mais tí-

midas e subservientes em altivas,

ciosas de sua honra e dignidade.

Contra os excessos naturais no

espírito de um procônsul-régio.

Dom Pedro de Almeida, Conde

construírem os primeiros lares e

capelas de Minas Gerais, a opu-

lência do vale maravilhoso atra-

iu a multidão agitada e vibran-

te de aventureiros, que encheu

os campos e os serros de Vila

de Assumar, ergueu Vila Rica

em 1720 e marchou sôbre o Ar-

raiai do Ribeirão do Carmo, ar-

rançando do delegado del-rei a

capitulação que satisfez às rei-

vindícações populares.
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O sacrifício de Felipe dos Santos

Foi a palavra iluminada do

plebeu português Felipe dos San-

tos, 
que a todos inflamou, que

conduziu essa arrancada épica

Por sobre os penedos que sepa-

ram as duas Vilas. O revide vio-

lento do valoroso fidalgo, contra

aquela terra que 
"exalava 

o háli-
to de fogo da rebeldia", foi o in-
cêndio do morro do Ouro Prêto e

a execução bárbara do tribuno

do 
povo, Felipe dos Santos, que

regou com seu sangue o solo de

Vila Rica. Empolgada pelo lu-

x°> desvairada 
pelas fascinações

do ouro, derramando-se em com-

petições artísticas, Vila Rica

não 
perdeu o estigma com que

fôra marcada 
por Deus, entre

suas irmãs brasileiras. Enfren-
tou os Capitães-Generais, reagiu
fiscais, 

e venceu, muitas vêzes,
contra os excessos das ambições

as decisões dos Conselhos de Sua

Majestade.

Em 1789, conjugou num mes-

mo episódio o romance de amor

de Marília e Dirceu com os ideais
cívicos de Tiradentes e de seus

gloriosos comparsas na Inconfi-

dência. Foi em sua praça prin-
cipal 

que a cabeça que gerara a

idéia sublime foi dada em pasto
aos corvos, que em sua tarefa

deixaram-nos o símile da mate-

rialidade destruindo o idealis-

mo. Foi numa das masmorras

do despotismo vigente que exa-

lou o último suspiro o constitu-

cionalista da república sonha-

da, cujo lema ficaria gravado no

coração mineiro como um impe-

rativo de cultura, uma excitação

à própria dignidade: 
"Libertas

quae sera tamem."

A luta pela liberdade

Foi nos lares de Vila Rica e

em seus quartéis que se tramou

converter o Brasil numa nação

livre, habitada por homens livres.

Capital de Minas colonial, ela

seria também da nova Província

do Império proclamado em 1822.

Em seu majestoso recinto, à som-

bra dos templos magníficos,

cultuando a liberdade e colabo-

rando pela palavra dos seus es-

tadistas e seus soldados na gran-

deza do Brasil, pondo em tôdas

as suas manifestações um senti-

do profundamente 
nacional, Ou-

ro Prêto continuou a ser a terra

sagrada do civismo, a Jerusalém

da religião, da liberdade e do

patriotismo.

Em 1842, e posteriormente 
em

tôdas as horas em que as cons-

ciências se alarmavam pelo inte-

rêsse público, a cidade heróica

que desacatava Capitães, Gene-

rais e Imperadores, e cujas ur-

nas só elegiam homens impolu-

tos e de talento, iluminou a ter-

ra mineira com os fulgores de

uma conduta modelar.

Na constelação das cidades do

ouro, Mariana, Sabará, São João

del-Rei e outras irmãs, ela tinha

a categoria de Alfa. Além de ri-

ca como as outras, ela seria mais

nobre pelos títulos da Arte e do

civismo. A luz do espírito portu-

guês atravessou o Oceano, varou

as florestas, galgou as cordilhei-

ras e foi resplandecer nos pene-

dos ouropretanos, nessa fulgura-
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ção decorativa, nas fascinantes
orações arquitetônicas, no colo-
lorido bizarro das pinturas e no
florescimento da poesia. Ouro
Preto modelou o espírito de Mi-
nas. Educou o homem, prepa-
rou-o para a civilização e ensi-
nou-lhe a dignidade. A aspere-
za de suas montanhas, a profun-
didade de seus abismos, a beleza
dos seus panoramas enrijava os
indivíduos e obrigava-os a ter a
cabeça levantada para poderem
avistar o céu.

Fortes e românticos, os ho-
mens de Vila Rica, eram prepa-
rados para olhar com firmeza os
obstáculos e defrontar, com ener-
gia moral, os cataclismos.

Quando Minas se esqueceu
dos exemplos de Ouro Preto, as
coisas começaram a mudar. A
velha cidade, porém, como cer-
tas estrelas que, mesmo desapa-
recidas há milênios de anos, ain-
da nos enviam a sua luz, conti-
nuou a brilhar lá no fundo de
suas montanhas sagradas. Aban-
donada e talvez odiada pelos que
sentem remorsos ao se recorda-
rem dos exemplos que ela tra-
duz, ainda é para os patriotas,
para os poetas, para os homens
cultos, o maior brasão do orgu-
lho mineiro. Representando o
valor da raça, sua inteligência,
sua energia moral, seu patriotis-
mo, sua rijeza, suas melhores
virtudes, Ouro Preto só poderia
caber, como título nobiliárquico,
a um homem cuja personalidade
fosse representativa dessas qua-
lidades que são típicas das tradi-
ções dessa cidade. Esse homem
foi Afonso Celso de Assis Figuei-
redo.

Troncos históricos

O sobrenome Figueiredo é o de
uma numerosa família que habi-
ta desde os tempos do primitivo
povoamento, as encostas da Ser-
ra do Ouro Preto, no lado em que
ela deita para as nascentes do
Rio das Velhas. Um certo Bal-
tazar de Godói aí tinha fazenda
tão opulenta, que Antonil escre-
veu que "tinha-se por certo, que
êle possuía de roças e de catas,
vinte arrobas de ouro".

Ali ao lado de Baltazar de Go-
doi, um outro magnata, Tomás
Ferreira, amontoava quarenta
arrobas de ouro obtidas em ne-
gócios de gado com a Bahia.
Desses dois troncos vieram os
Figueiredo Murta, os Figueiredo
Neves e os Assis Figueiredo.
Quem ainda hoje transita por
esses lugares, às margens do Rio
das Velhas, a uma légua do ar-
raiai de Casa Branca, fica to-
mado de admiração ante as nu-
merosas escavações junto de rui-
nas de fazendas, escavações que,
em alguns lugares se alongam
desde as margens do rio até os
altos vizinhos, atestando assim a
portentosa abundância de ouro
que ali existia e também os gi-
gantescos trabalhos empreendi-
dos pelos antigos moradores, pa-
ra arrancá-lo ao seio da terra.
Daí derramaram-se, os Figueire-
dos, pelos arraiais em torno do
Ouro Preto. Um deles, soldado,
vai para o Rio Grande do Sul, lá
se casa e seu filho chamou-se
Andrade Neves, o Barão do Tri-
unf o.
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Origens de um futuro estadista

Em Ouro Prêto, um jovem ne-

gociante português casou-se com

Figueiredo, dessa numerosa fa-

mília. Em pleno período de exal-

tação, dos primeiros anos da in-

dependência, nasceu uma crian-

Ça que havia de ser, mais tarde,

um dos mais notáveis estadistas
do Brasil. A criança chamou-se
Afonso Celso de Assis Figueiredo,
nasceu em 21 de fevereiro de

1836, numa casa da Rua Direita,

e tíatizou-se na Matriz de Nessa

Senhora do Pilar de Ouro Preto.

A aspereza do país natal, aquê-

ies restos de opulência de uma

civilização 
que começava a es-

borar-se na decadência da mine-

ração de ouro e da falta de co-

municações entre as comunida-

des isoladas no centro do conti-

nente, os episódios cívicos evoca-

dos a cada metro de ladeira, a

cada esquina de rua, aquêles

templos escuros e austeros foram

os elementos mesológicos que ha-

veriam de influir na formação

do caráter rijo do futuro esta-

dista.

A educação normal no lar e na

escola do padre Leandro Rebelo

Peixoto, o lazarista que aportara

ao Brasil, em companhia de Dom

Antônio Ferreira Viçoso, comple-

taram sua estrutura indestrutí-

vel de altivez e civismo, que ha-

veria de constituir a caracterís-

tica de tôda a existência dêsse

homem, 
que deixaria, ainda, co-

ttio motivo de glória para a mais

gloriosa das cidades brasileiras,

o lhe ter servido de berço e de

título nobiliárquico. Na adoles-

cência 
parte Afonso Celso para

São Paulo, cujos títulos de pri-

mazia na formação da cultura

brasileira serão sempre incontés-

táveis. Foi em São Paulo, sob as

arcadas do Convento de São

Francisco, que se formaram as

mais notáveis gerações de júris-

tas, magistrados e estadistas que

tem tido o Brasil, e dos quais

muitos foram, mais tarde, exe-

cutar os imperativos do Hino

Acadêmico que afirmava:

"Só 
as leis que nos dêem liber-

dade,

ao gigante das selvas con-

vêm..

Em São Paulo, estudante po-

bre, Afonso Celso trabalhou pa-

ra sustentar-se e, nas maiores

aperturas, venceu tôdas as eta-

pas do curso jurídico, bachare-

lando-se em 1858. Tais eram a

retidão de sua comunidade, o seu

amor ao estudo e o brilho de sua

inteligência, que Teófilo Otoni o

chamava de 
"Afonso 

Excelso".

Diplomado, voltou a Ouro Prê-

to, onde exerceu o cargo de se-

cretário da Polícia tendo, ao dei-

xar São Paulo, contraído núp-

cias com a filha do conselheiro

Toledo, uma das mais notáveis

figuras sociais da paulicéia, que

não desprezara em sua humilda-

de o estudante pobre que mais

tarde lhe daria a nobreza de um

título, que mais nobre se tornou,

por pertencer a Afonso Celso de

Assis Figueiredo. Inspetor da

Tesouraria Provincial de Minas,

procurado-fiscal, 
em todos os

postos ia se afirmando num rit-

mo crescente sua personalidade.

Como nesses recuados tempos,

Minas procurava homens de in-

teligência e de têmpera de cará-
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ter, para representá-la no Parla-

mento Nacional, elegeu-o depu-

tado, nas legislaturas 12.°, 13.°

e 17.°, de onde passou em 1879, a

Senador do Império, represen-

tando sempre, com luminosa pro-

ficiência o povo mineiro.

3 de agosto de 1866

Quando em plena Guerra do

Paraguai, nossa tradicional im-

previdência fazia vacilar o êxito

da campanha, desaparelhada, a

Marinha de Guerra, de elemen-

tos de organização e de material,

que se tornavam indispensáveis,

foi a êsse estadista de 28 anos

que o Gabinete reorganizado de

Zacarias de Gois e Vasconcelos,

entregou a gestão de nossa Ar-

mada. Era um momento trágico

para o Brasil e somente uma

energia de aço, poderia, na pre-

mência das coisas, realizar o mi-

lagre de um aparelhamento de

urgência, do qual dependia a

sorte das armas no inflamado

mediterrâneo sul-americano. A

reorganização rápida dos quadros

combatentes, a criação de serviços

auxiliares, a construção do Ar-

senal de Marinha do Rio de Ja-

neiro, de uma esquadra que fôs-

se substituir as perdas e reforçar

nossa linhas desfalcadas, além de

novas compras ao eistrangeiro,

foram realizações fulminantes do

jovem ministro paisano.
"Sua 

decisão e juventude, disse

Joaquim Nabuco, correspondiam

aos sentimentos, impulsos, sêde

de glórias, da jovem oficialidade;

o seu temperamento era o que

convinha à nossa esquadra, en-

tregue, então, à prudência do

Almirante Joaquim José Inácio,

depois Visconde de Inhaúma."

Pois essa decisão e juventude,

conseguiram fazer flutuar a ser-

viço da Pátria, construídos nos

estaleiros do Rio de Janeiro,

uma corveta, três couraçados,

seis monitores, duas bombardei-

ras, que com outras unidades

adquiridas na França, tornaram

possível o golpe de Humaitá,

precursor da vitória final. Ter-

minada essa missão, voltou ao

Parlamento, de onde saiu noVa-

mente, para levar sua capacida-

de ao Ministério da Fazenda, em

1878.

Henry Gorceix, o fundador da

Escola de Minas, numa feliz ex-

pressão, traçou a psicologia mi-

neira dêsses tempos, relembran-

do a formação geológica de nos-

sa terra: 
"Minas 

é um coração

de ouro num peito de ferro."

O Visconde de Ouro Prêto rea-

lizava êsse coração de ouro num

peito de ferro. Bondoso, tempe-

rando a energia com os senti-

mentos mais brandos, era, con-

tudo, de ferro nas horas solenes,

em que os homens têm o dever

de enfrentar os outros homens

ou os acontecimentos, sem que-

bra de dignidade, sem se abas-

tardarem na transigência indig-

na do comodismo, que tem cria-

do, no Brasil, esta espantosa de-

cadência de costumes políticos,

que nos tem proporcionado e

trará, ainda, dias amargos.

Resposta Altiva e Verídica

Presidindo o Gabinete de 7 de

junho de 1889, em sessão de 11
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desse mesmo mês, o deputado re-
publicano, Padre Manuel termi-
nava um violento discurso contra
o Império, exclamando: "Abaixo
a Monarquia e viva a República."
O Visconde de Ouro Preto, asso-
lado de dificuldades, não se ilu-
dindo em relação às borrascas
que em breve iriam se desenca-
dear, diante do brado do Padre
João Manuel, ergueu-se e exclar
mou: "Viva a República. Não!
Não e não!, pois é sob a Monar-
quia que temos obtido a liberdade
que outros países nos invejam e
Podemos mantê-la em amplitudesuficiente, para satisfazer as am-
bicões do povo mais brioso. Viva
a Monarquia, que é a forma de
Governo que a imensa maioria
abraça e a única que pode fazer
a sua felicidade e a sua grande-2a. Sim! Viva a Monarquia bra-
sileira, tão patriótica que seria a
primeira a conformar-se com os
votos da Nação e não lhes opor
o menor obstáculo, se ela, pelosseus órgãos competentes, mani-
íestar desejo de mudar de insti-
tuições."

E o orador depois de uma vi-
brante defesa da conduta do Ga-
binete que presidia, e de cada um
dos seus membros, respondeu
com estas palavras de ouro,
aos que não tendo nada de que o
acusar, argüiam, contra êle, o ter
aceito o título de Visconde de Ou-

ro Preto: — Título de nobreza já
eu os possuía e os meus forais es-
tavam registrados em arquivos
superiores aos de todos os mordo-
mos régios. "Esses arquivos são
os Anais parlamentares de uma
e outra casa eletivas, os volumes
da legislação do Império, que en-
cerram frutos do meu trabalho.
Os jornais que redigi, os livros
que hei publicado, não são ainda
esses, os melhores de que me pos-
so ufanar. Porém, sim, a morali-
dade do meu lar, e a educação
que dei aos meus filhos, que hão
de elevar o nome humilde que
herdei de meus honrados pais."

Poderíamos ainda contemplar
esse grande brasileiro natural de
Ouro Preto, no momento culmi-
nante de sua vida pública, quan-
do a 15 de novembro de 1889, viu
desabar o Império.

Coerente e digno, êle que fora
um liberal avançado, propugna-
dor de um programa mais repu-
blicano do que o do Partido Re-
publicano, morreu monarquista,
porque foi humilhado e persegui-
do em nome da República. Foi
um dos grandes filhos de Minas,
esta Minas que hoje faz lembrar
a famosa apóstrofe de Francisco
Otaviano de Almeida Rosa.

Nunca se juntaram, tão bem, a
terra e o homem, num título de
nobreza como no Visconde de Ou-
ro Preto.



TERCEIRA VIAGEM
DO

COMANDANTE COOK À VOLTA AO MUNDO
(1776 — 1780)

Tradução de F. A. Machado de Silva

(Conclusão)

CAPÍTULO XX

Partida de Cantão. — Chegada à Pulo Condore. — Escala nesta ilha. — Partida.
Passamos o estreito de Banca. — Vista de Sumatra. — Estreito da Sonda.

Navegação até o cabo de Boa,-Esperança. — Volta àj Inglaterra.

Suspendemos a 12 de janeiro de 1780,
ao meio-dia, e pusemos em bateria nos-
sos canhões, que, no |meu navio, eram
em número de dez; acrescentamos
quatro em novas portinholas, e eu po-
dia atirar sete tiros por bordo. O co-
mandante Gore, em vez de quatorze,
possuía dezesseis. Tínhamos feito uma
íorte barricada em torno das abras
mortas da Resolution e da Decouverte
e tomamos outras precauções para im-
por o máximo que fosse possível.

Julgamos que convinha nos ocupar
destes meios de defesa; tínhamos, en-
tretanto, lugar de supor que a gênero-
sidade dos nossos inimigos os tornaria
supérfluos. Os papéis públicos chega-
dos ultimamente da Inglaterra a Cantão
anunciavam que se tinha encontrado, a
bordo de todos os navios franceses apri-

sionados na Europa ordens aos co-
mandantes de deixar passar os navios,
de M. Cook. Disseram-nos também
que o Congresso americano havia dada
as mesmas ordens aos oficiais da mari-
nha. Cartas particulares recebidas por
diversos subcarregadores confirmavam
esta notícia, e o comandante Gore julgou
dever responder à exceção generosa es-
tabelecida em nosso favor. Resolveu não
atacar nenhum dos navios ou vasos de
guerra que pudesse encontrar, e guar-
dar a mais estreita neutralidade até sua.
chegada a Inglaterra.

Largamos o pano às duas horas da
tarde, e a Resolution salvou com onze
tiros de canhão ao forte de Macau.
Retribuiram-lhe a salva com o mesmo*
número de tiros; nos aparelhamos, e
em breve perdemos de vista Cantão.
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Depois de haver passado Pulo Sa-

pata, governamos a oeste, e fizemos

rumo sobre Pulo Condore.

Logo que fundeamos, o comandante

Gore deu um tiro de canhão, com o fim

de avisar os naturais do país de nossa

chegada e os atrair para a praia; mas

êste expediente não teve nenhum êxito.

Embora tivéssemos dado um segundo

tiro de canhão, nenhum dos naturais do

país apareceu; o comandante Gore jul-

gou dever ir à terra e procurá-los, a

fim de comprar imediatamente as pro-

visões que a ilha piudesse fornecer. Or-

denou-me, a 22, de manhã, o accm-

panhar, e desembarcamos com um guar-

da-inarinha e quatro marinheiros ar-

mados.

Quando alcancei as ca,banas, entrei

só, e ordenei a minha pequena tropa de

ficar fora, para que a vista de nossas

armas não apavorasse os habitantes.

Encontrei em uma destas cabanas um

velho que estava muito amedrontado, e

que se dispunha a fugir com o que pu-

desse carregar de mais precioso; mas

consegui, de tal niodo, dissipar seu medo

que êle saiu e gritou para dois de seus

compatriotas que voltassem. Alguns si-

nais, e, sobretudo, um punhado de pias-

tras que lhe apresentei mostrando uma

tropa de bufados e de galinhas, não lhe

deixaram mais dúvidas sôbre o objetivo

verdadeiro de nossa descida. Indicou-

me o lugar em que estava situada a

grande povoação, e fez-me compreen-

der que me forneceriam tudo que tivés-

semos necessidade. Os jovens que ti-

nham fugido voltaram; levaram-nos à

maior casa do povoado: ela pertencia

ao chefe, ou, para servir-me do têrmo

que empregam os naturais, ao Capitão.

Ela tinha, em cada extremidade, um

qua,rto, que uma divisão de caniços se-

parava do espaço do meio, aberto dos

dois lados; êste quarto era guarnecido

de biombos. Pediram-nos gentilmente

para sentarmo-nos sôbre esteiras e apre-

sentaram-nos o betei.

Com o auxílio de meu dinheiro e dos

diversos objetos que se achavam sob

minhas vistas, fiz bem compreender o

fim de minha missão a um homem que

parecia a principal personagem da Com-

panhia, e, por seu turno, não tairdou

a responder, de maneira inteligente pa-

ra mim, que o chefe ou o Capitão esta-

va ausente, mas que voltaria breve, e

que eu nada podia, comprar sem seu

consentimento.

Enfim, algum tempo depois, êle che-

gou, e tratamos de nossos aprovisiona-

mentos.

Querendo tirar algum partido desta

demora, passeamos no povoado, e não

nos esquecemos de procurar os restos

de um forte construído por nossos com-

patriotas em 1702, perto do lugar em

que estávamos.

De volta à casa do Capitão, tivemos o

pesar de ver que êle não tinha ainda

chegado e, ficamos tanto imais aflitos

quanto a hora fixada pelo comandante

Gore para nossa volta ao escaler se

aproximava. Os naturais nos induziam

a prolongar nossa estadia; propuseram-

nos passar a noite no povoado, e ofe-

receram-nos para isso tôdas as comodi-

dades que dependiam dêles. Tinha no-

tado antes de nosso passeio, e observei

mais na nossa volta, que meu interlo-

cutor se retirava várias vêzes a um dos

quartos da extremidade da grande casa,

que aí ficava alguns minutos, e que

vinha em seguida responder às minhas

perguntas: suspeitei que o Capitão aí

estava e que não queria aparecer. Du-

videi ainda menos quando tentei pe-

netrar neste quarto, que me impedi-

ram. Enffrn pareceu claramente que

minhas suspeitas eram bem fundadas,

porque, enquanto nos dispunhamos a
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partir, o insular que havia feito tantas

idas e vindas saiu deste quarto com um

papel na mão, que me deu, e fiquei mui-

ío surpreso de ler uma espécie de cer-

tificado em francês concebido nos se-

guintes termos:

"Pierre — Joseph — George, Bispo

de A dran, Vigário Apostólico da Co-

chinchina, etc, etc.

"O 
pequeno mandarim portador dês-

te escrito é verdadeiramente enviado da

Corte, a Pulo Condore, para esperar e

receber todo navio europeu que tiver o

destino de toca,r aqui. O ccrmandante,

em conseqüência, poderá confiar, ou pa-
ra conduzir o navio ao pôrto, ou para
fazer passar as notícias que possa

julgar necessárias.

Saigon, 10 de agosto 1779.

Pierre — 
Joseph 

— George,

Bispo de Adran."

Entreguei o papel, protestando que
éramos bons amigos do mandarim, e

acrescentei que esperávamos ter o pra-
zer de vê-lo no navio. A fim de con-

vencê-lo desta verdade, partimos então,

bastante contentes do que se tinha pas-
sado, mas formando muita,s conjecturas

sôbre o bilhete escrito em francês. Três

dos insulares se apresentaram para
servir-nos de guias: aceitamos de boa

vontade seus serviços, e voltamos pelo
caminho que tínhamos já feito. O co-

mandante Gore ficou encantado com a

nossa volta; nossa peregrinação tinha

durado uma hora além do tempo fixado;

êle começava a inquietar-se e se dispu-

nha a ir procurar-nos. Êle tinha se

ocupado, de modo útil, durante nossa

ausência: sua reduzida tropa tinha en-

chido o pequeno escaler de palmitos

que abundam nesta baía. Demos a cada

um dos nossos guias uma piastra de re-

compensa, e essa pequena soma os deixou

muito satisfeitos. Nós os encarregamos

de levar uma garrafa de rum para o

mandarim. Um dêles veio a bordo.

Chegamos aos navios às duas horas

da tarde, e vários de nossos caçadores

voltaram dos bosques; trouxeram pouca
caça; entretanto, tinham visto um gran-
de número de pássaros e de quadrúpe-
des. Um barco guarnecido por seis ho-

mens partiu da extremidade superior

da enseada, e remou para os navios. Às

cinco horas da tarde, um homem de um

aspecto decente e de uma fisionomia agra-

dável apresentou-se ao comandante Go-

re de uma maneira simples e polida, e

concluímos daí que êle havia vivido em

alguma parte fora desta ilha. Êle trazia

ainda o bilhete, escrito em francês, que
eu transcrevi acima, e nos informou ser

q mandarim indicado neste papel. Êle

disse algumas palavras em português;
mas, ninguém da equipagem sabendo

esta língua, fomos obrigados a recorrer

a um negro' que estava a .bordo e que
falava o malaio, língua geral dêstes in-

sulares.

Depois de algumas perguntas de nos-

sa parte, declarou-me que era cristão e

que havia sido batizado sob o nome de

Luc; o que o haviam feito sair, no mês

de agosto, de Saigon, capital da Cochin-

china, e que, depois desta época, êle

esperava, em Pulo Condore, os navios

franceses que êle devia conduzir a um

bom pôrto da Cochinchina, afastado de

um dia de navegação. Nós o avisamos

que não éramos franceses, mas inglê-

ses, e lhe perguntámos se êle não sabia

que as duas nações estavam em guerra.
Respondeu que sim, e nos fez entender

que o objetivo de sua missão era de

servir de piloto aos navios que quises-
sem comerciar com o povo da Cochin-
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china, fosse de que país fossem. Êle nos
mostrou, então, um outro papel, que nos
pediu para ler: era uma carta fechada
cujo sobrescrito era este: Aos coman-
dantes de todos os navios europeus que
arribarem a Condore. Acreditávamos, a
princípio, que ela, fosse destinada aos
navios franceses em particular; mas
cdmo ela parecia dirigida a. todos os co-
mandantes europeus, e que Luc exorta-
va-nos a lê-la, rompemos o selo e a
achamos escrita pelo bispo que havia
assinado o certificado, ela estava con-
cebida, mais ou menos, nestes termos:
"Notícias recentes da Europa nos dão
lugar de esperar que um navio de guer-
ra chegará a Cochinchina; determina-
mos a Corte para enviar a Pulo Condore
o mandarim portador desta carta para
aí esperar a chegada do navio. Se este
navio aí fundeasse, com efeito, o capi-
tão pode nos instruir de sua chegada
pelo portador ou confiar no mandarim
que o conduzirá a um porto da Cochin-
china bem abrigado e afastado de Con-
dore de um só dia, de navegação. Se
êle quiser ficar em Condore até a volta
do expresso, se lhe enviarão intérpretes
e todos os recursos que êle pedir. O Co-
mandante deve sentir que seria inútil
entrar em maiores detalhes". Ela tinha
a mesma data que o certificado, e nós a
entregamos a Luc sem tirar cópia.

Esta carta e a conversa do mandarim
fizeram pensar que Luc esperava um
navio francês; vimos, ao mesmo, tempo
que seria bem fácil não perder o fruto
de sua missão e que êle não se recusa-
ria a nos servir de piloto. Não pude-
mos descobrir o fim e os objetivos dos
navios que êle esperava para a Cochin-
china; é verdade que o negro que nos
servia de intérprete não tinha nenhuma
inteligência e, por dados tão pouco se-
guros, eu temeria enganar o leitor se
lhe expusesse minhas conjecturas sobre

o objetivo de Luc nesta ilha. Êle acres-
centou que os navios franceses podiam
ter fundeado em Tirnon e fazer de vela«
daí para a Cochinchina: não tendo tido
notícias, êle estava quase persuadido da
justeza da conjectura.

O comandante Gore se informou em
seguida das provisões que a, ilha podia
nos fornecer. Luc diz que possuía dois
búfalos e que estavam à nossa disposi-
ção; que encontraríamos uma multidão
destes quadrúpedes, e que se nos ven-
diam por quatro ou cinco piastras cada
um; mas percebendo que M. Gore jul-
gava muito módico semelhante preço e
que êle pagaria de boa vontade mais
caro, êle acabou por nos observar que
não os cederiam, talvez, por menos de
sete ou oito piastras.

As embarcações de fundo chato dos
dois navios foram enviadas ao povoado,
ao amanhecer de 23: elas deviam trazer
para bordo os búfalos que tínhamos da-
do ordem de comprar; eles foram obri-
gados a esperar a enchente, única hora
do dia em que se pode atravessar a
abertura que é a entrada do porto.
Quando o destacamento chegou perto
do povoado encontrou uma ressaca tão
forte na praia, que cada embarcação
teve extremo trabalho para trazer à tar-
de um único búfalo; os oficiais encar-
regados deste serviço disseram, em sua
volta, que, visto a violência da ressaca
e o furor dos búfalos, era perigoso que-
rer embarcar um maior número por este
modo. Tínhamos comprado oito, e não
sabíamos como levá-los para bordo. Só
podíamos matar o que fosse necessário
ao nosso consumo diário, porque, neste
clima, a carne não se conserva até o dia
seguinte. Depois de ter deliberado com
Luc sobre este ponto, decidimos que os
seis outros seriam levados, através do
bosque e da Colina, até a bala em que, na
véspera, o comandante Gore e eu, e on-'
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de a ressaca é menos impetuosa, porque

ela está ao abrigo do vento. Este plano

foi executado; mas os búfalos estavaim

tão bravos e de uma fôrça tão prodi-

giosa, que sua viagem e seu embarque

foi muito demorado e muito difícil.

Para levá-los, passaram-se-lhes no bu-

raco da narina e à volta dos chifres;

mas, a presença de nossa gente tendo-os

irritado de nôvo, tornaram-se tão ter-

ríveis que derrubaram as árvores em

que fomos obrigados, muitas vêzes, a

amarrá-los. Outras vêzes, rompiapi a

cartilagem das narinas e fugiam. Nos-

sos marinheiros teriam tentado em vão

recapturá-los se não fôsse o auxílio de

meninos que conseguiram se aproximar

dêstes animais e deitá-los por terra,

pudemos então arrastá-los para os es-

caleres. Deve-se admirar a doçura e

mesmo a afeição que mostram os búfa-

los para com as crianças; mas o que

não é menos singular, é que, com menos

de vinte e quatro horas a bordo, êles

tornaram-se mansos. Conservei por

muito tempo um macho e uma fêmea, e

êles brincavam com os marinheiros.

Julgando que uma raça tão forte e tão

grande, e de que alguns exemplares pe-

savam sete quintais, seria uma aquisi-

ção preciosa, queria levá-los para a In-

glaterra; mas uma ferida, incurável que

recebeu um dêstes búfalos veio se opor

às minhas intenções.

O embarque dos búfalos só terminou

a 28; enfim, não podemos lastimar o

tempo' gasto neste serviço, porque des-

cobriu-se, neste intervalo, dois poços de

uma excelente água doce, e os destaca-

mentos tinham enchido alguns depósitos

e feito lenha: assim, nessa estadia no

estreito da Sonda, onde queríamos em-

barcar um suplemento dêstes dos arti-

gos, ia ficar abreviada. Um grupo de

marinheiros ocupou-se também da pes-

ca na entrada do porto, e apanhou

grande quantidade de bons peixes; um

segundo grupo cortava os palmitos que
se fazia cozinhar e se servia com a car-

ne. Só pudemos obter muito pouca cor-

dagem em Macau e era preciso traba-

lhar constantemente na reparação de

nosso velame.

Pulo Condore é elevada e montanhosa

e cercada de várias ilhas menores, das

que algumas se acha,m a menos de uma

milha e outras a duas milhas de distân-

cia. Seu nome vem de duas palavras
malaias: pulo, que significa uma ilha, e

ccmdoro uma cabaça, produção muito

abundante nesta terra. Ela tem a forma

de um crescente, que se prolonga à

cêrca de oito milhas ao nordeste da

ponta mais meridional; ma,s sua largu-

ra não é e!m parte alguma maior de

duas milhas. Da extremidade mais

ocidental, ela vòlta-se ao sudoeste, no

espaço de cêrca de quatro milhas, e, em

face desta parte da costa, há uma ilha

que se chama a Pequem Condore; o

comprimento desta é de duas milhas, na

mesma direção. Esta posição das duas

ilhas oferece um ancoradouro seguro e

cômodo, do qual a entrada está ao noro-

este. O intervalo entre os dois lados

opostos é de três quartos de milha, não

compreendida uma orla de rochedos de

coral que se prolonga de cada, lado a

cêrca de cem varas da praia. O fundea-

doüro é muito bom de cinco a onze bra-

ças; mas o fundo é tão mole e tão ar-

giloso, que tivemos muita dificuldade

em suspender nossas âncoras. Há no

fundo do porto, águas baixas, numa ex-

tensão de cêrca de meia milha; por ali,

as duas ilhas se aproximam tanto que

só se pode passar em escaler e com mar

alto. A aguada mais fácil se encontra

sôbre uma parte da praia, do lado ori-

ental, onde se vê um pequeno regato

que nos fornecia quatorze ou quinze bar-

ricas por dia.
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A riqueza desta ilha, relativamente

aos produtos animais e vegetais, está

muito acrescida. Há agora búfalos, e

julgamos mesmo, pelo o que nos dis-

seram, que há rebanhos numerosos.

Compramos, dos naturais do país, por-
cos muito gordos, de raça chinesa. Os

naturais nos trouxeraan três ou quatro

que não viviam em domesticidade, e

nossos caçadores nos informaram que
viram muitas vêzes, nos bosques, os ves-

tígios destes animais. As florestas são

aliás, cheias de macacos e esquilos de

um bonito negro lustroso, e uma segunda

espécie oferecia listras escuras e bran-

cas: dão a este animal o nome de esquilo

voador, porque é provido de uma mem-

brana fina, que se assemelha à asa de

um morcego, que se prolonga do pes-
coço às coxas, de cada lado do ventre, e

que, estendendo-se sôbre as pernas, des-

dobra-se e permite a êstes animais voar

longe, de uma árvora para outra.

Quanto às produções vegetais, já indi-

quei os campos de arroz que atravessa-

mas; encontramos, além disso bananas,

diferentes espécies de abóboras, nozes

de côco, laranjas, limões e romãs; mas,

exceto as bananas e os limões, os frutos

não eram abundantes.

Segundo o que já disse do bispo de

Adran, é provável que os franceses in-

troduziram estas culturas na ilha, a fim

de que seus navios destinados a Cam-

bodge ou à Cochinchina aí embarcassem

refrescos. Se eles tiveram outrora, ou

se têm hoje o projeto de fazer estabe-

lecimento nestas paragens, Pulo Con-

dore é, seguramente, bastante próprio

para êste objetivo, e mesmo é donde

êles poderão prejudicar mais a seus

inimigos, em tempo de guerra.

Nossos caçadores mataram muito pou-
ca caça de vôo, embora houvesse muita

nos bosques; um de nossos oficiais trou-

ate, entretano, uma galinha selvagem, e

os que caçaram disseram, à sua volta,

que ouviram de toda a parte gritos de

galo comum, mas êles os acharam um

pouco menores. Êles haviam visto vários

dêstes gaios no ar, mas pareceram-lhes

extremamente selvagens: a,.galinha de

que acabo de falar era pintada e da mes-

ma forma, mas um pouco mais delgada

do que um frango adulto.

Os habitantes são refugiados de Cam-

bodge e da Cochinchina, e formam uma

população pouco considerável. Seu por-
te é pequeno, a cor é bem trigueira, e

parecem fracos e pouco sadios; mas no

que puddmos julgar, seu caráter é doce.

Nossa estadia prolongou-se até 28 de

janeiro; e o mandarim pediu-nos no

momento dè nossa partida, uma carta de

recomendação para os comandantes que
fundeassem aqui. O comandante Gore

deu-lhe, com um presente bem conside-

rável. Deu-lhe também uma coroa e um

binóculo para o bispo de Adran e lhe

pediu que oferecesse êste binóculo como

sinal de nosso reconhecimento.

Suspendemos a 28 de janeiro, e, logo

que saímos do porto, fizemos proa ao

sudoeste para ganhar Pulo Timoan, que
descobrimos a 31 de janeiro, a uma ho-

ra da tarde. Continuamos nossa der-

rota, e, a 8 de fevereiro, estávamos no

estreito da Sonda. Vimos dois navios

às quatro horas; um fundeava perto da

ilha das Duas-Irmãs, e o outro mais

perto da costa de Java. Não sabendo a

que nação pertenciam, preparamo-nos

para combate; não estávajmos a mais de

duas milhas dos navios, quando êles ar-

vorarani o pavilhão holandês, e o co-

mandante Gore mandou um escaler. A

chuva caía com violência, acompanhada

de trovões e relâmpagos.

O escaler nos referiu que o maior

dêstes navios era um navio da Compa-

nhia Holandesa que ia para a Europa, e

o segundo um paquete chegado de Ba-
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tavia com ordens para os diferentes

navios que fundeassem no estreito. Lo-

go que o carregamento dos navios ho-

landeses está quase acabado, êles dei-

xam Batavia, por causa da extrema in-

salubridade do ar, e vão para algumas

das ilhas mais salubres do estreito, on-

de esperam o resto de seu carregamen-

to e seus despachos.

Apesar destas precauções, o navio

grande tinha perdido quatro homens

depois de sua saída de Batavia, e tinha

na enfermaria quatro outros de que não

se tinha esperanças. Êle estava fun-

deado fazia quinze dias; acabava de re-

ceber suas últimas ordens, e ia apare-

lhar para fazer água em Cracatòa.

Largamos o pano a 9 de fevereiro,

às sete horas da, manhã, e continuamos

nossa rota no estreito. Tínhamos o ru-

mo de sudoeste, e conservávamo-nos

bastante perto das ilhas da costa de Su-

matra, a fim de evitar, à nossa esquer-

da, um rochedo que se achava a pou-

ca distância. As dez horas e meia, o co-

mandante Gore me ordenou ir a um

navio holandês, que, aparecendo ao Sul,

nos pareceu vir da Europa, e, conforme

as notícias que êle me fornecesse, ou

escalar em Cracatoa a Resolution, que

queria aí embarcar aguardente para os

navios, ou ganhar a extremidade sueste

da ilha do Príncipe, fazer aguada e es-

perar.

Cheguei, com efeito, ao navio

holandês, que, logo depois, largou a ân-

cora a leste. Como o vento diminuísse e

que a corrente puxasse sempre ao su-

doeste, através do estreito, foi-me im-

possível alcançar êste navio, e fundiei,

quando fiquei o mais perto que a maré

o permitiu. Destaquei imediatamente M.

Williamson a quem recomendei abor-

dar o navio, se não encontrasse obstá-

culos insuperáveis; mas o navio holan-

dês achava-se a cerca de uma milha ao

largo, e, a maré vindo do mesmo ponto

com muita rapidez, não tardamos em ver

nosso escaler cair à ré muito prontamen-

te. Nós lhe fizemos sinal para voltar,

jogamos o cabo no mesmo instante e le-

vamos uma bóia de seu lado, a fim de

ajudá-lo a ganhar a Decoitverte. Sen-

timos então bem a falta da cordagetm,

porque não existia no porão uma só na

qual se pudesse amarrar a bóia; fomos

obrigados a empregar as adriças da vela

de estai das gáveas, assim como as

manobras das talhas: o escaler, neste

tempo, era arrastado para o sul, com tão

grande velocidade que não pôde apa-

nhar a bóia^ senão depois de termos

amarrado dois cabos e quase todas as

nossas talhas.

Foi então obrigado a esperar que a

maré perdesse sua força, isto é, no dia

seguinte de manhã. Nesta ocasião, M.

Williamson foi a bordo do navio holan-

dês. Êle me informou que êste navio ti-

nha estado sete meses no mar depois que

saiu da Europa, e três desde sua parti-

da do cabo da Boa-Esperança; que no

momento em que êle fez-se de vela, a

França e a Espanha tinham declarado

guerra à Gran-Bretanha; que êle tinha

deixado no Cabo sir Edward Hughes

com uma esquadra e navios de nossa

Companhia. M. Williamson tendo sa-

bido, aliás, que a água de Cracatoa é

muito boa e que os navios holandeses a

preferem sempre à da ilha do Príncipe,

decidi-me a reunir-me ao comandante

Gore na primeira destas terras. Uma

boa brisa tendo caído, aparelhamos, e

partimos para Cracatoa, onde, logo- de-

pois, vimos a Resolution fundeada;

mas como o vento amainasse e que a

maré corria oom força contra nós, fui

obrigado a fundear a cêrca de sete mi-

lhas da Resolution. Mandei imediata-

mente um escaler a 
'M. 

Gore, a fim de
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instrui-lo do que havia dito o coman-
dante holandês.

Logo que a Rcsolution- percebeu que
nos dispunhamos a fundear, deu tiros de
canhão e fez o sinal de seguir adiante.
Ela nos fez este sinal porque as cartas
que ela tinha a bordo indicavam um
fundo de má tensa no lugar em que nos
achávamos. Mas tendo encontrado um
fundo de lama e de boa tendência às
seiscentas braças, ficamos fundeados até
a volta do escaler, que me trouxe uma
ordem de ir para a ilha do Príncipe na
manhã do dia seguinte. Estávamos en-
tão a duas milhas da costa: o pico do
Príncipe ao sul.

A ilha de Cracatoa é a mais meridio-
nal do grupo situado na entrada do es-
treito da Sonda. Nós a deixamos no
dia seguinte, às sete horas da manhã.

O vento soprou muito fresco do lado
de oeste; às oito horas da noite, tive-
mos violentos trovões, raios e chuvas.
.Suspendemos no dia seguinte, às três
horas da manhã e partimos para a ilha
do Príncipe; mas o vento de oeste, que
acalmou, foi substituído por uma brisa
de sueste, e, como uma forte correnteza
viesse também do sudoeste, não pude-
mos alcançar esta terra; fomos obriga-
dos, às duas horas da tarde, a fundear
com 65 braças, fundo de versa, a três
léguas de distância: a alta colina nos
ficava ao sudoeste, o pico de Cracatoa
ao nordeste. Tivemos leves bafagens de
vento e calmarias, até as seis horas da
manhã do dia seguinte; suspendemos,
então, e, suspendendo a âncora, nosso
velho aparelho quebrou-se duas vezes,
e foi preciso estabelecer um nôvo, que
B nossa melhor estralheira não poude
suportar. O vento continuou a ser des-
favorável, e fomos obrigados a fundear
de nôvo pelo través da ilha do Prín-
cipe.

Logo que fundeamos, o tenente Lan-
nyon, que tinha estado aqui em 1770,
na guarnição do comandante Cook, foi
mandado, com o mestre, à procura de
aguada. O riacho, onde êle julgava se
lembrar que o Endeavour encheu seus
depósitos, oferecia agora somente água
salgada. Êle viu mais adiante, no país,
uma espécie de pântano seco, que pa-
recia ter enchido durante a estação
chuvosa, e, cerca de cento e vinte bra-
ças acima, um segundo riacho, alimen-
tado por um lago, cujo fundo e super-
fície estavam cobertos de folhas mor-
tas. Embora a água fosse um pouco
salobra, era muito preferível à do pri-
meiro; para lá levamos as barricas no
dia seguinte ao amanhecer, e se as
trouxe para bordo no mesmo dia.

Os naturais chegaram aos navios
pouco depois de fundearmos; trouxe-
ram-nos uma quantidade considerável
de grandes pássaros e algumas tartaru-
gas, mas a maior parte delas eram pe-
quenas. Choveu muito durante a noite,
e, a 14, ao despontar do dia, descobri-
mos a Rcsolution ao norte e fundeou
ao nosso lado às duas horas da tarde.
Pusemos a Decouvcrte de banda; ras-
pamos a calha, que estava muito suja,
e ocupamo-nos de outros trabalhos que
se tornaram necessários.

O comandante Gore, que não tinha
enchido todos os depósitos em Gracatoa,
mandou um destacamento à terra; sua
gente encontrou, no primeiro regato de
que já falei, uma água que a chuva ti-
nha tornado perfeitamente doce e que
era muito abundante. Dei ordem então
de pôr fora a água que havíamos feito
aqui e de substituí-la por uma melhor.
Este trabalho terminou antes do meio-
dia do dia seguinte; safamos os conve-
ses à tarde, e os dois navios se dispu-
seram a suspender.
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Na manhã de 18, tivemos muita chu-

va e ventos variáveis que nos retive-

ram fundeados até às duas horas da

tarde. Soprou, neste momento, uma pe-

quena brisa do norte, com a qual lar-

gamos o pano; mas ela nos abandonou

logo, e, às oito horas da noite, tivemos

que fundear de nôvo. No dia seguinte,

às oito horas, levantou-se uma brisa

de noroeste, e foi para nós um prazer

inexplicável sair do estreito de Sonda.

Não tardamos a perder de vista a ilha

do Príncipe.

M. Cook descreveu esta ilha no re-

latório de sua Primeira Viagem; acres-

centarei somente que a figura, a côr, as

maneiras e mesmo a língua, dos natu-

rais do país assemelham-se, em geral,

à figura, à côr, os modos e o idioma

dos povos do mar do Sul, com os quais

tivemos tantas relações, e esta analogia

me impressionou muito. O funesto clima

de Java tendo combalido minha saúde,

não pude seguir os detalhes desta seme-

lhança tanto quanto desejava.

A ilha é tão arborizada, que, apesar

dos cortes que fazem cada ano os na-

vios que aportam aí, não se percebe

nenhuma diminuição nas florestas. Em-

barcamos uma boa quantidade de pe-

quenas tartarugas e aves de um tama-

riho medíocre; venderam-nos dez des-

tas aves por uma piastra, espanhola. Os

naturais nos trouxeram também vários

gamos e uma multidão prodigiosa de

macacos que nos incomodaram infinita-

mente, porque a maior parte de nossos

marinheiros compraram pelo menos um

dêstes impartunos animais.

Como teríamos dificuldades em en-

contrar a aguada se M. Lannyon não

estivesse na guarnição de nosso navio,

é conveniente indicá-la aos navegadores.

A colina à pique está a noroeste da

aguada; vê-se ao norte, uma árvore no-

tável que cresce sôbre u}n recife de co-

ral e que é inteiramente destacada das

árvores e arbustos vizinhos, e há, junto

ao regato, um pequeno espaço coberto

de ervas da natureza do junco, único

dêste gênero que se encontra nas vizi-

nhanças. Êstes indícios anunciam o lu-

gar em que o lago desemboca na mar;

mas, em geral, a água aí é salgada, co-

mo no tanque.

Logo que entramos no estreito de

Banco, começamos a experimentar os

terríveis efeitos dêste clima pestilento.

Dois da nossa equipagem tiveram fe-

bres pútridas e malignas; evitamos o

contagio separando êstes doentes e co-

locando-os nos lugares os mais areja-

dos. A maior parte das duas equipa-

gens tiveram muito grandes resfriados,

outros violentas dores de cabeça, e os

que entre nós suportaram melhor so-

friam um calor sufocante, acompanha-

do de um abatimento extremo e falta

total de apetite. Nossa situação foi in-

cômoda e inquietante bastante tempo,

mas tivemos, enfim, a felicidade de sair

destas paragens sem perder um só ho-

mem. É provável que êste feliz resulta-

do deva ser atribuído, primeiro à vigo-

rosa saúde que tinha nossa gente quan-

do chegalnos aqui, e, depois, à exatidão,

tornada habitual entre êles, com a qual

eles obedeciam aos regulamentos saluta-

res estabelecidos por M. Cook.

Na ocasião de nossa partida da ilha

do Príncipe, e durante nossa travessia

desta terra ao cabo da Boa Esperança,

a Resolution teve mais doentes do que

a Decouverte. A maior parte dos nos-

sos queixaram-se por algum tempo dos

efeitos do clima de Javai, mas curamos

a todos. Dois de nossos marinheiros

tendo sa,ído com a febre, e um dêles

que havia tido, a 12 de fevereiro, vio-

lentas convulsões que nos fizeram de-

sesperar de sua vida, foi aliviado por

vesicatórios, e logo depois estava fora
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perigo. O outro curou-se também,

porém mais lentamente. Além dos res-

friados pertinazes e as febres que, em

geral, reinavajm a bordo da Resplution,

houve neste navio um grande numero

de desinterias, que aumentou ainda,

contra nossa espectativa, até nossa

chegada ao Cabo.

O comandante Gore tinha projetado

seguir para Santa Helena sem parar

no Cabo; mas o leme de seu navio, que

parecia em mau estado ha,via algum tem-

po, sendo examinado, e os carpinteiros

tendo dito que haveria perigo em usá-
-lo mais nosso comandante decidiu que

tocaria no Cabo; renunciou com tanta

mais boa vontade à sua sua primeira

resolução quanto que o Cabo devia ser

mais favorável a nossos doentes, e que,

talvez, em Santa Helena houvesse difi-

culdade em encontrar nova mecha para

o leme.

Na manhã de 6, vimos, ao sudoeste

um navio que vinha em nossa direção,

e, como o vento levantou-se, logo de-

dois, no mesmo rumo, preparamo-nos

para combate. De cima dos mastros

avistamos logo cinco outros que estavam

a sotavento e que rumava a leste; mas

•o ceu cobriu-se, logo, de bruma, e os

perdemos de vista em uma hora.

O céu foi de rajadas a 8; passamos

bastante perto do navio que tínhamos

visto no dia 6, <mas êle não nos chamou

a fala. Era de forma pesada, e pare-

ceu-me que manobravam mal com êle;

êle, entretanto, desenvolvia muito mais

velocidade do que nós. Trazia uma ban-

deira diferente de todas as que havíamos

visto. Algumas pessoas supuseram ser

o pavilhão português e outros o pavi-
lhão imperial.

A terra apareceu de nôvo ao noroes-

te, no dia seguinte, ao despontar do dia,

e vimos, durante a manhã, um batelzi-

nho que nos abordava,. Era um paque-
te de nossa Companhia das Índias, que
tinha partido de Table-bay três dias

antes, e que cruzava com ordens para

a frota da, China e outros navios da

índia. Soubemos que, três semanas an-

tes, a esquadra de M. de Tronjolly,

composta de seis navios, tinha deixado o

Cabo e ido esperar nossa esquadra da

índia na altura de Santa-Helena. Esta

notícia deu lugar a conjecturar que os

cinco navios que havíamos visto rumo

a leste podiam ser a esquadra francesa

que terminava seu cruzeiro e que vol-

tava à ilha de França. Comunicamos

estas conjecturas ao comandante do

paquete; nós o deixamos e rumamos

para o Cabo de Boa-Esperança, depois

de o haver instruído, aliás, da época em

que julgávamos que os navios da China

partiriam de Cantão.

Acompanhei o comandante Gore na

cidade do Cabo, e no dia seguinte fize-

mos uma visita, ao barão de Plettenberg,

Governador da colônia, que nos recebeu

com tôda a polidez e atenções possíveis;
êle estimava muito à M. Cook, para o

qual êle tinha, aliás, a mais a,lta admi-

ração, e, depois de ter ouvido a narra-

ção da morte do nosso comandante, ma-

nifestou-nos a mais viva dor. Mostrou-
-me, numa das principais peças de sua

casa, dois retratos de Van Trump e de

Ruyter e, entre os dois, um intervalo

no qual êle nos disse que queria colocar

o de M. Cook; pediu-nos que lhe com-

prássemos um, por qualquer preço, logo

que chegássemos à Inglaterra. Emba,r-

camos os víveres e as munições de que
tínhamos necessidade, e suspendemos a

9 de maio.

Reconhecemos a costa ocidental da

Irlanda a 12 de agosto, e depois de ha-

ver tentado em vão ganhar o porto de
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Galwày, de onde o comandante Gore

queria enviar para Londres os jornais

e as cartas de nossa viagem) ventos do

sul nos obrigaram a governar ao norte.

Os navios fundearam em Stromness

a 22 de agosto, às onze horas da ma-

nhã. M. Gore ordénou-me que partisse

imediatamente e me dirigisse ao gabi-

nete do Almirantado: Os dois navios

chegaram a Lenore a 4 de outubro de

1780, depois de uma ausência de quatro

anos, dois meses e vinte e dois dias.
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SUMARIO — 2Va Marinha do Brasil — Aspectos atuais das ameaças
aér\ea e submarina. — Submarinos e aviação naval nas Mari-
nhas estrangeiras.

NA MARINHA DO BRASIL

HA MEIO SÉCULO NASCEU A ESCOLA DE AVIAÇÃO NAVAL

Em 23 de agosto de 1916, pelo Decreto 12167, era criado o pri-
meiro estabelecimento de ensino de aviação militar no Brasil: a
Escola de Aviação Naval. Era Presidente da República Wenceslau
Brás, há pouco falecido, e Ministro da Marinha o grande marinheiro
Almirante Alexandrino de Alencar. Coube a responsabilidade de ser
seu primeiro Diretor a outra figura destacada da Marinha, o Almi-
rante Protógenes Guimarães. Instala provisoriamente na Ilha das
Enxadas, somente contava para começar sua obra com 3 aviões Curtiss,
com a clarividência dos seus criadores e com o entusiasmo dos ins-
irutores e dos alunos. Em menos de dois meses de esforço intenso, em
outubro já expedia a Escola seus primeiros "brevets" a uma turma

de 4 Oficiais de nossa Armada: os Tenentes Raul Ferreira Viannal
Bandeira, Augusto Schorcht, Virginius de Lamare e Victor Carvalho
e Silva.

Eram os primeiros frutos daquela boa semente germinada na pe-
quena escola da Ilha das Enxadas, daquela semente lançada pelosnossos Marinheiros em cujo espírito formado na contemplação e na
luta da imensidão oceânica, não podia deixar de aflorar a visão e a
preocupação de que uma nova e não menos imensa dimensão estava
aberta para a arte de guerra com ineludíveis e transcendentais trans-
formações na guerra naval.

Depois... depois a pequena semente lançada pela Marinha, a
plantinha da ilha das Enxadas, desenvolveu-se, funcionou também
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com aviões terrestres em terrenos cedidos pelo Ministério da Guerra
no Campo dos Afonsos e na Ponta do Galeão, até por fim tornar-se
a árvore frondosa da Aviação Brasileira com seus ramas indepen-
dentes e entrelaçados de Terra, Ar e Mar.

Foi no alvorecer da Escola
que surgiu aquele pugilo de vo-
luntários enviados pela Marinha
para lutar nos céus da França
na l.a Guerra Mundial. Inte-
gravam-no o CT Manoel Aügus-
to Pereira de Vasconcelos e os
l.°s Ttes. Virginius de Brito de
Lamare, Heitor Varady, Fábio de
Sá Earp e Belizário de Moura e o
2.o Tte. do Exército Aliatar Mar-
tins, aos quais juntaram-se em
breve os l.°s Ttes. Olavo e Lauro
de Araújo e Eugênio Possolo —«
este o primeiro aviador brasileiro
a dar sua vida no cumprimento
do dever, morto durante um vôo
de treinamento na Inglaterra
quando se preparava para a luta
na frente da França.

Ao lado destes nomes pionéi-
ros não pode deixar de mencio-
nar-se o do 1.° Tte. Jorge Mol-
ler, nosso primeiro aviador mi-
Iftar, brevetado na Faiança em
1911 e mais tarde organizador de
uma escola de aviação civil no
Campo dos Afonsos.

A Escola de Aviação Naval bre-
vetou como Aviadores Navais
grande número de civis, que pas-
saram a constituir a antiga Re-
serva Naval Aérea. Deles vários
encontram-se ainda em serviço,
ocupando postos de destaque na
Força Aérea Brasileira e na Avia-
ção Comercial.

Anos mais tarde, a Marinha
reatava suas atividades aéreas,
em 1955, criando o Centro de
Instrução e Adestramento Aero-

naval, atualmente sediado em
São Pedro da Aldeia, onde se for-
mam os pilotos dos helicópteros
da Marinha dos Esquadrões de
Emprego Geral e A/S, que,
conjuntamente com os pilotos
dos Aviões da FAB, operam no
NAeL "Minas Gerais", a peça
fundamental da nossa Aviação
Naval.

Entre as solenidades de 23
de agosto destacou-se a inaugu-
ração, na Ilha das Enxadas, de
uma placa comemorativa descer-
rada pelo pioneiro outrora e
hoje Marechal-do-Ar Fábio de Sá
Earp. Iniciou-se com a leitura
da O.D. do Chefe do EMA, da
qual são estas palavras: :

"Hoje festejamos a efeméri-
de dos 50 anos da antiga Es-
cola de Aviação Naval. A pia-
ca que nesta data se descerra
na Ilha das Enxadas represen-
ta o preito de saudade aos an-
tigos companheiros cujo esfôr-
ço e ideal vingaram numa
imensa organização que alte-
rou profundamente o sentido
do transporte no Brasil e indu-
ziu a novas e complexas con-
cepções na arte da guerra. Da
pequena Escola que então pas-
sou a existir surgiram, em im-
pressionante multiplicação, as
demais escolas militares e ci-
vis, toda a extensa estrutura
de um novo Ministério Militar
e uma pujante Aviação Co-
mercial e Civil."
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Finalizando, presta homena-
gem a todos os Aviadores de ho-
je e de ontem com as seguintes
palavras:

"Aos aviadores de ontem e
de hoje, do Exército, da Aero-
náutica e da Marinha, a nos-
sa homenagem e a nossa ad-
miração pelo trabalho que com
orgulho cívico prestaram e
prestam ao Brasil, dotando-o
progressivamente do elemento
aéreo imprescindível ao nosso
Poder Naval, por sua vez in-
dispensável ao Poder Nacio-
nal."

Também o Ministro da Aero-
náutica, em O.D. especialmen-
te baixada neste dia, lembrou "o
que representou para a MB, pa-ra a FAB e para o Brasil a cria-
ção da Escola de Aviação Naval;
os seus primeiros pilotos breve-
tados em pouco mais de um mês
de instrução; a ligação íntima
existente entre ela e a Força Aé-
(rea (Brasileira de hoje, quandoremanescentes daquela escola
pioneira ocupam lugar destaca-
do nos Quadros da alta adminis-
tração da nossa Aeronáutica.

Depois de mencionar "o valo-
roso grupo de voluntários envia-
dos pela Marinha do Brasil a
participar das operações bélicas
na França durante a Primeira
Guerra Mundial" e depois de
trazer à memória "o Tenente
Eugênio Possolo, a primeira vi-
tíma da nossa Aviação Naval",
o Ministro Eduardo Gomes en-
cerra sua Ordem do Dia com es-
tas palavras: "Nesta homena-
gem, a Força Aérea Brasileira

associa-se à Marinha do Brasil
e rende um preito de gratidãoàqueles pioneiros que se fizeram
.credores de nossa admilração e
de nosso respeito".

Finda a leitura das Ordens do
Dia do Chefe do EMA e do Dire-
tor da Aeronáutica da Marinha,
procedeu-se à inauguração da
placa comemorativa da primeiraEscola de Aviação Naval na Ilha
das Enxadas, momento de fun-
da emoção, quando usou da pa-lavra, descerrando a lápide, o
Marechal-do-Ar Fábio de Sá
Earp em nome dos seus velhos
companheiros, pioneiros de 50
anos passados. Além dele, ésti-
veram presentes — companhei-
ros de outrora — os Almirantes
Olavo de Araújo e Fernando Mu-
niz Freire, os Brigadeiros Hen-
rique do Amaral Penna, Honó-
rio Ferraz Koeller, Gilberto da
Cunha Menezes, o Coronel-Avia-
dor (da Reserva Naval Aérea)
Antônio Basílio e o Comandante
Manoel Raposo dos Santos, to-
dos antigos Aviadores Navais.

Transcorreu o dia 8 de maio
o primeiro aniversário da ativa-
ção do 1.° Esquadrão de Helicóp-
teros A/S, cujo primeiro apare-
lho foi entregue pela FAB à MB
naquela data. O esforço e capa-
cidade técnica dos aviadores na-
vais permitiu que. com poucosmeses de treinamento e apesar
de serem esses helicópteros de
complicado manejo, participas-sem já, com pleno êxito, na Ope-
ração "Unitas VI", na qual pela
primeira vez foram empregados.
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A BASE AÉREA NAVAL DE S.
PEDRO DA ALDEIA INTEGRA-

DA NO MINISTÉRIO DA
MARINHA

O Decreto n.° 58.378, de 10 de
maio último, cria a Base Aérea
Naval de São Pedro da Aldeia,
dentro da estrutura orgânica do
Ministério da Marinha.

Em 6 de junho teve lugar a
cerimônia da passagem da su-
bordinação militar e administra-
tiva daquela Base, da Diretoria
da Aeronáutica da Marinha para
a Força Aeronával.

O Decreto 58.591 — publica-
do no Boletim n.° 25/66 — apro-
va o Regulamento para a Base
Aérea Naval de São Pedro da
Aldeia.

ASSUNÇÃO DE COMANDO

A bordo do NAeL "Minas Ge-
rais" e sob a presidência do Al-
mirante Comandante-em-Chefe
da Esquadra, assumiu no dia 16
de agosto, o Contra-Almirante
Mário Geraldo Ferreira Braga
o cargo de Chefe da Força Aero-
naval que vinha exercendo o Vi-
ce-Almirante Luiz Gonzaga Do-
ring, que acaba de ser promovido
ao posto.

PILOTOS PARA
HELICÓPTEROS

Completaram a 'instrução de
vôo em aeronaves de asa rotati-
va os CCs (AvN) Paulo Ronal-
do Daldegan Moreira e Mauro de
Sá Barreto, já possuidores do
curso de Aviadores Navais em

aeronaves de asa fixa, sendo lo-
tados no NAeL "Minas Gerais".

DOIS ACIDENTES FATAIS NA
AVIAÇÃO NAVAL. — EM SÃO
PEDRO DA ALDEIA. — NA
ARGENTINA.

A 8 de fevereiro, nas proximi-
dades da Base Aeronával de S.
Pedro da Aldeia, fatal acidente
de vôo com o helicóptero n. 3 003
custou a vida a três aviadores
da Marinha, além de ficar' um
outro gravemente ferido. Falece-
ram o CT Luiz Carlos de Men-
donça Carneiro da Cunha, o 3.°
Sargento (FN) Carlos Barbosa
dos Santos e o 3.° Sargento MO-
Av Luiz Flávio Pinheiro. Foi re-
colhido ao HCM, com ferimen-
tos graves, o CC José Paulo Ma-
chado Chagas.

A Marinha prestou aos seus
aviadores desaparecidos as hon-
ras devidas e o Ministério da Ae-
ronáutica, em gesto de homena-
gem a eles, fêz celebrar missa em
sufrágio das suas almas na Igre-
ja de Nossa Senhora de Loreto,
em Jacarepaguá, a cuja ato reli-
gioso compareceram, além de nu-
merosas autoridades civis e mili-
tares, o Ministro da Marinha que
se fêz transportar de helicóptero
em companhia do Ministro Edu-
ardo Gomes.

Ainda bem viva a impressão do
fatal acidente com o helicóptero
3 003, mais dois aviadores navais
perecem, desta vez em missão
de socorro a populações de um
país irmão.

Por determinação do Govêrno,
o Ministro da Marinha, em Aviso
489, de 15/3/66, designou uma
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missão chefiada pelo CC Ituriel
do Nascimento Filho e mais dois
CTs e oito subalternos que, pi-
lotando 3 helicópteros, deviam
acudir às terras argentinas
inundadas pelo rio Paraná, em
socorro as populações flageladas.
No fim da missão, quando já re-
gressava à pátria, um dos heli-
cópteros, ao bater, no meio ao ne-
voeiro, num fio de alta tensão,
precipitou-se no chão, morrendo
o CC Ituriel do Nascimento Fi-
lho e o 3.° Sargento MO-AV Pe-
dro Newton Bezerra de Freitas.

Transcrevemos em continuação
os discursos pronunciados na Câ-
mara dos Deputados em home-
nagem a esses dois heróis, mor-
tos em serviço, cumprindo uma
missão humanitária no exterior:

"O Deputado PEDRO BRAGA:
Sr. Presidente, quero agradecer a
V. Exa. a gentileza com que me
distinguiu, sem ferir o Regimen-
to, concedendo-me a palavra nes-
te momento para prestar, em no-
me de povo, uma homenagem,
uma singela homenagem embo-
ra, a dois bravos componentes da
Marinha de Guerra do Brasil,
que, em missão humanitária de
paz, perderam a vida em desastre
de helicóptero na República Ar-
gentina.

Trata-se, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, do Capitão de Corve-
ta Ituriel do Nascimento Filho e
do Terceiro Sargento Pedro New-
ton Bezerra de Freitas. O Oficial,
Comandante daquela aeronave,
era um joven de trinta anos com
uma brilhante fé de ofício. Deixou
entre seus companheiros uma la-
cuna pela maneira cavalheiresca,
correta e patriótica com que sem-

pre se houve. O Sargento Pedro
Newton Bezerra de Freitas dei-
xou, também, para seus descen-
dentes uma excelente folha dé
serviço ao País. Especializado,
que era, em Motores e Mecânica
no Centro de Instrução "Almi-
rante Wandenkolk", gozava ótimo
conceito entre oficiais e compa-
nheiros pelo seu comportamento
exemplar.

Sr. Presidente, o acidente ocor-
reu na ocasião em que três heli-
cópteros da Marinha Brasileira
encontravam-se em missão na
Argentina, no salvamento de ví-
timas das enchentes. Verificou-se
em El Colorado, a caminho de
Formosa, cidade destino, de onde
regressariam ao Brasil. Era a úl-
tima missão na Argentina. A
área, de difícil reconhecimento
devido às enchentes e à própria
topografia de terreno, obrigou o
Capitão de Corveta Ituriel a pro-
curar orientar-se na cidade de El
Colorado para determinar o ru-
mo de Formosa. A visibilidade
baixa impediu que o piloto visse o
fio de alta tensão que provocou o
choque do helicóptero. Em conse-
qüência o aparelho foi lançado
contra o solo, incendiando-se. Os
dois ocupantes morreram eletro-
cutados.

Pois bem, Senhor Presidente e
Senhores Deputados, a esses dois
jovens que pereceram em cumpri-
mento do dever em território es-
trangeiro quero, em nome do Bra-
sil, render o mais merecido prei-
to, porque a missão que esses
bravos desempenhavam na Re-
pública Argentina é, sem dúvi-
da, inversamente diferente de
tantas outras realizadas por ou-
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tros homens do Brasil e do mun-

do em várias partes da Terra.

Senhor Presidente, uma home-

nagem ao homem tombado no

cumprimento do dever, sôbre

tudo na guerra, é justa; mas uma

homenagem a quem tomba em

missão de paz, mais do que de

paz, missão humanitária, como

essa executada por nossos com-

patriotas, está a merecer desta

Câmara e de todo o povo brasilei-

ro a maior reverência e conside-

ração".

O PRESIDENTE DA CÂMARA,

DEPUTADO ADAUTO LÚCIO

CARDOSO 
"Sinto-me 

no dever de

acentuar que a Mesa se associa

à justa homenagem 
prestada

pelo Deputado Pedro Braga aos

aviadores mortos, interpretan-

do os sentimentos de tôda a Câ-

mara dos Deputados".

Socorro Aéreo

Também no mês de março, um

avião da FAB que voava sôbre as

águas da Guanabara precipitou-
-se no mar mergulhando rápida-

mente. A Marinha tomou ime-

diatas providências enviando

uma cábrea e uma equipe de

mergulhadores que, trabalhando

sem descanso e eficientemente,

conseguiram, logo, retirar os cor-

pos dos tripulantes que se acha-

vam no interior da avião e içar o

aparelho em menos de seis horas

de trabalho.

Outras notícias.

A Fôrça Aeíronaval tem rece-

bido da Inglaterra 3 helicópteros

"Wasp" 
que foram incorporados

ao Io Esquadrão de Helicópteros

de Emprêgo Geral.

SUBMARINOS

Baixa de Submarino

No Aviso n.° 1.276, de l9 de

julho, o Ministro da Marinha re-

solve dar baixa definitiva no

Serviço Ativo da Marinha ao S

Riachuelo, a fim de restituí-lo ao

Govêrno dos Estados Unidos, nos

têrmos acordados entre aquêle

Govêrno e o do Brasil.

Exercícios de Submarinos

Os Submarinos Humaitá e

Bahia realizaram exercícios na

Ilha Grande, no canal da Gibóia,

na Praia Grande. Em simulação

de acidentes o primeiro daque-

les navios posou no fundo e mer-

gulhadores reconheceram o cas-

co, procedendo-se depois à

evacuação do navio pela guarni-

ção, em salvamento individual

pela guarita destinada a esse fim,

aflorando à superfície todos os

homens, sem incidente. Realiza-

ram-se, também exercícios de

transferência de pessoal e cargas

leves entre as duas unidades. Fi-

nalmente, o Humaitá tendo por

alvo o Bahia, fêz lançamentos de

torpedos MK-23 e MK-14.

Seleção de Pessoal

O Aviso n.° 1.458, de 29-7-66,

baixa instruções para a seleção

e controle do pessoal submari-

nista e escafandrista da MB.
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ASPECTOS ATUAIS DAS AMEAÇAS AÉREA E

SUBMARINA

J. Labayle Couhat

O autor dêste trabalho — o competente comenta-

rista de assuntos navais Labayle Couhat — 
faz pre-

ceder das seguintes palavras mais um dos seus do-

aumentados artigos em 
"La 

Revue Maritime", que com
' 

í a devida vênia traduzimos:

"Numa 
série de artigos anteriormente publicados

nesta revista, temos estudado a situação das principais

marinhas do mundo e, dêsse confronto, tem surgi-

y do, claramente, toda a importância que para elas ad-

quiriram as ameaças aérea e submarina. Pareceu-nos,

pois, interessante, no momento em que em cada Ma-

rinha as teorias começam a se formar, fazer, com

maior precisão, o estudo das características dessas

duas ameaças e, também, dos meios pelos quais as

principais marinhas esperam poder enfrentá-las".

A AMEAÇA AÉREA — SUA

EVOLUÇÃO

Concretiza-se ela, em primeiro

lugar, para as grandes Marinhas

Ocidentais, nos 350 a 400 bom-

bardeiros médios TU-16, 
"Bad-

ger" da aviação naval soviética,

aos que é necessário acrescentar

uma fração não desprezível da

aviação estratégica (bombardei-

ros 
"Bear" 

e 
"Bison") 

que se tor-

nara disponível mercê do aumen-

to do número de mísseis balísti-

cos intercontinentais de que dis-

põe a U.R.S.S.

A missão principal atribuída a

estas aeronaves é a exploração, a

conservação do contato e, depois,

o ataque às forças navais adver-

sárias, principalmente as Stri-

king Fleets ocidentais. A sua

missão secundaria é o ataque aos

portos e às bases inimigas.

O 
"Badger" 

é um bombardeiro

de 70 toneladas cuja velocidade

máxima é de 950 km/h, a 10 000

metros. Existem dêle três versões:

O "Badger" 
de reconheci-

mento, ou 
"Badger 

A". É capaz

de realizar, sem reabastecimen-

to, uma missão até a 1 600 mi-

lhas da sua base e regressar.

Acha-se equipado de radar de

grande alcance e de aparelhos

para .contramedidas eletrônicas.

O "Badger 
B", portador de

dois mísseis ar-superfície de tipo
"Kennel". 

Com êsse armamento,

ou com 6 toneladas de bombas, o

seu raio operacional é de 1 200

milhas. Acha-se provido do mes-

mo radar de vigilância que o
"Badger 

A", mas possui, a mais,

um radar para acompanhar e

encaminhar a trajetória dos mis-

seis. O 
"Kenel" 

é uma espécie de

pequeno avião subsônico (0,8 a
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0,9 Mach). Seu máximo alcance

operativo é de 55 milhas, sendo a

trajetória, nas últimas milhas,

possivelmente, a baixa altura. É

telecomandado por feixe de ra-

dar até certa distância do alvo

e acha-se dotado de um sistema

autocondutor, sem dúvida se-

mi-ativo, para o percurso final.

O engenho pesa 3 toneladas e o

pêso da carga, nuclear ou clássi-

ca, calcula-se em 1 tonelada.

— O 
"Badger 

C" é a versão

mais recente. Transporta um

míssil ar-superfície, 
"Kipper".

Êste engenho supersônico (1,5

Mach) pesa três toneladas e

meia e é, também, um avião sem

piloto, propulsionado por turbo-

reator. Seu alcance máximo cal-

la-se em, mais ou menos, 100

milhas. É guiado, na partida, por

um radar situado no nariz do

avião. O míssil, que é lançado

quando o avião voa a 0,8 Mach e

a mais de 30 000 pés, realiza a

maior parte de seu percurso a

baixa altura. Possivelmente este-

ja êle dotado de sistema autodi-

retor ativo, na sua fase final. A

carga — de 1 tonelada — é nu-

clear ou clássica. (1)

Uma pequena parte dos 
"Bad-

ger" está equipada para reco-

nhecimento e, os restantes, pa-
ra assalto; sendo que a maioria

dêstes últimos é, atualmente, do

tipo 
"C". 

O sistema 
"Badger-Kip-

per" é, de fato, muito superior à

dupla 
"Badger-Kennel" 

devido,

por uma parte, à velocidade

(1) No seu livro "Átomos e batalhas

no mar", o CMG Sanguinetti diz que o
"Kipper" faz a metade do seu percurso
a 200 pés de altitude.

supersônica do míssil, seu maior

álcance e seu sistema de diri-

gibilidade final mais evoluído, e,

por outra, à menor vulnerabili-

dade do vector (lançamento a

maiores altura e velocidade).

Existem, ainda, 
"Badger" 

equipa-

dos com 
"Kennel", 

porém sem

cabeça nuclear, ao menos — es-

peremo-lo assim — nas aviações

egípcia e indonésia.

Devemos assinalar a aparição

nas formações soviéticas de um

pequeno número de bombardei-

ros mais modernos que os 
"Bad-

gdr". Êsse tipo de aeronave tem

sido batizado com o nomé de
"Blinder", 

pela OTAN. Trata-se

de pequeno bi-reator, de 70 to-

neladas, que voa a Mach 1,1 à al-

tura de 45 000 pés e cujo raio de

ação é igual ao dos 
"Badger" 

B e

C — isto é, 1 200 milhas, sem

reabastecimento em vôo — des-

tinados à missão de reconheci-

mento; porém, existe uma versão

equipada com um míssil semi-

balístico, denominado 
"Kitchen",

de 350 milhas de alcance, que

torna o 
"Blinder" 

um aparelho

realmente terrível. Ainda que

não pareça ser utilizável contra

forças navais no mar, constitui

grave ameaça às bases. Até que

uma dupla 
"Blinder-míssil 

ar-

superfície, naval" faça sua apa-

rição e entre em fabricação — o

que sem dúvida exigirá vários

anos, o sistema 
"Badger-Kip-

per" constituirá, provàvelmente,

a principal ameaça apresentada

pela aviação naval soviética. Es-

te sistema, ainda que bem temi-

vel, apresenta, entretanto, — es-

pecialmente na dupla 
"Badger-

Kennetl" — alguns pontos fracos:
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o vector é relativamente vulnerá-
vel aos caças e aos míssis anti-aé-
reos e o engenho pode ser despis-
tado no período final de seu per-
curso. Para fazê-lo positivamen-
te eficiente, exige, como já dis-
semos, o reconhecimento pré-
vio do objetivo e apelar, para
torná-lo realmente eficiente, a
um brutal ataque maciço à força
naval inimiga para conseguir a
saturação rápida dos radares e
das armas da defesa. A principal
vantagem deste sistema é que o
seu míssil evolui a baixa altura
e só apresenta aos radares do ad-
versário uma superfície equiva-
lente a 0,50 m2.

A imprensa tem repetidamente
noticiado que os aviões norte--americanos foram sobrevoados
por aparelhos de grande raio de
ação tipos "Bear" e "Bison" da
aviação estratégica. O "Bison"
parece ser empregado como
avião-tanque de reabastecimento
aos "Badger"; o que — claro é —
permite aumentar-lhes conside-
rávelmente o raio de operação.
Tratando-se de um avião com
quatro reatores, de 160 toneladas
e relativamente lento, com raio
de ação tática que atinge as 3 000
milhas, o "Bear" parece estar re-
servado para missões de reconhe-
cimento a grandes distâncias —
mais ou menos, 4 000 milhas —;
mas existe uma versão desta ae-
ronave adaptada para lançar um
míssil ar-superfície a mais de
300 milhas, denominado "Kan-
goroo" que poderia ser utilizado
para ataque a bases navais do
inimigo. Este "Bear" é um bom-
bardeiro de 165 toneladas. Seus
quatro turbo-propulsores, de ..

12 500 CV, cada um, dão-lhe uma
velocidade máxima de 950 km/h,
a 23 000 pés de altura.

A esta ameaça propriamenteaérea veio juntar-se, para as ma-
rinhas ocidentais, a dos mísseis
aerodinâmicos que equipam as
unidades de superfície e os sub-
marinos soviéticos.

A Marinha soviética dispõe,
realmente, de cruzadores e con-
tratorpedeiros equipados com
mísseis superfície-superfície que«— feita exceção da Marinha
sueca — em nenhuma das outras
tem equivalente.

Trata-se de um contratorpe-
deiro de 3 800 toneladas da cias-
se Kotlin, que serviu de plata-
forma experimental para a pri-
meira geração destes mísseis. O
sistema está formado por uma
sólida rampa estabilizada e um
engenho do tipo avião sem pilo-
to, sub-sônico, ou mais exatamen-
te, da velocidade do som. Três
Kotlin, em construção, têm sido
dotados deste armamento. Cons-
tituem eles, juntamente com o
modelo experimental, a denomi-
nada classe Kildin que tem per-mitido simplificar o problema do
emprego naval dos engenhos su-
perfície-superfície. A ela se-
guiu uma outra classe de con-
tratorpedeiros de maior tonela-
gem — 4 500 em lugar de 3 800 t— cognominada Krupnyi pettaOTAN. O armamento principaldestes navios é constituído pordois sistemas análogos aos quearmam os Kildin. A provisão a
bordo é de 12 engenhos. O míssil
pesa pouco menos de 5 toneladas
e seu comprimento é de 7,5m,
aproximadamente. A carga ex-
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plosiva pode ser nuclear ou clãs-

sica e seu alcance máximo, teó-

rico, calcula-se em 150 milhas

para alvo marítimo e 300 contra

objetivo terrestre. O sistema,

para ser utilizado além do hori-

zonte radar, deve achar-se asso-

ciado a um relê aéreo, que ob-

serva o objetivo e transmite as

suas coordenadas ao DDG. O en-

genho deve, sem dúvida, receber

na sua partida a direção deseja-

da e achar-se dotado da necessá-

ria auto-direção para a fase fi-

nal do percurso. Nestas condi-

ções, o seu alcance máximo é de

100 milhas. Os Krupniys apesar

desta arma original, não parece

que tenham aprovado, devido, em

primeiro lugar a seu DCA insu-

ficiente — 16/57 — 
para unida-

des tão preciosas e, em segundo

lugar, porque, sem dúvida, se re-

velaram demasiado inestáveis pa-

ra pôr em ação um míssil, que,

aliás, apresenta perfomarices mo-

destas e é vulnerável, devido a

sua pouca velocidade, aos mis-

seis anti-aéreos e às barragens

de artilharia, assim como tam-

bém às contramedidas eletrôni-

cas. Isto, tudo, explica por que

a construção dos Krupniy não foi

além de oito unidades e a sua

substituição pelos Kynda.

Com êstes últimos, que os so-

viéticos denominam cruzadores

lança-mísseis, (J) chegamos a

um tipo de navio que, cetrtamen-

te, marcará época na história da

construção naval. Apesar de atin-

giír o seu deslocamento apenas

6 000 toneladas, é êle possui-

(1) Um dêles recebeu o nome de Va-

riag.

dor de armamento de extraordi-

nária potência. Constituem-no

16 mísseis aero-dinâmicos super-

sônicos, dos quais oito de ime-

diato emprego e os restantes no

paiol. Êstes engenhos são lança-

dos por meio de duas rampas

quádruplas orientáveis horizon-

tal e verticalmente situadas a ré,

uma diante da outra, e que, pelo

seu formato, lembram enormes

plataformas, de tubos lança-tor-

pedos. A cada rampa acha-se

associado um radar cuja função

é fornecer ao míssil os dados ne-

cessários para conduzi-lo, no vo-

lume de sua capacidade detecto-

ra máxima. Supõe-se que este

míssil seja a versão marítima de

um outro engenho tático super-

fície-superfície do Exército, de-

nominado 
"Shaddock", 

já várias

vêzes exibido nas paradas em

Moscou em Primeiro de Maio ou

no aniversário da Revolução de

Outubro. A carga explosiva é

nuclear ou clássica e o alcance

máximo teórico calcula-se entre

200 e 300 milhas. A trajetória é,

sem dúvida, a grande altura du-

rante a primeira fase do vôo e a

baixa — talvez a muito baixa —

durante o percurso final. Para

seu emprego contra alvos além

o horizonte-radar, torna-se ne-

cessário contar — como acontece

com os engenhos dos 
"Krupnyi"

— com um meio de reconheci-

mento que determine a posição

do alvo, e, se possível, informe sô-

bre a evolução do mesmo na par-

te dé< trajetória na qual o missil

pode ser dirigido. Não pode ne-

gar-se que esta arma é vulnerável

às barragens de artilharia e aos

mísseis anti-aéreos; mas tal vul-
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nerabilidade não deüxa de ser re-
lativa se considerarmos a veloci-
dade desses mísseis e, principal-
mente, a possibilidade de serem
eles lançados em salvas de dois e
até, talvez, de quatro.

O armamento dos Kynda a-
brange, além dos mísseis anti-
-aéreos de alcance médio, duas
torres duplas de artilharia auto-
mática de 85mm, 6 tubos lança-
torpedos em duas plataformas
tríplices e dois dispositivos lan-
ça-foguetes ASM. Quatro Kinda
acham-se, atualmente, em ser-
viço.

Nos domínios do que outrora
chamava-se "poeira naval" (")
os soviéticos também têm reali-
zado unidades muito interessan-
tes, das quais não deixa de ser
útil falar, ainda que, apesar de
aproximar-se dela, não possam
ser classificadas na categoria de
armas aéreas.

Trata-se das vedetas lançado-
ras de mísseis, dos tipos Komar
e Osa. As primeiras são antigas
unidades tipo P-6 (75 toneladas
e 40 nós) nas quais os dois tubos
lança-torpedos foram substituí-
dos por duas rampas singelas pa-
ra mísseis superfície-superfície
do tipo "Stix". As Osa são, pelo
contrário, unidades novas. Des-
locam 150 toneladas aproxima-
damente, desenvolvem 35 nós e
transportam 4 mísseis "Stix".
Este míssil "Stix" é um engenho
superfície-superfície, sub-sônico,
munido de um motor-foguete sob
a fuselagem, para a decolagem, e
de um outro motor-foguete a

(1) Embarcações miúdas.

propergol líquido, para a propul-
são. Alcance, 15 milhas. A dire-
ção está a cargo de um piloto
automático associado a um pre-determinador da rota; sendo que
para a última fase do percursocontra o alvo, possui um auto-
diretor ativo instalado no nariz
do engenho. Mesmo consideran-
do serem eles passíveis de des-
pistamento pelo adversário e
não poderem essas unidades ser
empregadas com mar grosso, ain-
da assim, as Komar e, principal-
mente, as Osa possuem forte ca-
pacidade ofensiva em relação à
sua reduzida tonelagem. Pode-
riam, em efeito, encetar combate
com navios de superfície inimi-
gos a distância que ultrapasse o
limite do alcance da artilharia
deles, ainda que não o da sua
detecção. Associados às vedetas,
saturando a defesa e desferindo
o tiro de graça, constituem —
com bom tempo e até 300 milhas
de costa — ameaça muito séria.
É bom assinalar que unidades
deste tipo existem também nas
marinhas satélites e até nas fro-
tas cubana, egipciana, síria e in-
donésia.

Se passarmos ao exame da ca-
tegoria dos submarinos lançado-
res de engenhos aerodinâmicos,
observaremos que também neste
setor os soviéticos estão realizan-
do um esforço considerável. Os
primeiros submarinos deste tipo
resultaram da transformação de
certo número de submarinos, já
antiquados, da classe "W"; trans-
formação essa que permitiu sim-
plificar o problema da utilização
destes mísseis a bordo de subma-
rinos.
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A partir dêsse momento, a

Marinha da URSS lançou-se à

construção em série de unidades

daquele) tipo. Estão classifica-

das em duas categorias:

Os "J", 
de 2 000 t mais ou

menos, a propulsão clássica, que

contam com dois reparos duplos,

um a vante e outro a ré da tor

reta. Êstes reparos são passíveis

de ocultaçâo no passadiço.

Os "E", 
de 5 000 t e propul-

são nuclear, equipados com 3 ou

4 reparos duplos semelhantes

aos dos 
"J".

Calcula-se que, na atualidade,

a URSS dispõe de, aproximada-

mente, 40 submarinos lançadores

de mísseis aerodinâmicos, sendo

que uma dezena daquelas unida-

des são de propulsão nuclear e

que o incremento dessa frota

chega ao ritmo de meia dúzia por

ano.

Êstes submarinos precisam a-

florar à superfície para o lança-

mento; manobra que leiva ape-

nas alguns minutos e não exige

a subida de homens ao passadi-

ço. Os mísseis são — 
pensa-se

que pela preocupação da estan-

dardização — idênticos aos deri-

vados dos 
"Shaddock" 

emprega-

dos nos Kynda. É, pois, o seu al-

cance da ordem das 300 milhas;

alcance êste com que sem di-

ficuldade pode-se contar contra

um objetivo fixo. Quanto a um

alvo constituído por uma forma-

ção naval em movimento o tiro

também não apresenta qualquer

dificuldade, se aquela passar ao

alcance visual ou do radar do

submarino lançador. Já o pro-

blema torna-se árduo se se pre-

tender atingir alvo a grandes

distâncias: trata-se então em

primeiro lugar, de localizar o ob-

jetivo e, logo, com grande rapi-

dez e ininterruptamente, trans-

mitir as coordenadas variáveis

ao submarino estacionado em

submersão. Pode-se, entretanto,

imaginar uma tática cujo em-

prego lembra a dos combates na-

vais que, quando éramos rapa-

zolas organizávamos nos bancos

colegiais quando a aula do pro-

fessor era francamente soporífe-

ra: uma aeronave ou um subma-

rino observa o alvo e transmite a

terra o quadrado dentro do qual

o mesmo se acha, a sua vçloci-

dade e o rumo. O conjunto dos

dados, depois de devidamente

computado pelos calculadores, é

retransmitido aos submarinos es-

tacionados, que, logo, emergem

e, em superfície, lançam seus

projéteis na direção assim obti-

da, em salvas e com trajetórias

divergentes. Quando os mísseis

atingem a última fase do percur-

so, o dispositivo auto-diretor en-

tra em funcionamento e escolhe

o alvo. Esta operação poderá,
com certeza, parecer aventurosa,

mas quando são vários os mísseis

lançados, as probabilidades de

êxito não são, talvez, tão even-

tuais como desejaríamos supor.

Certamente que os mísseis super-

fície-superfície são vulneráveis

aos mísseis anti-aéreos e à arti-

lharia — digamos, às contrame-

didas do adversário — 
porém,

devido ao seu grande número, a

defesa poderá ser rapidamente

saturada e como êles circulam a

baixa altura, existe a contingên-

cia de não serem detectados se-

não no último instante pelos ra-
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dares adversários. Estas possibili-

dades ds êxito veir-se-ão conside-

ràvelmente aumentadas quando

os técnicos que estudam o pro-

blema em todas as marinhas do

mundo, conseguirem pôr em fun-

cionamento um sistema auto-di-

retor insensível ao despistamento

e capaz de determinar a nature-

za do alvo: porta-aviões, cruza-

dores ou navio leve.

O grande handicap que pesa

sôbre a dupla 
"submarino - mis-

sil aerodinâmico" continua sendo

a necessidade de emergir para

o lançamento. E, ainda, êste

obstáculo é bastante relativo, se

se considerar a enorme quanti-

dade de meios ASM que é neces-

sário pôr em ação para enfrentar

aquela ameaça. Não pode, assim,

nenhuma marinha ocidental de-

sinteressar-se dêste assunto.

Resta-nos, depois dêste sucinto

comentário sôbre o perigo aéreo

que paira sôbre as Frotas Oci-

dentais, dedicar algumas pala-

vras à ameaça que se exerce —

neste setor — sôbre as forças da

Rússia Soviética. No mar, o prin-

cipal perigo que elas têm a en-

frentar é o da aviação de ataque

embarcada nos porta-aviões. Ela

está atualmente equipada — ou

vai está-lo — com mísseis ar-su-

perfície de pequeno alcance — 6

milhas, mais ou menos — do tipo
"Bullpup 

A" norte-americano, ou

AS 30 da Nord Aviation; mísseis

que podem ser munidos de cabe-

ça nuclear. Para um futuro pró-

ximo, êstes sistemas serão me-

lhorados aumentando-lhes o al-

cance e a potência da carga ex-

plosiva. Enquanto não se con-

seguir um sistema de direção que

evite ao avião lançador a neces-

sidade de acompanhar o enge-

nho durante a sua corrida para

o alvo, somente com um ataque

maciço a muito baixa altura po-

derá a aviação de assalto embar-

cada chegar à saturação dos

meios defensivos do adversário.

Para um futuro mais afastado

pensa-se em dotar os aviões de

assalto de engenhos ar-superfí-

cie de mais de 50 milhas de al-

cance, para os quais não mais

será necessário — 
graças a pro-

cessos como, por exemplo, o em-

prego da televisão — acompa-

nhar o míssil na sua trajetória

para o alvo. A US Navy já co-

gitou do estudo de um míssil

tático dêste tipo, o 
"Condor",

que pretende instalar nos apare-

ihos dos tipos 
"Phantom" 

e F

111 B.

COMO APARAR O GOLPE —

SUA EVOLUÇÃO

Temos visto, pelo que antecede,

que a principal missão atribuída

à aviação naval e à aviação es-

tratégica soviéticas seria a de ata-

car as grandes 
"Striking 

Fleets"

ocidentais e, no meio delas, pre-

ferentemente, a destruição dos

porta-aviões de ataque. Para se

opor a esta ameaça será, pois,

necessário impedir que a aviação

soviética atinja o ponto a partir

do qual ser-lhe-à possível lançar

seus mísseis contra o inimigo.

Isto só se pode imaginar median-

te uma defesa escalonada em

profundidade que permita com-

bater a fôrça aérea atacante du-

rante todo o percurso que ela de-

ve percorrer. Resultará daí uma
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série de encontros nos que ela
terá de enfrentar, sucessivamen-
te, a aviação embarcada de inter-
ceptação e, depois, as diferentes
categorias de meios — mísseis e
artilharia — acionados pelos na-
vios de proteção. Isto obriga a
toda "Striking Fleet" a situar ao
longo da frente do seu núcleo
principal um dispositivo de
aviões de vigilância e de navios
piquete-radar; a manter no ar
um patrulhamento de intercepta-
ção com qualquer tempo e mais
outras aeronaves prontas a bor-
do, para levantar vôo e, final-
mente, a dispor, na zona dos por-
ta-aviões e na direcção provável
dos ataques inimigos, navios de
proteção anti-aérea.

Esquematizando, a força aérea
atacante será:

descoberta pelos aviões de
AEW ou pelos navios piquete-ra-
dar;

submetida ao fogo dos na-
vios de escolta possuidores de
mísseis superfície-ar de grande
alcance e, depois, ao dos armados
com mísseis de alcance médio e,
em último extremo, enfrentará a
defesa aproximada contra aviões.

Naturalmente, as patrulhas de
interceptação e os meios de pro-
teção achar-se-ão dispostos de
sorte que no seu emprego as ar-
mas se complementem ou se so-
breponham. Resulta disto que
uma "Striking-Fleet" no mar
acha-se, duma parte, espalhada
em área muito extensa e, de ou-
tra, ela é forçada a navegar
em formações mutáveis e obriga-
da a seguir rotas erráticas que
desnortearão o adversário e difi-
cultarão a ação dos seus subma-

rinos. É evidente que uma tal
formação não favorece a organi-
zação racional do Comando da
Defesa; mas, por sorte, a" eletrô-
nica, ao pôr em serviço um siste-
ma permanente de manipulação
automática das informações, tem
trazido para esse comando a aju-
da que lhe era necessária para
se opor a tôdas as ameaças, quer
se trate de reides maciços de avi-
ões portadores de mísseis de
grande alcance, quer desses pró-
prios mísseis ou de outros lança-
dos de superfície ou por subma-
rinos, quer, finalmente, dos pró-
prios submarinos.

Esses sistemas de manipulação
de dados fornecem ao Comando:

informação completa de
todos os setores fixada e modi-
ficada sem demora;

soluções entre as quais êle
escolhe a que acha mais conve-
niente para o emprego dos meios
ofensivos (aviões, engenhos, arti-
lharia) ou defensivos (contra-
medidas, manobras, etc), de
acordo com os dados táticos do
momento (evolução da ameaça);

ajuda valiosa para conduzir
as operações (emprego de meios,
coordenação de ações, conduta
do combate, etc).

Estes sistemas — que abran-
gem equipamentos de recepção,
de manipulação, de trocas e de
apresentação de dados, e, ainda,
de um ou vários programas ope-
ratórios, segundo fôr a impor-
tância e a missão dos navios —
acham-se, ou achar-se-ão no fu-
turo, instalados em todos os na-
vios novos ou reformados e, prin-
cipalmente, nas unidades lança-
-engenhos.
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Em geral, todo sistema de ar-

mas superfície-ar compõe-se de:

um radar de vigilância a

distância que permite detectar a

100 e até a 150 milhas um alvo

que evolua a grande altura e que

apresente uma superfície equiva-

lente a lm2, e a distância bem

maiores, quando se tratar de

objetivos mais importantes;

1 ou 2 radares.de altimetria

que permitam tomar conta dêsse

alvo entre 30 a 50 milhas;

radares de direção;

calculadores;

um ou dois reparos para

lançamentos, com possibilidades

de estocagem.

A tendência atual é de confiar

a um radar único — chamado

volumétrico — as funções de vi-

gilância aérea e de identificação

do objetivo visado pelo sistema

de armas. Ulterior desenvolvi-

mento fornecerá um radar que

assuma as funções de vigilância

e de perseguição.

Antes de fazer um rápido resu-

mo dos principais sistemas de ar-

mas contra a aviação atualmente

em uso, parece útil lembrar al-

gumas noções referentes à dire-

ção dos engenhos.

Em essência, dois são os pro-

cessos usados: a teledireção dire-

ta e a autodireção, direta ou in-

direta.

Na teledireção direta o míssil

é dirigido a distância, pelo rádio

ou por fio, por um operador, hu-

mano ou não, exterior ao enge-

nho, que elabora as ordens, em

função de medições do afasta-

mento alvo-engenho, no seu con-

ceito mais amplo. Emprega-se

seja a visual ótica seja a perse-

guição pelo radar. Podem ser em-

pregados dois radares: um para
localizar o alvo e o outro para

observar o míssil. O afastamento

alvo-míssil é fornecido por um

calculador que deduz dos dados

recebidos as conseqüentes or-

dens a serem transmitidas ao

engenho. Pode ser utilizado,

também, o sistema 
"Beam 

Ri-

der" (trajetória de alinhamento)

no qual um só radar efetua o ali-

nhamento do alvo e do míssil.

Na autodireção o míssil dirige-

se por si mesmo para o objetivo,

sem ajuda de operador exterior:

as ordens são elaboradas no in-

terior do próprio engenho. A au-

todireção ativa é, na atualidade

a mais usada. O alvo é ilumina-

do por um radar em miniatura

instalado no próprio míssil. Exis-

te atualmente a tendência a uti-

lizar para mísseis de alcance mé-

dio (20 milhas) a direção por fei-

xe de radar. O engenho se des-

loca ao longo de um feixe con-

dutor dirigido para o objetivo

móvel (alinhamento radar-mís-

sil-alvo), quer empregando um

só radar que realiza simultânea-

mente a perseguição e a emissão

do feixe, quer utilizando dois ra-

dares diferentes — mas de im-

pulsão sincronizada — dos quais

um acompanha o alvo e o outro

produz o feixe diretor. Um cal-

culador dá a certeza da ligação

entre os dois radares e pode até

permitir o disparo contra um al-

vo futuro.

Os sistemas de armas anti-aé-

reos classificam-se em três gran-

des grupos:
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os de longo alcance, capa-

zes de atingir um alvo a mais de

30 milhas;

os de alcance médio (10 a

20 milhas);

os de defesa aproximada

contra aviões (alcance inferior a

10 milhas); êstes utilizados como

último recurso, mas que parecem

fadados a grande futuro, como na

proteção contra os engenhos ae-

rodinâmicos.

Somente a US Navy emprega

os elementos de grande alcance.

Trata-se do sistema 
"Talos", 

que
chega, e até ultrapassa, às 60 mi-

lhas, com um teto da ordem dos

28 000 metros. O 
"Talos" 

só po-

de ser posto em ação por navios

de grande tonelagem. Começa a

envelhecer.

Estava prevista a sua substi-

tuição pelo sistema 
"Typhon"

que teria atingido um alcance de

200 milhas. O projeto, porém,

foi abandonado — apesar de te-

rem sido empregados 230 mi-

lhões de dólares para o pôr em

ponto de ser utilizado — 
por mo-

tivo de seu grande tamanho e

complexidade externa.

Em compensação, a Marinha

norte-americana concentra atu-

almente seus esforços na realiza-

ção de um projeto denominado

ASMS ("Advanced Surface Mis-

sile System") que deve, em prin-
cípio, substituir, a partir de 1970,

os sistemas 
"Talos", "Terrier" 

e
"Tartar".

Os projetís de menor alcance

subdividem-se em duas subcate-

gorias: os destinados a navios da

classe fragatas ou cruzadores, e

os reservados para unidades de

pequena tonelagem.

Pertencem à primeira catego-

ria o 
"Terrier", 

americano, o 
"Sea

Slug", britânico, e o nosso 
"Ma-

surca" que equipa as fragatas

Suffren e Duquesne.

O 
"Terrier", 

que tem sido ado-

tado pelas Marinhas italiana e

neerlandesa, tem um alcance má-

ximo de, mais ou menos, 20 mi-

lhas. Existem dêle duas versões:

o BT3, e o HT3, mais recente.

Ambos podem levar cabeça nu-

clear.

O 
"Sea 

Slug" possui per/or-

formances próximas às do BT3;

mas um nôvo modêlo denomina-

do MK2, atualmente em produ-

ção, poderá ser empregado con-

tra aviões que voem a pequena

altura.

Para um futuro próximo

(1970-75) a Royal Navy tem fi-

xado a sua escolha no sistema
"Sea 

Dart" (ex-CF 299) cujas

performances serão nitidamente

superiores às do 
"Sea 

Slug MK

2", posto que poderá interceptar

os mísseis aerodinâmicos e, me-

diante certas modificações, terá

possibilidade de agir superfície-

superfície. O sistema estará as-

sociado a um radar 3D e a um

processo anglo-neerlandês de ma-

nipulação das informações.

Para os navios da categoria de

contratorpedeiros e menores, as

marinhas ocidentais têm adota-

do o sistema 
"Tartar" 

america-

no, enquanto 
que a soviética es-

colheu o 
"Goa", 

já utilizado em.

terra pelo P.V.O.

O 
"Tartar" 

pode ser emprega-

do contra objetivos que evoluam

a pequena altura. É o que expli-

caria ter sido êle instalado a bor-

do de certas grandes unidades
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(cruzadores e porta-aviões), dos

quais é o armamento secundário.

O modêlo mais recente — O 
"Im-

proved Tartar" tem alcance de

15 milhas, aproximadamente, e

um teto superior a 15 000 metros.

O 
"Improved 

Tartar" tem sido

adotado pelas marinhas alemã,

francesa, italiana e japonêsa.

Atualmente, a US Navy traba-

lha nos últimos aperfeiçoamen-

tos de um 
"Tartar" 

superfície-

-superfície destinado às vedetas

rápidas e às corvetas de 2 OOOt

inscritas no programa de cons-

truções novas da Bundesmarine.

Tem também em estudo um 
"Ad-

vanced Tartar" que abrangerá

três versões: contra-aviões, su-

perfície-superfície, e anti-sub-

marino, que possuirão partes in-

tercambiáveis comuns. No setor

anti-aéreo, êste míssil terá per-

formances (em alcance, teto e

emprego a baixa altura) superio-

res às do atual 
"Improved 

Tar-

tar". Poderá, especialmente, ser

utilizado contra os engenhos ae-

rodinâmicos.

A Marinha soviética tem ado-

tado, por motivos de estandardi-

zação, o sistema 
"Goa" 

já em uso

em terra. Se considerarmos a

ameaça aérea que paira sôbre as

unidades de superfície, pode-se

considerar que êste sistema tem

sido, com certeza, idealizado con-

tra os ataques de aviões embar-

cados que evoluam a pouca al-

tura.

Dêste rápido exame dos princi-

pais sistemas de mísseis contra

aviões atualmente em serviço,

deduz-se que os esforços dos en-

geSiheiros concentram-se na:

estandardização do mate-

rial, de maneira à reduzir o nú-

mero de tipos de mísseis;

polivalência dos sistemas

de armas (AA, superfície-super-

fície, ASM)

Também os esforços se enca-

minham a:

melhorar suas performan-

ces, ao mesmo tempo que a lhes

reduzir o pêso;

torná-los capazes de in-

terceptar os engenhos aerodinâ-

micos;

lhes aumentar a confiança

o seja perfeição de funciona-

mento.

Para a DCA próxima, a prefe-

rência se encaminha para um

míssil de pequeno alcance cha-

mado 
"Sea 

Cat" (3 000 m de al-

cance); enquanto que as mari-

nhas norte-americana, francesa

e soviética, a espera da eventual

entrada em serviço de um siste-

ma de mísseis anti-engenho, pa-

ra navios leves, mantêm sua con-

fiança na artilharia automática

de calibre médio (85 a 127). Este

material está a pouca distância

(a menos de 10 Km) de um ren-

dimento excelente, até mesmo

contra mísseis aerodinâmicos;

porém sob a condição de estar

êle associado a todo um sistema

de radares, de calculadores e de

manipuladores de dados, que per_

mitam reduzir ao mínimo os

tempos de entrada em ação. É

por eBsa rota que envereda a nos-

sa Marinha com seu material de

100 modernizado, previsto para

as corvetas inscritas no Segundo

Plano Qüinqüenal.
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CS NAVIOS LANÇA-MÍSSEIS

Só falta para terminar a pri-
meira parte deste estudo, darmos
um rápido resumo das unidades
lançadoras dé engenhos já em
serviço ou em projeto. Como o
equipamento eletrônico e as ar-
mas destes navios são muito
custosos e exigem espaços rela-
tivamente consideráveis, é ten-
dência em todas as marinhas fa-
zer bivalentes essas unidades,
isto é, aptas para as lutas anti-
aérea e anti-submarino, aten-
dendo com preferência, como é
lógico, à primeira dessas duas
missões (*)

Fazendo abstração dos cruza-
dores lança-mísseis, provenien-
tes na sua imensa maioria da
transformação de cruzadores
clássicos, não se tratará aqui se-
não da evolução das fragatas e
dos contratorpedeiros lançadores
de engenhos.

Na US Navy as primeiras fra-
gatas construídas pertencem à
classe Farragut. Trata-se de uni-
dades de 6 000 t, aproximada-
mente e 26 nós de velocidade,
cujo armamento abrange: 1
rampa dupla para "Terrier" mu-
niciada com 40 mísseis; 1 peça
de 127 automática a.a.; 2 repa-
ros duplos de 76; 1 "Asroc" e
torpedos curtos para a luta anti-
submarino.

(*) Ou à de combate superfície-su-
perfície a brande distância, nas unida-
des soviéticas das classes Kildin, Krup-
nyi e Kinda e em certos contratorpedei -
ros suecos.

Nas fragatas da segunda ge-
ração — classe Deahy — a torre
de 127 cedeu o lugar a um se-
gundo sistema "Terrier". Seu
estoque é de' 80 mísseis e o deslo-
camento de 7 500 toneladas.

Nas fragatas da terceira gera-
ção, cuja construção está sendo
ultimada — (classe Belknap) foi
suprimido o segundo "Terrier",
substituindo-o por uma torreta
de 127. A rampa de lançamento
dos engenhos permite, em com-
pensação, utilizá-la à vontade
para o lançamento quer de mis-
seis anti-aéreos, quer de enge-
nhos anti-submarino do tipo
"Asroc". Deslocamento, 8 000 to-
neladas.

Uma fragata da classe Leahy
— a W. Bainbridge — e outra da
classe Belknape — chamada
Truxtun, — possuem propulsão
nuclear. O deslocamento delas
é, mais ou menos, 1000 tone-
iadas superior ao das respectivas
classes.

Não há atualmente em cons-
trução na Marinha norte-ameri-
cana qualquer outro tipo dé fra-
gata. Talvez elas sejam iniciadas
quando o sistema ASMS estiver
definitivamente ultimado, isto é,
nunca antes de 1970.

Na Royal Navy 4 fragatas de
4 000 t estão em serviço e mais
4 em trabalho de construção ou
de acabamento. Seu armamento
principal é 1 rampa dupla para
mísseis tipo "Sea Slug MK-1" e,
ulteriormente, MK-2, dispondo
de 30 engenhos. Para o futuro
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cogita-se bater a quilha de fraga-

tas polivalentes de 6 000 t. Nes-

tas unidades a defesa contra

aviões estará a cargo do sistema
"Sea 

Dart". O armamento anti-

submarino é bem mais desenvol-

vido do que nas County e abran-

gerá o sistema 
"Ikara", 

parecido

com o nosso 
"Malafon". 

Volta-

remos ao assunto.

Como acontece nas unidades

da classe County, estas fraga-

tas serão, seguramente, propul-

sionadas por uma combinação de

turbinas clássicas e turbinas de

gás.

A Marinha italiana dispõe' atu-

almente de 2 fragatas de 7 000 t

tipo Andréa Doria e mais 2 de

maior tonelagem (8 500 t) estão

em construção — classe Vittorio

Veneto. Estas unidades possuém,

ou possuirão, poderosa artilha-

ria a. a. de 76 e helicópteros por-

tadores de torpedos para a luta

contra os submarinos. Os mis-

seis são do tipo 
"Terrier" 

(40 no

total).

Na França, o Suffr>e?i e o Du-

quesne terão por armamento

uma .rampa dupla dispondo de

40 
"Masurca"; 

2 torretas singe-

Ias de automáticos de 100; 1
"Malafon" 

e torpedos para a lu-

ta anti-submarino.

Na categoria de contratorpe-

deiros, a nossa Marinha trans-

formou em lançadores de mis-

seis 
"Tartar" 

4 dos nossos escol-

tas de esquadra do tipo T-47.

Cada um pode pôr em ação um

sistema alimentado 
por 40 en-

genhos.

A US Navy, com a classe Ch.

F. Adams, possui 23 unidades

equipadas com esse sistema. Tra-

ta-se' dos DDG de 4 500 t. A Ma-

rinha australiana e a Bundes-

marine encomendaram três de-

Ias cada uma. Quanto à

Marinha italiana, possui 2 DDG

novos do tipo Indomito, de 4 000

toneladas.

E, por fim, a Marinha soviéti-

ca incorporou ao serviço ativo

recentemente uma nova classe

de' DDG cognominada Kashin.

Nestas unidades — de 5 000 to-

neladas — a defesa anti-aérea

está a cargo de 2 rampas duplas

alimentadas, cada uma, por uma

vintena de mísseis do tipo 
"Goa"

e 2 torretas duplas de1 85 auto-

máticos. Êstes Kashin têm a

particularidade de possuir o ar-

mamento AS mais potente até

hoje observado na frota soviéti-

ca e de serem propulsionados

por 4 conjuntos de turbinas de

gás que produzem um total de

mais de 80 000 CV, o que vem

constituir uma atrevida inova-

ção. Como a britânica, a Mari-

nha soviética interessa-se pelas

turbinas a gás e as duas têm

conseguido um certo avanço nes-

se setor. A principal vantagem

dêste sistema de propulsão é que

permite aceleração e partidas

muito rápidas, o que é hoje um

triunfo indiscutível quando se

trata do ataque a um submarino

ou de se safar de uma radar

ameaçada de ataque aéreo. O in-

conveniente do sistema está em

qué, em igualdade de disponibi-

lidade de combustível, há maior

consumo dêle e a conseqüente

diminuição de raio de ação. Os

britânicos têm atenuado êsse in-

conveniente adotando a propul-
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são mista — turbinas clássicas e

de gás 
—; outros orientam-se

para uma combinação de diesel

e turbinas a gás. Um outro pon-

to que é preciso destacar é o au-

mento considerável da produção

de eletricidade, necessária não

somente para pôr em ação os ra-

dares e as armas, como também

para a climatização dos navios.

Nos lança-mísseis modernos a

potência elétrica ultrapassa os

2 000 KW e nas mais recentes

fragatas norte-americanas che-

ga a atingir os 6 000 KW.

A AMEAÇA SUBMARINA —

SUA EVOLUÇÃO

Para as grandes marinhas oci-

dentais ela se concretiza na fro-

ta de submarinos soviéticos: a

maior que jamais se reuniu sob

um só pavilhão 
em tempo de

paz. Na hora atual compõem-

se de:

46 submarinos equipados

com misseis balísticos;

40 submarinos lançadores

de engenhos aerodinâmi-

¦Cos;

285 submarinos de ataque.,

o que perfaz um total de

371 unidades.

A maioria dos submarinos lan-

çadores de mísseis balísticos são

equipados com 2 ou 3 engenhos

cujo alcance se calcula em 350

milhas, e que são lançados na

superfície. Êstes submarinos são

de propulsão clássica (classes
"Z" 

e 
"G"). 

Existe também uma

boa dezena de 4 000 toneladas,

com motor atômico, da classe
"H", 

cujo armamento estaria

constituído por 3 mísseis de 700

milhas de alcance que são, como

nos norte-americanos, lançados

em imersão. Estima-se em 500

quilotons a carga nuclear destas

duas classes de mísseis. A sua

direção efetua-se por inércia e

o CPE é de 2 milhas. Indiscuti-

velmente êstes engenhos são de

alcance inferior ao dos 
"Polaris"

da US Navy; porém é bom lem-

brar que os objetivos vitais do

principal adversário da URSS es-

tão ao alcance dela e que um

submarino da classe 
"H" 

esta-

cionado, por exemplo, no Gôlfo

de Gasconha, no limite das pro-

fundidades de 1 000 metros, tem

sob o seu fogo nuclear tôda a

França.

Não voltarei ao tema dos sub-

marinos equipados com, enge-

nhos aerodinâmicos, posto que já

mostrei a enorme ameaça que

constituem para as frotas do Oci-

dente. A grande maioria dos sub-

marinos de ataque está ainda

constituída por submarinos dás-

sicos de 1 100 toneladas do tipo
"W" 

construídos entre 1950 e

1957. Êles, porém, estão sendo

substituídos, aos poucos, por

unidades mais modernas. Tra-

ta-se, principalmente, de navios

da classe 
"F" 

e de submarinos

nucleares do tipo 
"N". 

No mo-

mento atual o número dos 
"F"

ultrapassa os 40 e sua constru-

ção, ao que parece, deverá pros-

seguir mais algum tempo. O seu

deslocamento, submerso, é de

2 700 t e serão capazes de na-

vegar sessenta dias e percorrer

17 000 milhas a 6 nós com 
"sch-

norchel". Calcula-se que sua ve-
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locidade em imersão poderá
aproximar-se dos 17 nós. Poderão
submergir a grande profundida-
de, pelo menos a 200 metros, co-
mo todos os submarinos moder-
nos, e o seu armamento conta
com provisão de 22 torpedos, dos
quais talvez alguns estejam mu-
nidos de cabeça nuclear.

O "N" é o único tipo de sub-
marino de ataque soviético a pro-
pulsão nuclear do qual se conhe-
ce, com certeza, a existência.
O protótipo poderá ter sido ter-
minado no começo de 1958 e, na
hora presente, o seu número não
deve ir além da dúzia. Foi um
submarino deste tipo — o Leni-
nski Komsomol — que, no início
do verão de 1962, efetuou o
reide sob os gelos do Polo Norte,
do qual se ocupou a imprensa
da época. Calcula-se o desloca-
mento dos "N" em 4 300 t em
imersão é a velocidade máxima
em 20 nós, com dois hélices. Su-
põe-se que eles foram projetados
para atingir a velocidade de 30
nós, mas que, devido a falhas na
fabricação do reator, tiveram os
soviéticos que reduzir-lhes a po-
tência. Os "N" são, assim, muito
mais próximos parentes dos pri-
meiros SSN norte-americanos do
que das unidades mais recentes,
à frente das quais estava o des-
venturado Thtesher. É por isso
que devemos logicamente prever
para um futuro talvez próximo
a aparição de nova geração de
submarinos atômicos de ataque
análogos ao Thresher, isto é, na-
vios de 3 000 a 4 000 toneladas
capazes de descer a grandes
profundidades — 400 a 500 me-

tros —« e de atingir, ou ultra-
passar, os 30 nós em submersão.
Serão, possivelmente, equipados,
como os SSN da US Navy, com
uma arma de grande alcance
análoga ao "Subroc". O "Su-
broc" é integrado por um fogue-
te a pólvora de dois estágios,
uma cabeça nuclear e um siste-
ma de direção por inércia. O
engenho é expelido à água pelos
tubos lança-torpedos do subma-
rino. Saído do tubo, o foguete
acende-se, e pouco depois o"Subroc" sai da água e inicia sua
trajetória aérea. Num ponto pre-
calculado desse percurso se' se-
para a ogiva nuclear e cai na
água. O choque é atenuado por
um dispositivo retardador da ve-
locidade. Sob a água o engenho
explode pela pressão prèviamen-
te regulada. Este sistema, que
levou cinco anos de estudos e de
trabalho, acha-se associado a um
sonar nele integrado que con-
tém diversos elementos (escuta
ativa e passiva, telemetria acús-
tica, etc.) extraordinariamente
potente. Seu alcance é de 40 mi-
lhas, aproximadamente, e pode-
rá ser empregado contra navios
de superfície.

A Marinha soviética está pre-
cisando de um SSN desse tipo
para longo alcance, pois acha-se
em extrema necessidade de en-
contrar como se proteger contra
a principal ameaça que, vinda do
mar, está pesando sôbre a URSS:
a dos submarinos lança-enge-
nhos do Ocidente. Na hora pre-sente existem na US Navy 30
desses navios que estão operando
e haverá 41 em serviço ativo em
1967, o que permitirá manter em
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operação constantemente uma
trintena destas unidades cercan-
do o mundo comunista. Esses
SSBN transportam, cada um, 16
foguetes que são lançados em
imersão. Pertencem ao tipo A-2,
que atinge 1 500 milhas (*) e ao
modelo A-3 que poderá ser lan-
çado contra um objetivo situado
a 2 500 milhas. Qualquer um
desses tipos acha-se dotado de
ogiva nuclear, cuja potência está
situada ehtre 500 quilotons e 1
megaton. Ulteriormente esses
submarinos achar-se-ão dotados
de sistema de arma "Poseidon",
ao qual se atribui uma potência
superior a 2 megatons.

Pode-se, pois, pensar, sem re-
ceio de grande erro, que, no que
se refere a submarinos, o esforço
da Marinha soviética concentrar-
se-á prioritariamente' nos sub-
marinos de ataque; depois, nos
submarinos lançadores de mis-
seis aerodinâmicos; e, finalmen-
te, com prioridade secundária,
nas unidades equipadas com
mísseis balísticos.

PARA ENFRENTAR A AMEAÇA
— EVOLUÇÃO DA DEFESA

Trata-se, para as unidades de
superfície, de, em primeiro lugar,
detetar esses submarinos e, a se-
guir, destruí-los — e isso quan-
do as suas performances melho-
ram cada dia em propulsão, ve-
locidade, discreção, armamento.

(*) O A-l já não mais está em ser-
viço.

Ainda que a detecção tenha
sempre permanecido baseada na
escuta, tem ela feito enormes
progressos depois da guerra. Co-
gita-se ultimamente, para conse-
guir melhor propagação acústi-
ca do emprego de sonares que
utilizem freqüências mais baixas
— baixíssimas, mesmo — de até
3,5 kc/s, enquanto que em 1945
era necessário conformar-se com
freqüências da ordem dos 25 kc/s.
Sabe-se que fenômenos físicos
ou biológicos provocam o que é
comunmente chamado de cama-
das de zonas de silêncio que só
os sonares muito potentes con-
seguem penetrar e, mesmo assim,
de maneira limitada. No fim
das hostilidades empregavam-se
potências inferiores a 1000 W,
enquanto que hoje elas atingem
a milhares de Ws. Nas grandes
profundidades, os diagramas de
propagação tornam-se estáveis e
é possível descobrir canais sono-
ros. Daí, todas as Marinhas ins-
talarem nos seus navios anti-
submarino sonares potentes:

quer de casco, para a escu-
ta em camada superficial;

quer de imersões variáveis,
para a busca de submarinos a
grandes profundidades;

quer — o que melhor —>
combinando ambas as instala-
ções.

Pelo que diz respeito aos sona-
res de casco, a Royal Navy con-
tinua a mostrar preferência pe-
lo domo içável. A US Navy,
depois de ter adotado durante
breve tempo o domo fixo, optou
pelo sonar em forma de bulbo, na



AVIÕES E SUBMARINOS 159

roda de proa. Atualmente expe-
rimenta um sonar deste tipo, ex-
traordinàriamente potente, cog-
nominada SQS/26, que utiliza os
fenômenos da reflexão sonora
pelo fundo do mar. O alcance
máximo deste sonar iria até as
20 milhas. Trata-se de sonar
que é um verdadeiro monstro,
pois a largura do seu domo ul-
trapassa os 20 metros.

Para os sonares a profundida-
de variável — também chama-
dos rebocáveis — utiliza-se, por
via de regra, um "transducer"
exatamente igual ao do sonar de
casco do navio. Esse "transdu-
eer" é acomodado dentro do
peixe (*), que é imerso; com a
ajuda de um dispositivo para
pô-lo na água, a uma profundi-
dade de mais ou menos 100 me-
tros; estão, porém, em estudo
sistemas que permitirão a imer-
são a 1 000 metros e mesmo a
mais. O lançamento, o reboque,
o içamento, a conseqüente aco-
modação talvez acarretem sensí-
vel modificação na estrutura dos
futuros navios de escolta. Mas,
seja como fôr, nem mesmo com
os sonares rebocados é atualmen-
te possível, devido aos ruidos ir-
radiados pelo próprio navio, con-
seguir escuta a mais de uma vin-
tena de nós. Mais um outro pro-
blema sobre o qual se debruçam
os técnicos é o da discriminação
dos ecos, setor este no qual são
esperados grandes progressos.

(*) Em francês o poisson, parte imersa
a grande profundidade do sonar que o
navio reboca à profundidade predetermi-
nada.

Resumindo: pode-se, atual-
mente, com sonares modernos,
detectar, com batitermia média,
um submarino a 8 000 ou 10 000
metros. Daqui a poucos anos es-
pera-se poder descobri-lo a 25 000
ou mesmo a 30 000.

Tem-se procurado, como é ló-
gico, e persevera-se no esforço,
desenvolver as armas aníi-sub-
marino que possam utilizar essas
performances dos sonares. Até,
às vezes, tem acontecido ficarem
as armas em condições operati-
vas antes mesmo de definitiva-
mente prontos os equipamentos
aos quais elas vão se associar.

Distinguem-se três classes de
armas ASM:

as de autodefesa próxima;
as de alcance médio;
as de grande alcance.

Para a autodefesa próxima
utiliza-se quer o torpedo quer
projéteis balísticos. Quanto a ês-
tes últimos, a Royal Navy e a
Marinha canadense continuam
empregando um morteiro trípli-
ce derivado do "Squid" da guer-
ra passada — o MK-10 "Limbo".
Seu alcance é de, aproximada-
mente, 1 000 metros. A Marinha
norte-americana optou pelo mor-
teiro automático MK-108 "Wea-

pon Able" (12 tiros por minuto;
alcance de 1 000 metros). Acha-
se instalado em alguns contra-
torpedeiros modernizados. Na
nossa Marinha apelou-se para o
lança-foguetes sextuplo de 375
"Bofors", cujas performances ío-
ram recentemente melhoradas;
este sistema de armas para pe-
queno alcance tem sido adotado



160 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

pelas Marinhas alemã, sueca, ja-

ponêsa e neerlandesa. Nas nossas

unidades mais modernas adota-

mos um morteiro quádruplo de

305, cujo alcance ultrapassa de

mais ou menos 1 000 metros o

dos LR 
"Bofors", 

melhorado.

No setor dos torpedos, os de per-

curso prefixado têm sido substi-

tuídos pelos de cabeça buscado-

ra. Os esforços atuais encami-

nham-se para a obtenção de

grande imersão, amplificação do

volume de busca, tornando-a tão

ampla quanto fôr possível, para

que, dentro dêsse volume, um

torpedo evolua a grande veloci-

dade a fim de superar as mano-

bras de evasão do submarino. A

tendência é também para au-

mentar a potência de carga ex-

plosiva até mesmo recorrendo a

ogivas nucleares nos torpedos as-

sociados a sistemas ASM de gran-

de alcance. A maioria das mari-

nhas da OTAN utilizam atual-

mente o torpedo norte-america-

no MK-44, cujas performances

são agora insuficientes, compara-

das às normas hoje pretendidas.

Será progressivamente substi-

tuído por um engenho mais evo-

luído, também norte-americano,

o torpedo MK-46. A nossa Ma-

rinha emprega ora torpedos K-2

pré-regulados, ora os L-3, os L-4,

cujas características são superio-

res. Está atualmente em de-

senvolvimento um torpedo L-5,

com características que serão

ainda melhores, destinado aos

navios futuros (fragatas, cor-

vetas e submarinos) e aos sub-

marinos modernizados.

Pelo que diz respeito às armas

de alcance médio, a US Navy

serve-se dos sistemas 
"Asroc" 

e
"Dash". 

O primeiro está inte-

grado atualmente por um torpe-

do MK-44 ou por uma granada
atômica associada a um foguete

portador. O reparo dispõe de 8

engenhos prontos para imediato

emprêgo. O seu alcance atual é

de, aproximadamente, 10 000 me-

tros. O segundo é um pequeno

helicóptero teleguiado DSN-3,

portador de 2 torpedos MK-44,

Ambos os sistemas se comple-

mentam: o 
"Asroc" 

utilizável até

10 000 metros e o 
"Dash" 

para
distâncias maiores. O 

"Asroc"

possui a vantagem de poder ser

feito o lançamento instantânea-

mente e, em princípio, com qual-

quer tempo; mas, em compensa-

cão, a trajetória do seu engenho

é balística, ou seja não passível

de modificação após o lançamen-

to. O sistema 
"Dash" 

permite

realizar um ataque determinado

mediante torpedos de contato,

mas, à distância em que êle é

empregado, a discriminação dês-

se contato resulta difícil. A pos-

sibilidade de pôr em ação êste

engenho é reduzida com mau

tempo.

O 
"Asroc" 

e o 
"Dash" 

acham-

se associados a um sistema de

sonar panorâmico de casco ou de

bulbo SQS/23. Funcionarão ul-

teriormente com um sonar de

roda de proa para AN/SQS/26

com reflexão pelo fundo do mai.

A eficiência operativa dos dois

Sistemas deverá se)r melhorada

com o emprêgo do torpedo MK-

46, mais potente e aperfeiçoado

do que o MK-44.
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A Royal Navy apela, também,

para o helicóptero leve portador

de torpedos como arma ASM de

alcance médio; mas trata-se de

helicóptero pilotado: o 
"Saun-

ders Roe P 531 Wasp", portador

de dois torpedos MK-44 e asso-

ciado aos sonares de casco e re-

bocado do navio-escolta. Êste

sistema, denominado 
"Match",

acha-se instalado nas fragatas

da classe Leander e Tribal e se-

lo-á, talvez, nas fragatas ante-

riores, quando forem remodela-

das. Para as unidades de maior

tonelagem, especialmente as fra-

gatas antiaéreas, das quais já

tratamos anteriormente, a Mari-

nha britânica escolheu o siste-

ma 
"Ikara", ultimado pelos téc-

nicos australianos com o con-

curso financeiro anglo-america-

no. Formam-no, em essência,

um engenho voador comandado,

portador de um torpedo MK-46,

um sonar de casco, e um sonar

rebocado. O seu alcance é de

20 000 metros.

As preferências 
da Marinha

canadense voltam-se para o he-

licóptero anti-submarino, prefe-

rentemente aos engenhos dos ti-

pos 
"Asroc", "Ikara" 

e 
"Mala-

fon", porque aquêle permite a

classificação do objetivo. A es-

colha recaiu sôbre o helicóptero

pilotado» de! mais fácil em-

prêgo com qualquer tempo (in-

clusive à noite), nestes próxi-

mos anos, e não sôbre o sis-

tema 
"Dash". 

Após se ter co-

gitado durante breve tempo da

utilização de dois helicópteros

leves um portador do sonar e o

outro de dois torpedos MK-44,

decidiu-se pelo helicóptero pe-

sado HSS-2 
"Sea 

King", por-

que êle leva conjuntamente

os meios de detecção e as armas

de destruição. O sistema, já ope-

rativo, instalado nos escoltas de

2 800 toneladas da classe Saint

Laumnt, não parece oferecer

grandes dificuldades. Foi deci-

dido a sua aplicação como arma-

mento dos 4 escoltas de 3 400 t

do tipo DDH inscritos no pro-

grama naval recentemente ado-

tado pelo govêrno canadense. É

conveniente assinalar que êsse

mesmo programa prevê a mo-

dernização de 7 escoltas do tipo

Restigouche, dotando-os do 
"As-

roc" da US Navy, o que se choca

com as idéias até êsse momento

professadas pela Marinha cana-

dense'; mas que lhe permitirá

dispor de uma gama mais exten-

sa de meios anti-submarino à

sua disposição.

Finalmente, a nossa Marinha

adotando — como é sabido —

o sistema 
"Malafon", 

do qual su-

cintamente lembraremos o fun-

cionamento. O sistema 
"Mala-

fon" é um planador que trans-

porta até perto do submarino

detectado pelos sonares do na-

vio-escolta um torpedo L-4. Êle

— o planador 
— é lançado por

meio de um acelerador de pólvo-

ra, que se desprende no fim do

período de aceleração. Fica en-

tão pairando sôbre o objetivo e,

à altitude constante, espera a

ordem de largar o torpedo. Êsse

planador é estabilizado em vôo

por piloto automático e teleguia-

do do navio. O torpedo L-4 é

largado por telecomando e mer-

gulha à profundidade favorável,

iniciando então a busca do obje-
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tivo. O alcance máximo do sis-
tema é superior a 10 000 metros,
mas, com certos aperfeiçoamen-
tos, poderá atingir um submari-
no a distância ainda maior. O
estoque a bordo é de 13 "Mala-
fon".

OS NAVIOS-ESCOLTA
ANTI-SUBMARINO

Em nenhuma marinha do
mundo constrói-se hoje — não
sendo operações muito próximas
à costa ou para mares fechados
(Báltico, Mar Negro) — navio
escolta de tonelagem igual ou
inferior a 1 000 toneladas.

O escolta moderno é uma uni-
dade de 2 500 a 4 000 t. O seu
armamento se constitui dos
sistemas de armas precedente-
mente enumerados e, também
um armamento de autodefesa
contra aviões, mais ou menos
importante.

Os escoltas mais modernos da
Marinha norte-americana des-
locam pouco mais de 3 000 t e
desenvolvem a velocidade de 27
nós. Estão armados de um "As-
roc", torpedos ASM, 2 helicópte-
ros teleguiados e 1 ou 2 pe-
ças contra aviões. Desistiu-
se de instalar nestes navios
um sistema "Tartar", para não
lhes aumentar o custo, já dema-
siado. Os DE que foram enco-
mendados recentemente serão
um pouco maiores (*). Poderão
pôr em ação 1 "Asroc" de gran-
de alcance e — logicamente — 2

(*) Classe Knox de 4 100 toneladas.

helicópteros teleguiados. Seus
elementos de detecção incluirão
um sonar de roda de proa (AN'SQS/26) de reflexão pelo fun-
do. A defesa contra aviões será
feita por uma torreta simples
de artilharia automática de 12740 tiros por minuto.

A Marinha britânica quer queseus navios de escolta possam ser
espalhados por todos os mares.
Ela vai prosseguir na construção

pelos menos até 1970 — no
ritmo de 3 ou 4 batimentos de
quilha anualmente, do tipo exce-
lente Leander, no qual são de
apreciar a robustez e as qualida-
des náuticas. Trata-se de um
navio de 2 800 t e 27 nós. O seu
armamento ASM compõe-se de 1
helicóptero leve, pilotado, porta-
dor de torpedos, associado aos so-
nares de bordo, e de 1 morteiro
MK-10 "Limbo" para autodefesa
próxima. Possui, ainda, uma
torre dupla de 114 semi-automá-
tico e um sistema "Sea Cat" pa-
ra a defesa a.a. imediata. Para
1970 poderia a Royal Navy pen-
sar na construção de escoltas de
2 500 a 3 000 t, dotados de siste-
ma "Ikara", com propulsão mis-
ta: diesel ou turbinas clássicas
para navegação econômica e
turbinas de gás para grandes
velocidades.

Como já foi dito, a Marinha
canadense iniciou a moderniza-
ção dos navios-escolta de 2 700t
das classes Saint Laurent e Res-
tingouche, dotando os primeiros
dé um helicóptero pesado "Sea-
king" portador de torpedos anti-
submarino e de equipamento de-
tector; os segundos, do sistema"Asroc" da US Navy. Vai come-
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í

çar a construção de 4 DDH de
3 400 t, nos quais o armamento
anti-submarino será idêntico ao
dos Saint Laurent modernizados.

A nossa Marinha vai iniciar a
transformação de 5 navios-escol-
ta de esquadra T-47 ou T-53. O
armamento e os equipamentos
serão totalmente modernizados.
Estarão constituídos por 1 siste-
ma "Malafon", 1 lançador de' fo-
guetes "Bofors" aperfeiçoado, 12
torpedos L-3, 2 torretas de 100
automáticos contra aviões, um
sonar de roda de proa DUGV e
outro rebocável DUBV 43. Quan-
to às correntes inscritas, em
número de 5, na lei-programa do
ano findo, deslocarão aproxima-
damente 3 500 t e desenvol-
verão a velocidade de 27 nós.

seu equipamento de defe-
sa anti-submarino será idên-
tico ao dos escoltas de esquadra
remodelados; porém o seu arma-
mento ASM será um pouco su-
perior: um sistema "Maíafon",

morteiro quádruplo de 305 e
torpedos L-5. A artilharia será
também de 100 modernizado.
Um radar único terá a seu car-
go a direção de todos os enge-
nhos, além de cumprir suas fun-
ções de vigilância e altimetria.

Até hoje a Marinha soviética
tem-se interessado pouco pela
luta anti-submarino. í; preciso
reconhecer que nesse domínio li-
mitaram-se a proteger a nave-
gação costeira entre os portos da
União e os dos seus satélites. De-
vemos considerar que, tomando
em conta a, proporcionalidade
das forças no mar, está fora de
cogitação que a URSS, apesar do
crescimento da sua marinha de

guerra e da sua frota mercante,
possa, nem de leve, sonhar na
conservação do tráfego oceânico
em tempo de guerra. Em com-
pensação, seus navios poderiamser intensivamente utilizados ao
longo da costa para reforçar o
tráfego rodoviário e ferroviário.
Para proteção a esse tráfego ma-
rítimo, conta o comando com as
barragens de minas, com a avia-
ção baseada em terra e, pelo que
respeita aos elementos de super-
fície, mais com o número que
com o valor intrínseco de seus
navios de escolta. De muito tem-
po atrás a União Soviética tem-
se conformado, para o arma-
mento de tais unidades, com sis-
temas utilizados na guerra pas-
sada, como sejam o "mouse trap"
ou o "hedge hog". Foi em 1958
que, pela primeira vez, foi
observada a bordo de um escolta
costeiro uma arma de concepção
nacional. Trata-se de um lança-
foguetes quíntuplo, cujo alcance
máximo não é conhecido, mas
que não deve ir além dos 2 000
metros. Êste projétil deve estar
munido de um dispositivo de
contato. Pouco depois, surgiu
um sistema análogo, mas de al-
cance superior, que foi instalado
em 50 navios de escolta de 1 700t,
da classe Riga. Constitui-se, es-
sencialmente, essa arma de uma
rampa orientável que sustenta
duas séries horizontais de oito
tubos paralelos. É carregada
manualmente e o seu aperfeiçoa-
mento tem produzido um siste-
ma de 12 tubos de carga auto-
mática. Muito recentemente,
tem aparecido nos DDG da cias-
se Kashin uma arma construída
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sob o mesmo princípio, mas cujo

alcance máximo é certamente

muito superior — mais de 4 000

metros. Paralelamente a estas

armas balísticas, a Marinha rus-

sa tem aperfeiçoado torpedos

anti-submarino curtos.

Os navios-escolta mais recentes

pertencem às classes Petia, Mir-

ka e Poti. Os Petia são unidades

de 1 100 t movidos por diesel e

turbinas a gás. Sua velocidade

é de 28 nós e o seu armamento

conta com duas torretas de 85

a.a., 4 lança-foguetes anti-sub-

marino e uma plataforma quín-

tupla de tubos lança-torpedos

ASM de 400.

Os Mirka apresentam as mes-

mas características, mas com o

armamento anti-submarino mais

moderno.

Os Poti apresentam mais de

um motivo de interêsse. Deslo-

cam 600 toneladas, aproximada-

mente, e a sua propulsão é, da

mesma maneira, por diesel e tur-

binas a gás, o que lhes permite

desenvolver velocidade de mais

de 30 nós e possui um suficiente

raio de ação, quando navegando

a diesel. O seu armamento é,

indiscutivelmente, formidável

para navios de sua tonelagem.

Integram-no 1 torre dupla de 57

automáticos contra aviões, com

radar de tiro, 4 lança-foguetes

automáticos e 2 tubos fixos para

torpedos anti-submarino. Êstes

escoltas parece terem sido con-

cebidos para operações anti-sub-

marino em águas pouco profun-

das, como são as do Báltico e do

Mar Negro.

Esta sumária descrição dos

mais recentes navios-escolta da

Marinha soviética evidencia que

ela ainda não resolveu o proble-

ma da luta contra os submari-

nos oceânicos. Ora, com a en-

trada em serviço dos submarinos
"Polaris", 

ver-se-á forçada a

URSS a rever as suas concepções

nesse setor. Só o futuro é que

poderá mostrar-nos se tal hipó-

tese se torna realidade.

Falta-nos dedicar, para Tinali-

zar, algumas palavras referentes

aos navios com alhetas sustenta-

doras. Tôdas as marinhas inte-

ressam-se por êles. As dos Esta-

dos Unidos e do Canadá têm rea-

lizado protótipos e cogitam de

embarcações com deslocamento

de 1 000 toneladas. Êste tipo de

navios permite, quando navegam

apoiados nas alhetas sustentado-

ras, velocidades de 50 e até de 80

nós, como acontece com os proje-
tos norte-americanos. Tais veloci-

dades oferecem, evidentemente,

um interêsse considerável quan-

do se trata da caça a um subma-

rino detectado; mas é, precisa-
mente, a deteção por parte do
"hidróptero" 

de que apresenta o

problema mais árduo, por tornar-

se muito difícil a escuta quando

a velocidade ultrapassa os 20

nós.

As marinhas também dedicam

interêsse às embarcações que

deslizam sôbre colchão de ar.

Talvez, passados vinte anos, o

navio-escolta anti-submarino se-

ja um 
"hovership".

(De 
"La 

Revue Maritime")

Tradução de Pedro de Miranda
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SUBMARINOS E AVIAÇÃO NAVAL NAS MARINHAS

ESTRANGEIRAS

ALEMANHA OCIDENTAL

Em novembro passado foi

lançado ao mar o submarino ex-

perimental Friedrich Schüren, de

130 t. em superfície, propulsão

diesel-elétrica e velocidade máxi-

ma de 13 nós. Seu armamento é

de 2 tubos lança-torpedos.

Em dezembro último, o sub-

marino experimental U-5, de450t,

realizou no mar do Norte uma

prova de imersão prolongada que

durou 20 dias, com 21 homens a

bordo. Teve por finalidade com-

provar a resistência do material

do pessoal, sendo satisfatório o

resultado, sob ambos os aspectos,

apesar da severidade da prova

que foi bem suportada, física e

psicologicamente, pela tripula-

ção.

A 
partir de 10 de dezembro a

Bundesmarine1 começou a receber

os 
"Breguet-Atlantique" 

que, em

número de 20, encomendou na

França. São patrulheiros de am-

pio raio de ação com 2 tubos

propulsores 
"Rolls 

Royce'-Tyne

21" de 6 000 CV cada um e dota-

dos da mais moderna aparelha-

gem para descoberta e destruição

de submarinos. Levam tripula-

ção de 12 homens e são hoje, com

os 
"Breguet-Alizé" 

e os helicóp-

teros 
"Super-Frélon", 

a última

palavra na luta aérea contra os

submarinos.

ESPANHA

A Marinha espanhola con-

tratou com a Sikorsky o forneci-

mento de 6 helicópteros anti-sub-

marino SH-3D com destino à sua

aviação naval. A entrega será

feita a razão de um por mês, a

partir de junho último.

'• 
Confirma-se ser o porta-

aviões Thetis Bay, remodelado

para transporte de helicópteros,

a unidade cedida pelos Estados

Unidos à Marinha da Espanha.

ESTADOS UNIDOS

Em 10 de dezembro recebeu,

em Vallejo, sua primeira guarni-

ção o SSBN 642 Kamehameha.

Construído em Mare Island, teve

a quilha batida em 2-5-63 e foi

lançado em janeiro de 65.

Entrou em serviço em 22 de

janeiro o SSBN 643 George Ban~

croft que fôra lançado, em Gro-

ton, em 20-5-65.

Entrou em serviço em 16 de

abril o SSBN 645 James A. Polk.

Com esta unidade são já 36 os

submarinos lançadores de Polaris

em serviço, faltando apenas seis

para completar os 51 programa-

dos.

Foi lançado ao mar, em New-

port News, em 25 de fevereiro, o

SSN 651 Queenfifsh. Sua quilha

fôra batida em 11-5-64. Com seu
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lançamento a situação dos sub-

marinos nucleares de ataque é a

seguinte: em operação, 21; lan-

çados ao mar, 6; em construção

no estaleiro ou a ponto de ter ba-

tida a quilha, 22; incluídos nos

programas financeiros para os

anos 65/66 e 66/67, 11. São, pois
60 unidades das 64 em que está

fixado o número dêste tipo de

submarinos nucleares de ataque.

Foi lançado, em 26 de janei-

ro, em Groton, SSN 637 Stur-

geon. Sua quilha fôra batida em

10-8-63.

Foi dado o nome de Guitarra

ao SSN 665.

O 
porta-aviões Bunker Hill,

veterano com longa fôlha de ser-

viços na Segunda Guerra Mun-

dial, vai ser reativado para ser-

vir de laboratório flutuante e nêle

receberão seus últimos aperfei-

çoamentos os mais adiantados

sistemas de comunicações a se-

rem instalados em navios agora

em construção.

O Exército adquiriu da Ma-

rinha, para empregá-lo como

abastecedor de munições, o ten-

der Albemarle que foi reativado

com o nome de Corpus Christi.

Está equipado com plataforma

para pouso de helicópteros, um

guindaste de 22 toneladas para
içar aparelhos a bordo e oficina

de reparos. No navio acham-se

300 técnicos, além da guarnição.

Foi encomendado aos arse-

nais de Newport News o segundo

porta-aviões de ataque de propul-

são nuclear previsto no programa

de construções novas de 1966-67.

A imprensa especializada acolhe

a notícia de que mais duas des-

tas potentes unidades nucleares,

necessárias para completar o pia-
no de desenvolvimento da Fôrça

Estratégica de Dissuasão, deve-

rão ter suas quilhas batidas nos

próximos anos. Segundo os planos

do Estado Maior da U.S. Navy,

essa fôrça ficará, assim, dispon-

do de 15 porta-aviões de ataque

que é o número julgado necessá-

rio e suficiente, descriminados na

forma seguinte: 4 CVAN da cias-

se Enterprise (75 000 t.); 8 CVA,

a propulsão clássica, das classes

America e Ferrestal (64 000 t. e

60 000 t, respectivamente) e 3

CVA modernizados da classe' Mid-

way (51 000 t), cuja reforma já

foi iniciada nesse navio.

O CVS 11 Intrepid, após rá-

pidos trabalhos de reacondicio-

namento, teve completada sua

transformação em em porta-

aviões de ataque, para ir reforçar,

temporariamente, a 7a Esquadra.

Operará somente com certos

aviões cujo número e tipo são

desconhecidos.

Após longa permanência nos

mares do sudeste asiático, regres-

saram às respectivas bases nos

EE.UU. os CVA 34 Oriskany e

CVA 62 Independence.

O primeiro, depois de seis me-

ses de campanha, aportou à base

de São Diogo, em 16 de dezem-

bro. Seus aviões pertencem à
"Air 

Wing 16" e efetuaram mais

de 12 000 saídas de combate — o

mais alto índice atingido pela
aviação de um porta-aviões em

um tal período. O Independence

foi o primeiro porta-aviões da

Frota do Atlântico a ser desloca-
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do para a do Pacífico, quando as-

sim se tornou necessário perante

o crescente impulso da luta no

Wetnam. Chegou a Norfolk em

13 de dezembro, quando seus

aviões — "Air 
Wing 7" — 

já ti-

nham completado 7 000 saídas de

combate, transposto, com êxito,

as barragens de foguetes superfí-

cie-ar e participado num dos pri-

meiros ataques contra instala-

ções dêste tipo de foguetes.

O Ináependence, já ao largo das

costas da Florida, quando larga-

va seus aviões que regressavam

à base terrestre em Virgínia, so-

freu perigoso acidente: quando o

primeiro F-4 
"Phantom 

II" foi

catapultado, teve rompido um

tanque de reserva de! gasolina

instalado sob a fuselagem e os

seus 450 galões de combustível,

em chamas, espalharam-se pelo

convés e logo propagaram-se a

outro aparelho próximo a um de-

pósito de material de aviação,

produzindo queimaduras em 15

homens da guarnição. O piloto,

com grande sangue frio, depois

de fazer saltar do aparelho o ope-

rador de rádio, conseguiu levan-

tar vôo e conduzir o avião à base

de Virgínia. O incêndio a bordo

foi ràpidamente extinto.

Foi iniciada a remoderniza-

ção do CVA Midway.

Os "Marines 
Corps" recebe-

ram os primeiros helicópteros
"CH-53 

4 Sea Stallion" construí-

dos pela Sikorsly Aircraft Divi-

sion. Trata-se dos maiores he-

licópteros até hoje em serviço e

já entraram em plena produção.

Pesam perto de 15 toneladas e

acham-se dotados de 2 motores a

turbina de 2 850 CV cada um, po-

dendo deslocar-se a 314 k/h em

cruzeiro. Podem transportar,

além da guarnição de 3 homens,

38 Marines completamente equi-

pados. Possuem dispositivo para

pouso forçado no mar.

FRANÇA

O 
primeiro submarino fran-

cês lançador de engenhos, a pro-

pulsão nuclear, em construção

em Cherburgo, recebeu o nome

de Redoutable e o primeiro, tam-

bém nuclear, de caça, ainda que

que não venha a se tornar uma

realidade antes de 1968, foi bati-

zado com o nome de Rubis.

O submarino nuclear experi-

mental Gymnote entrou em ar-

mamento definitivo, em Cherbur-

go.

Em Io de janeiro entrou em

serviço o submarino a propulsão
clássica Vénus, de 849 t em su-

perfície. Pouco depois — em 15

de fevereiro—4 foi, também, in-

corporado ao serviço o seu irmão

gêmeb Junon. Mais dois do mes-

mo tipo estão programados para
completar um conjunto de 11

unidades da classe Daphné.

O Porta-aviões Clemenoeau

entrou em grande carenagem,

em Brest.

Acha-se em organização um

Grupo-Tarefa aero-naval deno-

minado 
"Alpha". 

Integram-no o

porta-aviões Foch, o cruzador a.a.

De Grasse, 3 navios de escolta e

unidades logísticas. Embarcará 2

esquadrilhas de 
"Alizé" 

e 
"Étan-

dart", contando com uma fôrça

aérea de 50 aparelhos. Projeta-se

o envio dessa fôrça ao Pacífico.



168 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

GRÃ-BRETANHA

O Almirantado resolveu fa-
zer retornar ao mar o submarino
nuclear de ataque Dr&adnought
que, como já noticiamos, entrara
em estaleiro para uma demorada
e minuciosa revisão, por te-
rem sido observados graves de-
feitos no casco e nas soldas, na
primeira revisão depois de lon-
go período de navegação. A im-
prensa acrescenta que o Almiran-
tado não renunciou a essa demo-
rada e importante revisão, mas
considerou preferível, depois de
feitos os reparos de urgência, sub-
meter o submarino a novas expe-
riências de navegação, realizadas,
porém, com o máximo de precau-
ção, para completar as anterio-
res observações e, se fôr o caso,
descobrir qualquer outra anorma-
lidade de construção.

A Westinghouse Electric
Corporation fez entrega à Vic-
kers Armstrong, construtora do
submarino lança-Polaris Resolu-
tion, de 16 tubos lançadores com-
pletos a serem instalados naquela
unidade.

A imprensa britânica noticia
que 11 oficiais e 47 subalternos da
Royal Navy estão cursando a Es-
cola de Mísseis Teleguiados da
Marinha Norte-americana em
Virgínia. Quando terminarem o
curso passarão a ser instrutores
e membros da Direção da Escola
Polaris Royal Navy, para, mais
tarde, embarcar no HMS Resolu-
tion, que, provavelmente, sò em
1968 estará no mar.

O submarino Seraph, conde-
nado à demolição, teve uma der-

radeira acidentada viagem que
lembra a do nosso São Paulo;
porém menos trágica, pois não
houve perda de vidas humanas
nem desaparecimento definitivo
do navio.

A reboque, rumo a Swanses,
onde seria reduzido a ferro-velho,
o cabo não resistiu à violência do
mar, rompendo-se e ficando o ve-
lho casco à deriva nas agitadas
águas do canal da Mancha. Após
24 horas de ininterruptas e tra-
balhosas buscas pelo navio hidro-
gráfico HMS Hecla, um helicóp-
tero da Base Naval de Cukdress
localizou-o, e fez descer sobre o
casco três homens que consegui-
ram passar novo cabo e entrega-
lo ao rebocador Cyclone que ter-
minou a missão de levar a seu
melancólico destino o velho Se-
raph; aquele ousado Navio de
Sua Magestade que, em horas de
glória, realizara árduas missões,
entre as quais a da evasão do Ge-
neral Giraud para a África e a,
ainda lembrada, "Operação Min-
cement" que consistiu em lançar
ao mar, perto da costa norte es-
panhola o cadáver de um jovem
inglês vestindo a farda da Royal
Navy, em cujos bolsos foram colo-
cados papéis reveladores de um
imaginário desembarque na costa
francesa, em ponto para o qual
se desejava atrair a frota subma-
rina alemã.

• Os recentes acontecimentos
na Rodésia obrigaram o Govêrno
inglês a levar, com a máxima ra-
pidez, importante Força Naval
aos mares sul-africanos, integran-
do-a o porta-aviões Eagle, as
fragatas Rhyl e Lowastoft, 2 uni-
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dades logísticas — o Retainer e o

Relient — 2 navios tanques de

26 000 toneladas. Na presença

imediata e eficiente de um poli-

ciamento das águas que são a

rota forçosa para Rodésia — via

Mozambique — estava em jogo o

prestígio britânico perante1 o

mundo, e só um porta-aviões po-

dia resolver o caso. E, em questão

de horas, estavam, no Eagle,

10 aviões de ataque 
"Buccaneer",

15 interceptadores para qualquer

tempo 
"Sea 

Vixen" MK-2 e mais

uma dezena de aeronaves para

diversos serviços. A missão foi

cumprida e demonstrou não só a

necessidade dos porta-aviões, co-

mo a insuficiência dos da Royal

Nevy, posto que, para acudir a

África, foi preciso desfalcar a pre-

sença da Marinha inglêsa, no pe-

rigoso momento atual, no Sudes-

te asiático.

• Considerando, entretanto, o

gabinete laborista, necessário re-

duzir as despesas, anunciou no

"Livro 
Branco" — 

que tantos

comentários tem suscitado na

imprensa mundial — suspender

a construção de porta-aviões e

conseqüentemente, já foram da-

das ordens para sustar a cons-

trução do de 50 000 toneladas

Furiozis, para cujos planos o Al-

mirantado já fizera consideráveis

despesas.

A êsse respeito escreve The Na-

vy considerações sobre! as con-

seqüências que tal decisão pode-

rá acarretar para a influência

britânica em vários paises 
—

singularmente nos situados a Es-

te do Canal de Suez. Considera

dita publicação que a nova poli-

tica do Govêrno causa às Forças

Armadas em geral 
" 

um irrepará-

vel desastre do qual será muito

difícil quando não impossível

se refaaer".

Entrou 
em serviço, em 26

de janeiro, na Base Aeronaval de

Lessiemouth a Segunda Esqua-

drilha de Aviões de Ataque "Buc-

caneer" MK-2. A l.a i0g0 que ter-

minar o seu adestramento, em-

bercará no porta-aviões Vícto-

rious.

Após longo trabalho de re-

modelação, ficou pronto o Navio-

Base de Submarinos Forth que,

provàvelmente, será enviado ao

suleste' asiático.

Foi decidido equipar os aviões
"Phantom 

2" encomendados aos

Estados Unidos com motores

Rolls Royce 
"Spaig", 

em substi-

tuição aos J-79 que equipam os

aparelhos norte-americanos dêsse

tipo: Tal resolução importará

em aumento do custo do progra-
ma 

"Phantom 
2", ém conseqüên-

cia do preço mais elevado do mo-

tor inglês, e por tratar-se de en-

comenda de 300 aparelhos —

140 para a Royal Navy —; enco-

menda, esta, que bem poderá
ser reexaminada em vista da de-

sistência de construir o Furious.

HOLANDA

Incorporado à Marinha, em

25 de fevereiro, o Submarino

Tonijn, 4o e último da classe Del-

phin, de 1 400 toneladas. Como o

Potvis, incorporado em novembro

anterior, oferece algumas modifi-

cações em relação aos dois pri-
meíramente construídos. Mais

duas unidades desta classe serão
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encomendadas aos estaleiros de

Roterdam.

ITÁLIA

A 5 de março, em Hunters

Points (Califórnia), a Marinha

iNorte-Americana fêz entrega à

da Itália do Submarino SS-336

Captam, da classe Balão, de

1 250 t. rebatízado com o nome

de Alfredo Cappellini, e no dia 31

do mesmo mês, foi, igualmehte,

transferido para a Marinha ita-

liana o SS-321 Besugo, da mesma

classe, que agora passará a se

chamar Francesco Morosini. As

duas unidades entraram em ser-

viço em 1944 e agora serão reino-

dernizadas nos Estados Unidos.

Em Io de janeiro teve baixa

no serviço o Submarino Giade.

Prosseguem as experiências

com o helicóptero 
"Augusta 

106"

destinado, principalmente, servir

de vector de engenhos anti-sub-

marino, com possibilidades de le-

vantar vôo e pousar em unidades

de pequena tonelagem. Trata-se

de helicóptero com um único tri-

pulante, com motor Turboneca-

Augusta TAA-44, de grande fie-

xibilidade de emprêgo. Pode

transportar 2: torpedos MK-44 até

20 milhas do navio lançador,

contando com uma hora de auto-

nomia para a busca e o lança-

mento do torpedo; autonomia

essa que pode sér triplicada se

transportar um só engenho.

JAPÃO

Em Kobe foi lançado o pri-
meiro de uma série de 4 subma-

rinos de 1 600 t, pertencentes ao

MA BRASILEIRA

plano qüinqüenal. O Ashashio é

gêmeo do Oshio, já em serviço;

propulsão diesel-elétrica; veloci-

dade, 18 nós em imersão; ar-

mamento, 8 tubos lança-torpe-

dos.

Um 
pequeno submarino

para buscas a grandes profun-

didades tem sido construido re-

centemente em Kobe. Caracte-

rísticas: comprimento, 14 m; bô-

ca, 2 m; propulsão, motor elétri-

co alimentado por baterias; velo-

cidade, 4 nós; capacidade; de imer-

são, 700 m. com 300 para capa-

c,ida<de operatória; guarnição, 6

homens, dos quais 3 técnicos.

NORUEGA

O 10.° submarino de 350 t.

construído em estaleiros alemães

— o Uthang — foi lançado, em

Endem, em outubro.

PORTUGAL

Foi dado o nome de Barra-

cuda ao 2.° submarino, de 869

t. do tipo Daphné encomendados

à França.

U.R.S.S.

Segundo informações chega-

das ao 
"Naval 

Institute Procee-

ding", os soviéticos estariam

construindo um pequeno subma-

rino para pesquisas até a pro-
fundidade de 2 000 metros, cujo

nome seria Sever 2. Supõe tra-

tar-se do projeto 
"G-A" 

cujas ca-

racterísticas seriam: desloca-

mento imerso 7 t; capacidade de

imersão, 2 000 metros; compri-

mento, perto de 6,5; diâmetro
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do casco resistente, 1,5 m; pro-

pulsão, sistema de baterias liga-

das ao seu motor elétrico permi-

tindo velocidade de 5 nós duran-

te 24 horas ou autonomia de 50

milhas, a 2,5 nós. Comporta 2

homens a bordo.

• Segundo notícias de origem

soviética, uma fôrça de subma-

rinos a propulsão nuclear — 
pro-

vàvelmente lança-mísseis — te-

ria completado uma viagem sub-

mersa de circunavegação. Ao que

parece os navios partiram de

Murmansk, percorreram todo o

Atlântico, onde fizeram mano-

bras, cruzaram o Pacífico, volta-

ram ao Atlântico pelo estreito de

Drake, remontando de nôvo to-

da a costa americana do Atlân-

tico, retornaram a Murmansk

pelo estreito de Behring.

P. de M.
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QUINZE

Para cada pinheiro que cortamos; plantamos quinze. O resuf-
iado é que criamos o maior serviço particular de reflorestamento
existente em todo o mundo, segundo conclusões da FAO, órgão da
ONU. São 36 mil hectares de plantações que representam trabalho
intenso de quinze anos. Trabalho feito com recursos próprios, sem
qualquer cooperação governamental.

E para que tanto pinheiro?
Para produzir papel de imprensa.

Hoje já atendemos a cêrca de 80°/« do consumo de nossos

jornais. Apenas êste ano, isso va? representar uma economia
de 

'18 
milhões de dólares em divisas que serão usadas para o de-*

senvolvimento do país.
Há um dado a mais que V. deve conhecer:

a do papel de imprensa foi a única indústria nacional que cresceu
e se desenvolveu sem qualquer proteção alfandegária. Ao contrário,
a proteção favorece os concorrentes internacionais seculares. Mas
a indústria brasileira de papel de imprensa venceu.

Graças, em grande parte, à colaboração de jornais dedicados
ã defesa do interesse nacional. Como êste que V. está lendo.

INDÚSTRIAS KLOBIN

4o Paraná de Celulose S. I. ¦ Menle Alegre (Paraná) ¦ São Paulo • Rio de Janeira

i

INDII



RESPIGA
SUMARIO — Importância da Indústria Naval no processo de desen-

volvimento nacional — As Relações Públicas e as Forças Arma-
das — O "Meteor": Um Paraíso navegante para pesquisadores
— Aratu: marco da expansão naval brasileira.

IMPORTÂNCIA DA INDÚSTRIA NAVAL NO PROCESSO
DE DESENVOLVIMENTO NACIONAL .

Sejam nossas primeiras pala-
vras de agradecimento ao Curso
de Engenheiros de Construção
Naval e ao Centro de Estudos da
Escola Nacional dé Engenharia,
pelo seu honroso convite para
falarmos sobre a "Importância
da Indústria Naval no Processo
do Desenvolvimento Nacional".

O esforço da iniciativa parti-
cular para implantação da in-
dústria de construção naval foi,
sem dúvida, a resposta imediata
e positiva dos homens de emprê-
sa, à Lei n.° 3.381, de 24 de abril
de 1958, que criou o Fundo da
Marinha Mercante e a Taxa de
Renovação da Marinha Mercan-
te. Naquela Lei estavam consu-
bstanciadas ias condições indis-
pensáveis ao investidor particu-
lar para a formação do magnifí-
co parque' industrial que hoje,
decorridos 6 anos, constitui para
nós, brasileiros, motivo de justo
orgulho.

Na primeira fase de implanta-
ção, o GEICON, órgão então cri-

Júlio Lobo Filho
ado, desempenhou com eficiên-
cia a sua relevante função, espe-
cialmente na seleção, entre mais
de duas dezenas de propostas na-
cionais e estrangeiras, da quan-
tidade e porte de estaleiros capa-
zes de garantir a real implan-
tação da Indústria Naval Brasi-
leira, com vistas ao panorama de
carência de navios, dimensio-
nando na época a necessidade de
construção de 160 000 TDW por
ano.

Ainda em 1959, seis dos esta-
leiros aprovados pelo GEICON
davam início às suas obras de
construção ou ampliação e' em
novembro de 1960 tivemos opor-
tunidade de assistir ao lança-
mento do primeiro navio, de
1550 TDW, seguindo-se 1961,
com 8 lançamentos, num total
de 33 536 TDW; 1962, com 5 lan-
çamentos, totalizando 30162
TDW e 1963, com 9 lançamentos
e um total de 63 800 TDW. Fo-
ram, assim, lançados 23 navios,
que totalizaram 129 048 TDW,
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além de 17 embarcações de me-

nor porte.

Para que se possa sentir e ava-

liar o monumental esforço dis-

pendido na construção simultâ-

nea de estaleiros e' navios, deve-

mos lembrar que, em fins de

1959, dispunha a nossa indús-

tria de construção e reparos na-

vais de 30 estaleiros, que empre-

gavam cêrca de 2 000 operários.

Com exceção da construção de

pequenas embarcações 
portuá-

rias, fluviais e de pesca, a quase
totalidade dos estabelecimentos

dedicava-se a reparos navais.

Hoje, emprega, diretamente, a

indústria naval 10 000 homens,

não obstante o número de esta-

leiros ter sido reduzido para 24.

Naturalmente, não estamos con-

siderando nestes algarismos, as

instalações do Arsenal de Mari-

nha do Rio de Janeiro e das au-

tarquias do Govêrno.

Na expansão e criação de no-

vos estaleiros foram investidos

mais dé doze bilhões de cruzei-

ros, dos quais somente cêrca de

um bilhão e setecentos milhões

corresponde à participação do

Govêrno, sob a forma de finan-

ciamentos concedidos pelo Ban-

co Nacional de Desenvolvimento

Econômico.

Podemos afirmar, com abso-

luta segurança, que o parque in-

dustrial brasileiro de constru-

ção naval situa-se hoje entre os

mais modernos do mundo, quer

pelo seu equipamento e instala-

ções, quer pela técnica e proces-
sos construtivos que emprega.

Está, assim, inegavelmente, o

país, em condições de atender

suas necessidades dentro de nos-

sas fronteiras, desde a pequena
chata ou alvarenga até 60 000

TDW. Constata-se o acêrto des-

ta afirmativa pelo simples exa-

me do volume da construção

efetuada, através a Comissão de

Marinha Mercante, no período
1959/1964.

Embarcações entregues até

maio de 1964:

4 navios cargueiros de 1 500

TDW; 5 navios cargueiros de

5 862 TDW; 4 navios cargueiros

de 6 500 TDW; 1 navio cargueiro

de 12 700 TDW; 2 navios carguei-

ros de 10 500 TDW; 2 navios mis-

tos para passageiros de 800 TDW;

3 barcas para 2 000 passageiros;
5 lanchas para 200 passageiros;
8 alvarengas de 230 TDW.

Embarcações em construção:

9 navios cargueiros de 3 040

TDW; 6 petroleiros de 10 500

TDW; 3 graneleiros de 18 000

TDW; 4 cargueiros de 12 000

TDW; 1 barca para 2 000 passa-

geiros.

Êstes números referem-se tão

somente à produção dos 6 esta-

leiros aprovados pelo então GEI-

CON e não incluem a contrata-

ção dêsses estaleiros com outros

clientes sem participação da Co-

missão de Marinha Mercante. É

importante, porém, que se regis-

tre' que um volume adicional e

razoável de embarcações de pe-

queno porte foi executado, no

mesmo período, por outros esta-

leiros, já existentes no país, e' que,
embora não tenham submetido

planos de expansão ou reapare-
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lhamento ao Governo, vêm, desde
a promulgação da Lei 3 381 rea-
lizando seus próprios programas
de' expansão, disputando e parti-cipando do mercado de contrata-
ção existente.—Por outro lado, a
reparação continua a merecer tô-
da a atenção dos estaleiros espe-
cializados nesse setor de ativida-
de, que, no período em exame, ti-
veram uma atuação marcante.

Cabe, ainda, registrar, na apre-
ciação do período de implantação
da indústria de construção naval,
a participação do parque indus-
trial brasilero, que lançou-se
num programa acelerado e real-
mente importante, de fabricação
dos equipamentos indispensáveis
aos navios, que, normalmente,
não são construídos pelos estalei-
ros. Até linhas de produção e
processos de trabalho foram mui-
tas vezes alterados, a fim de aten-
der às normas rígidas dos Bu—
reaux de Classificação. A esta va-
liosa colaboração deve, muito, a
indústria de construção naval
brasileira, a possibilidade de po-der apresentar, no momento, o
elevado índice de nacionalização
de mais de 90%.

Os estaleiros, meus senhores,
aí estão a demonstrar que a ini-
ciativa privada está sempre pre-sente, assumindo responsabili-
dade para o progresso geral, par-ticipa ativamente de planos e
programas que visam meios pa-ra o desenvolvimento deste
grandioso país. Mesmo quandoestes programas envolvem, além
dos riscos comuns a qualqueratividade, aqueles resultantes da
irresponsabilidade dos que de-

veriam, acima de tudo, resguar-
dar as instituições. Respeitar efazer respeitar as leis.

Asssim é que a indústria na-
vai brasileira implantou-se, nu-
ma conjuntura excessivamente
difícil, enfrentando condições
adversas e realmente negativas
à sua consolidação.

Referimo-nos, inicialmente, à
política salarial adotada, não
pela indústria, mas a ela impôs-
ta pela omissão propositada das
autoridades responsáveis. Aten-
tem para o fato de que em 1959,
os estaleiros particulares então
existentes empregavam cerca de
2 000 homens e que êssé efetivo
foi aumentado para 10 000. Fo-
ram 8 000 novos empregados cri-
ados. A esse número, daremos
ainda, somar os que certamente
surgiram na indústria de sub-
contração. — Entretanto, não
se levou em conta a importância
para o país do valioso parqueindustrial que, com grande es-
forço, se implantava, é assim
que, ;em março de 1963, foi a
indústria de construção naval,
sem maiores estudos ou conside-
rações, violando-se o enquadra-
mento fixado em lei, transferida
da categoria econômica de in-
dústria de construção, para a de
transporte marítimo; submeten-
do-a, portanto, ao regime sala-
rial vigente na orla marítima. —
Quando mais precisava a nação
de providências visando o au-
mento de produção, meio nor-
mal e natural de evitar o sub-
desenvolvimento, estabeleceu-se,
para a indústria naval, o regime
de 40 horas de trabalho por se-
mana; com 16 horas de descanso
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remunerado; horas extras, à ra-
'zão 

de 100% sôbre o salário ba-

se. Vale dizer, um aumento su-

bstancial no preço do navio, quer

pelo acréscimo direto do custo

de mão-de-obra, quer pela eleva-

ção dos 
"over-heads", 

como con-

seqüência da redução de traba-

lho nos estaleiros.

É óbvio que, com as novas con-

diçõés criadas, a indústria de

construção naval brasileira, con-

trariando a situação prevalecen-

te no mundo inteiro, viu fugir as

suas possibilidades de competi-

ção com a indústria de caldeira-

ria e mecânica pesada; linhas de

atividade que dispõem de merca-

do altamente competitivo, porém
de possibilidades imensuráveis.

Dessa forma, os estaleiros, que

dispunham de maquinaria mo-

derna e mão-de-obra especializa-

da, não puderam competir em

outras linhas de produção, co-

mo meio natural para cobrir a

ociosidade de seu equipamento.

E, diga-se, a bem da verdade,

que não faltaram alertas e pro-
testos por parte dos industriais.

Mas, ao mesmo tempo em que
tal situação se firmava, o grande
cliente em potencial 

— a arma-

ção privada 
— caminhava para

a extinção.

As distorções introduzidas no

custo dos serviços portuários,
aliadas à desorganização dêsses

serviços, à indisciplina reinante

e às greves sucessivas consegui-

ram, como não podia deixar de

acontecer, afugentar a carga dos

portos, e assistimos, hoje quase

que a sua total movimentação

sôbre rodas. — O caminhão,

tornou-se o maior concorrente do

navio! Já há notícias de emprê-

sas rodoviárias operando nas ex-

portações brasileiras.

Nesta situação ímpar, a maior

vítima é a própria nação, pois, a

prevalecer, é fácil prever o des-

gaste que sofremos.

Em palestra que tivemos a

honra de fazer na 
"III 

Senmana

de Estudos sôbre Transportes

Marítimos e Construção Naval",

em outubro de 1962, nos foi dada

a oportunidade de focalizar, co-

mo um grito de alerta, a cempa-

ração entre o transporte maríti-

mo e o rodoviário. — Achamos

oportuno repetí-la. Atualizare-

mos, tão somente, os custos apre-

sentados.

"Um 
navio que transporta

3 000 t. de carga, opera com 32

tripulantes — utiliza cêrca de

2 000 HP e consome aproximada-

mente 30 t. de combustível nu-

ma viagem Rio-Pôrto Alegre.

Para transportar esta mesma

carga do Rio a Pôrto Alegre, por
rodovia, necessitaremos de 300

caminhões de 10 t. operados por

600 homens, utilizando cêrca de

45 000 HP e consumindo aproxi-

madamente 120 t. de combustí-

vel. Atentem que poderíamos

operar o navio com tripulação de

23 homens, como nos navios es-

trangeiros. Reduziríamos, as-

sim, ainda mais, o custo de ope-

ração do navio. Não criaríamos

problemas de desemprêgo, pois

há falta de tripulações adestra-

das. A sobra seria aproveitada

nas novas unidades que estão

sendo incorporadas à frota na-

cional.

Os valores apresentados são

bastante eloqüentes e dispensam
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outros comentários. É, portanto,
incontestável que a operação do

navio é mais econômica.

Consideremos, agora, o invés-

timento. Para constituir a po-
derosa frota de 300 caminhões

Diesel, necessitaremos de, pelo
menos, 5 bilhões de cruzeiros. O

navio custa hoje pouco mais de

um têrço dêsse valor. Quanto à

depreciação, temos para os ca-

minhões um prazo de 5 anos e

para o navio, pelo menos 15 anos.

Donde se conclui que, na melhor

hipótese, o investimento na fro-

ta de caminhões é oito vêzes

maior que o navio. É lógico, e

entre nós ninguém o contestará,

que o transporte por água é

mais econômico que qualquer

outro em qualquer parte do

mundo, mesmo no Brasil. Ape-

penas apresentamos êstes núme-

ros para ressaltar a aberração".

Portos e Navios — Rio de Ja-

neiro, agosto de 1964.

AS RELAÇÕES PÚBLICAS E AS FÔRÇAS ARMADAS

OSCAR DE ANDRADE

Da Sala de Imprensa do Ministério da
Guerra

A necessidade do planejamen-
to de um serviço de informações

nos órgãos do govêrno, como em-

prêsas particulares, decorre da

amplitude da vida atual. O pú-
blico quer e tem o direito de ser

bem informado, como merece ser

trabalhando por um sistema

mais lúcido de propaganda e

pelos contatos mais exatos com

os podêres públicos. Essa é a tô-

nica da vida trepidante do mun-

do moderno.

O Serviço de Relações Públicas

como um simples 
"bureau" 

de

informações torna-se estéril,

improdutivo e antipático. Êle

deve, antes de mais nada, mere-

cer a simpatia e os aplausos do

público como elemento de con-

tato com as autoridades, seja

qual fôr o séu escalão hierárqui-

co.

O exemplo do antigo DIP está
bem vivo para que não se ouse
mais repetir a façanha de se pro-
curar embair a opinião pública
com a simples divulgação de
boletins informativos, tão do

gôsto das autoridades arbitrá-

rias. A democracia, 
para sua so-

brevivência e exercício em tôda

a plenitude, impõe, nos seus mil

e um aspectos, o debate franco

com o público.

Dentro dêsse espírito, a críti-

ca é o melhor adubo para flores-

cimento de uma democracia au-

têntica e efetiva, pois da liberda-

de de opinião promana o seu

verdadeiro prestígio e é justa-

mente em função dessa liberda-

de de se entender as coisas e opi-

nar sôbre elas, que avulta a im-

portância das Relações Públicas,

cuja função precípua, antes de
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informar é esclarecer a opinião

pública e ao contrário de sé li-

mitar a desmentidos, promover

a administração dos órgãos a

que servem, através de um tra-

balho persistente, honesto e per-

manente, para reguardá-los das

críticas mal formuladas a servi-

ço de interêsses estranhos. 
'

Dêsse modo, o Serviço de Re-

lações Públicas nos climas de-

mocráticos é, de fato, um escu-

do da sua legítima autoridade,

tendo como pedestal a inpren-

sa livre e honesta, que sempre

lhe dá acolhida e apoio, apesar

de pequenos e naturais desvir-

tuamentos e distorções, que não

chegam a comprometer.

Na área da administração fe-

deral as Salas de Imprensa exis-

tentes junto aos gabinetes mi-

nisteriais é órgãos de cúpula,

são, na verdade, os melhores apa-

relhamentos de Relações Públi-

cas, no seu trabalho permanente

de informar, esclarecer e promo-

ver as atividades administrati-

vas de cada setor a que servem.

É preciso dizer que o Brasil,

desde as campanhas da Inde-

pendência com Hipólito da Cos-

ta no 
"Correio 

Braziliense", de-

ve à Imprensa o mérito do sadio

espírito de brasilidade, que vem

alicerçando os grandes embates

políticos da Nação em sua mar-

cha pela História. O trabalho da

imprensa, precedendo a Revolu-

ção de 31 de março, arejando e

esclarecendo pela informação

honesta e eficiente as populações

desencontradas e mal informa-

das .jpelo sofisma negativista, é

a melhor prova do trabalho in-

terligado da imprensa e as rela-

ções públicas, sobretudo através

do jornalismo credenciado junto

a esferas governamentais.

A situação atual das Forças

Armadas — levadas, num mo-

mento crítico por que passava o

país, a assumir a liderança da

defesa dos interêsses nacionais

»— está a exigir um programa

mais objetivo e positivo de Rela-

ções Públicas nas áreas militares

do govêrno, cuja meta de gran-
de alcance deve ser o de infor-

mar cabalmente o povo brasilei-

ro sôbre suas atividades e reali-

zações, a fim de instilar no públi-

co a confiança e disseminar o co-

nhecimento dé que as Forças Ar-

madas estão agindo com fidelida-

de e inteligência na tarefa de

apoiar os alvos nacionais e o in-

terêsse público.

Se, em ocasiões normais, as

Forças Armadas devem ter sem-

pre em mira informar ao povo

suas realizações dentro de seus

limites de genuína segurança mi-

litar, essa necessidade tornou-se

mais intensa e mais ampla, pois

assumiram novas obrigações, in-

clusive a de govêrno. E cabe-lhes

projetar sôbre o povo brasileiro

essa imagem.

Exército, Marinha e Aeronáu-

tica constituem, em outras pala-

vras a maior organização dêste

país. Pode ser comparada a uma

grande emprêsa nacional de 70 a

80 milhões de acionistas que in-

vertem cruzeiros no equipamento

e operações da mesma. E, assim

como uma organização deve pres-

tar conta a seus acionistas pelo

dinheiro gasto e a forma como

está sendo dirigida, cabe às Fôr-

ças Armadas relatar, inteira e
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prontamente, seus negócios ao
público. O público que não ape-
nas inverteu dinheiro nessa em-
presa, mas, também, a vida de
seus filhos, filhas, maridos e
pais. Além desta razões, que já
justificam o interesse do público
nas Forças Armadas, avulta a de
que um movimento revoluciona-
rio guindou-as no poder e, conse-
qüentemente, colocou-se à frente
do destino nacional.

Ninguém poderá negar a exis-
tência e a autoridade, não só das
Forças Armadas, como, princi-
palmente, do governo revolucio-
nário, derivam do público. O po-
der de que necessitam para se de-
s(incum,birem de suas responsa-
bilidades e das tarefas a que se
propuseram, depende do apoio
público, e não da força bélica.
Esta é transitória e aquele se
perpetua nas urnas. A capacida-
de de nossas Forças Armadas
para defender nossas liberdades
depende de pessoal, dinheiro e
materiais, os quais não podem
obter quando faltam fundos, a
confiança e o apoio do povo.

Há, no seio da coletividade um
sentimento natural de simpatia
pelo Exército, Marinha e Aero-
náutica, que inscreveram com
brilho o nome do Brasil em ter-
ras distantes e agressivas, du-
rante o último conflito mundial,
quando supriram com brilho e co-
ragem a carência de equipamento
bélico e, até mesmo de roupas a-
propriadas para o clima gélido dos
montes italianos. Entretanto, há
uma resistência e uma certa an-
tipatia pela existência perma-
nente de um grande e ostensivo
contingente militar. A necessida-

de de uma grande força militar
sempre encontra objeção por par-te do público, no qual existe um
natural anseio pela redução das
despesas militares, tidas, muitas
vezes como supérfluas e prejudi-
ciais ao seu próprio interesse e
bem estar social. Ê evidente queo problema não é só nosso; ocorre
em todos os países. Mas resistên-
cias existem e muitas pessoas
põem em dúvida a necessidade do
serviço militar obrigatório e, em
conseqüência, a sedução da car-
reira militar vai se tornando nula
para muitos jovens. Tudo isso
exige um serviço organizado efi-
ciente de esclarecimento do povoe só poderá ser feito com provei-to pelos órgãos de Relações Pú-
blicas, intimamente ligados ao
jornalismo credenciado que mou-
reja nas salas de Imprensa. A
tentativa de aliciar jornalistas e
submetê-los a condições de tra-
balho disciplinado e oficializado
é contraproducente, pois dá ao
Serviço de Relações Públicas uma
rigidez prejudicial quando sua
sobrevivência depende, sobretu
do, da versatilidade. Além do
mais, há o perigo de transformar
o órgão, desvirtuado de suas ver-
dadeiras finalidades, em agência
de propaganda de homens ou de
grupos, em detrimento dos verda-
deiros interesses da instituição
que deve promover junto à cole-
tividade. Fornecendo aos jornalis-
tas todas as felicidades para o de-
sempenho de sua missão, dando-
lhes elementos e informações
precisas e exatas, estará, o Servi-
ço de Relações Públicas, desem-
penhando com acerto uma de
suas mais importantes tarefas,
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sem ferir o princípio da liberda-

de de imprensa e alcançando, as.

sim, seus superiores objetivos.

Um dos objetivos básicos é mol-

dar e influenciar a opinião pú-
blica, sem deixar de levar em

conta que esta moldagem com-

porta implicações éticas e tem li-

mites irrecusáveis. Boas relações

com o povo brasileiro, bem assim

com os cidadãos de outros países,
são essenciais às nossas Forças

Armadas. Igualmente importan-

tes são as relações internas com o

pessoal do próprio Exército, Ma-

rinha e Aeronáutica. Se todos

acreditam no serviço militar,

compreendem sua missão e a im-

portância das Forças Armadas

para a segurança nacional, o mo-

ral do serviço será alto, os deve-

res serão cumpridos como con-

vém e a confiança do público se

estabelecerá em tôda a sua pleni-
tude.

Outro aspecto que deve ser

considerado é o de que as Forças

Armadas, a exemplo de uma em-

prêsa comercial ou uma organi-

zação não lucrativa de serviço

social, têm muitos públicos dife-

rentes, cada um dos quais deve

receber a mesma informação bá-

sica, todavia com ênfase distinta

para cada um. Êstes diversos ti-

pos de público são, com efeito,

distintos, porém similares, pois
todos se compõem de cidadãos —

contribuintes de impostos, todos

com o mesmo desejo de autocon-

servação e de segurança nacional.

De um modo geral o público
das Forças Armadas está dividi-

do em quatro tipos: o público em

geral de brasileiros não perten-
centes aos seus quadros, que dià-

riamente deve ser informado e

esclarecido através do trabalho

das Salas de Imprensa, sem pre-

juízo de outras modalidades de

informações e promoções a êle

destinadas; o público que tem

contato com as Forças Armadas,

tais como empregados e fornece-

dores; o pessoal das próprias Fôr-

ças Armadas, incluindo oficiais,

homens e mulheres, civis e mili-

tares, que integram os seus qua-
dros; e pessoas do exterior, com

as quais homens e mulheres das

Forças Armadas entram em con-

tato mediante o cumprimento de

suas obrigações.

Agindo com inteligência e pe-
netração nesses setores da opi-

nião, o Serviço de Relações Pú-

blicas das Forças Armadas, que
estão intimamente ligadas a to-

dos os ramos da atividade na-

cional, com compromissos com

Estados, Municípios, classes pro-
dutoras, entidades de classes e

povo em geral, deverá ter na sua

complexidade uma só diretriz e

um só objetivo: fazer amigos.

De 
"A 

Defesa Nacional".
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O 
"METEOR" — UM PARAÍSO NAVEGANTE PARA

PESQUISADORES

A CONTRIBUIÇÃO DOS OCEANÓGRAFOS E GEOFÍSICOS

ALEMÃES PARA A PESQUISA INTERNACIONAL

Para meados de dezembro es-

pera-se em Hamburgo o retorno

do navio de pesquisa alemão

Meteor, de sua segunda grande

expedição científica. 41 cientis-

tas terão, então, coletado mais

material de trabalho para a con-

tribuição alemã ao Ano Inter-

nacional do Sol Quieto (IQSY).

Pouco tempo após a conclusão

dessa expedição do Meteor, fin-

da, além disso, também o ano do

sol quieto, que reuniu, cinco

anos após o 
"Ano 

Geofísico In-

ternacional" pesquisadores de 54

países para um programa em

conjunto.

A 8 de fevereiro de 1964 o Pre-

sidente da República Federal,

Henrich Lübke, batizou o navio

de pesquisa, que foi construído

em Bremerhaven, no estaleiro
"Seebeck-Werft", 

pertencente ao

grupo Krupp, com o nome de

Meteor. Com isso, êle deu um

nome rico em tradição, um no-

me de relevância mundial na o-

ceanografia internacional. Já na

década de 20 um navio alemão

de pesquisa e medição ostentava

o nome 
"Meteor".

Ainda hoje os resultados da

grande expedição-"Meteor" de

1925 e 1927 no Oceano Atlântico

pertencem às bases clássicas da

pesquisa Jnarítima. Compilados

em trinta volumes em linho,

ocupam êles o lugar de honra

na biblioteca de bordo do nôvo

Meteor. Esta biblioteca localiza-

se numa sala de conferências

grande e confortável no convés

da ponte. Quem se assentar à

grande mesa redonda no centro

dessa cabine, quase não percebe

que se encontra num navio.

É certo que, realmente, quase

tudo nesse nôvo Meteor é dife-

rente do que em outros navios

Mas, mesmo assim, êste navio

especial, de 82 metros de compri-

mento, 13,5 de largura e 2 500

toneladas de pêso bruto, perten-

ce, segundo as prescrições do

Acordo Internacional de Segu-

rança Naval, à categoria dos na-

vios de pasageiros. Os passagei-

ros nesse navio porém, são cien-

tistas, e o navio foi construído es-

pecialmente para êles — um ver-

dadeiro paraíso para pesquisado-

res. — convés inferior abriga re-

cintos de carga, máquinas e man-

timentos, bem como os aparelhos

de medição para a profundidade

do mar e a gravitação da terra.

No convés médio estão o con-

trôle das máquinas, cabines re-

sidenciais, e a sala de estar da

tripulação, no convés principal

mais cabines residenciais, 15 la-

boratórios de pesquisas, bem co-

mo sala de estar para oficiais e

cientistas.

Visto da pôpa, o Meteor pode
ser facilmente confundido com

um barco pesqueiro, pois o navio
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tem, atrás, um recolhedor e um

cavalete de pôpa como um mo-

derno navio pescador de aren-

que. O convés principal, assi-

métrico, destina-se ao trabalho

de pesquisa ao ar livre. Um sis-

tema complexo de roldanas,

guindastes e barcos foi construí-

do, a fim de suspender para o

fundo do mar todos os aparelhos

eientíttcos imagináveis, desde o

simples medidor de correnteza

até a câmara de televisão sub-

marina. Na frente da pôpa, com

suas instalações de pesca, estão

os laboratórios e aquários dos

especialistas em biologia maríti-

ma e zoólogos; mais ao lado,

junto aos guindastes do convés

de trabalho, estão os laboratórios

para os geólogos, geofísicos e

oceahógrafos. Os aparelhos in-

dicadores de diversas sondas de

eco permitem medir constante-

mente e observar a profundida-

de do mar e um gravímetro regis-

tra cada modificação da gravi-

tação da Terra, por mínima que

seja.

Num convés mais acima, exis-

te uma plataforma para ascen-

são e descida de helicópteros e

até mesmo um hangar, suficien-

temente grande para acolher um

dêstes aparelhos. Essa platafor-

ma serve, também, para o envio

de sondas de rádio e balões me-

teorológicos, que podem ser a-

companhados até as maiores al-

turas da atmosfera, com o auxí-

lio de um aparêlho de radar me-

teorológico ultra-moderno. En-

tre a lama do fundo do mar e a

alta estratosfera não existe qua-

se nenhum problema que não

possa sei atacado pelos pesqui-

sadores com os equipamentos do

Meteor. E, finalmente, o navio

não pode apenas navegar para a

frente e para trás. O capitão po-
de movimentá-lo, através de le-

mes especiais na proa e na pôpa,
também para o lado, manten-

do-o assim com precisão em

qualquer ponto desejável sôbre o

fundo do mar.

Assim é o navio, com o qual
se efetua, já há mais de um ano

a colaboração alemã para a pes-

quisa oceanográfica e geofísica
internacionais. O Meteor per-

tence, em partes iguais, ao Ins-

tituto Hidrográfico Alemão em

Hamburgo — 
que é simultânea-

mente, também, o armador do

navio, e a Sociedade Alemã de

Pesquisas. A primeira grande

viagem, de 200 dias de duração,

que se estendeu desde o outono

de 1964 até maio de 1965, levou

cientistas sob a direção do ocea-

nógrafo Professor Dr. Günter

Dietrich, de Kiel, até o Oceano

Índico.

A segunda viagem é um em-

preendimento conjugado de am-

bos os donos do navio. Essa ex-

pedição no Oceano Atlântico

equatorial tem como meta pri-

mordial o exame dos problemas

ocasionados pelas influências do

Sol sôbre a Terra. E conhecido

que estas influências, no sistema
"ano 

do sol quieto", 
— 

quando é

de se esperar uma reduzida ati-

vidade solar — são diferentes do

que em um período de erupções

solares intensivas. — Esta se-

gunda expedição Meteor, porém,

deverá ajudar a esclarecer até

que ponto o jôgo das forças na

nosso crosta terrestre, na nossa
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atmosfera, no fundo do mar e no
deserto aquático dos oceanos,
em tempos de atividade solar re-
duzida, é diferente do que em
outras épocas.

Equipes de pesquisadores do
Meteor perscrutam, durante a
sua segunda viagem, os mistérios
do Atlântico.

As modernas instalações téc-
nicas do navio são supervisiona-
das em mesas de controle.

O navio de pesquisa Meteor
está munido de todos os meios

da técnica moderna. A escala do
equipamento técnico estende-se
desde a sonda submarina, atra-
vés de uma série de aparelhos
transmissores e receptores, até o
radar. Ela contribui para que
continue soando bem o nome
Meteor, nome este que está inti-
mamente ligado à pesquisa oceâ-
nica.

(Da Tribuna Alemã n.° 3 —
dezembro de 1965)

ARATU — MARCO DA EXPANSÃO NAVAL BRASILEIRA

A localização das bases navais
brasileiras obedece à orientação
estratégica da concentração de
uma força-tarefa respeitável, na
parte do litoral norte do país
de vez que aí se encontram
alguns dos pontos mais abriga-
dos da costa, dominando área
do Atlântico onde se desenvolve-
rão, no caso de uma futura guer-
ra, ações submarinas da maior
envergadura, que poderão pôr
em risco a segurança das rotas
marítimas e o apoio logístico às
forças militares das nações oci-
dentais engajadas na luta.

A região do recôncavo baiano,
situada a meio do litoral, ofere-
cendo condições favoráveis ao
abrigo e segurança, foi, desde os
tempos coloniais, quando por-tuguêses, espanhóis, franceses e
holandeses, disputavam o domí-
nio das nossas águas, ponto es-
tratègicamente escolhido, de

apoio às ações bélicas das naus
lusitanas.

Durante as lutas pela Inde-
pendência, travadas na Bahia, a
legendária Flotilha de Itaparica
estabeleceu base na enseada de
Aratu, apoiando as tropas de La-
batut, que, em terra, davam
combate ao Exército comandado
pelo general Madeira, aniquilan-
do o último foco de resistência
das tropas coloniais que se opu-
nham à Independência do Brasil.

Na Segunda Guerra Mundial,
Aratu voltou a ser objeto das
atenções militares como base pa-ra o desenvolvimento de ações
anti-submarinas pelas forças aé-
ro-navais aliadas.

No momento a escolha dessa
área para instalações de uma
base naval de grandes dimensões
visa criar mais um ponto de apoio
para a esquadra, entre a Baía
de Guanabara e o Estuário do
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Amazonas. Paralelamente per-
mitirá maior segurança para a
navegação civil de cabotagem,
contribuindo para uma expres-
siva redução nos fretes e seguros,
cujos altos custos são um refle-
xo da inexistência de diques e
oficinas de reparos na quantida-
de e na qualidade reclamada pe-
Ios que viajam ao norte do Rio
de Janeiro. Por outro lado, a Pe-
trobrás, que tem próximo da ba-
se as instalações do terminal de
Madre de Deus, poderá docar em
Aratu os seus superpetroleiros,
dispensando o recurso obrigató-
rio das instalações do atual Ar-
senal de Marinha que se encon-
tram muitas milhas para o sul
na Guanabara.

Finalmente, o crescente con-
gestionamento do Porto de Sal-
vador encontrará uma benéfica
válvula de escape, com a libera-
ção, pela Marinha, da extensa
área do cais, que passará a aten-
der à demanda para o acosta-
mento de navios mercantes.
Considerações ligadas a objeti-
vos de defesa e segurança nacio-
nal, determinam o enquadra-
mento das obras de construção
do Centro de Reparos de Aratu,
como tarefa prioritária para a
Marinha de Guerra, num esfôr-
ço gigantesco que mobilizará,
paralelamente, a Petrobrás, a
CHESP e as autoridades baia-
nas. Assim, a Marinha terá atin-
gido o objetivo pressípuo de dis-
por de pontos de apoio a cada 800
milhas do Litoral.

O Centro de Reparos, primei-
ro componente da base a entrar
em operação, compreenderá o
conjunto de cais, dique e ofici-

nas. O projeto visa permitir tra-
balho de docagem até 35 000 to-
neladas, incluindo os superpe-
troleiros e o porta-aviões Minas
Gerais.

Para isso, conta com um di-
que de 230m de comprimento por
30m de largura, equipado de for-
ma a tornar possível a perma-
nência a bordo de toda a tripu-
lação, durante o processamento
dos serviços de reparos e conser-
vação. Essa característica que é
comum ao conjunto de cais, é
inédita na América Latina, para
instalações do mesmo tipo. A
urgência que tem para a Marinha
de operar o Centro de Reparos,
determinou um notável acelera-
mento das obras que, na parte
relativa ao dique, atingem agora
sua fase de conclusão, tendo-se
iniciado em fevereiro de 1965.

O conjunto de cais abrange
suas seções, tendo cada uma cêr-
ca de 300m de extensão. A uni-
dade "A", cujo projeto inicial
previa o acostamento de navios
até 5m. de calado, está sendo
rebaixado para permitir o alar-
gamento desse limite para 7m.
no que se considera a maior obra
de engenharia hidráulica em
execução no Brasil. O cais "B",
com idênticas características, en-
contra-se já em fase final de
construção. Redes especiais de
tubulações assegurarão o forne-
cimento de água doce e salgada,
ar comprimido, luz, energia e
vapor, permitindo aos navios,
quando atracados, o desligamen-
to completo de sua aparelhagem
de bordo.

O conjunto de oficiais, a ser
instalado na última etapa de
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construção incluirá seções de

máquinas em motores, chapas,

caldeiraria, fundição, ferraria,

eletricidade e eletrônica. Os tra-

balhos de montagem deverão

transcorrer em tempo mínimo,

graças à utilização de estruturas

metálicas pré-fabricadas.

Para o sistema de adução de

energia, foi firmado o convênio

com a CHESP (Companhia Hi-

drelétrica de São Francisco),

abrangendo, inclusive, a instala-

ção de uma estação rebaixadora,

destinada à distribuição da fôr-

ça recebida em 66.000 volts.

Um acordo feito com a Petro-

brás está permitindo a aplica-

ção, em Aratu, de recursos fi-

nanceiros daquela emprêsa esta-

tal, que serão posteriormente

descontados na docagem e manu-
•tenção 

de petroleiros. Por sua

vez a SUDENE e o Departamen-

to de Estradas de Rodagem da

Bahia cooperam, respectivamen-

te, na construção da rêde adu-

tora de água e na abertura de

uma estrada pavimentada que

liga Aratu ao centro populacio-

nal mais próximo: a localidade

de S. Tomé do Paripe.

Com a construção da Base Na-

vai de Aratu, a Marinha atinge

o objetivo primordial de descen-

tralizar suas forças permitindo,

ainda, um acréscimo substancial

na capacidade de assistência aos

navios mercantes que bordejam

a costa brasileira, assim como,

estabelecerá mais um forte pon-

to de apoio a forças navais alia-

das em ações de guerra no Atlân-

tico Sul.

Seção: Forças Armadas — Co-

ordenador: Pericles Neiva.

Diário de Notícias — Rio de

Janeiro, 15 de maio de 1966.
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MQTEOÃM©
3.° DISTRITO NAVAL

Ao transmitir, perante altas
autoridades civis e militares, o
cargo de comandante do Tercei-
ro Distrito Naval ao capitão-de-
mar-e-guerra Antônio Rubim de
Pinho, o almirante Francisco
Duque Guimarães disse:
"que, ao deixar o honroso posto,
quero expressar meus sinceros
agradecimentos ao sr. chefe do
meu Estado-Maior e a todos os
oficiais que o compõem. Foram
sempre poucos e, por isso mesmo,
desdobram-se esforços, traba-
lhando todos com entusiasmo
para o bom êxito dos vários ser-
viços que lhes couberam.

"Agradeço também" — prós-
seguiu — a todos os oficiais
pessoal subalterno, funcionários
e operários que servem e traba-
lham neste comando, pela sua
dedicação e desvelo no serviço. A
todos os oficiais comandantes das
unidades navais nesta cidade e
a todos os funcionários civis, con-
tratados e pessoal subalterno que
as integram, também manifesto
meus agradecimentos pelo cum-
primento integral de seus deve-
res. Aos oficiais e a todo o pes-
soai que trabalham nas Escolas

de Aprendizes Marinheiros, Capi-
tanias de Portos e suas agências,
Base Naval de Natal, Centro de
Instrução Almirante Tamanda-
ré; aos comandantes das corve-
tas e suas guarnições, expresso
meus agradecimentos pelos ser-
viços prestados, com lealdade e
cooperação, a este comando."Agora — continuou — ca-
be-me agradecer ao governador
do Estado, seus chefes da Casa
Civil e Militar, às autoridades ju-
diciárias e legislativas e ao sr.
prefeito do Recife todas as aten-
ções e apoio que sempre me dis-
pensaram. Agradeço, igualmen-
te, aos generais comandantes do
IV Exército e da Sétima Região
Militar, o entendimento harmo-
nioso e a amizade que sempre
existiram entre nossas forças,
proporcionando resultados bené-
ficos nos exercícios e treinamen-
tos que se realizaram durante a
minha gestão e na manutenção
de um clima de paz e; tranqiii-
lidade em todas as áreas deste
comando.

Finalmente, quero agradecer à
imprensa, ao rádio e à televisão
de Pernambuco, bem como à so-
ciedade e ao povo desta bela cida-
de a simpatia, o apoio que nos
prestaram sempre nos festejos'
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das Semanas da Marinha e nas

várias comemorações cívicas ou

militares qe se realizaram duran-

te a minha investidura.

Despeço-me, assim, de todos e,

particularmente, da cidade do

Recife, com muita saudade, ofe-

recendo meus préstimos ou na

Escola Superior de Guerra ou no

Núcleo de Comando da Zona de

Defesa do Atlântico, no Rio de

Janeiro.

A Ordem do Dia do capitão

de mar e guerra Antônio Rubim

de Pinho, agora comandante in-

terino do III Distrito Naval está

vasada nos seguintes têrmos:

"Ao 
assumir interinamente o

cargo de comandante do Tercei-

ro Distrito Naval desejo expres-

sar ao almirante Francisco Du-

que Guimarães os agradecimen-

tos e as despedidas em meu no-

me e no de tôda a oficialidade

e guarnições que servem nesta

unidade, desejando-lhe felicida-

des no cargo que irá exercer em

continuação à sua brilhante car-

reira militar, a serviço da Mari-

nha de Guerra do Brasil."

REALIZAÇÕES

Durante a sua gestão, de um

ano e cinco meses, o almirante

Francisco Duque Guimarães rea-

lizou um dos mais profícuos tra-

balhos à frente do comando do

Terceiro Distrito Naval. Na sua

administração, foram adquiridos

nos Estados Unidos os diques flu-

tuantes AFDL-4 e AFDL-39,

mediante convênio entre a Ma-

rinha de Guerra do Brasil,

USAID e SUDENE. O dique

AFDL-4 encontra-se em reativa-

ção na Base Naval de Valdecans,

em Belém do Pará, devendo,

quando pronto, ser rebocado pa-

ra Natal, seu pôrto-sede. Enquan-

to isso, o dique AFDL-39 desti-

nado ao pôrto do Recife, está

sendo reativado pelas oficinas da

Base Naval desta cidade.

Convênio da Marinha de

Guerra com o IPASE, assinado

durante o período de comando

do almirante Francisco Diuque

Guimarães, resultou na presta-

ção de assistência médica aos

funcionários civis da Armada, no

Nordeste. No decorrer de sua

gestão, foi ainda inaugurado o

nôvo Clube dos Cisnes para sub-

oficiais e sargentos da Marinha,

cujos gastos ascenderam à casa

dos 30 milhões de cruzeiros. O

antigo clube, trabalho iniciado

na sua administração, está sen-

do remodelado para servir de se-

de à Casa do Marinheiro. Outra

obra importante realizada pelo

almirante Francisco Duque Gui-

marães foi a passagem da Can-

tina Naval do Recife para o con-

trôle e direção do III Distrito

Naval. Cabe-lhe, ainda, o mérito

de ter inaugurado a Escola de

Aprendizes Marinheiros de Ala-

goas, que já iniciou suas ativi-

dades com cem alunos.

Durante o seu comando, foi

também assinado convênio com

o DER de Pernambuco, pelo qual

a Armada cedeu parte de seus

terrenos, no Jequiá, para a com-

plementação da rodovia BR-11,

bem assim convênio com a Pre-
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feitura do Recife, que permitiu
a concessão de áreas de terrenos
da Marinha para a abertura de
novas ruas e avenidas, no Pina.
Foi o almirante Francisco Du-
que Guimarães que iniciou a
construção do Hospital Naval,
com capacidade para cem leitos,
e idealizou o novo açougue da Vi-
la Naval, agora modernamente
instalado. Através de convênio
com o governo do Rio Grande do
Norte, obteve, ainda, verba para
o funcionamento do Ginásio "Ari
Parreiras", naquele Estado. Na
sua investidura ainda foram
realizadas as seguintes obras: re-
paros em casas da Vila Naval, no
bairro de Santo Amaro, e remo-
delações em prédios e instalações
em diversas unidades do in Dis-
trito Naval;entendimentos com a
Prefeitura que resultaram na de-
molição de antigo galpão junto
à ponte de Limoeiro, permitindo
melhor acesso àquela via; ges-
toes junto ao poder Municipal,
para a construção de uma via
de acesso da avenida Norte à
avenida Cruz Cabugá, passando
por trás do Cemitério dos In-
glêses.

ONZE DE JUNHO DE 1966

Em cerimônia presidida pelo
Presidente da República, a Ma-
rinha comemorou, na manhã de
11 de junho pp., junto ao monu-
mento do almirante Barroso, na
praia do Flamengo, o 101.° ani-
versário da Batalha Naval do
Riachuelo, feito destacado na or-
dem do dia do chefe do Estado-
Maior da Armada como "o maior

de nossa História Naval", a que
se seguiu a entrega das medalhas
do "Mérito Tamandaré" aos
agraciados em solenidade reali-
zada, às 10 horas, no Ministério
da Marinha.

A noite, no Clube Naval, o al-
mirante Saldanha da Gama re-
cordava que há 101 anos nossos
antepassados, vencendo uma ba-
talha, decidiram uma guerra,
mas que "nós, marinheiros de
hoje necessitamos enfrentar e
vencer outra batalha igualmen-
te decisiva, a de nossa sobre vi-
vencia como Marinha militar"
enquanto o comandante Reinai-
to Zannini Coelho de Souza la-
mentava o desinteresse pelas
causas da Marinha, porque, "no
íntimo, quase todos os brasilei-
ros julgam-na ornamental e bri-
lhante, mas inútil e ruinosa'.

CERIMÔNIA

Acompanhado pelo general Er-
nesto Geisel, chefe da Casa Mi-
litar, o presidente Castelo
Branco foi recebido junto ao mo-
numento a Barroso, pelo gover-
nador do Estado, pelos ministros
Araripe Macedo, Costa e Silva,
Eduardo Gomes e Raimundo de
Brito; pelo chefe do Estado-
Maior das Forças Armadas, bri-
gadeiro Nelson Lavanère Wan-
derley, e pelos chefes dos Esta-
dos-Maiores das três Armas, ge-
neral Décio Palmeiro Escobar,
brigadeiro Clóvis Travassos, e
almirante Amoldo Toscano, além
de oficiais superiores em serviço
na Guanabara.
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PALMAS DE FLORES

Auxiliado por marinheiros, o

presidente Castelo Branco depo-

sitou junto ao pedestal do mo-

numento, uma palma de flores

naturais, gesto' seguido pelos mi-

nistros da Marinha, da Guerra,

da Aeronáutica, o governador do

Estado, o chefe do Estado-Maior

da Armada e o comandante-che-

fe da Esquadra.

Seguiu-se o toque de silêncio

e a leitura da Ordem do Dia do

almirante Arnoldo Toscano, re-

lembrando o feito memorável de

Barroso, 
"o 

gênio naval, capaz

de enfrentando inúmeras dificul-

dades e a elas se sobrepondo,

num lance de inspiração, decidir

uma batalha, escrevendo para o

Brasil uma das suas mais belas

páginas de heroísmo e brilho

profissional.

Exaltou também as figuras do

guarda-marinha Greenhalgh e

do marinheiro Marcílio Dias e

lembrou a necesidade de dotar a
"Marinha 

do Brasil dos navios

de que necessita para contribuir,

como deve, no desenvolvimento

dêste grandioso país".

DESFILE MILITAR

Dando prosseguimento à sole-

nidade o Presidente da Repúbli-

ca recebeu os cumprimentos ofi-

ciais e se dirigiu para o palan-

que, assistindo ao desfile militar

de um grupamento da Marinha,

cadenciado pela banda do Corpo

de Fuzileiros Navais, retirando-

se em seguida.

PROGRAMA

Diversas unidades da Marinha

de Guerra atracaram no 
"pier"

da Praça Mauá franqueando suas

, instalações ao público, enquan-

to no Atêrro do Flamengo reali-

zavam-se provas de modelismo

naval e exibições da Banda

Marcial do Corpo de Fuzileiros

Navais.

A noite, na sede social do Clu-
be Naval, foi realizada uma ses-
são magna, tendo discursado o al-
mirante Saldanha da Gama pa-
ra prestar contas do seu primei- •

ro ano à frente da entidade.

C almirante Saldanha da Ga-
ma, a certa altura do seu dis-

curso, disse:

A ligação do Brasil com o mar,

tão viva em certo período de nos-

sa História no tempo da Colônia

e principalmente do Império,

vem se desvanecendo acentuada-

mente há décadas, como conse-

qüência de fatores de fácil aná-

Use, mas cujo estudo não cabe no

momento. Mas êsses fatores em

troca, também são resultado dês-

se divórcio, e é nosso dever lutar

pelo restabelecimento daquele

perdido estado de espírito, por
aquilo que chamamos de "recon-

ciliação do Brasil com o mar".

Veremos então reflexos benéficos

não apenas no campo econômico,

mas também no político, social,

estratégico. E, inclusive, sòmen-

te havendo uma total percepção

dos aspectos marítimos dos pro-
blemas brasileiros, é que poderá
ser entendido o verdadeiro papel
de uma Marinha de Guerra.
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Há 101 anos atrás, meus Se-

nhores, nossos antepassados,

vencendo uma batalha no rio

Paraná, decidiram uma guerra.

Nós, marinheiros de hoje, neces-

sitamos enfrentar e vencer uma

outra batalha igualmente deci-

siva; a de nossa sobrevivência

como Marinha Militar. Para is-

so será preciso fazer com que

nossos patrícios compreendam

as vantagens do uso do mar e do

aproveitamento de suas riquezas.

Aí, então, e somente assim, a

existência de uma organizada e

eficiente Marinha de Guerra,

destinada a assegurar êsse uso e

a defender essas riquezas, será

forçada, exigida pela própria

Nação, e não incompreendida e

apenas tolerada como hoje em

dia acontece".

O comandante Zannini, como

orador oficial, depois de relem-

brar a Batalha Naval do Ria-

chuelo e seus vultos e citar Rui

Barbosa e Richelieu para ressal-

tar o valor da Marinha, conti-

nuou:

"Seja, 
portanto, motivo de nos-

sa preocupação o desinteresse

pelas causas da Marinha, que, de

enfraquecimento em enfraqueci-

mento, resultou apartá-la da si-

tuação invejável sempre manti-

da no Império.

Não é a República, contudo,

a responsável direta por essa con-

dição. O fenômeno é de nature-

za social — a fatal influência,

inconsciente na maioria, de teo-

rias utópicas que, ajudadas por

circunstâncias favoráveis, sola-

pam a alma brasileira e enfra-

quecem as energias nacionais".

E acentuou mais adiante:

"A 
índole de nosso povo pro-

picia a mentirosa ilusão pacífi-

ca donde desgraçadamente re-

sultou êsse descanso pelas cou-

sas militares.

A presente conjuntura nacio-

nal — 
período revolucionário e,

portanto, esporádico e transito-

rio — só enganosamente poderia

convencer, do contrário, o mais

ingênuo dos crédulos.

O militar é, geralmente, visto

como um poderoso intruso em

negócios que não lhe dizem res-

peito, e que não lhe devem estar

afetos. E mais ainda, julgam-no

um inútil e oneroso consumidor

dos pcircos recursos da Nação, um

indiscreto e pesado parasita".

Mais adiante, asseverou:

É uma época ingrata para as

Forças Armadas, e em que o

Exército desponta como princi-

pai expoente, porque, de fato, por

êle reclama o país para rearru-

mar-se internamente.

Tal situação, já me referi, é

uma decorrência do quadro, so-

ciai e político, criado com a Pro-

clamação da República, e de

acontecimentos posteriores, que,

de certa forma, geraram precon-

ceitos.

O fato é que, desde então a

Marinha isolou-se, escondeu-se;

só aparecendo quando solicita-

da ou por ocasião de graves cri-

ses que a envolviam.
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Não é nossa intenção falar sô-

bre o acerto ou desacêrto dêsse
¦procedimento. 

Cito apenas o fato

e lamento algumas de suas con-

seqüências".

Acrescentou, a seguir:

"O 
intenso desejo de alhear a

Marinha das contendas partida-

rias tem sido, felizmente, conse-

guido; mas é preciso que se pon-

dere que a consecução de tal

propósito não deveria, necessà-

riamente, conduzi-la ao isola-

mento, ao retraímento, ao es-

quecimento.

Com suas atividades votadas,

por natureza, ao silêncio; anima-

da por sacrifícios que não se nar-

ram, de venturas que não se ma-

nifestam, de glórias e reveses

que não se imaginam — a Ma-

rinha escapa, por iso mesmo e

mais ainda, ao conhecimento

geral.

Por certo, a Nação dedica al-

guma estima e respeito à sua

Marinha, trata-a com cortesia.

Contudo, no, íntimo, quase todos

os brasileiros julgam-na orna-

mental e brilhante, mas inteira-

mente inútil e ruinosa.

Oxalá que os dias de sangue

e de dôr estejam bem distantes;

mas a previsão é incerta e não

rara a surprêsa das guerras".

E concluiu:

"Preocupa-nos 
o fato de que

não é verdadeiramente essa a

realidade nacional e move-nos a

vontade de buscar caminhos que

a conduza àqueles campos. Tra-

balho desta natureza requer na-

turálmente, forças e habilidade

superiores às do orador.

Porisso, mesmo, prr dever de

reconhecimento e por sentimen-

to de gratidão é que nesta data

em que comemoramos gloriosos

feitos de nossa Armado, fomos

conduzidos a explorar tais as-

suntos na esperança de vê-los

bem meditados e na pretensão de

sabê-los bem compreendidos e,

principalmente, atuantes.

Retiremos do passado o que

pode ser lição para o futuro, tem-

peremos o ânimo e o caráter com

a lembrança daquelas figuras

que sobressaem no quadro dos

fastos marítimos, saibamos o que

foi nossa Marinha, o que ela é

hoje, qual a sua importância e

o seu destino amanhã."

ESCOLA NAVAL

JURAMENTO A BANDEIRA PE-

LOS NOVOS ASPIRANTES

Nb dia 5 de maio do corrente

ano prestaram Juramento à

Bandeira, os aspirantes que tive-

ram praça e matrícula no 1.°

ano do estágio escolar pela Or-

dem-do-dia n.° 10, de 21 de mar-

ço de 1966, desta Escola.

EXORTAÇÃO

"A 
vós, jovens Aspirantes, que

assumindo o solene compromisso

de defender a Honra, Integrida-

de e Instituições da nossa Pátria,

sois, agora, incorporados à Mari-

nha do Brasil, dirijo a saudação
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daqueles que, nesta Escola, afe-

tuosamente vos recebem.

Com a cerimônia que hoje aqui

se realiza, comemora a Escola

Naval o transcurso de mais um

ano de fecunda existência.

Cento e cinqüenta e oito anos

são decorridos desde que, a 5 de

maio de 1808, a Academia Real

de Guardas-Marinhas definitiva-

mente se instalava em terra bra-

sileira. Desde então vem ela exe-

cutando a elevada missão de

preparar os jovens para o exer-

cício do oficialato na Marinha.

Observai, Aspirantes, que é mais

antiga que o Brasil independente

a Escola que agora vos acolhe e

cujas tradições vos cumpre, do-

ravante, defender e honrar.

Não será, certamente, surprêsa

para vós a afirmação de que aqui

muito trabalho vos espera.

O rigor da vida no mar, aliado

à complexidade sempre crescen-

te do preparo para a guerra na-

vai, exige do Oficial de Marinha

uma formação cada vez mais

aprimorada. De nada valem

bons navios e boas armas, se os

homens que os guarnecem são

profissionalmente pouco capazes

ou espiritualmente pouco fortes.

É nesta Escola que será inicia-

da a vossa preparação para o ofi-

cialato.

Aqui ireis adquirir os conheci-

mentos necessários ao exercício

das funções corespondentes aos

primeiros postos da carreira, os

quais serão futuramente amplia-

dos pelo tirocínio e pelos cursos

mais especializados. A par disso,

tôda atenção será dada à vossa

formação militar-naval, que

completamente pela prática de

esportes e pelo aprimoramento

dos hábitos sociais, estimulará

em vós o complexo de predicados

que devem caracterizar o Oficial

de Marinha.

Para o bom cumprimento das

obrigações que vos serão impôs-

tas, disporeis dos apreciáveis re-

cursos materiais de que esta Es-

cola é dotada. Ao vosso preparo

será dedicado todo o trabalho

que aqui é devotadamente exe-

cutado durante as vinte e qua-

tro horas do dia. Tereis, sobretu-

do, o estimulo e a compreensão

dos vossos superiores sempre

atentos para que vos seja propor-
cionp.do o ambiente de tranqüi-

lidade indispensável ao árduo la-

bor qua vos espera.

Para aqui viestes por natural

inclinação e vontade própria,

atraídos pelas seduçõí-s de uma

bela carreira. Escolhestes o

vosso caminho. Deveis seguí-lo

sem hesitações, quaisquer que

sejam os obstáculos que venham

a surgir. A Marinha exige devo-

tamento e sacrifícios, mas en-

canta e fascina os que a ela se

dedicam. Cumpri, com entusias-

mo, os deveres de Aspirante. En-

frentai de boa mente as restrições

que a disciplina impõe.

Cultivai a amizade dos vossos

colegas. Assim agindo, podeis es-

tar certos de que não vos arre-

pendereis da escolha que fizestes

e sereis dignos das gerações que

vos precederam nesta Escola, dos

vossos pais, das vossas madrinhas

de hoje e de todos aquêles que,

neste momento aqui reunidos,

testemunham com emoção o vos-
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so ingresso na gloriosa Marinha

de Guerra do Brasil."

Hélio Ramos de Azevedo Leite

Contra-Almirante-Diretor

I ESQUADRÃO DE

CONTRATORPEDEIROS

Em solenidade realizada a bor-

do do contratorpedeiro Paraíba,

assumiu a 2 de agosto pp. as fun-

ções de Comandante do I Esqua-

drão de Contratorpedeiros, o Ca-

pitão-de-Mar-e-Guerra Archanjo

Pereira da Silva, recebendo-o de

seu colega Osvaldo de Assunção

Moura, futuro Adido Naval em

Portugal.

O ato foi presidido pelo Co-

mandante-Chefe da Esquadra,

Vice-Almirante Murilo Vasco do

Vale e Silva, que elogiou o an-

tigo Comandante do I Esquadrão

de Contratorpedeiros pela sua

atuação em Lisboa e Cádis, quan-

do da recente viagem do Minis-

tro da Marinha à Portugal e à

Espanha. j

Perante os comandantes das

unidades navais brasileiras, o

Capitão-de-Mar-e-Guerra Osval-

do de Assunção Moura disse em

sua Ordem-do-do-Dia, despedin-

do-se dos seus subordinados, que

há sete meses tinha assumido o

Comando do Esquadrão, 
"preo-

cupado em dirigi-lo com grande-

za, à altura do conceito de que

merecidamente desfruta na Ma-

rinha".

— Comando operativo por ex-

celência, de navios tècnicamente

perfeitos, guarnecidos por gente

jovem, dotado de fé e esperança

que são, afinal, os elementos pre-

dominantes da vida do homem.

Depois de se referir ao nôvo

Comandante do Esquadrão, co-

mo colega de turma e amigo,

afirmou que 
"a 

êle entrego esta

fôrça jovem e cheia de fé arden-

te na Marinha e no futuro do

Brasil, desejando que, amando-a,

seja feliz como eu fui. Nisso, es-

tou certo, será ajudado por essa

equipe inconformada com a me-

diocridade, mas intrépida na luta

por um ideal de perfeição".

O Capitão-de-Mar-e-Guerra Ar-

chanjo Pereira da Silva, que ser-

via em Washington, no Colégio

Interamericano de Defesa, ao as-

sumir as funções de Comandante

do I Esquadrão de Contratorpe-

deiros, disse que aguardava a co-

laboração de todos durante o seu

comando, 
"sempre 

pronto para

trabalhar pela Pátria, comandan-

do não uma guarnição de ama-

dores, mas autênticos marinhei-

ros profissionais".

PROMOÇÕES

VICE-ALMIRANTE (CA)

Francisco Augusto Simas de

Alcântara

Pelo Decreto de 31 de dezem-

bro de 1965 foi promovido, por

merecimento, no Corpo da Arma-

da, ao posto de vice-almirante

o contra-almirante Francisco

Augusto Simas de Alcântara.
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VICE-ALMIRANTE (CA)

Jurandyr da Costa Muller de

Campos

Pelo Decreto de 31 de dezembro

de 1965 foi promovido, por mere-

cimento, no Corpo da Armada,

ao posto de vice-almirante o

contra-almirante Jurandyr da

Costa Muller de Campos.

VICE.-ALMIRANTE (CA)

Júlio Xavier de Araújo e Silva

Pelo Decreto de 31 de dezem-

bro de 1965 foi promovido, por

merecimento, no Corpo da Ar-

mada, ao posto de vice-almirante

o contra-almirante Júlio Xavier

de Araújo e Silva.

VICE-ALMIRANTE (CA)

Mario Cavalcanti de Albuquerque

Pelo Decreto de 14 de fevereiro

de 1966 foi promovido, por me-

recimento, no Corpo da Armada,

ao posto de vice-almirante o con-

tra-almirante Mario Cavalcanti

de Albuquerque.

CONTRA-ALMIRANTE (CA)

Luiz Penido Burnier

Pelo Decreto de 14 de fevereiro

de 1966 foi promovido, por mere-

cimento, no Corpo da Armada, ao

posto de contra-almirante o ca-

pitão-de-mar-e-guerra Luiz Peni-

do Burnier.

CONTRA-ALMIRANTE (MD)

Dr. José Nobre Mendes

Pelo Decreto de 14 de fevereiro

de 1966 foi promovido, por mere-

cimento, no Corpo de Saúde da

Marinha, ao posto de contra-al-

mirante o capitão-de-mar-e-guer-

ra Dr. José Nobre Mendes.

ATOS ADMINISTRATIVOS

DECRETO N.° 57 744 — DE 3 DE

FEVEREIRO DE 1966

Regulamenta o regime de tem -

po integral e dedicação exclusiva

previsto nos artigos 11 e 12 da

Lei n.° 4 345, de 26 de junho de

1964, e no artigo 7.° da Lei n.°

4 863, de 29 de novembro de

1965. (Boi. 9/66).

DECRETO N.° 57 810 — DE 14

DE FEVEREIRO DE 1966

Aprova o Regulamento do Mi-

nistério das Minas e Energia

(Boi. 9/66).

DECRETO N.0 57 814 — DE 15

DE FEVEREIRO DE 1966

Fixa a composição da Delega-

ção Brasileira na Comissão Mista

Executora do Acordo Brasil - Es-

tados Unidos sôbre Serviços Car-

tográficos, sua vinculação com

Órgãos do Govêrno Brasileiro e

dá outras providências. (Boi.

9/66).

DECRETO N.° 57 654 — DE 20

DE JANEIRO DE 1966

Regulamenta a Lei do Serviço

Militar (Lei n.° 4 375, de 17 de

agosto de 1964), retificada pela
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Lei n.° 4 754, de 18 de agosto de Xavier, o Tiradentes, Patrono da
1965 (Boi. 10/66). Nação Brasileira. (Boi. 12/66)

LEI N.° 4 929 — DE 18 DE FE-
VEREIRO DE 1966

Prorroga os prazos de validade
dos concursos, em vigor, para o
provimento dos cargos públicos
da União e das autarquias fede-
rais. (Boi. 11/66).

DECRETO N.° 57 835 — DE 17
DE FEVEREIRO DE 1966

Estabelece obrigatoriedade de
utilização do transporte ferrovia-
rio ou das empresas de navega-
ção autárquicas, de economia
mista ou administradas peia
União, pelas repartições públicas,
autarquias, órgãos da adminis-
tração descentralizada e entiüa-
des de direito privado, beneficia-
dos pelo Governo. (Boi. 11/66).

DE NOVEMBRO DE 1966
DECRETO N.° 57 843 — DE 18

Institui a "hora de verão" em
todo o território nacional (Boi.
11/66).

DECRETO N.o 57 900 — DE 2
DE MARÇO DE 1966

Modifica a tabela de salário-
-mínimo aprovada pelo Decreto
n.o 55 803, de 26 de fevereiro de
1965, e dá outras providências.
(Boi. 11/65).

LEI N.o 4 897 — DE 9 DE DE-
ZEMBRO DE 1965

Declara Joaquim José da Silva

AVISO N.o 0 484 — Em 14 DE
MARÇO DE 1966.

Diárias de Alimentação previs-
tas nos arts. 36 e 41 da Lei
4 328/1964 (CVM) (Boi. 12/66).

AVISO N.o 0 493 — EM 15 DE
MARÇO DE 1966.

Cursos de Oficiais do Corpo de
Saúde da Marinha (Boi. 12/66) .

AVISO N.o 515 — EM 17 DÉ
MARÇO DE 1966.

Fiscalização e supervisão da
construção de navios da MB em
estaleiros particulares. (Boi. 12/
65).

ORDEM DO DflA N.° 0025/1966.

Assunto. Centenário da morte
de MARIZ E BARROS. (Boi. 12/
65).

ORDEM-DO-DIA N.° 0026/1966

Assunto: Segundo Aniversário
da Revolução Democrática. (Boi.
12/66).

DECRETO N.° 58 018 — DE 21
DE MARÇO DE 1966

Düspõe sobre a responsabilida-
de dos chefes imediatos na apre-
ciação das aptidões e habilitação
dos funcionários readaptados e
dá outras providências. (Boi.
14/66)
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AVISO N.° 1 594 — EM 19 DE

AGÔSTO DE 1964.

Concessão da pensão a ex-com-

batentes da Segunda Guerra

Mundial e seus herdeiros. (Boi.

14/66).

AVISO N.° 0 592 — Em 31 DE

MARÇO DE 1966.

Movimentação do Pessoal Mi-

litar da Marinha. (Boi. 14/66).

LEI N.° 4 939, DE 30 DE MARÇO

DE 1966

Autoriza a abertura de créditos

especiais, num montante de Cr$

46.994.312.818,00 a diversos Mi-

nistérios e órgãos subordinados à

Presidência da República. (Boi.

16/66).

DECRETO-LEI N.° 5 — DE 4 DE

ABRIL DE 1966

Estabelece normas para a re-

cuperação econômica das ativi-

dades da Marinha Mercante, dos

Portos Nacionais e da Rêde Fer-

roviária Federal S.A. e dá ou-

tras providências. (Boi. 16/66).

DECRETO m° 57 980 - DE 11 DE

MARÇO DE 1966

Regulamenta o art. 94 da Lei

n.° 4 024, de 20 de dezembro de

1961 (Lei que fixa as Diretrizes

e Bases da Educação Nacional)

na parte referente a bolsas de es-

tudo do ensino médio. (Boi. 16/

66).

DECRETO N.° 58 130 — DE 31

DE MARÇO DE 1966

Regulamenta o art. 22 da Lei

n.° 4 024, de 20 de dezembro de

1961, que fixa as Diretrizes e

Bases da Educação Nacional.

(Boi. 16/66).

DECRETO N.° 58 168 — DE 11

DE ABRIL DE 1966

Estabelece, como modêlo para

reprodução da figura de Tiraden-

tes, a efígie de Joaquim José da

Silva Xavier existente em frente

ao Palácio Tiradentes, na cidade

do Rio de Janeiro (Boi. 16/66)

DECRETO N.° 58 159 — DE 6

DE ABRIL DE 1966

Altera o Regulamento de Uni-

formes para a Marinha do Brasil,

pelo Decreto n.° 34 868, de 31

de dezembro de 1953. (Boi. 16/

66)

AVISO N.° 0 673 — EM 13 DE

ABRIL DE 1966

Normas para organização de

Escola de Comando para Oficiais

Superiores do Corpo da Armada.

(Boi. 16/66).

AVISO N.° 0 674 — EM 13 DE

ABRIL DE 1966

Normas para organização de Es-

cola de Comando para Oficiais

Superiores do Corpo de Fuzilei-

ros Navais. (Boi. 16/66).
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DECRETO-LEI N.° 6 — DE 14

DE ABRIL DE 1966

Dispõe sobre o reajustamento

dos aluguéis de imóveis, locados

para fins residenciais antes da

vigência da Lei n.° 4 494, de 25

de novembro de 1964. (Boi.

17/66).

DECRETO N.° 58 198 —- DE 15

DE ABRIL DE 1966

Institui Comissão Especial de

Turistas, para o fim que mencio-

na e dá outras providências. (Boi.

17/66).

DECRETO N1.0 58 221 — DE 19

DE ABRIL DE 1966

Considera data festiva da Fôr-

ça Aérea Brasileira o dia 22 de

abril. (Boi. 18/66).

DECRETO N.° 58 222 — DE 19

DE ABRIL DE 1966

Institui Olavo Bilac como Pa-

trono do Serviço Militar. (Boi.

18/66)

DECRETO N.° 58 226 — DE 20

DE ABRIL DE 1966

Cria Grupo de Trabalho desti-

nado a estudar a formulação do

Plano Nacional de Estatística.

(Boi.) 18/66).

LEI N.° 4 958 — DE 27 DE

ABRIL DE 1966

Dá nova redação ao item IV

do artigo 7.° da Lei n.° 3 765, de

4 de maio de 1960, que dispõe sô-

bre as pensões militares. (Boi.

19/66).

LEI N.° 4 960 — DE 27 DE

ABRIL DÍE 1966.

Prorroga os prazos para a

apresentação de declarações de

renda. (Boi. 19/66)

DECRETO N.° 58 244 — DE 20

ABRIL DE 1966

Modifica disposições do Deere-

to número 57 744, de 3 de feve-

reiro de 1966, que regulamenta

o regime de tempo integral.

(Boi. 19/66)

DECRETO N.° 58 297 —I DE 2 DE

MAIO DE 1966

Estabelece normas para exe-

cução do censo dos servidores pú-

blicos civis da União e das Au-

tãrquiás. (Boi. 19/66) 
'

DECRETO N.° 58 302 — DE 2 DE

MAIO DE 1966

Reorganiza o 
"Corpo 

de Fuzi-

leiros Navais" e dá outras provi-

dências. (Boi. 19/66).

AVISO N.° 0 799 — EM 3 DE

MAIO DE 1966
/

Designação de Comissão Julga-

dora do prêmio Revista Marítima

Brasileira. (Boi. 19/66).

L.M.
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Almirante Rep

HUGO MORAES PONTES

Faleceu no dia 16 de março de
1966, em sua residência, nesta ei-
dade do Rio de Janeiro, o almi-
rante ref.° Hugo Moraes Pontes.

Almirante de Esquadra Refç

BRAZ PAU LI NO DA
FRANCA VELOSO

No dia 30 de outubro de 1965
faleceu na Clínica do Dr. Eu-
gênio da Silva Carmo, à Rua Ba-
rão de Ipanema, 62, no Estado
da Guanabara, o almirante de
esquadra ref.° Braz Pauiino da
França Veloso.

Almirante de Esquadra
(ETN) Refo

SYLVIO WEGUILIN DE ABREU

Em sua residência, no Estado
da Guanabara, faleceu a 30 de

setembro de 1965, o almirante
de esquadra (ETN) ref.° Sylvio
Weguilin de Abreu.

Capitão de Mar e Guerra Refç

HEITOR XAVIER PEREIRA DA
CUNHA

Faleceu a 11 de julho de 1965,
em sua residência, no Rio de Ja-
neiro, GB, o capitão de mar e
guerra ref9 Heitor Xavier Pereira
da Cunha.

Capitão de Fragata (PM) Rep

PEDRO PAULO FEITOS A

No Hospital Central da Mari-
nha faleceu, no dia 24 de julho
de 1965, o capitão-de-fragata
(PM) ref.o Pedro Paulo Feitosa.

Às famílias enlutadas a Revista
Marítima Brasileira enVia con-
dolências.
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Destinada aos interesses da Marinha Nacional de Guerra e Mercante

ASSINATURA ANUAL

No Brasil  Cr$ 1.000

No Estrangeiro (mais o porte postal)  Cr$ 5.000

As assinaturas devem comegar sempre no mis de janeiro

Numero avulso  Cr$ 300

Numero atrasado  Cr$ 500

Tôda correspondência destinada a esta Revista deve ser reme-

tida com este endereço: "Revista Marítima Brasileira"

(SDGM) — Edifício do Ministério da Marinha - Rio de Janeiro"

Aos nossos assinantes rogamos o especial obséquio de reno-

varem sempre em tempo oportuno as suas assinaturas, a fim

de que não haja interrupção na remessa da Revista.

Igualmente pedimos que nos comuniquem qualquer mudança

de residência, a fim de que não haja extravio.

Das marinhas de comércio e de recreio, solicitamos o favor

de nos enviarem, sempre que puderem, quaisquer informações

úteis ou notícias de interêsse geral dignas de publicação.

Admitimos a inserção de anúncios, principalmente dos

que se relacionam com a vida marítima, mediante prévio en-

tendimento.

Os 
'pagamentos, 

quer de assinaturas, quer de anúncios,

de pessoas que residem fora desta Capital, só poderão ser fei-

tos mediante cheques e vales postais.



por 
favor,

náo conte

os caminhões:

em cada dez,

seis são fenemê

...e há os outros, naturalmente.



PARA O BRASIL E PARA Oumsnimmms
Ishibras

Vencendo concorrência pública inter-
nacional para fornecimento à Inglaterra
de um DIQUE FLUTUANTE construído
em seus estaleiros, a Ishikawajima do
Brasil conquista um elogy_enJe atestado
de alta especialização,"tío&Jhe oferece
condições de produzirVqf^gamentos de
elevado padrãoV:)e,./eaisf^3sibilidades
de competir com .ps" rtíd^Bitradicionais
mercados do mundo'.;*. -'."'.
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Ishibras
Ishikawajima do Brasil-Estaleiros S. A.

- uma indústria integrada no progresso do Brasil
Rio: Av. Pres. Antônio Carlos, 607 - s/loja - Tels.: 31-1975 e 31-0090 (rede interna)

End. Teleg.:'"ISHIBRAS" - Telex n.° IHICO 3511031'
S. Paulo: Rua Direita, 250 - 16. andar, s/1603 - SP. - Tels.: 36.5210 e 34-8817

Estaleiro Inhaúma: Rua General G_rj_o, s/n - Rio de Janeiro - GB - Tels. 34-8054 e 54-2140

Navios - Guindastes - Pontes
rolantes - Pontes metálicas
- Comportas e condutos for-
çados para hidroelétricas -
Tanques metálicos - Motores
Diesel - estacionários e mari-
timos-de300a15.000BHP.
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62 Países não podem estar errados

Êste fato vale por uma
consagração universal: 62 países
já adotaram e estão usando ou
instalando sistemas "crossbar"

de telefones automáticos da ITT.
Entre êstes países, figura o
Brasil, um dos nove que
produzem o mais famoso dèsses
sistemas automáticos, o Crossbar
Pentaconta. Pioneira na
fabricação de equipamentos
telefônicos no Brasil, a Standard
Electrica, associada à ITT,

fabrica já há vários anos e tem
instalado, em muitas cidades,
ôsse moderníssimo sistema de
telefones automáticos.
Já estão em funcionamento nove
estações instaladas para a
CETEL, no Estado da
Guanabara. Novas instalações
estão previstas para todo o pais.
É que no Brasil, como já em
35 países, ficou demonstrada a
superioridade do Sistema
Crossbar Pentaconta da ITT.,
internacionalmente aprovado
pela sua economia de custo de
instalação e - o que é mais
importante! - pela extrema

economia de manutenção, pela
flexibilidade e pela facilidade
de ser ampliado, que é uma
exigência do progresso do Brasil,
assim como pela capacidade
de enfrentar o serviço pesado.
Padrão universal em
telecomunicações, a ITT, que
lidera também no mundo a
produção e instalação de
sistemas de micro-ondas,
orgulha-se da "nacionalização",
no Brasil, do Crossbar
Pentaconta, produzido pela
Standard Electrica.

STANDARD ELECTRICAITT
PADRÁO MUNDIAL EM ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES
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62 Paises nao podem estar errados

£ste fato vale por uma fabrica ja ha varios anos e tern economia de manutenQSo, pela
consagragao universal: 62 paises instalado, em muitas cidades, flexibilidade e pela facilidade
ja adotaram e estao usando ou dsse modernissimo sistema de de ser ampliado, que 6 uma
instalando sistemas "crossbar" telefones autom&ticos. exig&ncia do progresso do Brasil
de telefones autom£ticos da ITT. Ja estao em funcionamento nove assim como pela capacidade
Entre estes paises, figura estates instaladas para de enfrentar o servipo pesado.
Brasil, um dos nove que CETEL, no Estado da Padrio universal em
produzem o mais famoso d£sses Guanabara. Novas instalag&es telecomunicaQSes, a ITT, quesistemas automaticos, o Crossbar estao previstas para todo o pais. lidera tamb6m no mundo a
Pentaconta. Pioneira na £ que no Brasil, como ja em produc§o e instala^ao de
fabricagao de equipamentos 35 paises, ficou demonstrada sistemas de micro-ondas,
telefdnicos no Brasil, a Standard superioridade do Sistema orgulha-se da "nacionalizagSo",
Electrica, associada a ITT, Crossbar Pentaconta da ITT., no Brasil, do Crossbar

internacionalmente aprovado Pentaconta, produzido pela
pela sua economia de custo de Standard Electrica.
instalagSo e - o que e mais
importante! - pela extrema

TTTSTANDARD ELECTRICA M . M ¦

PADRAO MUNDIAL EM ELETRONICA E TELECOMUNICACOCS
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CIA. COMERCIO E NAVEGAÇÃO
ESTALEIRO MAUÁ

LANÇADO AO MAR MAIS UM GRANELEIRO
DE 18.110 TDW

I
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Na foto, o lançamento do "AMANTINO CÂMARA", terceiro de uma série de
cinco graneleiros encomendados ao ESTALEIRO MAUA. São as seguintes as suas
principais características: Comprimento total 168,9 m; boca moldada 21,3 m; pon-
tal até convés principal 12,6 m; Calado médio carregado 9,18 m; deslocamento
18.110 toneladas desdweight.

Possuindo o "AMANTINO CÂMARA" o grau da mais alta classificação do
"Lloyd's Register Center" para embarcações do seu gênero, destina-se ao trans-
porte de sal, trigo, carvão e minério, sendo o décimo quarto já saído das carreiras
do ESTALEIRO MAUÁ. Apresenta o novo graneleiro condições especiais inclusive
para navegação em regiões geladas, sendo seu emprego principalmente ao longo da
costa brasileira. Cumpre assim a COMPANHIA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO mais
uma vitoriosa etapa do seu programa de trabalho, na expressão do seu presidente
Sr. Paulo Ferraz, destacando-se como um significativo marco da progresso nacional
na indústria de construção naval. ,
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ÚTIL LEMBRETE PARA QUEM VIAJA
Em sua próxima viagem não se arrisque

levando vultosa quantia em dinheiro.
Adquira os práticos e seguros Cheques

para Viajantes "Citibank".

VENDAS E INFORMAÇÕES:

FIRST NATIONAL CITY BANK
NEW YORK



STORK-WERKSPOOR

Os motores Diesel marítimos de 600 a 3 OCO H.P. de quatro tempos em 
"V",

modelo R.U.B., foram construídos para o funcionamento em plena carga du-

rante longo tempo sem supervisão, sendo por isso muito apropriados para
a automatização.

Controle remoto pode ser instalado em qualquer lugar do navio.

Quando estes motores são instalados em grupos para acionar duas ou mais

hclices, dispositivos especiais garantem a divisão por igual da carga em

todos os motores do grupo.

O motor Workspoor R.U.B. em combinação com uma hélice do passo variável

YVorkspoor pode ser considerado como um dos meios mais eficientes de pro.,

pulsão, possibilitando manobras rápidas, fáceis e seguras.

Êste tipo de motor em construção antimagnética acha-se instalado em gran-

de escala em navios da marinha de guerra da Holanda.

WERKSPOOR RUB

Instalações completas de propulsão com controle remoto de 140 a 35.000 b.h.p.



OS MARES NÃO

TÊM MAIS

SEGREDOS PARA

A VEROLME

Nem poderiam ter. A última pa-

lavra da técnica, a mais recente

conquista no campo da enge-

nharia naval sempre estão pre-

sentes nos navios construídos

pelos estaleiros de Jacuacanga.

E braça a braça vão êles sul-

cando os mares e oceanos dos

quatro cantos do mundo, intimo-

ratos, carregando em seus mas-

tros a bandeira de nosso país.

Verolme é símbolo de perfeição

e segurança, é marca da alta

qualidade internacional de um

perfeito corpo técnico e da me-

lhor mão-de-obra em indústria

naval, Verolme é a vanguarda

do Brasil que 
navega.

Verolme

ESTALEIROS, REUNIDOS DO BRASIL S. A.

ESTALEIRO JACUACANGA - Angra dos Reis - R. J.

(Membro do Centro Industrial do Rio de Janeiro)

?ecu
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TERMOS NÁUTICOS

(Nautical Terms)

Acha-se à venda no Serviço de Documentação-

-Geral da Marinha, 3.° pavimento do Ministério da

Marinha, o dicionário em brochura, TÊRMOS NÁU-

TICOS — Português-Inglês — Inglês-Português —

de autoria do capitão-de-fragata (R) A. de Azevedo

Lima.

- NOSSA CAPA -

Uma das seis novas Lanchas-Patrulha, construídas pe-

Ias Indústrias Bormann para a Marinha Brasileira.

Características principais: Comprimento: 13 m.

Bôca: 4m; Deslocamento em serviço: 13 To; 2 motores G.M.

Diesel 6 — llm, de 270 H.P.; velocidade: 25 nós. Armada

com metralhadoras; blindagem no posto do artilheiro e na

ponte de comando; Tripulação: 12 homens.

DICIONÁRIO MARÍTIMO BRASILEIRO

Esta excelente publicação, elaborada por um

grupo de distintos oficiais da Marinha de Guerra,

reúne nada menos de 4 000 verbetes de têrmos e

expressões da linguagem técnica e da gíria navais

brasileiras da atualidade. Os interessados poderão

adquirí-la no Instituto Técnico do Clube Naval, ou

diretamente no Serviço de Reembolsável da Im-

prensa Naval, ao preço de Cr$ 250 o exemplar.
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Almirante-de-Esquadra
ADALBERTO DE BARROS NUNES

Secretário Geral da Marinha
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O Almirante-de-Esquadra Adal-
berto de Barros Nunes assumiu
no dia 8 de setembro de 1966 a
Secretaria-Geral da Marinha,

afirmando que o fazia com a
tranqüilidade de uma posiçãosempre definida em relação ao
governo, expressando seu modo
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de pensar em cinco palavras:
Paz, Disciplina, Lealdade, Traba-

lho e Fé.

A cerimônia foi presidida pelo
ministro almirante Zilmar Cam-

pos de Araripe Macedo e o almi-

rante-de-esquadra Sylvio Mon-

teiro Moutinho, ao transmitir o

cargo que deixou para chefiar o

Estado-Maior da Armada, decla-

rou que não se arrependia de tê-

lo assumido porque pôde analisar

a Marinha por um prisma desço-

nhecido.

Na presença de todos os almi-

rantes em comissão no Rio, co-

mandantes de navios, órgãos e

estabelecimentos navais, o almi-

rante Sylvio Monteiro Moutinho

disse, após transmitir o cargo:

"Após 
seis meses de exercício,

deixo hoje, o cargo de Secretá-

rio-Geral. Ao assumi-lo declarei

que o jazia sem o grande entu-

siasmo com que sempre recebe-

ra outros cargos operativos cm

técnicos, por razões que então

enumerei. Hoje em que dêle me

desligo por ter assumido a che-

fia do Estado-Maior da Armada,

julgo um dever dizer que não me

arrependo de tê-lo aceito. Nele

pude analisar a Marinha por um

prisma até então desconhecido

por mim, desprezado por minha

aversão aos cargos burocráticos.

Nêle muito aprendi e verifiquei

algumas importantes causas das

nossas dificuldades administra-

tivas. Nêle muito trabalhei para
a sua dinamização, cumprindo o

que prometi ao assumi-lo".

Finalizando, o almirante Syl-

vio Moutinho manifestou a sua

gratidão pela colaboração que lhe

prestaram seus auxliares, mili-

tares e civis.

A seguir, falou o almirante

Adalberto de Barros Nunes, que
assim se expressou:

"Assumo 
o alto cargo de Se-

cretário-Geral da Marinha, para
o qual fui honrado com a indica-

ção do Exmo. Sr. Ministro da

Marinha.

Pessoalmente, faço-o com ale-

gria e humildade, contemplando

o testemunho de mais dle 40 anos

de serviço, integralmente devo-

tados aos interêsses da Marinha.

Perante a Marinha, faço-o com

a exata consciência das respon-

sabilidades e dos deveres 
que

me aguardam ã frente dêste car-

go, cuja importância dispensa

comentário.

No que concerne ao Govêrno,

faço-o com a tranqüilidade de

uma posição sempre definida, de

uma convicção inabalável, que
me tem custodiado a existência

em todos os momentos, e cuja

tônica tem sido a grandeza da

Marinha e do meu País.

Aproveitando a oportunidade

que me proporciona a decisão mi-

nisterial, dirijo-vos neste instante

algumas palavras que, expres-

sando fielmente o meu modo de

pensar, constituem também par-
te integrante das minhas atitu-

des de hoje, como o foram das de

ontem e sê-lo-ão, se DEUS o per-
mitir, também das de amanhã.

A primeira palavra é a PAZ.

Para que a Marinha seja forte,

para que possa fruir os benefí-

cios do progresso, é mister olvi-
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dar ressentimentos, esquecer par-

tidarismos, destruir as barreiras

injustificáveis do orgulho e da

vaidade pessoais, para pensar tão

somente na instituição que nos

abriga, que nos ampara e que
silenciosamente aguarda a nos-

sa compreensão. Avançar sem

paz, meus senhores, é impossível.

A segunda palavra é a DIS-

CIPLINA. Não vos falo da disci-

plina que se alicerça no temor,

que angustia e destrói. Refiro-

me àquela que promana da inte-

ligência, que é compreensiva, que

se fundamenta no respeito, im-

peltndo-nos a participar na solu-

cão dos problemas navais, na
¦justa 

proporção das nossas pos-
sibilidades e dos nossos deveres.

Ê a disciplina que ombreia com

a obediência, extraordinária co-

munhão que nos aponta o rumo

da ORDEM.

A terceira palavra é a LEAL-

DADE, sublime qualidade que

impõe a confiança, que nos mos-

tra a intransferibilidade do de-

ver e que santifica a honra. Na

hora que passa, plena de inquie-

tações e dificuldades, esta virtu-

de avulta, agiganta-se, cresce em

sua altitude imperecível inãj>-

cando-nos o caminho a seguir

em prol das soluções certas.

O que já vos disse conduz-nos

inexoràvelmente de encontro à

quarta palavra, que é o TRABA-

LHO. Respirando os ares puros

da paz, da disciplina e da leal-

dade, gozando os benefícios dês-

te clima perfeito, é justo aguar-

dar as mais legítimas florescên-

cias do progresso, a desabrochar

nos caminhos árduos, suarentos

e dignos do trabalho honesto.

Pelo trabalho, meus senhores,

suprema dádiva de Deus, cons-

truiremos sempre mundos novos,

construiremos uma Marinha po-

derosa, à altura das nossas ne-

cessidades e dentro das nossas

melhores tradições.

Coroando tudo o que já vos

disse, resta-me focalizar a quin-

ta e última palavra. Trata-se da

F,É, virtude primeira, definida

magistralmente como expressan-

do a divina claridade da certe-

za, que preside às superiores ma-

nifestações da Vida. Se tivermos

fé não permitiremos jamais que

os eventos humanos, as dificul-

dades de cada instante, nos des-

mantelem a fortaleza do cora-

ção. Se tivermos fé sustentare-

mos, sobretudo, o esforço diário

do próprio burilamento, através

das pequenas e difíceis vitórias

sôbre nós mesmos, sendo este o

melhor e maior serviço que po-

deremos prestar uns aos outros,

habilitando, outrossim, o raciocí-

nio e o sentimento a refletirem,

com segurança, os legítimos in-

terêsses da Marinha. Tenhamos

fé na grandeza dos nossos desti-

nos. Fé em nós mesmos, em nos-

sos Chefes, na Marinha e no Bra-

sil, e principalmente na JUSTI-

ÇA DIVINA.

Na condição de Secretário-Ge-

ral, empregarei todos os meus es-

forços para bem cumprir os meus

deveres, buscando consciente e

denodadamente as melhores so-

luções para o equacionamento

justo dos nossos problemas, tra-

balhando harmoniosamente com

o Estado-Maíor da Armada e sob

a esclarecida orientação do

Exmo. Sr. Ministro da Marinha".
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DADOS BIOGRÁFICOS

Nasceu no dia 20 de outubro

de 1905, na cidade do Rio de Ja-

neiro, GB. Filho do almirante

Adalberto Nunes e D. Maria

Cândida de Barros Nunes.

Estado civil: Casado.

Fêz o curso de Humanidades

no Colégio Militar do Rio de Ja-

neiro e o Curso Superior da Es-

cola Naval. Tem os cursos de

Especialização de Armamento,

Fundamental e Superior da Es-

cola de Guerra Naval.

Foi promovido a Guarda-Mari-

nha em 12 de dezembro de 1925,

a Segundo-Tenente em 6 de ou-

tubro de 1926, a Primeiro-Tenen-

te em 11 de outubro de 1928 e

a Capitão-Tenente em 9 de ju-

nho de 1932. Durante êsse pe-

ríodo embarcou no antigo Cru-

zador Barroso, nos Encouraça-

dos Minas Gerais e São Paulo, no

Cruzador Rio Grande do Sul, no

NE Almirante Saldanha, na Tor-

pedeira Goiás e comandou o na-

vio-Faroleiro Tenente Lahmeyer.

Exerceu com eficiência as fun-

ções de Ajudante de Ordens do

Comandante da Divisão de Cru-

zadores e de Comandante da 2.a

Divisão de Contratorpedeiros e

as de Auxiliar do Oficial de Liga-

ção entíe o Contra-Almirante Co-

mandante da Divisão dé Cruza-

dores e o seu navio, na viagem

à América do Norte, do Presiden-

te eleito do Brasil, Dr. Júlio

Prestes de Albuquerque. Fêz

curso de Especialização de Ar-

mamento, tendo sido Instrutor

dessa Especialidade no Centro de

Instrução 
"Almirante 

Wanden-

kolk".

Foi promovido a Capitão de

Corveta em 13 de fevereiro de

1942, servindo em comissão na

Diretoria de Armamento, sendo

posteriormente nomeado Coman-

dante da Corveta Felipe Cama-

rão quando prestou serviços de

Guerra do Atlântico Sul, efe-

tuando inúmeros comboios.

Em 28 de junho de 1946 foi

promovido, por merecimento, a

Capitão-de-Fragata e após ser

empossado nas funções de Dire-

tor do Departamento de Esportes

da Marinha foi pôsto à disposi-

ção do Govêrno do Estado de

São Paulo, para o exercício de

funções técnicas na administra-

ção estadual.

Logo depois foi nomeado Che-

fe do Estado-Maior do Comando

da Fôrça de Contratorpedeiros,

cargo êsse que desempenhou

com eficiência.

Embarcou nos destróieres Ma-

ranhão e Paraná. Foi designado

Encarregado de Armamento do

E. São Paulo, Cruzador Rio

Grande do Sul e NE Almirante

Saldanha.

Oficial de Armamento da Di-

visão de Cruzadores.

Fêz o levantamento hidrográ-

fico da baía da Ilha Grande.

Foi promovido, por mereci-

mento, em 5 de setembro de 1952

a Capitão-de-Mar-e-Guerra, ten-

do exercido as funções de Vice-

Diretor do Pessoal da Marinha,

Diretor Militar do Arsenal de

Marinha do Rio de Janeiro, Ca-

pitão dos Portos do Estado da

Bahia, Chefe do Serviço de In-

formações da Marinha e Chefe
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do Gabinete do Ministro da Ma-

rinha.

Promovido a Contra-Almiran-

te, por merecimento, em 20 de

junho de 1958, continuou no

exercício das funções de Chefe

do Gabinete do Ministro da Ma-

rinha até sua nomeação para

Diretor da Escola Naval, quan-

do, em 17 de novembro de 1959

foi elevado ao pôsto de Vice-Al-

mirante. Desempenhou, com efi-

ciência, ainda, as funções de Di-

retor-Geral de Hidrografia e Na-

vegação, Diretor-Geral de Ele-

trônica da Marinha, Comandan-

te-em-Chefe da Esquadra e Di-

retor-Geral de Portos e Costas.

Foi promovido ao pôsto de Al-

mirante de Esquadra em 29 de

agosto de 1966.

Presentemente exerce o alto

cargo de Secretário Geral da Ma-

rinha, o qual assumiu em 8 de

setembro de 1966.

Na sua carreira militar rece-

beu vários elogios, e, possui, tam-

bém, entre outras, as seguintes

condecorações:

— Medalha Naval do Mérito

de Guerra com duas estréias;

Medalha de Guerra da Fôr-

ça Naval do Sul;

Medalha do Mérito Militar,

de ouro com passadeira de pia-

tina;

Medalha do Mérito Naval

no Grau de Grande Oficial;

Medalha da Ordem do Mé-

rito Militar, Comendador;

Medalha da Ordem do Mé-

rito Aeronáutico, Comendador;

Medalha da Ordem Militar

de Avis, Portugal, Comendador;

Medalha da Ordem do Mé-

rito da República Italiana;

Medalha do Mérito Almi-

rante Tamandaré;

Medalha da Ordem do Mé-

rito Naval de Portugal;

Medalha da Ordem do Mé-

rito Naval da Argentina;

Medalha da Ordem do Mé-

rito Naval do Chile.

Entre suas inúmeras obras e

trabalhos destaca-se o de ideali-

zador e construtor da bomba de

profundidade de modêlo brasi-

leiro BB — III.

L.M.
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Transporte Hidroviário no Brasil
(CONTINUAÇÃO)

cmg Mario Rodrigues da Costa

1.2. Portos: —

Estudando o problema de por-
tos, tivemos oportunidade de
consultar um excelente traba-
lho, bastante completo. O traba-
lho em apreço é a monografia
TT-56-60 da Escola Superior de
Guerra, do Exm.° Sr. Alte. Mu-
rillo Vasco do Valle e Silva. Se-
ria uma interessante fonte de
consultas.

3.2.1 — Os problemas dos por-tos são equacionados no Plano
Portuário Nacional. Para exe-
cução do Plano determinadas
medidas se faziam ncessárias e o
seu estudo foi consubstanciado
na Exposição de Motivos n.° 970
GM, de 11 dez 1956, do Ministro
da Viaçao e Obras Públicas, Alte.
Lúcio Meira, ao Presidente da
República. No documento em
apreço está dito que o Govêrno
esteve estabelecendo um progra-
ma de de recuperação do serviço
de transporte marítimo, fluvial e
lacustre, visando ao "aumento da
produtividade dos portos e da in-
dústria de construção e grandes
reparos navais, abrangendo um
conjunto de medidas a curto e

longo prazo, conceituadas numa
política coerente da Marinha
Mercante, que objetivará, de um
lado, fortalecer a infraestrutura
da rede de transportes aquaviá-
rios, e de outro, proporcionar-lhe
meios e condições para desenvol-
ver-se continuamente de acordo
com as necessidades do progres-
so nacional".

O exame do texto acima men-
cionado, mostra que. para os por-
tos, o propósito visado é o au-
mento da produtividade dos por-
tos. O propósito em questão
também está expresso: na alínea
c do artigo 5.° do Decreto n.°
44.203, de 30/7/58, decreto que
criou a Comissão do Plano Por-
tuário Nacional; e dos artigos
1.° e 3.° do Decreto n.<? 46.434,
de 15/7/59, que aprova regula-
mento das disposições da Lei n.°
3.421, de 10/7/58, que cria o
Fundo Portuário Nacional. De-
finido o propósito, consultamos
as publicações especializadas pa-
ra termos uma definição de pro-
dutividade, os fatores que a in-
fluenciam e as medidas a serem
adotadas, pela administração,
para aumentá-la. Naquelas pu-
blicações, verificamos que:
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a) a produtividade é relação
da produção em determinado
prazo dividido pelos recursos em-
pregados na sua execução;

b) os fatores que influem nes-
sa produtividade são:

I) Recursos: equipa mentos
(grau de modernização e sufi-
ciência); pessoal (quantitativa e
qualitativamente adequado) am-
biente de trabalho e utilização
eficiente dos recursos pela dire-
ção;

II) Organização: tipo de es-
trutura; propósitos, políticas e
procedimentos; capacidade da di-
reção para manter a organiza-
ção no nível requerido pelos pro-
pósitos;

III) Treinamento: proporção
de pessoal especializado; conhe-
cimento do serviço; percepção e
atendimento das necessidades do
pessoal, ou da direção, de maio-
res conhecimentos e aptidões;

IV) Motivação: atitude quan-
to ao trabalho; clima de traba-
lho; oportunidade de progresso,
mediante reconhecimento da ca-
pacidade; remuneração adequa-
da; prêmio pela melhoria de pro-
dução; capacidade da adminis-
tração em proporcionar motiva-
ção satisfatória à sua equipe;

V) Padrões: existência de "pa-
drões de desempenho" ideais, pa-
ra empregados e direção; aná-
lise e correção sistemática dos
padrões; capacidade da adminis-
tração para atingir os padrões.

c) Pelo exame dos requisitos
acima e face à experiência inter-
nacional, verifica-se que o ele-
mento humano é o principal fa-
tor em qualquer esforço para au-
mentar a produtividade e as me-

didas a serem adotadas, pela ad-
ministração, para aumentá-la
são:

I) Estabelecer objetivos rea-
lísticos, compreendidos em me-
tas gerais e alvos específicos pa-
ra cada departamento e homem;

II) Indicar claramente a es-
trutura da organização, median-
te especificação de responsabili-
dade, e relações funcionais;

III) Estabelecer padrões de de-
sempenho para cada empregado
da organização e atualizá-los pe-
riòdicamente;

IV) Elaborar planos de ação,
política e procedimentos claros
e assegurar a disponibilidade dos
necessários recursos materiais
para permitir a execução normal
das tarefas;

V) Proporcionar remuneração
e incentivos adequados;

VI) Proporcionar liderança,
motivação e treinamento ade-
quado;

VII) Analisar e avaliar todos
os resultados obtidos pela equi-
pe; e

VIII) Corrigir os planos, elimi-
nando as deficiências e reforçan-
do os pontos fortes para garan-
tia do futuro.

3.2.2 — Com base nas medi-
das acima sugeridas e consultan-
do publicações especializadas que
versam sobre assuntos portuá-
rios, inclusive o relatório do
B.I.R.D. (Banco Internacional
de Reconstrução e Desenvolvi-
mento) e a documentação refe-
rente à Segunda Conferência
Portuária Inter-americana, reu-
nida em Mar dei Plata (Argen-
tina), em 1963, adotamos a se-
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guinte seqüência para a análise
a ser feita:

3.2.2.1 — Necessidades ma-
teriais:

a) O primeiro problema a ser
encarado é o da excessiva plurá-
lidade de portos, que atendiam a
cidades e não às regiões econô-
micas e que deveriam constituir
seus "hinterlands", definindo-se
estes como a área em torno do
porto, constituída por uma linha
poligonal que passa pelo km
450 das várias estradas que par-tem dêsse porto, onde se terá o
km zero.

Sobre o assunto sugerimos a
consulta de interessante traba-
lho feito pela Assessoria Técnica
do Conselho Nacional de Portos
e Vias Navegáveis,'em 1965.

Diz o referido trabalho que:
I) os portos "organizados es-

tão disseminados ao longo da
costa, em localizações que se de-
terminaram ao sabor de circuns-
táncias por vezes foituitas, e, fre-
qüentemente, alheias a quais-
quer planificações de índole eco-
nômica";

II) "Encontram-se trechos do
litoral onde os portos organiza-
dos se sucedem a pequenas dis-
tâncias. criando restrições e em-
baraços ao seu desenvolvimento,
à economia de suas operações, e
à navegação, pelo angustiamen-
to das áreas do hinterland que
servem a cada um e que são pe-
los mesmos servidas". Um exem-
pio frizante são os portos de Pe-
lotas e Rio Grande.

b) Profundidade das barras e
canais de acesso: Durante longo
período, cerca de 25 anos, a dra-
gagem dos portos nacionais es-

teve praticamente suspensa, ex-
cetuando-se apenas a realizada
em alguns portos mais impor-
tantes. Com a pequena frota de
dragagem existente no país, qua-si toda fora de serviço e necessi-
tando de grandes reparos parasua reativação, não foi possívelmanter um serviço sistemático
de dragagem de âmbito nacio-
nal. O assoreamento cumulati-
vo reduziu sobremaneira as pro-fundidades anteriormente atin-
gidas, fechando vários portos ao
acesso de navios de grande e mé-
dio porte, obrigando a utilização
de alvarengas e pequenas embar-
cações para o carregamento de
navios ao largo, demora nas ope-
rações p&ra manobra e atraca-
ção dos navios, e a incapacidade
dos navios de maior porte de uti-
lizarem todos os trechos de cais
existentes num mesmo porto.O estudo econômico de apro-
fundamento das barras e canais
de acesso deve ser feito com bas-
tante acuracidade, pois dele podedecorrer a necessidade de se pro-curar um local mais convenien-
te para o tipo de operação quese deseja realizar (como foi o
caso de Belém do Pará) ou o pia-nej amento de transporte consi-
derará as reais possibilidades dos
portos, ficando a frota mercante
condicionada às suas limitações.

O programa de dragagem dos
portos brasileiros é o tema de re-
latório elaborado pelo Eng. Gil-
berto Canedo de Magalhães, pre-sidente da Comissão do Plano
Portuário Nacional, em 1959.

Do programa em apreço cons-
tam os seguintes capítulos: pro-
grama da Comissão Mista Bra-
sil-Estados Unidos; levantam en-
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to da necessidade de dragagem

dos portos brasileiros; revisão do

programa de renovação da frota

de dragagem; especificações ge-
rais para o equipamento a ser

adquirido; situação atual dos

serviços de dragagem a cargo

do Departamento Nacional de

Portos, Rios e Canais; progra-
mas de serviços a realizar; e

mais os seguintes anexos:

I; Projeto de Lei n? 47 616/

1958, da Câmar?. dos Depu-

r.ados, que autoriza o Poder Exe-

cutivo a constituir uma socieda-

de por ações, que 
t?rá 

por objeti-

vg a execução de serviços de

dragagem e cor relatos;

II) Exposição de Motivos n.°

1 368-GM de 3-11-58, de Minis-

tro da Viaçãc e Obras Públicas

ao Presidente da República,

apresentando o Projeto mencio-

nado na alínea a;

III) Quadro mostrando para

os vários portos: a profundidade

a ser obtida; natureza do mate-

rial; volume a ser dragado (em

milhões de metros cúbicos), con-

siderando a dragagem para esta-

belecimento de profundidade e

de manutenção, separando em

ambos os casos, os serviços a rea-

lizar em mar agitado e em local

abrigado;

VI) Quadros de dragagem de

manutenção, óe canais abrigados

e barras, para os diversos 
portos

e para dois períodos de doze me-

ses, como: cronograma e volume

a dragar em metros cúbicos por

ano.

Na introdução do relatório em

aprêço consta: 
"Em 

seu Relato-

rio n.° 17, a Comissão Mista

Brasil-Estados Unidos focaliza o

assunto com muita propriedade,
chamando a atenção para a falta

de profundidade nos portos como

a causa de grandes transtornos

para operações portuárias, obri-

gando o uso de navios de peque-
na tonelagem e a incapacidade

de utilização da plena disponi-

bilidade de carga dos navios

maiores, com o conseqüente en-

carecimento do frete, bem como

a utilização de alvarengas e pe-

quenas embarcações para o car-

regamento dos navios ao largo,

demora nas operações para ma-

nobra e atracação dos navios, e

a incapacidade dos navios de

maior porte de utilizarem todos

os trechos de cais existentes num

mesmo pôrto." 
"A 

solução do

problema de dragagem no Bra-

sil encontra, porém, um obstá-

culo inicial que precisa ser re-

movido, e que é o da não exis-

tência de bens e eficientes equi-

pamentos no País, exigindo para

a sua realização de um progra-
ma de maior vulto que se traga

equipamento do estrangeiro, e

que nem sempre é muito fácil,

principalmente se. pela nature-

za do serviço a realizar, tivermos

que impôr características espe-

ciais a êsse equipamento. Con-

siderando, porém, a possibilida-

de dessa obtenção, teremos de

encarar o aspecto de que tais

serviços se realizarão permanen-

temente à base de divisas, agra-

vando sensivelmente o seu preço

unitário". 
"Por 

tôdas essas ra-

zões, concluiu a Comissão Mista

Brasil-Estados Unidos pela apro-

vação dos planos governamen-

tais já existentes, de renovação

do parque de dragagem do Dept °



TRANSPORTE HIDROVIARIO NO BRASIL 21

Nacional de Portos, Rios e Ca-

nais..." 
"Paralelamente 

ao pro-

grama de aquisições de equipa-

mento que está sendo levado a

efeito, existem providências de

ordem técnica e administrativa

que devem ser tomadas pelo Go-

vêrno, para que os serviços de

dragagem possam ser realizados

em perfeitas condições técnicas

e com o aspecto industrial de

que êles se revestem. Assim, re-

novado êsse parque de draga-

gem, com a aquisição de novas

unidades convenientemente es-

colhidas e com a recuperação de

vários dos equipamentos já exis-

tentes, será êle explorado como

em regime de uma organização

industrial através a Emprêsa de

Dragagem S/A (ENDASA), a ser

constituíàa pelo Govêrno Brasi-

leiro, como uma sociedade por
ações e que terá por objetivo a

execução de serviços de draga-

gem dos portos do país, de modo

a cumprir o programa de melho-

lamentos que para êles foi pre-

visto".

Do capítulo referente ao 
"le-

vantamento da necessidade de

dragagem dos portos brasileiros"

consta que 
"a 

condição mais im-

portante a que um pôrto deve

satisfazer é, naturalmente, a de

oferecer condições favoráveis de

acesso à navegação 
que o de-

manda, necessitando, 
para isso-

de realizar, 
permanentemente,

cerviços de dragagem 
para ma-

nutenção das respectivas profun-

Cidades e, eventualmente, apro-

fundar o seu canal de acesso e

bacia de evolução, 
para receber

navios de maior porte".

Observamos que as adminis-

trações dos portos mandam, pe-

riòdicamente, fazer levantamen-

tos batimétricos das barras, ca-

nais de acesso e bacia de evolu-

ção; entretanto, verificamos que
êsses elementos não são recebi-

dos pelo DNPVN, não se fazendo

assim uma atualização sistemá-

tica do programa elaborado em

1959, decorrendo daí que o

DNPVN não dispõe de um exa-

me corrente da situação de dra-

gagem dos portos.

c) Áreas de estacionamento de

carga: constituindo-se elas em
"tôda 

e qualquer instalação por-
íuária cuja finalidade seja a de

receber carga, possibilitando sua

permanência em segurança, pelo

prazo julgado razoável, em fun-

ção da diferença de velocidade

de saída e de entrada". Para

que a operação portuária seja

acelerada é necessário que se dis-

ponha de espaço para arrumar

convenientemente tôda a carga

manipulada e quanto maior fôr

a velocidade da operação por-
tuária, maior será o espaço re-

querido, sendo êste. entretanto,

também função da velocidade de

saída da carga das instalações

portuárias. Em alguns casos,

medidas de ordem administrati-

va que simplifiquem os entraves

burocráticos 
que precedem a. saí-

da das mercadorias, poderá au-

mentar a velocidade da saí-

da das mercadorias, o que
resultará num aumento virtual

na área de estocagem; entretan-

to, na maioria dos portos, há in-

suficiência de áreas de armaze-

namento localizadas convenien-

temente, dévendo-se, portanto,

planejar e dimensionar os arma-

zéns, silos, depósitos, pátios e

parques de granéis, de acordo
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com as necessidades previstas ou

previsíveis.

d) Um quarto problema é a

adequabilidade do equipamento.

O sistema portuário brasileiro

foi implantado dentro da técni-

ca de operação portuária euro-

péia, técnica que baseia-se no

emprego, principalmente, dé

guindastes de pórtico, e deixan-

do pràticamente inativo o equi-

pamento de carga dos navios. O

sistema americano, ao contrário,

é orientado para a intensa utili-

zação dos paus-de-carga e guin-

dastes de bordo, limitando-se os

portos, salvo em casos espe-

ciais, a disporem apenas de equi-

pamento para movimentação de

carga de e para os armazéns.

Dado que os rendimentos opera-

cionais correspondentes aos dois

métodos são equivalentes, não se-

ria justificável insistir-se na ado-

ção da técnica européia, que im-

põem inversões iniciais elevadas

e desnecessárias nas condições

atuais, quando quase tôdas as

embarcações em tráfego pos-

suem aparelhamento de carga e

descarga. obviamente é neces-

sário que as autoridades respon-

sáveis pelo sistema de transpor-

te marítimo brasileiro procedam

ao condicionamento entre as

duas tecnologias: a portuária e

a de construção naval.

Outro aspecto da moderna téc-

nica de operação portuária é o

do uso intensivo de empilhadei-

ras. O emprêgo dêsse equipa-

mento em conjugação com o uso

de estrados ("pallets"), permite

rápida formação e desembaraço

das lingadas, acelera notável-

mente o trânsito de cargas entre

a faixa do cais e os armazéns e

reduz substancialmente o tempo

dispendido aí na arrumação de

mercadorias.

c) Um quinto problema é a

definição do dimensionamento

econômico dos portos, fazendo-

se a opção entre as instalações

superdimensionadas, para aten-

der aos 
"piques", 

e aquelas para

atender à média do tráfego. No

primeiro caso há a considerar a

carência de recursos para a sua

execução e, no segundo caso, os

congestionamentos que ocorrem

quando a demanda de serviços é

maior que as possibilidades de

seu atendimento. Há a conside-

rar ainda que: a materialização

de acréscimos sensíveis nas ins-

talações demanda tempo, deven-

do a decisão ser tomada levando

em conta êsse tempo morto e o

crescimento vegetativo que ocor-

re enquanto se processa a am-

pliação; um dimensionamento

adequado deve prever uma dis-

ponibilidade de instalações ca-

paz de absorver os máximos de

demanda, devendo-se ter em

conta que a rentabilidade dos

investimentos, em portos, se re-

flete em todo o sistema de trans-

porte marítimo, pois quando se

retarda o fluxo de transporte,

pela demora nas operações ou

pela espera de disponibilidade

operacional, está sendo diminuí-

da a capacidade efetiva da frota

mercante e conseqüentemente

gerando uma demanda adicio-

nal de transporte. No caso bra-

sileiro, é mais indicado procurar

resolver primeiro os problemas

decorrentes dos outros fatores,

de que deverá resultar o aumen-

to de rendimento operativo dos

portos; se êsse aumento não fôr
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conseguido, impõe-se ama pro-

gramação imediata dos portos

para não transformá-los em cer-

ceadores da circulação de rique-

zas.

3.2.2.2. — Administração:

a) As modalidades de explora-

ção comercial dos portos brasi-

leiros são: a concessão particu-

lar (Manaus, Salvador, Ilhéus,

Santos e Imbituba, estando o

primeiro 
sob intervenção fede-

ral), a concessão estadual (Ca-

bedelo, Recife, Aracaju, Vitória,

Niterói, Angra dos Reis, São Se-

bastião, Paranaguá, São Fran-

cisco do Sul. Porto Alegre, Pelo-

tas e Rio Grande), administra-

ção direta pela União sob forma

autárquica (Belém e Rio de Ja-

neiro), administração direta pela

União sem autarquia (Natal,

Maceió e Laguna), sociedade de

economia mista (Fortaleza) e o

porto não organizado (compre-

endendo todos os portos que não

são administrados por entidades

com personalidade jurídica e não

possuem 
tarifas oficiais aprova-

das). A exploração comercial

dos portos deriva de estrutura

estabelecida em regulamento que

data do 2.° Império e que foi re-

visto em 1934 e 1958, não se

coadunando com a atual situa-

ção econômica do país. Tôda a

legislação portuária brasileira e,

como decorrência, o regime ad-

ministrativo dos portos foram, e

são, principalmente orientados

para o comércio exterior, pouco

levando em conta a circulação

interna de riqueza e ficando mui-

to cerciados pelas alfândegas.

As soluções que se apresentam

para regimes de exploração dos

portos são:

I) estatização total do sistema

portuário;

II) o Estado fica com o patri-

mônio e a posse das instalações,

com a locação dos serviços a ter-

ceiros; e

III) concessão particular, tal

como hoje está estruturando, ou

não;

b) Considera-se, que o princi-

pai fator de entrave é a inade-

quação da legislação e não espe-

cificamente o regime de expio-

ração, assim qualquer que seja

o regime de exploração, e mais

urgente é reformular a legisla-

ção básica portuária, tornando-a

mais atualizada e, principalmen-

te, mais elástica, de maneira

que permita, mediante atos exe-

cutivos, proporcionar a cada pôr-

to uma estrutura compatível

com a situação econômica de seu
"hinterland". 

No Brasil, com a

sua enorme extensão territorial

e com a sua diversidade climaté-

rica e de rêdes locais de trans-

portes, a legislação não pode de-

terminar critérios uniformes para

todo o território nacional.

De acordo com a legislação em

vigor (Arts. 4.°, 5.°, 6.° e 7° do

Decreto n.° 24.447/1934) há

uma pluralidade de entidades

oficiais ou oficiosas que interfe-

rem nas operações portuárias,

formando um emaranhado que

exige peritos bem treinados para

processar tôda a movimentação

burocrática. É compreensível

que, com tal variedade de podê-

res atuantes, surjam barreiras

para o administrador e que lhe
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dificultem a ação. Necessário se

faz diminuir o número de enti-

dades oficiais que interferem nos

serviços portuários, suprimindo

as que não mais se justificam e

adjudicando duas ou mais atri-

buições a um mesmo órgão.

c) O regime de trabalho é ou-

tro setor decisivo, que afeta so-

bremodo a produtividade das

operações portuárias e envolve

dois pontos fundamentais: o ho-

rário e a forma de pagamento.

Com relação ao horário e no se-

tor de carga vindo do exterior, é

impressionante a discrepância de

horários entre a alfândega e as

outras categorias de trabalho,

reduzindo de muito a saída das

mercadorias, conduzindo a uma

maior demanda de área de ar-

mazenamento, daí decorrendo

congestionamento de armazéns e

queda sensível no rendimento da

operação portuária. Mais séria,

entretanto, é a questão da forma

de remuneração do trabalho e

da igualdade de incidência des-

ta forma de pagamento. Há

anos atrás existiam apenas duas

formas de remuneração (por

pêso ou unidade e por dia de tra-

balho). surgindo problemas

quando a forma de pagamento

era desigual para as diferentes

categorias que realizavam tare-

fas na mesma operação portuá-
ria. A categoria que recebia por

jornada, não tendo o estímulo do

ganho proporcional ao serviço

executado, mantinha índice de

produtividade bem abaixo da ou-

tra, ficando o rendimento final

equivalente ao do grupo de me-

nor produtividade. A situação

complicou-se mais quando o Sin-

dicato dos Estivadores obteve re-

muneração por pêso ou volume,

dependendo da densidade da

mercadoria manipulada. Pas-

sou-se a ter assim, três formas

de pagamento; entretanto, pela
Resolução n.° 2 733 da CMM, a

remuneração por volume foi can-

celada.

O problema do regime de tra-

balho nos portos ficou solucio-

nado com a aprovação da Lei

n.° 4.360 de 26-11-1965.

d) Um quarto problema de ad-

ministração decorre de que o

pôrto é o local de transição en-

tre o transporte marítimo e o

terrestre, e, em alguns casos, en-

tre aquele e o fluvial; entretan-

to, como a quase totalidade dos

portos brasileiros foi construída

nas primeiras décadas dêste sé-

culo, foram planejados como ele-

mento de interligação do trans-

porte ferroviário com o maríti-

mo, dando-se pouca importância

ao transporte rodoviário. Com o

incremento dêsse último, vem se

fazendo sentir cada vez mais a

deficiência decorrente da falta

de locais adequados para o esta-

cionamento, manobra, e carre-

gamento das unidades de trans-

porte rodoviário. Se considerar-

mos a intensificação crescente

no uso de 
"contendores", 

mais se

acentua a inadequação de nos-

sos portos como elemento de li-

gação entre o navio e o cami-

nhão, situação que urge sanar.

e) Contabilidade de custo: Ne-

nhum problema é mais claro,

talvez, do que o da premente ne-

cessidade de estudos comparados

dos custos e da eficiência das

instalações e dos portos.

Êsses estudos devem ser feitos

por região, em têrmos compará-
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veis com outras regiões e países.

Para que isto seja feito cumpre

dispor-se de pessoal qualificado

para adotar e aplicar bons mé-

todos de contabilidade de custo.

f) Preparação e aplicação de

tarifas compensadoras:

Em troca do serviço que pres-

ta, o pôrto tem o direito a rece-

ber pagamento compensador de

todos os seus usuários. Essas ta-

rifas devem ser aplicadas unifor-

memente. Em muitos casos, as

tarifas dos portos tem sido criti-

cadas por incluírem muitos emo-

lumentos miúdos, taxas retro-

ativas ou que não se aplicam a

todos os usuários. Na maioria

dos relatórios se recomenda a

amalgamação de inúmeros pe-

pequenos emolumentos em uma

ou mais taxas gerais, aplicando-

se as mesmas tarifas igualmen-

te, em todos os casos, qualquer

que seja o usuário. Isto elimi-

naria os usuários privilegiados,

tais como repartições do Govêr-

no, que se utilizam livremente

dos portos e das suas instala-

ções, à custa dos demais. Em

grande número de casos verifi-

cou-se que as tarifas portuárias

foram elaboradas muitos anos

atrás, sem uma revisão recente

nem elevação dos emolumentos,

não obstante fortes aumentos de

custo de material e da mão-de-

obra.

g) Furtos e avarias: Os danos

e perdas sofridos pela carga nos

portos ascendiam a valores mui-

to altos, mas aplicado progra-

mas corretivos, os prejuízos se

reduziram a ponto de deixar de

ser um problema de monta. É

essencial exercer-se esforço con-

tínuo para manter no mínimo

êstes custos, o que por vêzes

pode aconselhar modificação no

Código Penal, e exige maior vi-

gilância preventiva por parte
das autoridades policiais ordiná-

rias e do pôrto, melhoramento

dos métodos de manejo 1a car-

ga. das medidas legais preventi-
vas de perdas, dos métodos de

proteção, e a adoção de um pro-

grama organizado de treinamen-

to e educação, dentro da estru-

tura das operações portuárias.
Furtos e avarias da carga repre-

sentam perda perfeitamente evi-

tável.

3.2.2.3. — Técnica operado-

nal:

a) É ponto pacífico dizer-se

que o emprêgo de equipamentos

adequados, para a manipulação

dos diversos tipos de carga, me-

lhoraria sensivelmente o índice

de rendimento das operações

portuárias; entretanto, cabe con-

siderar que isso só é verdade

quando e onde êle é mais indi-

cado. Se isso não ocorrer, o que
terá o pôrto será o ônus de sua

conservação e o aumento de seus

quadros de pessoal para operar

e manter aqueles equipamentos.

O caso das empilhadeiras, car-

regadeiras e outros, introduzidos

sem o prévio adestramento do

pessoal na nova técnica opera-

cional, é bem ilustrativo. A ex-

periência sugere que mudanças

de métodos operacionais deve-

rão ser introduzidas sucessiva-

mente, e não simultaneamente,

nos portos.

Quando se tratar, porém, de

equipamento para uso específico

a determinado tipo de mercado-
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ria, como é o caso dos granéis, a

situação se modifica e sua con-

dição especial de utilização já

restringe, por si só, o número de

unidades a serem implantadas,

bem como o número de portos

que irão recebê-las. Além disso,

os benefícios decorrentes do uso

de tais equipamentos, mesmo

quando utilizados com algumas

impropriedades, r e p r e sentam

sensíveis melhorias no rendimen-

to da operação portuária, dimi-

nuindo o tempo dessa operação

e aumentando a disponibilidade

de transporte marítimo. Au-

mentando o rendimento da ope-

ração, daí a conveniência de ser

dada prioridade à instalação de

equipamentos destinados a ope-

rar com granéis em todos os por-

tos cujo fluxo justifique econô-

micamente a implantação dessa

melhoria.

b) Fator restritivo à obtenção

de níveis de rendimento operati-

vo mais satisfatório é a confe-

rência de mercadorias no ato da

operação de descarga. Diversos

estudiosos da matéria, depois de

analisarem devidamente a ques-

tão, sugeriram como solução

mais razoável o executar a con-

ferência no interior dos arma-

zéns. A solução em questão en-

controu óbices, na movimenta-

ção da carga de longo curso, por

parte da alfândega e, na cabota-

gem, face ao deficiente sistema

de demarcação dos volumes que

é adotado pelos exportadores. O

assunto deve merecer a melhor

atenção, procurando solução que

melhor possa atender aos vários

interessados.

3.2.2.4 — Pessoal:

a) Um dos fatores fundamen-

tais que geraram a situação

atual foi a falta de seleção pré-

via das equipes de trabalho, quer

do pôrto, quer das entidades sin-

dicais que nêle operam, nada se

exigindo daqueles homens além

de seu estado físico (nem sem-

pre devidamente verificado; en-

tretanto, como o trabalhador

portuário tem função cada vez

mais especializada, sua forma-

ção profissional exige que seja

selecionado adequadamente e re-

ceba o preparo técnico e ades-

tramento que se faz necessário.

Selecionado e preparado o ho-

mem, será possível obter dêle

boa produtividade unitária.

b) Tendo os homens sido es-

colhidos adequadamente e dado

aos mesmos a formação que se

faz necessário, passar-se-á ao es-

tabelecimento, em bases técni-

cas, da lotação adequada para

cada tipo de operação. Para

passar ao último estágio, neces-

sário se faz que o quadro diri-

gente da Administração do Pôr-

to tenha a formação empresa-

rial adequada, incluindo lideran-

ça, que lhe possibilite entender-

se proveitosamente com aqueles

com quem vai trabalhar, orien-

tando-os devidamente. É eviden-

te que homens nessas condições

devem receber a remuneração e

estímulos mais adequados para

manutenção de sua motivação,

ensejando a realização do traba-

lho com alto rendimento.

c) A situação do pessoal que

trabalha na faixa do cais está

sendo solucionada da seguinte

maneira:
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I) Estiva: A Comissão de Ma-

rinha Mercante baixou a Reso-

lução n.° 2.733, de 30/3/65, pu-

blicada no Boletim 419 daquela

Comissão, sistematizando e pa-

dronizando a remuneração da

estiva;

II) Conferentes e Conservado-

res: A Resolução n.° 23, de ....

18-5-65, do Conselho Superior do

Trabalho Marítimo, publicado

no D.O. de 24-6-65, resolveu re-

comendar a adoção, pelos Conse-

lhos Regionais das Delegacias do

Trabalho Marítimo, de tabelas

relativas a salários para confe-

rentes e consertadores, propos-

tas pela Comissão de Marinha

Mercante. A elaboração dessas ta-

belas obedeceu à mesma siste-

mática da adotada para fixação

da remuneração dos estivadores.

Decreto n.° 56.376, de 

27-5-65, publicado no D.O. de

31-5-65, expede normas a serem

observadas pelas Delegacias do

Trabalho Marítimo, e que deve-

rão ser incluídas nas instruções

sôbre o exercício da profissão de

conferente de carga e descarga,

baixadas nos têrmos da Lei n.°

561, de 21-2-62; o Decreto n.°

56.414. de 4-6-65, publicado no

Dl.O. de 8-6-65, expediu as nor-

mas referentes ao exercício da

profissão de consertadores de

carga;

III) Vigias Portuários: O De-

creto n.° 56.467, de 15-6-65, pu-

blicado no D.O. de 2-7-65, esta-

beleceu normas a serem observa-

das pelos Conselhos Regionais do

Trabalho Marítimo na elabora-

ção da regulamentação local do

trabalho dos vigias portuários;

IV) Portuários: O Decreto n.°

56.420, de 4-6-65, reconhece co-
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mo nulos os acordos coletivos ce-

lebrados em 1962 e 1963 entre o

Govêrno Federal e a Federação

Nacional dos Portuários. Do De-

creto em questão constam os

considerando que motivaram o

reconhecimento da nulidade. Es-

tabelece ainda o citado decreto

que o 
"Ministério 

do Trabalho e

Previdência Social, dentro do

prazo de 30 dias, providenciará a

celebração de novos acordos ou

convenções, observadas rigorosa-

mente nas normas legais vi-

gentes", o que aliás ainda não

foi cumprido.

3.2.3 — Recursos financeiros

e planejamento para execução

dos empreendimentos nos por-

tos:

3.2.3.1 — Pela Lei n.° 3.421,

de 10 de julho de 1958, foi cria-

do o FUNDO PORTUÁRIO NA-

CIONAL, destinado a prover re-

cursos para o melhoramento dos

portos e das vias navegáveis do

País, constante do Plano Portuá-

rio Nacional; além disso a TAXA

DE EMERGÊNCIA, criada pelo

Decreto-Lei n.° 8.311, de 6 de-

zembro de 1945, passou a ser co-

brada sob a denominação da

TAXA DE MELHORAMENTO

DOS PORTOS, e incidindo sôbre

tôdas as mercadorias movimen-

tadas nos portos organizados, de

ou para navios e embarcações

auxiliares.

3.2.3.2 — Dte acordo com o

artigo 19 do Decreto n.° 46.434,

de 15 de julho de 1959. que apro-

va regulamento das disposições

da Lei acima mencionada, cons-

tituirão receitas do Fundo Por-

tuário Nacional:
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a) 60% do produto da arreca-

dação da Taxa de Melhoramen-

to dos Portos;

b) 8% do produto da arreca-

ção dos direitos de importação

para consumo;

c) o produto do aforamento

dos acrescidos de marinha, quan-

do resultantes de obras realiza-

das pelo Departamento Nacional

de Portos, Rios e Canais;

d) o reembolso de serviços de

dragagem executados por conta

do Fundo;

e) as dotações que lhe forem

atribuídas no Orçamento Geral

da União;

f) os juros e outras receitas re-

sultantes dos depósitos de recur-

sos do Fundo.

3.2.3.3 — Conforme consta

do artigo 14 do Decreto acima

mencionado, a Taxa de Melhora-

mento dos Portos será devida na

seguinte razão do valor comer-

ciai da mercadoria:

a) 1%, quando importada do

exterior;

b) 0,2%, quando exportada pa-

ra o exterior;

c) 0,2%, quando importada e

exportada no comércio de cabo-

tagem e na navegação interior.

3.2.3.4 — De acordo com os

artigos 15 e 16 do Decreto n.°

46.434, o produto de 40% (os

60% restantes são recolhidos ao

Banco Nacional de Desenvolvi-

mento Econômico ou seu corres-

pondente autorizado, para crédi-

to do Fundo Portuário Nacional)

da arrecadação da Taxa de Me-

lhoramento dos Portos, só pode-

rá ser empregado pela Adminis-

tração do Pôrto em que tiver

sido arrecadado:

a) em estudos e projetos, ou

execução de obras, aquisição e

serviços para melhoramento, am-

pliação, expansão ou aparelha-

mento das instalações portuá-
rias;

b) no pagamento de serviços

de dragagem que interessem ao

pôrto;

c) no pagamento dos serviços

de juros, amortizações e outras

despesas de contratos de emprés-

timos, contraídos para antecipa-

ção da receita da porcentagem

da taxa referida nesse artigo, e

destinados à execução de projetos

ou programas com os objetivos

previstos nas alíneas a e b dêste

artigo.

3.2.3.5 — Estabelece ainda o

Decreto n.° 46.434, de 15 de ju-

lho de 1959:

"Art. 
l.° — A execução da Lei

n.° 3 421, de 10-7-58, bem como

da legislação vigente relativa aos

portos e vias navegáveis, será

orientada para a realização dos

seguintes objetivos:

a) melhorar as condições na-

turais dos portos e das vias na-

vegáveis de acordo com as neces-

sidades de navegação sôbre a

água;

b) tornar as facilidades e ins-

tala ções portuárias nacionais

proporcionais às necessidades

atuais e previsíveis da navega-

ção e do comércio sôbre a água;

c) aumentar a produtividade

dos serviços portuários e assegu-

rar à navegação e ao comércio as

melhores condições de operações

compatíveis com o nível de in-
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vestimentos que, tendo em vista
o tráfego de cada porto, seja eco-
nômicamente justificável;

d) promover o desenvolvimen-
to de regiões econômicas pela
melhoria ou aparelhamento de
instalações portuárias para ser-
vi-las.

Art. 2.° — Os investimentos
em portos, instalações portuárias
e vias navegáveis interiores obe-
decerão a uma programação pré-
via, constante do:

a) Plano de Reaparelhamento
e Expansão de cada porto, apro-
vado pelo Ministério da Viaçao
e Obras Públicas;

b) Plano Portuário Nacional,
que incluirá todos os investimen-
tos, em portos e vias navegáveis,
custeados com recursos públicos
e privados, e será aprovado ou
alterado por decreto do Presi-
dente da República.

Art. 3.° — As propostas do
Plano de Reaparelhamento e Ex-
pansão do porto submetidas, pe-
Ias administrações dos portos, ao
D.N.P.R.C. e conterão as se-
guintes informações:

I) as previsões de tráfego no
porto até o fim do período do
Plano, tendo em vista a sua evo-
lução no passado, o desenvolvi-
mento econômico da região e os
empreendimentos em execução
na mesma:

a) de embarcações, indicando
o seu tipo e calado;

b) de mercadorias, discrimina-
das por importação e exporta-
ção, cabotagem e longo curso, e
por suas espécies principais, in-
dicando a distribuição mensal.

II) as características e capaci-
dades atuais do porto, e as ca-
racterísticas e capacidades ne-
cessárias para atender à deman-
da de serviços prevista para o
fim do período do Plano, espe-
cialmente em relação a:

a) calados: da barra, canal de
acesso, ancoradouros, bacias e
evolução e cais acostáveis;

b) extensão de cais acostáveis
para os diversos tipos de embar-
cações e espécies de mercadorias,
tendo em vista o seu aproveita-
mento atual e as possibilidades
do incremento deste aproveita-
mento;

c) área de armazenagem para
longo curso e cabotagem, ou pa-
ra cargas especiais;

d) aparelhamento de manu-
seio e transporte de carga, e ins-
falações especiais;

e) outras instalações e facili-
dades portuárias.

III) — As deficiências óbser-
vadas ou previsíveis na operação
do porto, indicando:

a) a tonelagem-hora média de
carga e descarga;

b) os prazos de estadia dos na-
vios e as demoras no atendimento
de pedidos de atracação.

IV) As obras, serviços e aqui-
sições propostas para:

a) correção das deficiências
observadas;

b) aumento de produtividade
das instalações e x i s t e n tes, e
maior velocidade de operação
portuária;

c) que o porto tenha as carac-
terísticas e capacidades neces-
sárias ao atendimento da deman-
da do serviço previsto para o fim
do período do plano.
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V) — A classificação de todos
os investimentos programados
em:

a) dragagem;
1. barra e canal de acesso;
2. bacia de evolução;
3. ancoradouros;
b) cais acostável:
1. cabotagem;
2. longo curso;
3. especializado por mercado-

ria.
c) armazenagem:
1. cabotagem;
2. longo curso;
3. instalações especiais.
d) aparelhamento de movi-

mentação de carga:
1. para carga geral;
2. instalações especiais;
e) linhas férreas e seu apare-

lhamento;
f) serviços gerais;
g) oficinas; e
h) embarcações e a r t e f a tos

flutuantes.
VI) — Em relação a cada obra

de serviço ou aquisição:
a) suas especificações técnicas;
b) seu orçamento em moeda

nacional ou estrangeira;
c) cronograma de sua exe-

cução;
d) programa de dispêndios pa-

ra sua execução".

Art. 7.° — O Plano Portuário
Nacional conterá:

I — Em relação a cada porto
existente ou em construção;

a) as previsões de tráfego, ten-
do em vista a sua evolução no
passado e o desenvolvimento da
região econômica por êle ser-
vida;

b) as características e a capa-
cidade do porto necessárias paraatender ao tráfego previsto;

c) as metas a serem alcança-
das no período, tendo em vista
as necessidades referidas na ali-
nea a e a disponibilidade exis-
tente ou previsível dos fatores
necessários;

d) os empreendimentos, obras
ou aquisições a serem executa-
dos no período para que as me-
tas referidas na alínea anterior
sejam alcançadas, e o custo em
moeda nacional e, se fôr o caso,
em estrangeira, da execução dos
mesmos;

e) a distribuição entre os agen-
tes econômicos da responsabili-
dade financeira e administrativa
do projetamento e da execução
dos empreendimentos referidos
na alínea anterior;

f) os empreendimentos referi-
dos na alínea d, cuja execução
dependerá de prévio projetamen-to, e a custo estimado deste;

II) — Em relação ao melho-
ramento, construção ou aparelha-
mento, de portos ou vias navega-
veis ainda não melhorados ou
aparelhados:

a) os portos naturais e vias
navegáveis, e as zonas econômi-
cas por eles servidas, a serem es-
tudadas para determinação da
economicidade dos empreendi-
mentos considerados;

b) o orçamento do custo dês-
ses estudos, em moeda nacional
e, se fôr o caso, em estrangeira.

III) — Em relação às necessi-
dades de dragagem:

a) o programa de dragagem de
aprofundamento e conservação
previsto para o período, nos por-
tos e vias navegáveis;
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b) a capacidade da frota bra-
sileira de dragagem e a capacida-
de adicional a ser obtida para a
execução do programa;

c) as dragas e os equipamen-
tos auxiliares a serem adquiri-
dos ou reaparelhados no período,
os serviços de dragagem a serem
contratados para que o progra-
ma seja executado; e

d) o montante em moeda na-
cional e, se fôr o caso, em estran-
geira, dos investimentos em dra-
gas e equipamentos auxiliares, e
o custo dos serviços de dragagem
a serem executados.

3.2.3.6 — O Decreto n.° ...
44 203, de 30-7-58, criou a Comis-
são do Plano Portuário Nacio-
nal, estabelece:

Art. l.° — Fica constituída no
Departamento Nacional de Por-
tos, Rios e Canais do M.V.O.P.,
a Comissão do Plano Portuário
Nacional com a finalidade de:

a) atualizar os planos e pro-
gramas relativos a portos e vias,
elaborando o Plano Portuário
Nacional;

b) elaborar, contratar ou reco-
mendar os estudos ou ante-pro-
jetos necessários à definição do
Plano Portuário Nacional, inclu-
sive quanto à produtividade e
economia dos serviços portuá-
rios;

c) elaborar, contratar ou re-
comendar estudos e projetos de-
talhados de empreendimentos
portuários ou em aquavias com-
preendidos.

d) acompanhar o progresso da
execução do Plano Portuário Na-
cional, apresentando anualmen-
te ao M.V.O.P.;

I) — até 23 de fevereiro, o re-
latório sôbre a execução do re-
ferido Plano no exercício ante-
rior;

II) — até 31 de outubro do
Programa Portuário a ser exe-
cutado no exercício seguinte,
como parte do Plano Portuário
Nacional;

III) — até 31 de outubro, uma
revisão da parte do Plano Por-
tuário Nacional ainda por exe-
cutar e uma programação preli-
minar dos investimentos a se-
rem realizados no Plano Nacio-
nal subseqüente.

§ único — O Plano Portuário
Nacional terá a duração de cin-
co anos, salvo os dois primeiros
planos, que serão de quatro anos.

Art. 2.° — A Comissão do
Plano Portuário Nacional será
presidida pelo Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Por-
tos, Rios e Canais, e constituída
de mais seis membros, dos quais
três pelos menos, deverão ser En-
genheiros do Quadro do D.N.P.
R.C., todos designados por Por-
taria do M.V.O.P., que escolhe-
rá entre eles o secretário exe-
cutivo.

Art. 4.° — Junto à C.P.P.N.
funcionará um Conselho Con-
sultivo, presidido por um dos
membros da C.P.P.N. por êle
escolhido e composto de um re-
presentante de cada uma das se-
guintes unidades:

a) Comissão de Marinha Mer-
cante;

b) Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem;

c) Departamento Nacional de
Estradas de Ferro;
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d) Representante do B.N.D.E.;

(Dec. 44 733, de 1958)

e) Associação Brasileira de

Administrações Portuárias;

f) Associação Hidroviária do

Brasil;

g) Sindicato Nacional de Ar-

madores; e

h) Federação das Associações

Comerciais do Brasil.

§ 1.° — Competirá ao Conse-

lho Consultivo responder às con-

sultas que lhe forem dirigidas

pela C.P.P.N., e opinar sôbre

os projetos do Plano Portuário

Nacional e dos Programas Por-

tuários Anuais.

Art. 5.° — O Plano Portuário

Nacional abrangerá os empreen-

dimentos portuários e de aqua-

vias, a serem realizados no pe-
ríodo em todo o território nacio-

nal e conterá:

a) a previsão das necessidades

de serviços portuários e de trans-

portes em aquavias interiores, e

das obras, serviços e equipamen-

tos requeridos para seu atendi-

mento;

b) a previsão dos empreendi-

mentos que tenham por finali-

dade o desenvolvimento econô-

mico regional, que convenha rea-

lizar. não obstante a inexistên-

cia da demanda de serviços a

curto prazo, capaz de justificá-
los integralmente;

c) a previsão dos empreendi-

mentos julgados necessários pa-
ra aumento da produtividade dos

serviços e diminuição de seus

custos;

d) as metas a serem alcança-

das nos diversos portos e aqua-

vias tendo em vista as necessida-

des referidas nos itens anterio-

res, e a disponibilidade existente

ou previsível dos fatores neces-

sários à sua execução;

e) a estimativa do custo em

moeda nacional e estrangeira dos

empreendimentos referidos na

alínea anterior;

f) a estimativa dos recursos fi-

nanceiros e cambiais disponíveis,

e o seu balanceamento com os

dispêndios previstos;

g) a recomendação de políti-

cas a serem adotadas por outros

órgãos da administração pública

para o mesmo fim.

§ 1.° — O Plano Portuário Na-

cional será aprovado por Deere-

to do Presidente da República.

§ 2.° — Na elaboração do Pia-

no Portuário Nacional o C.P.

P.N. terá em vista os progra-

mas existentes de investimentos

ferroviários, rodoviários, e na

marinha mercante, de modo a or-

denar os investimentos portuá-

rios e em aquavias com os invés-

timentos nos demais setores de

transporte.

3.2.3.7 — Há um estudo, fei-

to na Assessoria Técnica do Con-

selho Nacional de Portos e Vias

Navegáveis, pela E c o n o m i sta

Dra. MARLUCI SARTINE PIN-

TO, constituindo-se o mesmo nu-

ma tentativa no sentido de ofe-

recer subsídios para elaboração

de programas de serviços e de

aplicações de recursos nos por-

tos brasileiros, em têrmos glo-

bais, com atenção especial às im-

plicações econômicas de obras a

serem executadas.

O estudo acima mencionado é

iniciado tecendo considerações

em tôrno de que o simples exa-

me das condições reais de opera-
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ção dos portos brasileiros não

permite que se use para os mes-

mos a expressão 
"Sistema 

Por-

tuário", face às condições de sua

interconexão das áreas de sua

influência, da interdependência

dos vários portos nacionais e da

pluralidade excessiva dêsses por-

tos. Termina ressaltando que,

definidas as idéias básicas, é pos-

sível esboçar um Plano de Rea-

parelhamento Portuário, 
"em 

ba-

ses mais racionais e sobretudo

mais duradouras".

Passa, em seguida, a analisar:

a situação atual dos portos bra-

sileiros; a evolução do movimen-

to portuário e os hinterlands

portuários e a formação de um

sistema portuário brasileiro, com:

a) fixação dos hinterlands

portuários nacionais, inclusive a

técnica de determinação do hin-

terland;

b) correlações econômicas dos

movimentos portuários;

c) portos secundários novos a

organizar;

d) portos especializados; e

e) portos e navegação fluvial.

Termina o estudo com o esta-

belecimento de um esboço do

Plano Portuário Nacional e suas

repercussões sôbre as priorida-

des de aplicação do recursos do

Fundo Portuário Nacional.

É um trabalho completo e

muito interessante, entretanto

consideramos que, face a tôdas as

distorções que incidiam sôbre a

Marinha Mercante e os Portos,

as estatísticas não representam

uma demanda atual real e daí a

sua projeção possivelmente não

corresponder a uma demanda

futura. Cabe ressaltar, entretan-

to, que é uma primeira aproxi-

mação do problema e um con-

trôle estatístico mais apurado,

coligindo dados em fase mais

mais promissora e livre daquelas

distorções, permitirão exame cor-

rente da situação e adaptação do

Plano.

3.2.3.8 — Pelo Decreto n.°

54.046, de 23-7-64, foi concedida

autorização ao DNPVN' para:

a) reformular a Política Por-

tuária Nacional;

b) reorganizar o Sistema Por-

tuário Nacional;

c) consolidar a Legislação Por-

tuária;

d) organizar o Regulamento

Geral dos Portos; e

e) elaborar o Estatuto dos Por-

tuários.

Para executar as medidas de-

terminadas no referido Decreto

foi constituída, no DNPVN, uma
"Comissão 

Executora", que ori-

entou os seus estudos para me-

didas de natureza legislativa e

executiva. Entre as primeiras

aquela Comissão apresentou, em

seu Relatório Geral, medidas in-

dispensáveis à reforma dos servi-

ços de dragagem 
"inicialmente

tratados pela Lei n.° 831, de ...

23-9-49, e pelo Decreto n.° ....

30.334, de 21-12-51, mediante a

constituição de uma sociedade

de economia mista para a reali-

zação dos mesmos em condições

econômicas satisfatórias", socie-

dade essa de âmbito nacional, a
"Companhia 

Brasileira de Dra-

gagem".

3.2.4. — Apreciação pessoal:

Desejamos, finalmente, trans-

mitir aos srs. a impressão que
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colhemos de observação feita, du-

rante cêrca de dois anos, como

Capitão dos Portos do Estado do

Rio Grande do Sul, impressão

essa que se acentuou, depois que

conversámos com o nosso colega

do Estado de Pernambuco, CMG

ÁLVARO CALHEIROS, e com o

Administrador do Pôrto do Rio

de Janeiro, CMG (EN) OSWAL-

DO LINS.

3.2.4.1 — Depois de anali-

sarmos as condições ideais para

obter-se aumento de produtivi-

dade dos portos, os planos e pro-

gramas estabelecidos pelas auto-

ridades portuárias, e os estudos

que se procedem no Departa-

mento Nacional de Portos e Vias

Navegáveis, aquela impressão ge-

rou a convicção de que o primei-

ro propósito a ser encarado deve

ser uma mudança de mentali-

dade daqueles que lidam com os

assuntos portuários, mudança

essa que é bem sensível nos Ad-

ministradores dos Portos do Rio

de Janeiro e Recife. O propósito

em questão é muito importante

e isso porque a nossa observação

foi que a administração portuá-

ria se caracterizava por:

a) descontinuidade adminis-

trativa;

b) seleção dos administradores

baseada em injunções políticas e

os 
"Interêsses 

políticos" levando

ao empreguismo;

c) face ao sistema de seleção

dos administradores com base

em injunções políticas e não na

capacitação para os cargos, êsses

administradores tinham pouca

autonomia, todo o processo de se-

leção nos níveis mais baixos ten-

diam a obedecer a mesma siste-

mática; além disso, o princípio

da hierarquia, ficava prejudica-

do dado que as preferências po-

líticas passavam também a pre-

valecer;

d) havendo falta de continui-

dade administrativa, falta de au-

tonomia, empreguismo e seleção

deficiente, não se criavam as

condições para a capacitação ade-

quada aos cargos, a responsabi-

lidade por decisões era evitada

e êsse conjunto de circunstân-

cias levavam à burocratização

excessiva e desnecessária;

e) a falta de capacitação da

direção, as suas deficientes quali-

dades de liderança e os seus pou-

cos conhecimentos de relações

humanas, conduziam a um siste-

ma de relações industriais defi-

cientes, não só criando o clima

adequado aos entendimentos en-

tre os administradores e os tra-

balhadores. Êstes, não sendo de-

vidamente liderados, tendiam a

aceitar as 
"orientações 

espúrias",

que lhes acenavam com redução

de sua necessidade de trabalhar.

A situação era aproveitada pelos

grupos de agitação, daí resultan-

do a situação caótica encontra-

da nos portos antes de 31 de

março de 1964. O processo de

agitação conduzia a greves para

atendimento das reivindicações

que, atendidas, criavam o clima

favorável para novas solicitações

e novas greves. Havendo maio-

ria de delegados das classes de

níveis mais baixos, as reivindica-

ções procuravam atender priori-

tàriamente às mesmas, fazendo

com que os seus salários se apro-

ximassem progressivamente aos

daqueles mais qualificados. Daí

decorria desistímulo progressivo
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dêstes, 
que procuravam corrigir

as disparidades salariais, obten-

do empregos adicionais, passan-
do então a haver sobrecarga do

trabalho e a conseqüente dimi-

nuição do rendimento, ou distra-

ção de parte de suas atividades

para as novas atividades, com

prejuízo para as do pôrto;

f) a chefia das administrações

sendo instáveis e estando deses-

timuladas, a organização funcio-

nava sem a orientação devida,

fato êsse que poderia ser agra-

vado se numa citação mínima

não existisse;

g) a direção deficiente e os

meios financeiros sendo consu-

midos para pagamento do pes-
soai em excesso e que trabalha-

va com rendimento baixo, con-

dúzia a manutenção e reparos

das instalações deficientes, daí

decorrendo diminuição do rendi-

mento daquelas instalações;

h) a instabilidade nos cargos

e os desestímulos, provocando a

evitar de assumir responsabili-

dades, reduzia a eficiência da

fiscalização, tendo-se em conse-

qüência o aumento das avarias

e roubos;

i) as injunções políticas e o

empreguismo conduziam a se es-

tabelecer uma organização com

estrutura que propiciasse o má-

ximo de cargos em alto nível,

permitindo uma distribuição que

melhor atenda àquelas permis-
sas e não uma estrutura para
atender ao fim para que a orga-

nização foi prevista.

3.2.4.2 — Se, além disso, fôr

considerado a situação paralela
dos demais trabalhadores 

que
operavam na faixa do cais (esti-
vadores, conferentes, consertado-

res e vigias portuários), situação
essa constante de análise fe"ita

pelo Sindicato de Armadores

compreende-se 
porque diminuiu

o movimento dos portos. Essa di-

minuição reduziu a disponibilida-

de de meios para a manutenção

das instalações, diminuindo ain-

da mais a eficiência das mesmas

e constituindo mais um fator de

crescimento do custo de opera-

ção.

3.2.4.3 — A experiência in-

ternacional tem demonstrado e

a análise acima o confirma, que
a eficiência dos portos depende

mais de boas administrações e

de boas relações de entendimen-

tos com os trabalhadores, do que
mesmo de equipamento e insta-

tações, ponto de vista êsse que
não nos parece que esteja sendo

considerado nos planejamentos

governamentais. C o m p 1 emen-

tam-se os planejamentos exis-

tentes com outros que levam em

consideração os aspectos acima

considerados.
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Instituto Histórico e Geográfico do

Estado da Guanabara

DISCURSO DE POSSE 
(*)

N.R. Dispensamo-nos de falar sobre a personalidade do almi-
rante João do Prado Maia, pessoa por demais conhecida, dentro e

fora, dos círculos navais. Basta que se diga que a sua eleição para
ocupar a vaga aberta no Instituto Histórico e Geográfico do Estado
da Guanabara com o falecimento do ocupante da Cadeira Otelo
Reis, o almirante, Engenheiro Naval, Júlio Regis Bittencourt, é mais
um prêmio ao historiador emérito que êle é.

Ali, como em todos os lugares por onde tem passado, Prado

Maia se esforça por honrar, antes de tudo, a Marinha a que êle

serviu com tanto devotamento e competência em todos os postos e

graduações e funções as mais diversas.

A cadeira do saudoso Otelo Reis, que êle passa a ocupar en-

quanto viver, terá, em Prado Maia, o homem certo. A Revista Ma-

ritima Brasileira ao divulgar o discurso de posse como titular do

Instituto Histórico e Geográfico do Estado da Guanabara, o faz não

só pelos ensinamentos que oferece a sua peça oratória como, tam-

bém, em homenagem aos seus méritos pessoais.

(*) Proferido em sessão solene realizada a 26-8-1966 no salão nobre do Liceu
Literário Português, pelo vice-almirante João Prado Maia, ao ser empossado como
Membro Titular do Instituto Histórico e Geográfico do Estado da Guanabara.

N.R. Dispensamo-nos de falar sobre a personalidade do almi-
rante Joao do Prado Maia, pessoa por demais conhecida, dentro e

fora, dos circulos navais. Basta que se diga que a sua eleigao para
ocupar a vaga aberta no Instituto Historico e Geografico do Estado
da Guanabara com o falecimento do ocupante da Cadeira Otelo
Reis, o almirante, Engenheiro Naval, Julio Regis Bittencourt, e mais
um premio ao historiador emerito que ele e.

Ali, como em todos os lugares por onde tem passado, Prado

Maia se esforga por honrar, antes de tudo, a Marinha a que ele

serviu com tanto devotamento e competencia em todos os postos e

graduacoes e fungdes as mais diversas.

A cadeira do saudoso Otelo Reis, que ele passa a ocupar en-

quanto viver, tera, em Prado Maia, o homem certo. A Revista Ma-

ritima Brasileira ao divulgar o discurso de posse como titular do

Instituto Historico e Geografico do Estado da Guanabara, o faz nao

so pelos ensinamentos que oferece a sua pega oratoria como, tarn-

bem, em homenagem aos seus meritos pessoais.
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"Resol vestes, caríssimos con-
frades, em vossa alta sabedoria,
abrir as portas deste ilustre so-
dalício a um velho marinheiro.

E êle aqui aporta, depois de
uma longa travessia, não abati-
do — que o mar não abate, mas
revigora — porém com a alma
impregnada de salsugem e o cora-
ção ressoando das vozes dos
ventos e das vagas.

Chego, sem falsa modéstia,
com o corpo e as pernas ainda
firmes para os balanços e catur-
ros do navio em alto mar; mas,
para os embates da terra firme,
sobretudo para os torneios da
oratória acadêmica, com o espí-
rito indeciso e vacilante, como
um pobre grumete em sua pri-
meira viagem de água doce...

• • #

Disposição estatutária estabele-
ce para o recipiendário a obriga-
ção de falar sobre a personalidade
do patrono de sua cadeira, bem
como a respeito do seu anteces-
sor na mesma.

Inclino-me reverentemente di-
ante do primeiro e, com o maior
respeito, lhe pronuncio o nome:
Otelo de Sousa Reis.

Emérito educador, grandes
serviços prestou, no âmbito do
ensino, ao Distrito Federal, hoje
Estado da Guanabara, e ao
Brasil.

Bacharelando-se em 1907 pelo
Colégio Pedro II, então Ginásio
Nacional, já em 1909, com ape-
nas dezenove anos de idade, era
chamado a reger inteiramente a
cadeira de grego do mesmo Co-

légio, do qual, em 1919, se tor-
naria professor substituto de
Geografia, Corografia do Brasil
e Cosmografia, e, por fim, cate-
drático, em 1925.

Docente também da antiga Es-
cola Normal do Distrito Federal,
passou depois a professor da Es-
cola Secundária do Instituto de
Educação.

Possuidor de raras qualidades
como professor e dono de invul-
gar cultura, foi mestre de várias
cátedras, conquistadas em pro-
vas memoráveis. Prestou serviço
a muitas gerações de estudantes
brasileiros, publicando livros e
ensinando com igual proficiên-
cia as mais diveUsas matérias,
como grego, latim, português, in-
glês, francês, alemão, geografia,
cosmografia, história, matemáti-
ca e ciências naturais.

Diversos manuais didáticos
seus, como Textos para corrigir,
Análise Léxica, Breviário da Con-
jugaçdo de Verbos, História do
Brasil e Modelos de Redação Ofi-
ciai, tornaram-se, com o tempo,
livros tradicionais entre a moci-
dade estudiosa.

Destacam-se, ainda, entre seus
trabalhos, o Curso de Cosmogra-
fia, as Noções Elementares de
Geofísica, a Geografia Geral e
a Geografia do Brasil.

Colaborou no Dicionário Histó-
rico, Geográfico e Etnográfico do
Brasil, editado em 1922 pelo Ins-
tituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, de que era membro,
aí assinando três longas e subs-
tanciosas monografias.

Filólogo, membro fundador da
Academia Brasileira de Filologia,
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em mais de um jornal do antigo
Distrito Federal colaborou res-
pondendo a consultas de leitores
sobre dúvidas de linguagem, daí
resultando o seu livro Três Pala-
vrinhas, editado pela Livraria
Francisco Alves, e ainda hoje de
utilidade para os estudiosos do
idioma pátrio.

Foi esse grande Mestre, fale-
cido nesta capital a 5 de agosto
de 1948, que o Instituto Histórico
e Geográfico do Estado da Gua-
nabara escolheu, acertadamente,
para patrono de uma de suas
cadeiras.

Homem de cultura geral eclé-
tica e de predicados pessoais
atraentes, palavra fácil, gestos
comedidos, bondade natural sem
alarde ou afetação, Otelo Reis
foi autêntico professor, deixando
por isso mesmo fundas raízes de
bem querer no coração de seus
ex-alunos, dos quais soube tor-
nar-se mestre respeitado e ami-
go querido.

Muitos desses antigos alunos
de Otelo Reis, com os quais tive
ocasião de conversar a fim de
colher elementos para êste tra-
balho, a êle se referiam comovi-
damente, com a saudade a trans-
pirar das palavras.

A memória de tão insigne edu-
cador, aqui rendo o preito respei-
toso da minha maior admiração.

Retorno ao contato do mar.
Em princípois de 1918, uma

Divisão Naval nossa aprestava-se
para deixar o Brasil rumo aos
mares do velho mundo, onde, ao
lado das esquadras aliadas da In-
glaterra, França e Estados Uni-
dos, iria participar da luta con-

tra a campanha submarina sem
restrições então desencadeada
pela Alemanha.

Por essa ocasião, deu-se a bor-
do do transporte Belmonte um
episódio que vem a propósito re-
cordar.

Esse navio, que era um dos ex-
-alemães confiscados pelo govêr-
no brasileiro, fora depredado por
seus antigos tripulantes, que,com relação às máquinas, inutili-
zaram ou lançaram ao mar pe-
ças essenciais, que lhe impediam
a locomoção.

Por isso, as obras necessárias à
sua prontificação achavam-se um
tanto atrasados; e com o fim de
coordenar providências para
apressá-las, determinou o Minis-
tro da Marinha, Almirante Ale-
xandrino de Alencar, uma reu-
nião, a bordo, das autoridades in-
teressadas, inclusive engenheiros
encarregados dos vários serviços.

No dia aprazado, ao anunciar
o sinaleiro: — "Lancha para
bordo com o senhor Ministro!"
— um marinheiro, desses muitos
gaiatos de que estão cheios os
nossos navios, chegou a uma das
escotilhas e, com as mãos em
concha à guisa de porta-voz, cia-
mou para baixo:

— "Operários! Finjam que tra-
balham, que o senhor Ministro
vem para bordo!"

Era nada mais que uma brin-
cadeira, embora de mau gosto.
Acontece que um moço engenhei-
ro-naval que tinha então pouco
mais de trinta anos de idade e já
alcançara o posto de capitão-de-
-corveta, achava-se entre os ope-
rários, e escutou o aviso. Subiu
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imediatamente ao convés, indig-
nadíssimo, e foi reclamar do Ime-
diato do navio punição para o in-
solente. Mas, como identificá-lo
entre perto de quatrocentos ho-
mens da guarnição?

O episódio põe em evidência o
ardor de um chefe de serviço, su-
perior hierárquico, na defesa in-
transigente de seus subordina-
dos.

Esse mesmo engenheiro-naval,
logo no primeiro ano de luta da
Primeira Guerra Mundial, desta-
cara-se trabalhando noite e dia,
no nosso velho Arsenal de Mari-
nha, para, sem infringência das
regras da neutralidade em que o
Brasil então se encontrava, pron-
tificar o cruzador inglês Glasgow,
que, tendo dias antes tomado
parte na batalha naval das Fal-
kland, entrara no porto do Rio de
Janeiro muito avariado, necessi-
tando urgentemente de docagem
e reparos sérios.

Graças à extraordinária ativi-
dade e capacidade profissional

desse brilhante engenheiro-naval,
a docagem foi feita e os reparos
realizados em tempo récord, po-
dendo o Glasgow fazer-se ao mar
logo em seguida. ,

Essa atitude do engenheiro-na-
vai Júlio Régis Bittencourt, a
quem me honro de suceder no
Instituto, valeu-lhe a oferta de
artística e valiosa taça com ex-
pressiva dedicatória, como sinal
de especial agradecimento do Al-
mirantado Britânico.

Uma das primeiras preocupa-
ções do Almirante Henrique Aris-
tides Guilhem ao assumir a pasta
da Marinha em fins de 1935, foi

reiniciar no Brasil as constru-
ções de navios de guerra, parali-
sadas desde o final do Império.

Como êle próprio afirmou num
dos seus relatórios, estávamos,
então, num verdadeiro círculo vi-
cioso: "Não se construía por não
haver material apropriado, não
se produzia material por não ha-
ver construções".

E êle resolveu cortar o nó gór-
dio. Convocou a cúpula da enge-
nharia naval. Determinou a or-
ganização de planos, projetos, or-
çamentos. Mas, tendo encontra-
do de início certa resistência pas-
siva, talvez por força mesmo da
inércia, entregou a realização da
idéia a um homem que êle sabia
corajoso, dinâmico, capaz,' o en-
tão capitão-de-mar-e-guerra Júlio
Régis Bittencurt. Diretor Indus-
trial e logo a seguir Diretor-Geral
do novo Arsenal de Marinha da
Ilha das Cobras, que se encontra-
va em fase de conclusão, o en-
genheiro Régis, empolgado pela
alta finalidade patriótica do em-
preendimento, a êle entregou-se
de corpo e alma, com energia e
entusiasmo inexcedíveis. A 11 de
junho de 1936 batia-se a quilha
do primeiro navio a ser construí-
do nesta fase renovadora, o moni-
tor Parnaíba. E um ano depois,
11 de junho de 1937, era lançado
ao mar, pronto e de fogos acesos,
movimentando-se com seus pró-
prios recursos. A este primeiro,
seguiram-se outros e outros: seis
navios-mineiros, posteriormente,
para a guerra, transformados em
corvetas: seis contratorpedeiros
de 1 350 toneladas; três de 1 500
toneladas, de um dos quais, o
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Marcílio Dias, foi primeiro co-

mandante, como capitão-de-fra-

gata, o nosso estimado presidente,

almirante Renato Guilobel; e

grande número de unidades de

menor porte 
— caça-submarinos,

rebocadores, batelões, alvos de

batalha...

É com profunda emoção que

relembro, mais de vinte e cinco

anos trancorridos, uma frase do

meu saudoso chefe e amigo Al-

mirante Guilhem: 
"Enquanto

houver espaço e homens de boa

vontade, iremos colocando qui-

lhas e construindo navios para a

defesa do Brasil".

À frente dêsses homens de boa

vontade, — engenheiros, operá-

rios, oficiais e marinheiros, fun-

cionários, trabalhadores de tôdas

as categorias que se reuniam

para o mister de colocar quilhas

e construir navios, — estava o

engenheiro Júlio Régis Bitten-

court, que hoje, sem favor, antes

num preito de reconhecimento e

inteira justiça, pode ser apontado

como o reiniciador, o renovador

da construção naval no Brasil.

Nunca, como no tempo em que

estêve êle à frente do Arsenal de

Marinha da Ilha das Cobras, fo-

ram as águas da Guanabara sul-

cadas por tantas quilhas novas,

ainda rescendendo à champanha

quebrada por suas madrinhas no

ato do lançamento.

Justíssima, portanto, 
a home-

nagem que lhe foi prestada pouco

antes de sua morte pela Verolme,

dando seu nome a um dos moder-

nos navios construídos em seus

estaleiros.

Não quero deixar de mencio-

nar um outro aspecto da perso-

nalidade do almirante Régis, as-

pecto ainda há dias ressaltado,

em confidência amiga, pelo almi-

rante Jorge Dodsworth Martins,

que, como Diretor Militar do Ar-

senal de Marinha, participou ati-

vãmente dessa frase de renasci-

mento da construção naval no

Brasil.

O almirante Régis foi a primei-

ra pessoa no Brasil, e talvez em

todo o mundo, que teve a lem-

brança de imortalizar no bronze

a figura simbólica do tesoura.

Num monumento comemorati-

vo do reinicio da construção na-

vai, inaugurado no Arsenal de

Marinha em novembro de 1943,

aparece, no alto, cruzando os

ares, um grupo de quatro fraga-

tas, heróicas aves marinhas que,

na linguagem dos marinheiros,

também são conhecidas como te-

souras.

Fina ironia de um espírito bri-

lhante, homenageando os incorri-

gíveis faladores das praças d'ar-

mas e da porta do Clube Naval,

tesouras afiadas que cortam e

cortam, nunca satisfeitos inte-

gralmente das realizações alheias,

mas que, às vêzes, nesse cortar

incessante, trazem à tona suges-

tões utilíssimas, idéias maravi-

lhosas...

Muito poderia ainda eu falar

a respeito do meu ilustre ante-

cessor, mas o tempo que me foi

concedido é escasso, e preciso ter-

minar.

Pioneiro da moderna constru-

ção naval, os serviços prestados

à Marinha e ao Brasil, em várias
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etapas da sua carreira .tornaram

o engenheiro Júlio Régis Bitten-

court um benemérito da Pátria.

É uma honra, para mim, substi-

tui-lo nesta Casa.

* * *

Atribuo à História, isto é, a

meus modestos estudos sôbre

História, caros confrades, a vossa

generosidade em acolher-me co-

mo companheiro. E como êsses

estudos têm como tema central

a Marinha de Guerra do Brasil, a

esta atribuo, em última instân-

cia, a grande honra, para mim,

do meu ingresso nesta Casa.

Fico a dever à Marinha mais

esta benesse, como se já não lhe

devesse tudo em minha vida...

Minha velha, minha querida

Marinha! Estou contigo desde os

catorze anos da minha idade.

Os anos passam, os cabelos em-

branquecem, o vigor físico vai

desaparecendo, mas o meu amor

por ti cresce cada vez mais! Se

eu pudesse, neste momento, en-

volver-te num abraço!... Se pu-

desse apertar-te contra o cora-

ção!...

Agradeço a Dteus, aos meus fa-

miliares e aos meus amigos, a

graça do instante que estou vi-

vendo.

Como compreendo, a esta al-

tura da existência, aquêle grito

do Eclesiastes: 
"Ai 

do homem

só!"

Realmente, ninguém pode vi-

ver só. E felizes aquêles que ca-

minham pela vida cercados do

afeto e da compreensão de seus

familiares e de seus amigos. Por-

que as nossas conquistas apenas

na aparência nos pertencem in-

teiramente. Elas são, na realida-

de, o produto de esforços comuns,

com raízes profundas e íntimas

que só Deus conhece.

Mas, caros confrades do Insti-

tuto Histórico e Geográfico da

Guanabara, o meu agradecimento

todo especial é vosso. E para ex-

primi-lo, permiti a êste velho ma-

rujo que, ao evocar o passado

nesta hora feliz do presente, vos

fale como marinheiro, na lingua-

gem do marinheiro, usando, uma

vez mais, os têrmos tão saboro-

sos da tecnologia náutica.

Aparelhado de esperanças, ves-

tida de entusiasmo a mastrea-

ção, meu veleiro barco entrou,

um dia, há anos e anos, em ma-

nobras de suspender.

O cabrestante gira, a amarra

canta nos escovéns.

Com a âncora a pique d'estai,

começo a largar o pano, e deixo

o ancoradouro, demandando o

mar largo.

As velas vão-se desdobrando,

uma a uma, à carícia do vento:

primeiro as redondas: papafigos,

gáveas, joanetes, sobres. São

como sonhos que sobem: os so-

nhos mais belos da juventude.

Em seguida vêm as latinas, de

proa: a polaca, a bujarrona, a gi-

ba...

Por fim, cutelos e varredou-

ras...

Há uma vela de entre mastros

que todos os marinheiros ado-

ram. É a formosa. Também a

formosa se desdobra ao vento,

alta e arrogante, como a repre-

sentar o ideal mais alto.



INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO E. GUANABARA 43

Assim, a todo o pano, enfrento
o oceano largo. Dias, meses, anos
e anos de singradura. As vagas,
por vezes, martelam o costado,
cobrem até às amuradas e des-
cem sôbre o convés, invadindo
gaiutas, inundando cobertas.

Amuras e escotas, brandais e
amantilhos, estingues e brióis,
braços, ostagas, adriças e andari-
velos, vibram e movimentam-se
para bem guiar meu veleiro, ora
aproximando-o da linha do vento,
em bolina cochada, ora sotaven-
teando-o, ora ganhando barlaven-
to, em bordadas sucessivas. Mais
de uma vez sou obrigado a recor-
rer à manobra de virar em roda
ou por d'avante, em violentas
mudanças de rumo. O homem do
leme muitas vezes fugiu dos va-
galhões alterosos, para, a seguir,
amortecer a guinada e voltar ao
caminho certo.

Vim por esse mar de longo,
como diziam os mestres lusíadas
da cruz de Cristo, descobridores
de terras, desvravadores de "ma-
res nunca dantes navegados"...
Vim por esse mar de longo...

Agora, porém, eis-me arribado
a porto seguro, fundeado em bom
abrigo, e, para maior segurança,
a fim de não garrar, conservan-
do o ferro à galga...

Para agradecer-vos e saudar-
-vos, mestres e amigos do Insti-
tuto Histórico, meu velho barco
iça nos mastros o embandeira-
mento em arco dos dias festivos.
Bandeiras, flâmulas, galhadetes
recebem, no ar, o beijo fraterno
da viração marinha.

Minha guarnição, ligeira, gal-
ga as enxárcias dos três mastros
— traquete, grande e gata —
distribui-se pelas vergas até os
laises, e, ritmicamente, obedecen-
do à voz de comando e ao apito
do contra-mestre, solta no espa-
ço, vibrantes, em homenagem a
vós, os vivas e hurrahs do ceri-
monial marinheiro.

Senhores membros do Instituto
Histórico e Geográfico do Estado
da Guanabara! Pela distinção
que me conferistes, elegendo-me
para um dos vossos, embora o
menor e o mais humilde, — mui-
to, muito obrigado!"



..;¦: 
::y?.

/'

f; 

,V 
-,. O -:/'

-- ¦..;< .-. ¦ 
$ 

??¦¦>' 
•' •' • J

¦ 
:* •¦;•:¦•, ¦'

Almirante

Alexandrino Faria de Alencar

Levy Scavarda

um marinheiro ao qual uma es-

trê-la benfazeja, permitiu pres-

tar à sua Pátria quase todos os

serviços que se pode prestar na

carreira que o seu acendrado

Há 118 anos, a 12 de outubro,

nascia, no Estado do Rio Gran-

de do Sul, sendo filho do alferes

Alexandrino de Mello Alencar, e

de Ana Ubaldina de Faria. Foi
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amor às causas do mar fê-lo

abraçar.

Realmente, êsse chefe foi um

predestinado ao serviço da Pá-

tria e da Marinha que ficaram a

lhe dever a eterna, a imorredou-

ra gratidão.

Dois lemas o imortalizam e ex-

teriorizam o seu simbolismo, e no

estreito limite de duas pequenas

expressões, tudo que êle fôra

patriota e marinheiro na sua

mais elevada concepção cívica e

profissional: 
"Tudo 

pela Pátria"

e 
"Rumo 

ao Mar".

De fato, 
"cêrca 

de três quar-

tos de sua longa e gloriosa exis-

tência foram de uma atividade

contínua, de uma abnegação sem

limites, de uma intrepidez sem

desfalecimento na prestação de

serviços relevantes aos altos in-

terêsses da Pátria, o afirmava,

ao fazer na Câmara dos Depu-

tados o necrológio do ilustre al-

mirante, o então deputado Ge-

túlio Vargas. E dizia mais, numa

síntese perfeita da história rea-

líssima daquele marinheiro e ho-

mem público: 
"Desde 

a campa-

nha do Paraguai, onde a nossa

Marinha de Guerra tantas vêzes

se cobriu de glórias, até o mo-

mento (8 de junho de 1926) já

na ancianidade, quando a maio-

ria dos homens procura a tran-

qüilidade e o repouso, êle, por

um milagre de fé, sacrificava nas

aras da Pátria as suas últimas

energias.

"Durante 
o governo de cinco

presidentes da República, êle

exerceu cinco vêzes o alto cargo

de Ministro da Marinha. Foi o

reorganizador das nossas forças

navais, o criador ou inspirador

de vários institutos de ensino e

reformas administrativas, ten-

dentes a colocar a nossa Mari-

nha militar ao nível dos co-

nhecimentos na arte difícil e

complexa das guerras modernas.

Quase tudo que possui a nossa

Marinha a êle o deve.

"O 
mar era a eterna sedução

do seu espírito; 
"rumo 

ao mar"

era a sua divisa.

"É 
que êle via, na contínua

mobilidade das águas, a perene
escola de experiências onde a ju-
ventude vai adestrar-se quer no

conhecimento da arte náutica

quer nos desportos atléticos que
erijem o corpo e temperam o es-

pírito para as eventualidades do

porvir.
"Mas 

apesar de seu desassom-

bro, de sua coragem, de sua ener-

gia, havia nesse homem, na

composição de seu caráter, uma

grande dose de bondade e de mo-

déstia — de bondade sem artifí-

cio, de modéstia sem afetação".

"A 
nossa Marinha era para

êle como uma grande família

que o recebia carinhosamente,

em seu seio, como chefe e como

guia".

E espírito brilhante de otimis-

mo sadio, de bravura inata e in-

dômita, crente, crente na aspe-

reza de sua profissão, só o ani-

mava o fogo sagrado do seu in-

comparável amor à Marinha —

sua vida, seu tabu!

A sua vida, sim, foi um mo-

numento de exemplos que não

devem ser esquecidos porque
mostram à saciedade como se

pode e como se deve ser útil ao

Brasil e à sua Marinha.
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Êle começou por onde muitos

acabam, isto é, na guerra.
"Seu 

primeiro passo, no con-

vés de um navio de guerra foi

para o combate, isso na maior

e na mais importante das lutas

que seu país foi obrigado a sus-

tentar. Fazia assim luzir os pri-

meiros distintivos da sua farda

que, confirmando tal início, pos-

teriormente, tanto viria brilhar.

Era um jovem aspirante, que,

a pedido próprio, ia participar

dos riscos e perigos e também

das glórias que estavam reserva-

das à nossa Marinha, na Guer-

ra do Paraguai.

Terminado o seu curso esco-

lar, eis que vemo-lo no mar e

sempre no mar, viaja, luta com

os elementos. Singra-o em tôdas

as direções, 
"inclusive 

naquela

que fê-lo participante da primei-

ra viagem de circunavegação le-

vada a efeito por um navio de

guerra brasileiro: o cruzeiro da

vetusta Vital de Oliveira sob o

provecto comando de um outro

marinheiro", o então capitão-de-

fragata Júlio César de Noronha.

Aqui é que começa a brilhar

a sua estréia de oficial que se

distinguiria pelo resto da vida

até a morte.

Essa importante missão da

Vital de Oliveira, proporcionaria

ao então tenente Alexandrino

de Alencar além dos ensinamen-

tos proveitosos da atividade ma-

rinheira, a de tornar-se o aju-

dante-de-ordens de um dos maio-

res chefes navais da sua época

o Barão de Jaceguai — almiran-

te Artur Silveira da Mota — 
que

seguia a bordo chefiando uma

embaixada encarregada de im-

portante missão, atribuída pelo

nosso Imperador, junto ao Im-

perador da China.

Terminada a viagem de volta

do Mundo, dedica-se ao estudo

das armas que vinham reforçar

a potencialidade do navio de

guerra, dedica-se ao estudo de

torpedos, arma de que se tor-

nou grande adepto e mestre em

nossa Marinha, que teria nêle o

seu natural patrono.

Veio a República. Surgiu a si-

tuação para os nossos governis-

tas cumprir — "o 
doloroso de-

ver" de banir da sua Pátria o

seu magnânimo Imperador e sua

Augusta Família.

"Surgia 
assim, afirmara, um

dos biógrafos do almirante Ale-

xandrino, uma comissão delica-

díssima: comandar o navio de

guerra que devesse comboiar, até

ponto determinado, o paquête

que ia conduzir ao estrangeiro, o

Imperador e a Família Imperial.

"Não 
era mistério e não há

motivo para negar hoje, os sen-

timentos de respeito, admiração

e afeto, que uma boa parte da

Marinha, principalmente, a com-

posta pelo chamado hoje Pessoal

Subalterno, nutria pelo velho

bom grande imperante.

"Era 
preciso, portanto, alguém

que, pelo seu valor, energia e

coragem fizesse com que tudo,

no mar, que ia sulcar, se passas-

se, sem que sangue corresse": e

assim foi feito. Alexandrino, no

comando do couraçado Riachue-

lo, combóia o paquête 
Alagoas

naquela triste missão, mas o faz

com a compreensão do chefe ad-

mirável que êle o foi, com a ele-
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gância do homem talhado para

as missões difíceis.

Os primeiros anos da Repúbli-

cas foram agitados. E eis que

vemo-lo ao lado de seus dois

grandes amigos, Custódio de Me-

lo e Saldanha da Gama, prestan-

do ao País, no seu modo de ver,
"um 

serviço que seria caminho

para um Brasil melhor". Coman-

dava êle o couraçado Aquidabã.

Perdida a luta, ficou ausente

da Marinha até que, decretada a

anistia, retorna, onde continua-

ria a manter o fogo sagrado que

nunca o abandonou.

Depois agita-se a questão do

Acre. O Brasil manda para a

Bacia Amazônica uma Divisão

Naval. E o já contra-almirante

Alexandrino Faria de Alencar a

leva a bom têrmo.

Essa comissão, pelo seu char-

me, pela competência que irra-

diava, pelo auxílio que prestou

às populações 
ribeirinhas daque-

Ias pairagens, pela amizade que

granjeara com o Govêrno do

Amazonas, fá-lo senador da Re-

pública pelo mesmo Estado. Na-

quele alto órgão do Poder Le-

gislativo tem oportunidade de

mostrar a importância da Ma-

rinha de Guerra nos destinos da

Pátria. Sua passagem 
ali foi rá-

pida, o bastante para interessar,

mostrar mesmo, ao nôvo Presi-

dente Afonso Pena, que o almi-

rante Alexandrino era o minis-

tro ideal, para o seu gabinete de

govêrno. E foi. Daí por diante

foram treze anos de Ministro da

Marinha em vários govêrnos:

Nílo Peçanha, Hermes da Fonse-

ca; Venceslau Brás e Artur Ber-

nardes, em cujo govêrno encon-

trou a morte.

Para definí-lo basta citar estas

palavras, entre outras proferidas

na inauguração dos cursos da

Escola de Guerra Naval, em 1923,

que êle fundara, pelo almirante

Vogelgesang, então chefe da Mis-

são Naval Americana do Brasil:

"Há 
cinco anos me coube a

honra e a distinção de falar, por

ocasião da abertura desta Escola

de Guerra em presença do ilus-

tre almirante Alexandrino de

Alencar, Ministro da Marinha.

"Esta 
Escola tinha então ape-

nas cinco anos de vida e devia

o seu estabelecimento e existên-

cia, assim como muitas institui-

ções da Marinha de Guerra, ao

almirante Alexandrino.

"Instituições 
como esta da Ma-

rinha Brasileira são filhas do cé-

rebro, do vigor, do descortínio e

da clareza de vistas do bravo ma-

rinheiro que nos honra com sua

presença, homem que deu ao ser-

viço da Marinha de sua Pátria

57 anos de vida, de devotamento;

a sua fé-de-ofício não tem para-

leio na história naval de qualquer

país, e hoje, como Ministro da

Marinha, contando 74 anos de

idade, é a apoteose da energia, do

vigor, da atividade, enfim, um

modêlo vivo para a mocidade do

Brasil".

— Precisaríamos dizer mais al-

guma coisa, ante testemunho tão

eloqüente de um chefe da maior

potência naval do Mundo?

Pouco mais seria necessário

acrescentar para arrematar esta

modesta biografia que só se faria

a contento com um livro da la-
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vra de mais erudito, mais capaz,

mais biógrafo do que nós.

Limitamos ,entretanto, a dizer

que Alexandrino de Alencar,

além de um predestinado, como

já o afirmamos no início,, além

de exemplo de homem extraordi-

nário, de marinheiro valente e

competente, além de criador de

uma Marinha técnica, instruída,

de uma marinhagem profissio-

nalmente apurada (êle foi o cria-

dor das escolas profissionais na

nossa Marinha, que deu uma

plêiade de instrutores e instruí-

dos que fizeram época em nossa

Marinha), haja vista o período

de existência profícua da es-

quadra por êle construída em

1910; do prestígio que deu à

Marinha perante a Nação e o

Mundo, além de tudo isso, co-

mo disse Pedro Calmon, 
"deu

aos trabalhos de reorganiza-

ção do poder náutico no País

—. definitivamente planeados por

Júlio de Noronha em 1905 — um

ritmo excepcional. Vindo do pe-

ríodo em que as corvetas de pau
—i invictas e frágeis naves do tri-

unfo! — conduziam o pavilhão

do Brasil pelos sete mares; teve

c entusiasmo pelo 
"dreadnought"

a presciência do submersível, a
"mania" 

do 
"destroyer" 

ou con-

tratorpedeiro, *>. intuição da guer-

ra contemporânea, a sensibibili-

dade dos problemas futuros, a

antevisão da defesa continental,

o instinto das nossas conveniên-

cias marinheiras, a percepção

das crises supervenientes, o sen-

tido das gerações que desponta-

vam, a criadora energia capaz de

sobrepor aos preceitos da velhice

as vibrações e os imperativos da

juventude! Morreu no ministério.

A sua última encomenda para a

nossa frota foi a do submarino

Humaitá. Nessa faculdade de

adaptação o venerando almiran-

te resumia a sua própria origina-

lidade: atento à evolução dos

maquinismos e à marcha univer-

sal, absorvido pela compreensão

do seu ofício e impregnado de

amor à esquadra que via surgir

como a floração de ferro e aço

de sua sementeira tenaz, quis

acabar melhorando, inovando,

comprando, aprimorando, pionei-

ro setuagenário em cujos cabelos

de neve fulgurava a auréola dos

precursores: 
"Três 

verbos sinteti-

zam-lhe a biografia: Estudou,

combateu e realizou".

Arthur Dias classificou Ale-

xandrino de Fisher brasileiro

pela semelhança que lhe encon-

travam com o grande almirante

inglês daquele nome. E diz:
"como 

Fisher, o almirante inglês,

êle quer sua frota num grau de

eficiência desusado até então;

como aquêle não conhece cansa-

ço nem descanso no comando, e

só tem uma preocupação: as

condições de beligerância de sua

esquadra. Que ela se ache sem-

pre pronta para sua missão, eis

todo empenho de seus propósitos,

de seus atos, de seus sonhos".

Era o homem que sabia querer e

que amava, como ninguém, a

nossa Marinha.

Tinha o viro do entusiasmo

naval, viro contagiante de pro-

sélitos, fazedor de outros entu-

siastas pela Marinha que, à sua

época, pelos seus exemplos, eram

a totalidade da Marinha — era a
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Marinha galharda, a Marinha
elegância, a Marinha entusias-
ta cantada e decantada, então,
pelas palavras brilhantes dos
eruditos.

A época de Alexandrino, foi de
fato uma época de fanatismo na-
vai, de espírito naval, de amor
à Marinha... tu

É, pois, o chefe que não. pode

ser esquecido, antes lembrado
para exemplo de todas as épocas,
por isso que, sobre ter sido um
marinheiro de excepcionais qua-
lidades, deu à Marinha dois têr-
ços de sua bem vivida existência,
em mais de 60 anos consecutivos
de atividades exercidas em todos
os postos, em todas as incum-
bências, em todos os misteres
navais.



O MAIOR PORTO

OE MINÉRIO
DO MUNDO.

Em apenas 3 anos efetivos de trabalhos intensos, planejando •

pesquisando desde as condições do local, com sondagens, estudos de ventos »

marés, até a instalação de modernissimas máquinas de operação, construímos a

entregamos o Porto de Tubarão ao Brasil.
Participaram deste esforço várias empresas nacionais e estrangeiras,

técnicos e operários brasileiros, a quem queremos agradecer a imensa parcela de

colaboração.
O Porto de Tubarão tem proporções para comparar e projetar

internacionalmente a técnica e o empreendimento brasileiros. Suas instalações atuais

estão dimensionadas para a exportação de 20.000.000 t/ano de minério de ferro,

estando prevista sua ampliação para 35.000.O00 t/ano. As instalações para
descarga de carvão terão condições para efetuar o desembarque de 1.200 t/h,

permitindo a solução do problema de importação a baixo custo deste mineral, para
c abastecimento das usinas siderúrgicas da região.

Com o Porto de Tubarão será anulada a desvantagem da posição

geográfica do Brasil em relação aos mercados consumidores de minério de feiro,

pela considerável redução dos fretes marítimos e dos custos operacionais, graças à

utilização de supercargueiros de até 100.000 t, carregados a uma velocidade de

6.000 t/h.
Enfim, o Porto de Tubarão terá participação decisiva no equilíbrio

econômico do Brasil, não só proporcionando a entrada de divisas e acelerando o

processo de formação de capitais, como ampliando o mercado de trabalho

nacional, criando condições de melhores dias para o nosso povo.
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1 — INTRODUÇÃO

1 — Plano e Sua Justificação

Quais as relações que existem entre

os processos de planejamento e de or-

çamento ?

Resposta a esta pergunta é o tema

que vamos comentar no presente traba-

lho, abordando sempre que possível alJ

guns problemas nacionais ligados ao

estudo em questão.

A maneira de apresentá-lo não pode-

mos aquilatar seja a melhor, em virtude

de existir pouca coisa escrita a respei-

to em nossa língua, porém será a mais

objetiva possível.

Mesmo no decorrer da análise de ca-

da processo em separado, procurare-

mos sempre fixar os pontos comuns

que nos conduzem à análise do proble-

ma, que se estenderá ao longo de três

etapas:

a) na primeira fase, será dada a

maior ênfase possível aos pontos mais

importantes do processo de planeja-

mento, através de uma análise dos as-

pectos gerais, dos conceitos, dos prin-

cípios essenciais, classificando-o ainda,

quanto à sua natureza, estrutura, pro-

cessos e racionalidade.

Dentro destas, analisaremos a natu-

reza quanto à fixação dos objetivos, o

âmbito geral do processo, a eficiência e

como principal função do chefe execu-

tivo — a estrutura quanto à formação

de premissas, as políticas, os prazos e

o sistema de comunicações — os pro-

cessos quanto ao meio ambiente, a fie-

xibilidade, o período de carência, mu-

danças de rumo e estratégia — 
quanto

à racionalidade, poderá ser inorgânico

ou casual, empírico e científico.

Procurando exemplificar, no âmbito

nacional, o planejamento empírico, fa-

remos um breve comentário sôbre os

principais planos governamentais brasi-

leiros, a saber: Plano Especial de Obras

Públicas e Aparelhamento da Defesa Na-

cional; Plano Especial de Obras e Equi-

pamentos; Plano Saite (saúde, altmen-

tação, transporte e energia); Plano de

Métas e Plano Trienâl.

b) Na segunda fase, após considera-

ções gerais a respeito de orçamento, sua

origem e importância dentro da política

financeira do govêrna, estudaremos o

processo orçamentário, tanto no seu as-

pecto tradicional como no de orçamen-

to programa, também conhecido como

orçamento funcional ou 
"performance

budget", o"' qual nós interessará mais de-

talhadamente, visto estar intimamente

correlacionado com o problema, que nos

propomos apresentar.

O presente tema é de importância ca-

pitai, uma vez que se procura transfor-

mar o conceito de orçamento, isto é,

substituir aquêles métodos tradicionais

por uma técnica moderna, conhecida

como "orçamento-programa", 
o qual,

procura a enfatização dos 
"fins", 

corre-

lacionados com os 
"meios" necessários à

sua obtenção, ao invés de apenas enfa-

tizar os 
"meios", 

sem levar em consi-

deração todos os seus "fins" 
como

acontece no orçamento tradicional.

Êste método, apresenta em si, tôdas

as correlações que existem entre os

processos de orçamento e planejamento,

daí a necessidade de sua inclusão como

parte destacada no estudo ora em ques-

tão.

Conclui-se fàcilmente, que êste mé-

todo conduzirá a um dialeto comum, o

analista orçamentário, o estatístico, o

economista, o contador de custos, bem

como, o político e o administrador, na

identificação do orçamento anual den-

tro do planejamento plurienal, uma vez
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que simples somas nos mostrarão os re-

cursos que foram aplicados em deter-

mlinado programa. Além disso, virá

substituir a farsa orçamentária, pois,

através dêle, identificamos com facilida-

de a quantificação dos propósitos pro-

gramados e executados pelo govêrno,
cobrandoi-lhe tudo aquilo que foi pro-

gramado.

c) Nesta última fase, complementan-

do o estudo entre os dois proces-

sos, procuramos consolidar a nova

concepção do orçamento, isto é, aquela

que o considera como uma fase do pia-

nejamento. Mostrando ainda, que o or-

çamento deverá ser elaborado para ori-

entar e ajudar a administração, e não

dificultá-la, prendendo-se a consigna-

ções, subconsignações, alíneas, itens,

etc. Sabemos que o orçamento, nada

mais é que, a representação da quanti-

íicação dos objetivos d'o govêrno.

Analisaremos ainda, as implicações

nos diversos níveis da administração,

desde o nivel operacional até a cúpula

da organização.

Em seguida, abordando as relações

em alguns países, procuramos mostrar

que elas são mais acentuadas à medida

que o país vai se libertando da faixa do

subdesenvolvimento, tendendo para a

sua emancipação econômica e social,

ocasião em que, freqüentemente, sur-

gem alguns vícios do planejamento eco-

nômico, também apontados.

Nesta fase, comentamos o tipo misto

de planejamento que há na Suécia, país

pioneiro da finança compensatória; o

caráter conselheiro com que se apresen-

ta o planejamento francês; a íntima co-

ordenação que existe entre o órgão de

Orçamento e a Junta de planificação de

Pôrto Rico; a manutenção por parte do

Parlamento inglês, nos orçamentos

anuais daquela orientação existente nos

programas plurienais do govêrno, apro-

vados anteriormente.

Concluímos esta fase com um ligeiro

comentário de como se processam essas

relações em nosso país, onde, infeliz-

mente, em nossa administração federal,

ainda temos partido do orçamento pa-
ra o planejamento, ao invés de proce-
dermos no sentido inverso, isto é, pro-
curarmos colocar o planejamento da

economia brasileira no comando do pia-
nejamento orçamentário da União. O

nosso orçamento ainda está intimamen-

te ligado àquelas práticas tradicionais,

apresentando poucas interligações com

os planos do govêrno. A elaboração or-

çamentária do govêrno não aparece ba-

seada em carga de trabalho, dêste mo-

do, não se consegue controlar sua exe-

cução em têrmos de unidade de traba-

lho realizada e os controles dos Tribu-

nais de Contas se perdem em minúcias

legalísticas. Não há, ainda, uma pro-

gramação de ordem geral, os programas

ainda são elaborados e executados de

uma forma um pouco empírica, relegan-

do-se a parte objetiva a uma posição
inferior.

Enfim, esperamos, pelo presente tra-

balho, ter contribuído alguma coisa,

mostrando a necessidade do orçamento

estar sempre integrado em um plane-

jamento geral.

II — PLANEJAMENTO

1 — Preliminares

Apesar do planejamento ser uma das

principais caracteristicas dos regimes

socialistas, os governos do mundo oci-

dental já adquiriram a boa técnica de

planejar e a convicção de que é perfei-

tamente realizável dentro dos regimes

democráticos.
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Uma evidência de efeito positivo do

processo de planejamento, são os já fa-

mosos planos qüinqüenais soviéticos,

iniciados em 1929.

Felizmente, já há algum tempo, a

maioria dos governos do mundo ociden-

tal vêm colhendo frutos de um planeja-

mento orientado, e, particularmente o

Brasil, a partir de 1939, iniciou, apesar

das falhas comuns a tôdas as tarefas

pioneiras, uma nova era, qual seja: A

ERA DO PLANEJAMENTO.

O planejamento é inerente a qualquer

tipo de atividade humana. A menor

ação que praticamos na vida vem sem-

pre precedida de um mínimo de previ-

são, previsão esta que se transforma

em um planejamento.

Por essa razão, podemos dizer que o

planejamento é, logicamente, o requisito

primário e mais elementar de tôda a

administração.

O planejamento deve conter a formu-

lação de programas, especialmente a in-

tegra,ção do plano a longo prazo de to-

do o govêrno, incluindo a elaboração

de orçamentos e as funções correlatas

da administração financeira.

Ao consultarmos a história, verifica-

remos que, muito embora a teoria do

planejamento, seja relativamente recen-

te, q planejamento sob a forma de uma

técnica é tão velho quanto a civiliza-

ção. Basta que nos recordemos do gran-

de Napoleão em suas campanhas vito-

riosas, para, verificarmos que deve ter

havido uma técnica de planejamento

para que êle tenha obtido tamanho êxito.

O planejamento deverá abranger o

estudo do passado, que constitui um ele-

mento de grande valia para o planeja-

dor, pois facilitará ao mesmo verificar

a experiência anterior, bem como os

êxitos e os fracassos obtidos. Deverá

também fazer uma rigorosa verificação

da situação existente na momento, para

já então, com uma, base sólida, atingir

a sua característica fundamental, que

será a verificação das possibilidades fu-

turas. Atinge, desta maneira, a fase na

qual tôda a habilidade e o vigor dos

planejadores são colocados à prova.

2 — Conceitos de Planejamento

Procuremos, em primeiro lugar, con-

ceituar o planejamento como 
"um 

pro-

grama intelectual de selecionar objeti-

vos, e de prever e dispor os meios ne-

cessários para realizar, em local certo

e tempo préfixado, fins exatos e pre-

cisamente definidos". Assim considera-

do, êle estará apto a responder a três

perguntas:

a) que fazer?

b) onde fazer?

c) quando fazer?

Da conceituação acimai podemos con-

cluir que, o planejamento encontra-se

tão intimamente ligado com o "processo

decisória", que chega mesmo a se con-

fundir com êle.

Acrescentaremos aqui mais algumas

conceituações modernas de planejamen-

to, anotadas durante palestra recente,

proferida pelo professor Bessa, num

curso da Escola do Serviço Público do

Estado da Guanabara. Segundo êle,

Pffifner e Sherwood consideram a fun-

ção de planejamento como a primeira

função intimamente ligada às funções

administrativas de comunicação, con-

trôle, consulta e coordenação. Êles não

a denominaram de planejamento e sim

de co-planejamento.

Consideram que o planejamento deve-

rá estar sempre ligado com três níveis

diferentes da administração, isto é:



RELAÇÕES EXISTENTES ENTRE OS PROCESSOS DE. 55

i°) Nível hierárquico na Cúpula

— onde considera-se o planejamento

própria/mente dito e abrange a poli-

tica e as diretrizes da organização.

2°) Nível intermediário — de acôr-

do com a, natureza das atividades e ê

chamado de programação, isto é, são

os programas de trabalho.

3°) Níevl operacional — onde sur-

ge a execução do trabalho própria-

mente dito. De acordo com os objeti-

vos da organização, teremos então o

planejamento operacional.

Tudo isso vem constituir a coorde-

nação das atividades da empresa, consi-

derando-se que no primeiro nível con-

tamos com a análise e pesquisa; no se-

gundo nível a estandartização, bem co-

mo, o estabelecimento de padrões, para

num terceiro nível termos o controle

através dêstes padrões pré-estabeleci-

dos.

Ainda nos relata o professor Fernan-

do Bessa que John Millet em seu livro
"Process 

and organization of Govern-

ment Planning", editado em 1947, dis-

tingue a política do planejamento pro-

curando estabelecer que o planejamento

só principia depois de estabelecida a

política geral da emprêsa. Daí, pode-

mos concluir que o planejamento nada

mais é que 
"a direção sendo exercida

ou realizada, como predeterminação

que é".

Primeiramente a idéia de planeja-

mento era incompreensível para, com os

regimes capitalistas, que têm a predo-

minância da livre emprêsa em seus sis-

temas econômicos. Quanto a essa afir-

mação, citaremos aqui um trecho que

nos relata Pfiffner e Sherwood:

"Apenas 
hace veinte anos el ethos

dei individualismo econômico domi-

naba de Pai manera la cultura de ne-

gocios de Norteamçrica que, , plane-

armento o planificaCiófi era, práctica-

mente, palabra prohibida. Sin em-

bargo, los acontecimientOs ocurridos

a partir de 1940 (el levantamiento

emocional contra los primeros orga-

nismos de planeamiento dei New

Deal em los últimos anos treintas,

particularmente por la supresión de

la Junta Planificadora de los Recur-

sos Nacionales y sus contrapartidas

em los Estados. Planificatión o pia-
neamiento, como palabra, era algo

sinônimo a socialismo y comunismo),

han obligctdo a la, admisión dei pia-

neamiento dentro de los organiza-

ciones de negocios. Esto se ha, de-

bido a dos tipos de competência, en-

caminada una a poder compartir el

mercado y la outra a conseguir parte

de los decrecientes suministros de

matérias primas tales como fierro,

petróleo, etc. El resultado ha sido

que, virtualmente, todas Ias corpora-

ciones industriales de hoy em dia

tietien su propio pla<n qüinqüenal y
algumas trazan proyectos y platnes

hasta para un cuarto de siglo". (1)

Constatamos então que o planejatnen-

to da economia dirigida no ambiente

ainda fundamental de organização da

emprêsa privada, operando numa socie-

dade livre, era indiscutivelmente dife-

rente do plano global de um país auto-

ritário.

Nos tempos modernos, nota-se o es-

tabelecimento de planos em quase todos

os países, o que vem confirmar a afir-

mação do ministro Roberto Campos:

(1) — John Pfiffner y Frank P. Sher-

wood, na obra "Organizacion administra-

tiva" de la editora Herrero Htermanos

Sucessores, S.A. México — Junio de
1963 — versión espanola de Ramón Pala-
zón, p.296.
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"mesmo as nações tradicionalmen-

te capitalistas recorrem pelo menos

a mu embrião de planificação ao

programarem seus investimentos pú-

blicos e ao fixarem a sua legislação

econômica. Reciprocramente, nenhu-

ma economia real abandona, por

completo, as forças do mercado re-

presentadas pelo livre jôgo dos pre-

ços. Nem nos países 
-mais ortodoxa-

¦mente socialistas, se encontra a pia-

nificação integral, vista que, pelo me-

nos algumas decisões econômicas,

particularmente no tocante ao con-

sumo, escapam ao controle central

do governo. O mundo real compõe-

sc, assim, de misturas de planeja-

menio e sistemas de mercado. As

proporções das misturas é que con-

figuram os regimes econômicos".(2)

O planejamento é uma atividade que

se estende a todos os níveis da admi-

nistração e constitui uma ferramenta

administrativa do Executivo e pode es-

tar institucionalizada num órgão espe-

cifico.

É aconselhável que o planejamento

seja divorciado dos órgãos de linha dos

demais departamentos do Estado, deles

não dependendo e sobre êles não exer-

cendo autoridade e comando. Garantir a

independência ao órgão de planejamento

deve ser a preocupação do executivo

que dêle se serve.

A experiência seguida em alguns

paises recomenda que a posição acon-

selhável para o órgão de planejamento

(2) — Roberto Oliveira Campos no
"programa de ação econômica do Govêr-

no revolucionário (1964-1966), resumo

publicado pelo Gabinete do Ministro ex-

traordinário para o planejamento e coor-

denação econômica -p3.

seja junto ao Executivo. Isto é, deverá

constituir-se em uma acessória dêste.

Para o professor Dimock:

"o 
planejamento na sua forma

mais simples é o que os franceses

chamam de "prévoyance", ou seja,

previsão, olhar em direção ao futu-

ro". (3)

3 
—• Princípios do Planejamento

Através dos chamados princípios do

planejamento, procuraremos apontar

algumas características essenciais do

processo de planejamento. Para tanto,

apresentaremos, no presente estudo,

seis princípios, a saber:

1) INERÊNCIA

2) UNIVERSALIDADE

3) UNIDADE

4) PREVISÃO

5) PESQUISA

6) EXEQÜIBILIDADE

Pelo "princípio da INERÊNCIA"

verificamos ser o planejamento peculiar

e indispensável a tôda e qualquer ativi-

dade humana, bem como, a qualquer

sistema de govêrno.

Cada ato administrativo requer pia-

nejamento, isto é, deliberação racional

que oriente a conduta subseqüente.

O 
"princípio 

da UNIVERSALIDA-

DE" estabelece que o planejamento de-

ve abranger tôdas as etapas da admi-

nistrações, prevendo tôdas as conseqüen-

cias, até onde torna-se possível fazê-lo.

É necessário ter-se cuidado com a

unilateralidade que tende a viciar qual-

(3) — Dimock Marshall E. — Business

and Government — New York, 1949, pá-

gina 730.
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quer intento de programação. Temos
que encarar o problema de uma forma
total, por exemplo, ao se planejar uma
indústria, além dos fatores econômicos
e financeiros necessários, devemos con-
siderar outros aspectos do problema,
como, efeitos no crescimento do local
escolhido, atitudes de cooperação ou de
competição por parte de outros, capa-
cidade do trabalhador para aprender
nava-s técnicas, etc.

O "princípio da UNIDADE" apare-
ce intimamente ligado ao da UNIVER-
SALIDADE, porém, não deixa de ter
sua significação própria, pois é possível
haver programas muito inclusivos, po-
rém sem apresentarem a unidade ne-
cessaria.

Êle prevê, como não poderia deixar
de ser para a eficiência de um plano,
que suas partes estejam integradas num
conjunto.

O princípio da PREVISÃO" encer-
ra em si o postulado estatístico que
estabelece: " o que é constante no pas-
sado é possível no futuro". Justamente
é esta a. parte mais importante do pia-
nejamento. A previsão deve dar ao pia-
nejamento aquela flexibilidade necessá-
ria, pois, embora a tarefa planej adora
deva ter um grau razoável de bom
êxito em sua antecipação e orientação
do futuro, não se pode dispensar a obri-
gação de rever constantemente o curso
dos acontecimentos, a fim de que se
façam os necessários ajustamentos à
luz das variantes imprevistas.

O "princípio da PESQUISA", junta-
mente com o da PREVISÃO consti-
tuem condições essenciais para a ela-
boração de um plano, chegando mesmo
a serem considerados como fases bási-
cas do processo de planejamento. A
função da pesquisa é de buscar sistema-
ticamente os fatos de uma forma deli-

berada, para facilitar a previsão que
virá a seguir.

O -'princípio da EXEQUIBILIDA-
DE"' obriga o planejador a estabelecer
um plano dentro das possibilidades
reais de execução. Para isto, deve-se
levar em consideração, dois aspectos,
principais:

a) Exeqüibilidade FINANCEIRA
b) Exeqüibilidade TÉCNICA

Quanto ao primeiro aspecto, torna-se
óbvio que sem dinheiro não se poderá
executar um planejamento. O segundo
aspecto julgamos ser tão importante
quanto o primeiro, já que uma das ca-
racterísticas do subdesenvolvimento é a
capacidade técnica, de criar o que ire-
mos usar. A falta de pessoal qualifica-
do é um problema de entrave para qual-
quer plano.

Este constitui um dos maiores pro-
blemas na luta contra o subdesenvolvi-
mento, já que, às vezes, existem recur-
sos financeiros, porém não existem téc-
nicos capazes de empregá-los.

4 — Natureza do Planejamento

Apresentaremos agora uma orientação
teórica, de acordo com o professor Bes-
sa, que deve ser observada durante as
fases do planejamento.

Quanto à natureza do processo de
planejamento, devemos procurar sali-
entar:

a) Fixação de Objetivos
b) Âmbito Geral
c) Eficiência
cl) Principal Função do Chefe Exe-

cutivo

A "fixação de objetivos" constitui a
estaca zero do processo de planej amen-
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to, isto é, não seria lógico planejarmos

alguma coisa, sem antes, levarmos em

consideração o nosso objetivo final,

bem como os objetivos intermediários

que o compõem..

Esta constitui a fase da tomada de

decisão, na qual o administrador res-

ponsável pela declaração de política ge-

ral tem que procurar fixar bem os ru-

mos que ela deverá tomar, procurando

também, estabelecer uma escala priori-

tária entre os diversos objetivos que
êle tem em mente realizar.

Em última análise, podemos concluir

que será a determinação de objeti-vos,

ou seja o que deverá ser feito, após

considerar-se uma escala de prioridades.

Uma tarefa de 
"âmbito 

geral" deverá

ser esta do processo de planejamento,

ou seja, ela deverá procurar abranger

todas as atividades e não apenas parte

delas.

Para melhor compreensão procurai

remos exemplificar:

No interior do Estado "A" 
plane-

jou-se a construção de uma siderúr-

gica, e para seu funcionamento será

necessário minério de ferro, que só

é encontrado em um Estado 
"B",

longe do primeiro. Será preciso en-

tão transportar-se o minério por via

marítima para o pôrto mais próximo.

Entre outras necessidades, está aque-

la que prevê a construção de uma

estrada ligando a cidade onde está

sendo construída a siderúrgica com

o pôrto mais próximo. Depois de tu-

do pronto e construído, verifica-se

que o pôrto não está aparelhado pa-

ra receber esta espécie de matéria

prima. Verifica-se, então, que de

quase nada adiantou para a siderúr-

gica a construção desta estrada, vis-

to que o planejamento falhou, por

não ser um planejamento de âmbito

geral, não procurou atacar o proble-

ma em todos os seus principais as-

pectos.

A "eficiência" do processo de plane-

jamento deverá ser obtida em todos os

aspectos que nos conduzirão ao fim de-

sejado e já fixado anteriormente. Es-

ta preocupação com o problema da maior

eficiência possível, está ligado ao fato

de, se mais tarde o que foi planejado
vier a funcionar mal, em virtude dos

chamados erros de origem, isto é, não

se ter levado em consideração as-

pectos imiportantes, a eficiência do

processo de planejamento será pre-

judicada, podendo mesmo, essa condição

de eficiência ser transformada em ine-

ficiência total, não atendendo, em ne-

nhum aspecto, o objetivo inicial.

Um planejamento para ser eficiente,

deverá obedecer a dois aspectos funda-

mentais, quais sejam:

i°) — Aspectos operacionais — nos

quais o planejador deve procurar fixar

bem os três elemento importantes, a

saber:

a) o custo;

b) a qualidade; e,

c) a quantidade da coisa a ser pia-

nejada.

De posse dêsses três elementos, pro-

curaremos obter maior quantidade, me-

lhar qualidade, tudo isso pelo menor

preço possível.

2?) — Aspecto humanos — 
grande

atenção deverá ser destinada a êles,

pois são fundamentais, para que os as-

pectos operacionais sejam atendidos a

contento. A integração do fator huma-

no em tôdas as fases do planejamento é

de capital importância.
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O planejador que procurar dar ênfase

ao elemento humano em seu plano, ob-

terá fatalmente melhores resultados que

aqueles outros que não procuram colo-

car em evidência o sêr humano.

A ênfase a ser dispensada ao elemen-

to humano deverá abranger a solicita-

ção da cooperação de todos, procuran-

do mesmo difundir os sentimentos de

fidelidade, lealdade e franqueza entre o

grupo, bem como, utilizando a compe-

tência e a aptidão de cada componente

da grupo.

O planejamento deverá ser a 
"princi-

pai tarefa do chefe executivo". É fácil

constatarmos isso, quando recorremos

à leitura de vários autores a respeito

das atribuições dos órgãos executivos e

encontramos, na sua quase totalidade, a

função planejador^.

Verifica-se então que o planejamento

administrativo global, encabeça a lista

das atividades específicas dos órgãos

executivos.

Exemplificando o que foi dito acima,

podemos recorrer ao famoso POSD-

CORB, de Gulick (4), o qual serve pa-

ra demarcar a grosso modo a área fun-

cional do chefe executivo ou adminis-

trador, constatamos que o planejamento

(planing) vem em primeiro lugar, com

o propósito de traçar as linhas gerais

das coisas que devem ser executadas e

dos métodos de fazê-las, com o fim

específico de atingir os Objetivos da

Instituição.

5 
— Estrutura do Planejamento

Quanto à estrutura do processo de

planejamento, devemos colocar em evi-

dência:

(4) — Amato, Pedro Munoz, na obra
"Introdução 

à Administração Pública" —

Tradução de Benedicto Silva; Fundação

Getúlio Vargas — 1958, pág. 7.

a) Formulação de Premissas

b) Políticas

c) Prados

d) Sistema de Comunicações

O problema da "formulação de pre-

missas" reside em procurar estabelecer-

se os pontos de partida, necessários à

elaboração do processo de planejamento,

de acordo com a estrutura funcional

que se tenha sido dada ao planejamento

em questão.

Cabe aqui chamar atenção para o se-

guinte: como esta estrutura varia de

planejamento para planejamento, será

necessário uma bem definida formula-

ção de premissas.

As 
"políticas 

do planejamento", de-

vem ser consideradas como sendo a ori-

entação de ordem geral que precederá

o processo de planejamento, pois, êste

só começa a se estabelecer, após se

traçar uma política de ordem geral.

Para melhor esclarecimento, procu-

raiemos exemplificar o que foi dito aci-

ma: a nossa Constituição Federal man-

tém em seu corpo uma orientação po-

lítica; logo, qualquer planejamento go-

vernamental deverá estar subordinado a

essa orientação de ordem geral.

Em decorrência disso, podemos dizer

que o planejamento nada mais é que 
"a

direção sendo exeercida", dentro dêste

quadro, que constitui a política geral

que o indivíduo encontra em qualquer

Instituição que êle chegue. Essa é uma

questão fundamental, enfatizada por

John M. Millet, em seu livro 
"Process

and Organization of Government Plan-

ning", no qual, o autor procura estabe-

lecer o planejamento.

Os "prazos" 
considerados para um

processo de planejamento são variáveis.

Uma classificação muito interessante a

respeito dêsse assunto nos apresenta
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Katherin Seckler Hadson, na qual pro-

cura fixar bem o assunto. Segundo Ka-

therin, o planejamento pode ser:

1°) a longo prazo

29) a um prazo intermediário

3°) a curto prazo

O planejamento considerado 
"a 

lon-

go prazo" encontra-se relacionado com

a politica; os objetivos; as estratégias e

com a organização.

Quando considerado, "a um prazo in-

termediário" aparece relacionado com a

programação e com as táticas.

Considerado 
"a 

curto prazo" aparece

relacionado com os métodos e processos

que fazem parte das circunstâncias ime-

diatas ou, de certo modo, imprevisíveis.

Justamente no nível de execução que

o planejamento poderá ser mais modifi-

cado que nos níveis mais altos. A ra-

zão para isso é óbvia, pois, por exem-

pio, com o surgimento de máquinas mais

modernas, as quais reduzem os métodos

e os tempos de trabalho, dando maior

eficiência ao serviço que estava sendo

executado por outras máquinas menos

eficientes, os processos de execução do

planejamento deverão ser revistos para

se adaptarem aos novos métodos de tra-

balho mais aperfeiçoados, em decorrên-

cia dêsse progresso.

O "sistema de comunicações" é de

capital importância para que as políti-

cas sejam conhecidas por todos aquêles

componentes da estrutura do planeja-

mento, isto é, através de um sistema de

comunicação eficiente todo o pessoal

abrangido pela área do planejamento,

tomará conhecimento das políticas tra-

çadas e que irão lhes dizer respeito.

6 — Processos de Planejamento

Quanto aos processos de planejamen-

to, propriamente ditos, devemos levar

em consideração:

a) Meio ambiente

b) Flexibilidade

c) Período de carência

d) Mudança de Rumo

e) Estratégia

O "meio ambiente", isto é, o meio no

qual o planejamento estará integrado

através de:

i°) alternativas

2*?) fatores limitativos

As 
"alternativas" 

que aparecerão

quanto ao meio ambiente, deverão ser

de um mínimo de três, para que se pos-
sa obter uma maior validade quanto à
escolha final.

Os "fatores 
limitativos" são todos

aquêles que nos conduzem a uma deli-

mitação necessária para que possamos

saber com exatidão, ao que se refere o

processo de planejamento, dentro do

respectivo meio ambiente.

A 
"flexibilidade" 

deverá ser constan-

te em todos os processos de planeja-
mento. O planejamento não poderá
nunca ser completamente rígido, mas

os fatos estão sujeitos a mudanças cons-

tantes, razão pela qual, será necessário

empregar-se uma certa flexibilidade nos

processos usados na obtenção 3o obje-

tivo que se deseja atingir.

O "período 
de carência" de um pro-

cesso de planejamento é importantíssi-

mo. Geralmente, necessita-se de um

período prévio de aplicação, antes de

colocá-lo em execução definitiva, para

se comprovar, isto é, ter certeza de sua

eficácia.

As 
"mudançaçs 

de rumo" dizem res-

peito aos ajustamentos que se irão fa-

zendo necessários, pois, a medida que se
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vai executando o planejamento, os fatos

poderão se modificar de tal maneira que
certos ajustes serão necessários ser fei-

tos, para não se perder a eficiência

inicial do processo.

A "estratégia" 
do processo, procura-

rá levar em consideração outros pia-
nejamentos que estejam sendo elabora-

dos, ou estejam em fase de execução.

Dessa maneira, procura-se tirar provei-
to tanto dos erros como das vantagens

destes.

. 7 
— Racionalidade do Planejamento

Quanto à racionalidade do processo

de planejamento, podemos classificá-lo

em três categorias:

a) Inorgânico ou Casual

b) Empírico

c) Científico

O 
"planejamento 

inorgânico ou ca-

suai" é aquêle realizado sem uma cons-

ciência de planejamento. Como exem-

pio podemos citar, no âmbito governa-
mental, tudo o que foi executado antes

de se estabelecer o nosso primeiro pia-
no qüinqüenal de govêrno que data de

:939-

Consideraremos "planejamento 
em-

pírico" aquêle no qual já existe uma

consciência de planejamento, razão pela

qual passa-se a acreditar na realidade

do plano, apesar de não Haver ainda

uni conhecimento bastante das técnicas

de planejamento.

Como exemplo, podemos citar a nos-

sa própria Constituição Federal, que

não deixa de ser uma constituição pia-

nejamentista. Nota-se a preocupação

dos legisladores de estabelecer planos

para atender aos problemas de certas

áreas, como é o caso da Amazônia, do

Nordeste e da região do rio São Fran-

cisco, para os quais a Constituição

prevê:

No capítulo das Disposições Gerais:

"art¦ 198 — na execução dó plane-

jamento da defesa contra os efeitos da

denominada sêca do Nordeste, a

União dispenderá, anualmente, com

as obras e os serviços de assistêivcia

econômica e social, quantia nunca in-

ferior a 3% de suá renda tributária.

Parágrafo primeiro 
— um terço

desta quantia será depositado em

caixa especial, destinada ao socorro

das populações atingidas pela cala-

midade, podendo essa reserva, ou

parte dela, ser aplicada a juro má-

dico, consoante as determinações le-

gais, em empréstimos a agricultores

e industriais estabelecidos na área

abrangida pela seca.

Parágrafo segundo — os Estados

compreendidos na área da sêca deve-

rão aplicar 3% de sua renda tribu-

tária na construção de açudes, pelo

regime de cooperação, e noutros ser-

viços necessários à assistência das

suas populações.

art. 199 — Na execução do plano
de Valorização da Amazônia, a União

aplicará durante, pelo menos, vinte

anos consecutivos quota não inferior

a 3% da sua renda tributária.

Patrágrafo único — os Estados e

os Territórios daquela região bem

como os respectivos Municípios re-

servarão para o mesmo fim, anual-

mente, 3% das suas rendas tributá-

rias. Os recursos de que trata êste

parágrafo serão aplicados por inter-

médio do Govêrno Federal.

No capítulo das Disposições Transi-

tórias:
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art. 2Ç) — o Guvirno Federal fica
obrigado, dentro ao prazo de vinte
aves, a contar da data da promulga-
Ção desta Constituição, a> traçar e
executar um plano de aproveitamen-
to total das possibilidades econômi-
cas do Rio São Francisco e seus
afluentes, na qual aplicará, anualmen-
te. quantia não inferior a i% de
suas rendas tributárias". (5)

Ainda, como exemplos de planeja-
mento empírico, onde os planos estive-
ram divorciados dos orçamentos anuais,
apresentarei breves comentários, que
mostram essa mudança de mentalidade
que começava a se emancipar do libera-
lismo do "laisser faire", tendendo já
para o intervencionalismo estatal. As-
sim teremos:

J9 — Plano Especial de Obras Pú-
blicas e Aparelbamento da Defesa Xa-
cional.

Êle é resultante de um saldo orça-
mentário. Foi instituído com os fins
acima citados. Com um orçamento de
três bilhões, com os quais, constituiu na
realidade um financiamento para as
obras que eram solicitadas, já que não
se sabia anteriormente quais as obras
que deveriam ser executadas. Sua du-
ração foi de 1939 a 1943.

Plano de Obras e Equipamen-
tos —

Conhecido também como "Plano Es-
pecial". Surgiu da necessidade que teve
o Governo de dar prosseguimento às
obras do plano anterior. Seu orçamen-

to era de cinco bilhões e seu tempo de
duração, seria de 1944 a 1948, porém,
com o golpe de Estado de 29 de outubro
de 1945, sua vigência ficou reduzida aos
anos de 1944 e 1945.

39 — Plano Salte — (1950 a 1954)

Abrangendo os setores da saúde, ali-
mentação, transporte e energia, os
quais sào básicos para^ o desenvolvi-
mento de um País.

Este plano já contém em seu corpo
um aspecto de técnica de planejamento
bem definida, em sua estrutura encontra-
mos soluções para problemas de caráter
econômico e social. Embora tenha sido
praticamente extinto.no fim do ano de
1951, constitui um passo importante pa-
ra o desenvolvimento econômico e fi-
nanceiro do Brasil.

Durante esse período tivemos, entre
outras obras de destaque, a instalação
da usina hidroelétrica de Paulo Afonso,
a refinaria de Cubatão e a primeira fro-
ta de petroleiros, como resultados mais
promissores para a elevação do padrão
de vida do nosso povo.

49 — Programa de Metas do Govêr-
no Juscelino Kubstcheck —

Compreende os anos de 1956 a I960.
Constitui-se de trinta metas, distribuí-
das por cinco setores a saber \

Energia (5 metas)
Transporte (7 metas)
Alimentação (6 metas)
Indústrias de base (11 metas)
Educação (1 meta)

(5) — Constituição da República «los
Estados Unidos do Brasil de 18 de se-
tembro de 1946 — Rio de Janeiro.

Devemos acrescentar ainda, a cons-
trução de Brasília, que, segundo o ex-
Presidente Juscelino , era a meta sin-
tese e auto-financiável. Porém na re-
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aJidade, tôdos sabemos que isso não

aconteceu, 
pois a construção de Brasí-

lia, constituiu-se em uma fonte de in-

fiação enorme.

O programa de metas, em seu plane-

jamento, procurou dar ênfase à política
desenvolvimentista, atacando os princi-

pais pontos que entravam o progresso
de um país.

Não resta a menor dúvida, que, não

se levando em consideração outros fa-

tôres, o Brasil, em apenas cinco anos,

isto é, o período de vigência do plane-

jamento em questão, apresentou uma

enorme transformação econômico-so-

ciai.

Estamos ainda a poucos anos do tér-

mino da vigência do programa de me-

tas, pela qual acho um pouco precipi-

tado ainda, criticar-se os efeitos totais

que êle tenha provocado na situação

nacional. Uma melhor análise dos fatos,

só o tempo nos revelará.

5° 
— Plano Trienal —

Elaborado em 1963, se estenderia até

o ano de 1965, quando ocorreriam as

novas eleições presidenciais.

Contém um exame geral do problema
da economia brasileira, sem, contudo,

apresentar os remédios, isto é, as solu-

ções para os problemas que foram iden-

tificados pelo planejamento. Podemos

dizer mesmo, que êle nem siquer che-

gou à fase de execução.

O "planejamento 
científico" é aquêle

que já se tem consciência do que se de-

seja realizar. Verifica-se que as pes-
soas responsáveis pela elaboração do

planejamento, cumpriram todas as re-

comendações necessárias para a execu-

Ção do plano.

Eamentàvelmente, no âmbito gover-
namental, ainda não encontramos exem-

pios que possam ser apontados.

III — ORÇAMENTO

1 — Preliminares

O processo orçamentário, podemos di-

zer, guarda uma certa analogia com a

própria noção das origens do Estado.

Em tempos idos, as necessidades dos

chefes dos grupas, das tribos ou mesmo

dos soberanos, tinham que ser satisfei-

tas através de contribuições, impostos,

etc, os quais eram arrecadados das mais

diversas formas possíveis, desde o saque

até a contribuição voluntária, sem obri-

gação de uma contrapartida.

Com a evolução da sociedade, já em
uma fase mais adiantada, o contribu-

inte passou a exigir do Estado uma sa-

tisfação de onde e como estava sendo

empregado seu dinheiro.

Surgiu, então, para o Estado, a obri-

gação de prestação de contas anuais

dos negócios públicos, o que veio im-

plicar na necessidade da apresentação

das mesmas de uma maneira sistemáti-

ca, onde se procura demonstrar as ori-

gens e os fins dos dinheiros que lhe são

entregues.

Nas sociedades modernas esta obri-

gação transformou-se em um princípio
democrático, vindo servir de base para
que os homens do Poder Legislativo,
como representantes do povo, estabele-

çam um controle sôbre e como o Exe-
cutivo efetuará as despesas públicas, e
<le que modo encontrará recursos para
atendê-las. Para satisfação dessa exi-

gência, o Executivo encontra no orça-
mento um modo de agrupar anualmen-

te o conjunto de despesas e receitas pa-
ra o exercício posterior, procurando
distribuir os recursos financeiros pelos
órgãos de sua administração, de tal

forma que não haja interrupção de ser-

viços e obras que estejam sendo execu-

tados. Verifica-se, então, que o orça-
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mento tem a função impòrtantè de cons-

tituir-se em um plano de trabalho do

Governo.

O orçamento é o elemento mais im-

portante dentro da política financeira

federal. Sua preparação e a adminis-

tração da política financeira, exigem

que o orçamento seja apresentado em

uma forma que se preste à análise eco-

nômica.

O orçamento é um instrumento do

planejamento financeiro, e, como tal,

deverá servir para:

a) apresentar um quadro geral dos

negócios financeiros do governo federal*

para o esclarecimento dos cidadãos.

b) apresentar ao Congresso Nacio-

nal as informações e elementos neces-

sários à ação das comissões de orça-

mento. j 
j'

c) estabelecer uma classificação que

facilite o controle dos créditos que te-

nham sido votados.

Em relação ao processo decisório, o

orçamento consiste na escolha alterna-

tiva de uma maneira de:

a) proceder;

b) orientar-se;

c) pensar; e,

d) executar alguma coisa.

Então, torna-se mais fácil entender

que a administração orçamentária

apresenta-se sempre, em qualquer de

suas fases, relacionada com o 
"processo

decisório".

De acordo com a "teoria 
da, escas-

sez" de Lionel Robbins temos que 
"a

economia é a ciência que trata da rela-

ção entre as necessidades ilimitadas e os

recursos limitados".

Essa é uma razão pela qua,l temos

que decidir bem, quais os programas a

serem seguidos. Modernamente, faz-se

isso através da análise incrementai usa-

da no processo orçamentário.

2 —» Conceitos

Conceituaremos, em primeiro lugar, o

processo de orçamento, como sendo "um

plano de ação expresso em termos de

trabalho a serem realizados ou de ser-

viços a serem prestados".

Uma análise dêsse aspecto, nos é a-

presentado pela Professora Ursuía

Hicks. Segundo ela

"O 
mundo moderno, de intensa

concorrência econômica internado-

nal, é tarefa do economista forçar

um progressivo refinamento do me-

canismo em geral e do orçamento

em particular. Só assim, poderá a

política fiscal atingir seu potencial

pleno na promoção dos objetivos

conjuntos de estabilidade e de cres-

cimento". (6)

Só o orçamento, de uma maneira pre-

cisa, pode oferecer uma visão futura ou

retrospectiva dos problemas.

Acrescenta-nos, ainda, a professora

Ursula que

"Em seu aspecto de projeção, o

orçamento registra as importâncias

cuja despesa com diversos objetivos

e a receita necessária para cobri-las

são planejadas". C)

Vários outros pontos de vista são

utilizados para conceituar o orçamento,

como veremos a seguir:

a) a 
"maneira 

clássica" de conceber

(6> — Ursula K. Hicks (professora de

.finanças públicas da Universidade de

Oxford), tradução de Leopoldo C. Fon-

tenele, revisado por Cássio Fonseca-Fi-

nanças Públicas, pág. 4021-Zahar Editô-

res — Rio de Janeiro — 1961.

(7) — ídem, pág. 386.
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o orçamento é observá-lo através dos
aspectos contábil, jurídico e financeiro.

b) os "tradicionalistas" distinguem-no
como sendo um documento do processo
orçamentário, incluindo este as fases da
elaboração, revisão, aprovação, execu-
Ção e controle.

c) outros encaram o orçamento co-
mo sendo um instrumento do "processo
decisório".

d) o orçamento é um instrumento que
afeta a atividade econômica, regula-
mentando-a.

e) o orçamento considerado como
wstrumento de planejamento.

Este último ponto de vista nos inte-
ressará bastante ao longa deste traba-
lho.

3 — Princípios Tradicionais

Apresentaremos neste trabalho, doze
princípios, de acordo com Sundelson.
São também conhecidos como "postu-
lados básicos da Técnica orçamenta-
ria,", e são:

i — Universalidade
— Unidade
— Não Afetação de Receitas
— Especificação

5 — Anualidade
— Exatidão
— Publicidade
— Clareza
— Exclusividade

io — Equilíbrio
li — Programação
12 — Autorização Prévia

O "princípio da universalidade" con-
tém a noção básica de que 

"todas as re-
ceitas e despesas públicas devem figu-
rar no orçamento da União", pois, a-
gindo-se ao contrário, o orçamento não
espelhará a verdade ao se analisar a
situação econômico-financeira nacional.

Segundo Sundelson,
"em sua forma mais simples,, o

princípio da universalidade poderá
ser assim enunciado: tddas as re-
ceitas e despesas do governo devem
enquadrar-se no mecanismo orça-
mentário e submeter-se ao processp
orçamentário em vigor. "(8)

Por esse princípio devemos evitar
que as autarquias, os fundos, etc, sejam
tributários do orçamento central. É ne.-
cessário que se reuna todos os elemen-
tos importantes e indispensáveis ao de-
senvolvimento do programa de govêr-
no.

Êle não deverá ser apenas minucioso
em seus aspectos quantitativos, mas
também deverá dar importância capital
aos aspectos qualitativos das funções
governamentais, as quais constituem,
em última análise, a parte principal da
eficiência de um programa de governo.
Todo o material financeiro deverá ser
apresentado em um orçamento, facili-
tando, desta maneira, qualquer verifica-
ção a respeito de despesas e receitas, as
quais serão identificadas, por intèrmé-
dio de simples somas.

O "princípio' da unidade orçamenta-
ria" refere-se a que todas as receitas e
despesas estatais estejam configuradas
num único documento.

De acordo com o professor Ramalho,
o princípio da unidade comporta três
idéias diferentes, a saber:

a) unidade formal;
b) unidade de caixa ou de fundo;
c) unidade orgânica.

(8) — Sundelson, J. Wilnier, Tradução
de Célia Neves, "Princípios Orçamenta-
rios" — Revista do Serviço Público, ano
VII, voi. II, n° 1, página. II '(abril-
1944). • .. ''•¦
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A "unidade formal" consiste em ter-
se um único orçamento, isto é, não per-
mitindo que se tenha orçamentos para-
lelos.

A "unidade de caixa ou unidade de
fundo" tem lugar quando todas as re-
ceitas e despesas fluem ou defluem de
uma mesma caixa. A "unidade de cai-
xa" não permite, também, a existência
de fundos especiais.

A "unidade orgânica" nos dá idéia
de coordenação entre as despesas e re-
ceitas. Estas deverão se apresentar de
uma maneira sistemática, sem que uma
receita contrarie uma despesa e vice-
versa. Como exemplo negativo, pode-
mos citar o orçamento brasileiro, no
qual existe uma dotação para retirada
de ramais ferroviários deficitários, e
outra estabelecendo implantação de ra-
mais já considerados deficitários. A
"unidade orgânica" é encontrada nos
orçamentos que obedecem ao princípio
da programação, no qual, os programas
deverão estar bem definidos, não per-
mitindo esta falta de coordenação apon-
tada no exemplo acima.

O princípio da "não afetação de re-
ceitas" encontra-se ligado à "unidade de
caixa", uma vez que, por êle deve-se
custear as despesas com as receitas ge-
rais e não reservar nenhuma fonte des-
tinada para algum item especial de des-
pesa. Deste modo, não permite o uso
de fundos, autarquias, etc, os quais
estão sempre pendurados ao orçamento
da União.

A "especificação" é um princípio que
determina que as receitas e despesas do
governo não devem ser consignadas no
orçamento de forma global, mas discri-
minadamente. A especificação poderá
ser de duas maneiras:

. a) especificação qualitativa, isto é,
as verbas só poderão ser aplicadas aos
fins específicos no orçamento.

b) especificação quantitativa, isto é,
só poderão ser utilizadas as despesas
constantes do orçamento até o limite
consignado. Qualquer nova despesa ai-
terará o equilíbrio orçamentário.

O "princípio da amtalidade" é qua-
se geral em todo o mundo, pois, o or-
çamento em geral tem a duração de um
ano, sendo que, às vezes, coincide com
o ano civil, como é o caso do Brasil.

O "princípio da anualidade" poderá
aparecer, tanto no regime de Compe-
tência como no regime de Caixa, como
veremos abaixo:

a) Regime de Competência no qual
as receitas e as despesas se vinculam à
determinado ano, quer sejam realizadas
no mesmo ano ou em anos i seguintes,
através de Contas Residuais (restos a
pagar). No regime de competência ve-
rificou-se que era necessário um pe-
ríodo adicional para se pagar as con-
tas que já haviam sido empenhadas.
Isto veio gerar confusão, pois ficava-
-se praticamente com dois orçamentos
por ano.

b) Regime de Caixa no qual as re-
ceitas e despesas se vinculam ao ano
no qual elasi foram realizadas. N6o
existindo, portanto, contas residuais.
Encerra-se, rigorosamente, no fim do
ano orçamentário, passando-se o saldo
para o ano seguinte.

O "princípio da Exatidão" prevê que
as estimativas se façam com exatidão
e sinceridade. Atualmente os encarre-
gados de solicitar verbas para deter-
minada repartição, pedem sempre a
mais, já contando que parte destas de-
verão ser cortadas pelo órgão central,
que, por sua vez, procura se exceder na
contenção de despesas. Isto não deve-
ria acontecer, os departamentos exe-
cutivos deveriam ser mais exatos, bem
como o órgão central não deveria fa-
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zer restrições a pedidos honestos das

repartições.

Através do 
"princípio de publicidade"

procura-se levar ao contribuinte um es-

clarecimento, uma prestação .de contas,

enfim, mostrar em que será gasto seu

dinheiro 
que foi entregue ao governo

sob forma de impostos. Para tanto,

o orçamento deverá ser apresentado de

uma forma fácil de ser entendida, atra-

vés de um resumo inteligível por parte
do povo que, em geral, não tem acesso

à documentação geral do orçamento da

União.

O "princípio da clareza" encontra-

se intimamente ligado ao da publicida-
de, pois procura tornar o orçamento o

mais claro possível.

Segundo Munoz Amato, consegue-se

clareza:

"mediante 
a sistematisaçào das deci-

sões no conjunto, traçando-se as re~

loções entre as distintas partes, orde-

nando-se os meios para o cumpri•

mento dos fins" (9).

Esta clareza refere-se ao fato de que
ao Govêrno cumpre formular seu pia-
no de ação de maneira compreensiva

para a sociedade e, especialmente, pa-
ra a própria) Administração Pública.

O 
"princípio 

da Exclusividade" esta-

belece que o orçamçento deverá conter

apenas material financeiro, devendo,

portanto, ser excluído da Lei do Or-

Çamento todo o material não relativo

ao mesmo. Destina-se elspecificamen-

te a combater as "caudas orçamentá-

rias". Estas existiam em nosso orça-

mento até 1962 e continham assuntos

os mais diversos, que, se fossem tra-

(9) — Pedro Munoz Amato, op. cit.,

Pág. 151.

tados pela sua importância, demorariam

muito a serem discutidos e aprovados.

Eram incluídos na Lei Orçamentá-

ria, ie com isso aprovados imediafta-

mente.

O 
"princípio 

do Equilíbrio" compre-

ende o equilíbrio nominal, isto é, quan-

do as receitas se nivelem com as des-

pesas. Para que haja equilíbrio temos

que respeitar o princípio da exatidão.

O equilíbrio orçamentário apesar ide

ser desejável, não é sempre praticável.

É possível que o desequilíbrio seja te-

rapêutico. Poderá haver equilíbrio eco-

nômico sem haver equilíbrio financeiro.

O "princípio 'da 
Programação" foi

identificado, pela primeira vez, por
Munoz Amato. Deve haver uma

preocupação do Governo de correlacio-

nar despesas e receitas, estabelecendo

objetivos, programas de govêrno, etc.

Através dêste princípio, chega-se à

técnica de 
"performance 

budget", isto

é, procura-se adotar o orçamento

anual dentro de um planejamento plu-

rienal.

O "princípio 
da Autorização Prévia"

estabelece que as receitas e despesas do

Govêrno devem ser aprovadas por uma

assembléia representativa a fim de que
se dê consecução ao exercício financei-

ro. Esta aprovação deverá preceder à

fase de execução do orçamento.

4 
— Princípios Modernos

Ainda baseado em anotações de au-

Ias do professor Bessa procuraremos
apresentar um apanhado a respeito dos

princípios modernos do orçamento.

Muitos não os consideram princípios,
mas simples normas orçamentárias.

Os princípios modernos do orçamen-

to são os que se seguem:

1° — Liderança Executiva
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— Arbítrio do Executivo

3° 
— Programação Executiva

4° 
— Instrumentos Adequados de

Controle

5° 
— Organização Orçamentária Com

Dupla Direção

6"? — Flexibilidade no Tempo

7° 
— Relatórios

8° — Diversidade de Métodos e Tcc-

nicas Orçamentárias

Por 
"liderança 

executiva" considera-

remos aqui, a necessidade de haver uma

pessoa responsável por todo o processo

do orçamento, isto é, tem que haver um

líder que deverá estar comandando e

coordenando todo o processo.

O "arbítrio 
do executivo" deverá

sempre abranger todas as áreas que

irão influir no processo orçamentário.

Essas áreas compreendem o Chefe

Executivo; o Órgão Central de Orça-

mento e o Órgão Departamental.

Em matéria de orçamneto o Chefe

Executivo deverá decidir livremente.

As únicas restrições a serem feitas, são

aquelas constantes da lei.

Na 
"programação 

executiva" o orça-

mento deverá refletir um programa de

trabalho. Êsse princípio nos conduzirá

a entender o porque das relações exis-

tentes entre os processos de orçaçmen-

to e de planejameçnto. Devemos esta-

ôelecer aí a nossa programação anual

do orçamento, dentro da programação

plurienal do planejamento.

A Lei n? 4.320, isto é, a Lei que

prevê o nosso orçamento atual, refere-

se à programação, estabelecendo que

uma delas é plurienal e trata das des-

pesas de capital, enquanto a outra se-

rá anual e diz respeito às demais des-

pesas, isto é, às despesas correntes.

A lei prevê o estabelecimento de um

quadro das despesas e receitas, as quais

deverão ser aprovadas pelo Poder Exe-

cutivo durante os anos para- os quais

foram previstas, podendo, no entanto,

serem adaptadas ano a ano, de acordo

com as necessidades de cada período de

se atacar determinado tópico, reduzir os

gastos em outro, etc.

A elaboração dêsse quadro deverá

conter tôdas as despesas e receitas de

capital, verificando-se ainda que as des-

pesas anuais deverão guardar concor-

dância com os planos do Govêrno, já
estabelecidos previamente para o tem-

po de duração do seu Plano. Daí, a ne-

cessidade de se estabelecer um "plano

anual de trabalho".

Os 
"instrumentos 

qd,cquados de con-

trôle" serão aqueles, estabelecidos atra-

vés de uma cota geral (apportionment)

e de cotas parciais, isto é, sub-cotas

(allotment).

O mecanismo de distribuição deverá

ser o seguinte: durante os doze meses

de duração de cada orçamento, serão

distribuídas ciatro cotas (allotment),

pelas quais o govêrno estabelece o seu

controle quanto ao andamento de deter-

minado setor, decidindo, nessa ocasião,

quais as necessidades de se acelerar de-

terminados setores, componentes de seu

planejamento, bem como, retardar ou-

tros. Essa decisão dependerá do Go-

vêrno, uma vez que a lei não especi-

fica qual o valor de cada cota parcial

a ser empregada, em determinado setor

da economia nacional.

A "organização orçamentária com

dupla direção" estabelece que o chefe

não deverá decidir, sem antes ouvir as

repartições interessadas. Essas oferece-

rão sugestões que poderão influenciar

até na decisão final do Executivo.

Dessa maneira, haverá um fluxo de

informações de cima para baixo, bem

como, no sentido contrário, isto é, ha-

verá um controle retroativo (feed-

back). No caso brasileiro, tanto have-
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rá um fluxo partindo do Presidente da
República, passando através do Depar-
tamento Administrativo do Serviço Pú-
blico (DASP) e indo até a Divisão de
Orçamento, como no sentido inverso,
com a finalidade de dar maiores infor-
mações ao Executivo, para que êle de-
cida sempre, visando principalmente, o
bem-estar social, ou seja, dando a maior
vantagem social, pelo menor preço pos-
sível.

A "flexibilidade no tempo" nada mais
é do que o dever que tem a autoridade
competente, de procurar sempre adap-
tar o processo orçamentário à reali-
dade do momento, pois, muitas vezes, o
Executivo tem que mudar um pouco os
rumos da sua política traçada e o or-
çamento deverá sempre acompanhar es-
ta mudança, já que êle constitui uma
fase do planejamento do Govêrno. Co-
nio parte integrante desse mecanismo,
não poderá ficar defasado, como se
fosse totalmente independente, como
querem ainda alguns financistas consi-
derá-lo.

O fator tempo então irá, desta ma-
neira, compondo, através de uma série
de decisões do Poder Executivo, ba-
seadas nessa flexibilidade, que não po-
dera ser desprezada nunca, durante a
execução do seu programa de trabalho.

Os "relatórios" constituirão um im-
portante instrumento de controle, atra-
vés dos quais, o governante verificará
como os fatos estão acontecendo.

O relatório deverá ser o mais fiel
possível, para que, não induza o Exe-
cutivo a decidir erradamente, quando
da elaboração dos seus orçamentos
anuais.

Num regime como o nosso, não en-
contramos ainda relatórios integral-
mente fiéis, às vezes apresentam tra-
balhos que nem siquer foram iniciados,
como se estivessem em fase de constru-

ção; inaugurações de obras ainda não
construídas, etc.

A "diversidade de métodos e técni-
cas orçamentárias" constitui um fator
muito importante quando tratamos da
elaboração orçamentária.

Esses métodos e técnicas orçamenta-
rias devem variar de acordo com a na-
tureza da repartição para, a qual se irá
elaborar o orçamento, isto é, o tipo de
orçamento variará com a natureza da
repartição. Por exemplo, as reparti-
ções de administração deverão elabo-
rar orçamentos administrativos, e assim
por diante, cada uma dentro da sua
particularidade.

5 — Processo Orçamentário

O processo orçamentário é um ciclo
inteiro das atividades, operações e ser-
viços da vida de um orçamento, através
de quatro fases:

a) elaboração,
b) aprovação,
c) execução, e
d) controle do orçamento

A "elaboração" nos apresenta dois
problemas fundamentais, a saber:

i°) envolvendo fixação das des-
pesas, dessa maneira, constitui um

problema político;
29) diz respeito ao problema do

preparo do orçamento, como talj tor-
na-se um problema eminentemente
técnico.

Em primeiro lugar devem ser fixadas
as responsabilidades, requerendo-se uma
liderança executiva. Reuniões infor-
mais, com pessoas ligadas à cúpula,
são levadas a efeito para a fixação da
política governamental, a ser divulga-
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da através da programação do Govêr-
no. Em seguida, estes resultados são
entregues ao órgão de orçamento para
ser feita a materialização do mesmo,
preparação das normas gerais para a
elaboração orçamentária e fixação de
calendários.

O Poder Executivo tem a responsa-
bilidade pela tarefa de elaboração da
proposta orçamentária a ser submetida
ao Congresso. A tarefa do Executivo,
para dar início ao programa financeiro,
é de formular em primeira, instância
todas as questões, relacionadas, com a
forma do orçamento, classificação de
despesas, bem como, deverá fazer re-
comendações quanto às despesas espe-
cíficas. A responsabilidade de iniciati-
va do Executivo, entretanto, acarreta
muito pouca autoridade sôbre o orça-
mento a ser aprovado pelo Congresso já
que este possui autoridade quase ili-
mitada para modificar a proposta da-
quele. Uma vez o orçamento no Con-
gresso, o Executivo dispõe apenas da
influência individual que pode exercer
sôbre os congressistas. O Presidente
não tem poder de votar itens indivi-
duais de despesas, e a prerrogativa de
vetar a lei orçamentária globalmente é
quase inexpressiva.

Nota-se, então, que na fase de ela-
boração do orçamento, o Poder Execu-
tivo tem a predominância, pois, há de
se supor que o mesmo tenha conheci-
mento constante, direto e minucioso,
<!as necessidades do povo que governa,
procurando, dessa maneira, colocar em
prática os programas de interesses pú-
blicos através do plano orçamentário.

O Poder Legislativo também atua
nessa fase do orçamento, às vezes acar-
retando graves riscos, tais como, por
exemplo: o Poder Legislativo não en-
tende suficientemente as necessidades
particulares dos diversos serviços, além

disso, carece de uma visão global do
programa estabelecido pelo Executivo.

Freqüentemente, acontece em nosso
país que o Legislativo, ou melhor di-
zendo, alguns dos nossos Deputados e
Senadores preferem defender os inte-
rêsses locais de seus Estados ou Muni-
cípios, mesmo que esses estejam indo
de encontro ao bem-estar da grande
maioria da população, eles procuram
desviar uma verba que deveria ser des-
tinada a uma obra de grande benefício
social, para atender a um grupo redu-
zida de eleitores de sua região eleitoral
Eles preferem, de uma maneira geral,
sempre que possível, decidir-se pela
troca de favores, quando poderiam, ao
contrário, criar um programa adequado
para o governo.

Na fase de "aprovação" do orçamen-
to. o Poder Legislativo tem predomi-
nância sôbre o Executivo.

Após a entrega pelo Executivo da
proposta orçamentária ao Legislativo, é
a mesma distribuída para estudos das
Comissões Permanentes e especializadas
do Congresso. Isso poderá ocorrer de
duas maneiras distintas, isto é, uma
destinada ao exame da3 despesas e ou-
tra ao exame das receitas, ou uma só
Comissão de orçamento e finanças. A
Comissão designada, executará o exa-
me geral do orçamento.

Uma vez terminada a entrega de re-
latórios, por parte das Comissões, ter-
se-á lugar então a votação da proposta
orçamentária e posterior aprovação da
mesma.

A "execução" do orçamento é tare-
fa do Poder Executivo. Só a este cabe
a responsabilidade pela máxima efici-
ência durante a execução do orçamento.

Sem dúvida, a gestão financeira é de
capital importância para o bom desem-
penho da administração pública. Só
através de uma execução sadia do or-
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çamento, poderemos estar aptos para

atingir os objetivos estabelecidos pelos

planos governamentais que o antecede-

ram.

O 
"controle" 

de execução do pro-

cesso orçamentário, constitui uma fase

que pertence tanto ao Poder Legislativo

como ao Poder Judiciário.

Esta fase do processo orçamentário

terá lugar durante e após a execução

do orçamento. Será tanto mais efici-

ente, qüanto íôr a realidade dos Ho-

meus que o executam.

Podemos citar aqui um trecho de um

artigo americano que virá esclarecer al-

guma dúvida, que porventura ainda

haja:

"o 
elaboração da política financei-

ra c o fiel da balança do governo

democrático, é a essência mesma em

que se destila o conflito entre os

prós e contras, representa as condi-

ções de conciliação das poderosas

forças econômicas na comunidade.

Forças econômicas, totalmente anta-

gônicas, procuram utilizar-se do me-

canisnw financeiro do governo para

atingirem a seus próprios fins".

Daí, ter-se a necessidade dos órgãos

orçamentários, logo após a execução,

irem verificar com os administradores,

se aqueles programas iniciais foram

bem concebidos, e se por diferente com-

binaçâo de fatores não seriam alcança-

dos os mesmos objetivos a custos bem

menores, ou em prazos mais curtos.

(10) — -The 
polities of fiscal policy"

— in Yale Law Journal, pág. 728, março

de 1938.

6 — Tipos de Orçamento

Procuraremos apresentar dois tipos

de se elaborar um orçamento, isto é,

os mais usuais quando se trata de ser-

viço público:

a) orçamento tradicional

b) orçamento funcional

O "orçamento tradicional" tem seus

adeptos na Escala Clássica que, justa-

mente é aquela que procura conceituar

o orçamento como sendo apenas "a

previsão da receita e a fixação da des-

pesa".

Encarado dessa maneira, não iremos

encontrar no orçamento, aquele aspecto

de comando que se torna tão necessário

em se tratando de orçamento como sen-

do um#, forma do processo decisório.

Neste conceito de orçamento tradicio-

nal, sentimos uma certa passividade

por parte dos órgãos orçamentários.

Como tudo na vida, êsse tipo de or-

çainento, apresenta, tanto um lado ne-

gativo, como também um lado positivo

Êste, nós o encontraremos na previsão

das receitas, pois, como se trata de uma

previsão, nada impede que ela seja ul-

trapassada. Por ocasião da fixação das

despesas, encontramos então o seu as-

pecto negativo, pois, se tratando de uma

fixação, não se poderá alterá-la, uma

vez aprovado o orçamento.

Então temos que o orçamento, além

de ser um instrumento de previsão, é

também um instrumento de autorização

de gastos, uma vez que, só poderá gas-

tar aquilo que foi previsto na lei do or-

çamento. Não se pode arrecadar ne-

nhum imposto que não conste do orça-

mento, isto é, só é lícito arrecadar o

que foi autorizado pelo Congresso.

Por essas razões, o orçamento cons-

titui-se em uma forma de domínio do
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Poder Legislativo, controlando todos os

gastos do Poder Executivo.

O 
"orçamento 

funcional", também

conhecido como 
"orçamento 

programa"

ou ainda "performance 
budget", surgiu,

nos Estamos Unidos da América do

Norte, por volta de 1940, quando esta-

va no poder o presidente Roosevelt.

Nessa época, as escolas de' adminis-

tração dos Estados Unidos adotaram

uma nova orientação para a elaboração

do orçamento, com a qual deixavam tíe

lado aquela passividade, e passavam a

encarar o orçamento como sendo um

plano administrativo governamental.

Essa técnica comprovadamente mais

eficiente que a do orçamento tradicio-

nal, não tem sido ainda muito usada in-

tegralmente por parte dos administra-

dores do serviço público, uma vez que

é necessário uma grande mecanização

dos serviços.

É na administração privada que ela

tem encontrado maior receptividade,

devido a essa mecanização ser mais fá-

cil de se estabelecer, devido às propor-

ções restritas, se compararmos com a

máquina administrativa de um governo

A idéia matriz do método de orça-

mento programa é a de basear o orça-

mento em um programa e fazer com

que aquêle traduza e sirva a êste.

A classificação funcional nos apre-

senta programas colocados em prática e

serviços que o governo procura empre-

ender, facilitando, desta maneira, a ava-

liação da importância dos mesmos. Ela

procura focalizar a atenção para os in-

terêsses econômicos servidos pela ação

governamental.

Caberá aqui, para maior esclareci-

mento do assunto que está sendo tra-

tado, suma apresentação resumida do

orçamento Federal dos Estados Unidos,

do ano de 1948, publicada em uma re-

vista do Serviço Público, que nos relata:

"o 
orçamento dos Estados Unidos

da América do Norte, no ano de

1948, apresenta unia classificação de

grande auxílio à clareza dos negócios

financeiros. Ela delimita quinze

principais funções atualmente exer-

cidas pelo governo federal, a saber:

defesa nacional; serviços e benefí-

cios para os ex-combatentes; finan-

ças e negócios internacionais; saúde,

segurança e bem-estar social; mora-

dia e outras facilidades para o povo;
educação e pesquisa em geral; agri-

cultura e produtos agrícolas; recur-

sos naturais não essencialmente agrí-

colas; tratisporte e comunicações;

finanças, comércio e indústria; tra-

balho; administração geral; juros da

dívida pública; restituições de recei-

tas; e recursos para créditos adicio-

nais.

Dessa maneira, a classificação fun-
cional, empregada no orçamento de

1948, submete as despesas ò sua

principal finalidade. Quando urna

certa dotação se destina a mais de

uma função, em alguns casos, ainda

não há desdobramentos, porém, asse-

gura-nos que tais casos são raros e

que, um esforço será empreendido

no futuro para realizar os desdobra-

mentos necessários".(")

Como vimos, a classificação adapta-

se bem ao propósito de fornecer ao Con-

gresso informações sôbre a natureza do

programa federal. Observa-se, também,

que nem a funcional nem outra qualquer

classificação poderá servir a todos os

objetivos possíveis. A próxima questão

que deverá ser formulada, será a seguin-

(11) — Jesse V. Burkhead — Classifi-

cação orçamentária e planejamento fi-

nanceiro — Revista do Serviço Público
— set/out 1948 — pág. 101. RJ.
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te: 
"a 

classificação funcional e as infor-

mações orçamentárias suplementares

atenderão satisfatoriamente aos objeti-

vos dos economistas interessados na

relação do programa federal com os ní-

veis de atividade econômica? e ainda,
"q orçamento se prestará a uma aná-

li se dos gastos geradores de futuras re-

ceitas e, conseqüentemente, da relação

entre as despesas federais e o nível da

renda nacional e o de emprêgos?"

Para se estar em condições de res-

ponder às indagações acima, o econo-

mista interessado na política financei-

ra, exige dados sôbre as atividades go-

vernamentais que observem os seguin-

tes requisitos:

a) inclusão de tôdas as receitas e

despesas no orçamento;

b) tratamento uniforme para os refe-

ridos elementos;

c) estimativa de parcela da renda

nacional produzida no setor go-

vernamental;

d) descrição dos métodos de estima-

tiva, tanto da feceita como da

despesa.

7 
— 

Qualidades do Orçamento Progra-

ma

Como qualidades fundamentais para

se obter um eficiente orçamento pro-

grama, apresentarei aqui um relato fei-

to em um número da Revista do Ser-

viço Público, segundo Daniel Keplak:

"as 
qualidades de um orçamento

funcional, deverão ser as que se se-

guem:

a) claresa

b) controle

c) relatório

d) estabelecimento de programas

e) flexibilidade na administração .

f) redução do ciclo orçamentário

E, mais abaixo, esclarece;

• ¦"clareza — onde se procura evi-

deliciar imediatamente os progrmias,

atividades, funções e projetos do

governo, assim como, os respectivos

custos estimados. Dessa maneira, o

orçamento deixaria de s.cr um aglo-

lucrado de números sem a menor ex-

pressão para, antes de tudo, repre-

sentar wn instrumento racional de

trabalho, capacitado a orientar a ad-

ministração no processo complicado

de tomada de decisões , e no es-

cl are cimento, permitindo< qtyie sejam

analisados os resultados das gestões
indistintamente, pelo legislador; pe-
lo administrador; e, especialmente,

pelo público em geral.

.. 
"controle — o orçamento funcio-

ttal produz um efeito psicológico

voltado para essa atitude mental que

se exige do pessoal financeiro, isto

é, a de que 
"custos" 

não diz somente

com uma simples tabulação materna-

tica de valores, mas pressupõe mui-

tas vezes, a capacidade de estratifi-

car no papel certos elementos, até

mesmo considerados intangíveis.

.."relatório — o orçamento funcio-
nal cria um sistema de relatórios

(forecasts) de custos, tendo em vista

as oportunas interferências do ad-

ministrador em cada fase, subfase e

operação de um mesmo programa,
objetivando com isso não permitir

que sejam distorcidos os seus resul-

tados a ponto de prejudicar sensí-

vehnente o programa original,
"estabelecimento 

de programas 
—

ao exigir uma previa definição dos

objeivos que devem ser custeados

pelo governo, e bem assim, uma es-
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cala de prioridades segundo as poli-

ticas que em dado momento predo-

minam na Administração Pública, o

orçamento funcional estará contri-

buindo para o próprio aperfeiçoa-

mento das serznços prestados à co-

mim idade por parte dos órgãos go-

vernamentais.
"flexibilidade 

na administração —

o orçamento funcional permite que

cada um dos administradores, segun-

do sua maior ou menor responsabili-

dade na execução dos programas,

gerir os fundos públicos da maneira

mais eficiente.

redução do ciclo orçamentário —

em vista de ser elaborado com base

em reajustes de custos unitários es-

timados, o orçamento funcional per-

mite duas economias de tempo:

l°) na fase de preparação ainda

embrionária

2?) na fase de revisão pelo Órgão

Central de Orçamento(12)

8 — Orçamento Programa e o Orça-

mento Brasileiro

Em decorrência da grande enfatiza-

ção dos 
"meios" 

que vem ocorrendo no

nosso orçamento federal, isto é, o orça-

mento elaborado pelo Poder Executivo,

colocando em um plano inferior os
"fins" 

aos quais, êsses meios se desti-

r.am, nos impossibilita de, ao folheá-lo,

sabermos, por exemplo, 
"quantas 

esco-

Ias o Governo irá construir no próxi-

mo ano?" ou, 
"quantos 

quilômetros de

(12) — "Problemas com a implantação

de um orçamento funcional" — Daniel

Keplak in Luiz O. Beltrão Neiva (téc-

nico de administração do DASP) — Re-

vista do Serviço Público, vol. 96 — nú-
mero 1 — meses de janeiro, fevereiro e
março de 1964 — Rio de Janeiro — pág.
119/120.

rodovia irá também o Governo cons-

truir no próximo exercício orçamentá-

rio".

Em principio, porém, impedirá que

todo o esforço governamental nêsses

setores ligados diretamente ao desen-

volvimento do País, seja entendido den-

tro de uma compreensão global e orgâ-

nica, que tenha sido projetada para to-

dos os setores que influirão no progres-

so do País.

Verificamos, então, como ficou pro-

vado acima, que o orçamento brasileiro

não é formalizado nem concebido para

responder a indagações dêsse tipo, em

nenhuma de suas etapas, a saber, nem

no documento final que o representa

nem no processo administrativo e poli-

tico ao longo do qual se estrutura.

Xo orçamento programa, partimos do

prgrama para o custo e não do custo

para o programa, como infelizmente

ainda fazemos em grande parte dos

Orçamentos do Brasil, e principalmente,

no Orçamento Federal Brasileiro.

Para ilustrar o que foi dito acima,

podemos citar um exemplo de disper-

dício de dotação orçamentária na fixa-

ção dos 3% da nossa renda para serem

empregados na região da Amazônia,

quando sabemos que lá não existe ainda

um planejamento honesto, que justifique

o gasto dessa parcela que lhe é destina-

da.

O orçamento funcional requer uma

programação de caráter geral, sem essas

exceções, sem esta quantidade enorme

de 
"fundos" 

que aparecem pendurados

no orçamento da União, procurando,i

dessa maneira, fugir ao controle orça-

mentário.

Êsses fundos são, geralmente, estabe-

lecidos por duas razões, a saber:

a) permitem uma maior conveniên-

cia de flexibilidade na gestão, uma
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vez que não estão sujeitos ao con-
trôle do Código de Contabilidade
Pública da União; e, ainda,

b) conta com recursos certos, os
quais, independem da discussão
anual.

Enfim, procuram transformar em uma
hierarquização definitiva, a hierarqui-
zação anual do orçamento. Eles consti-
tuem ainda, uma prioridade rígida, à
qual os elaboradores da programação
do processo orçamentário, não estão
autorizados nem a discutir assuntos re-
ferentes aos mesmos. Ainda constituem
uma forma de frustrar o princípio da
anualidade orçamentária.

Atualmente, no orçamento da União.
o mínimo de programação existente na
proposta orçamentária é planejada sô-
bre a parcela do déficit orçamentário.

Outro fator que, para uma eficiente
elaboração de um orçamento programa,
deverá ser reduzido ao mínimo, são os
chamados "créditos adicionais" que en-
contramos ao longo do exercício finan-
ceiro.

A esse respeito, nos relata o profes-
sor Agnello Uchóa Bittencourt o se-
guinte:

"teoricamente, a um orçamento
perfeito corresponderia a desnecessi-
dade de créditos adicionais".

E, nos relata, ainda,

"se no decorrer do ano financeiro,
observa-se a freqüência da abertura
dos mesmos, se o seu montante am-
mento, a conclusão a tirar é a de que
o orçamento não soube traduzir con-

fins".
venientemente as necessidades do
Estado, não correspondeu a seus

O professor Agnello acrescenta, mais
abaixo:

"conquanto os créditos adicionais
se destinem, a miais das vezes, a cor-
rigir falhas do orçamento, completa-
lo, atualizá-lo, destroem o equilíbrio
que porventura este apresente". (13)

Aa folhearmos o orçamento brasilei-
ro, encontraremos informações a res-
peito de tudo o que o «Grovêrno com-
prará, quando irá gastar em cada mi-
nistério com material de consumo, pa-
gamento de pessoal, aquisição de ma-
terial, manutenção e conservação dos
equipamentos, etc. Porém, o mais im-
portante, não conseguiremos saber, nem
mesmo mediante consulta à documenta-
ÇÇãoç gerada durante o processo orça-
mentário, qual seja — o que o governo
irá fazer em termos de definição de
propósitos.

Dessa maneira, não poderemos co-
brar do governo a construção de tantos
quilômetros de rodovias, de ferrovias,
de tantos hospitais, aumento da rede
hospitalar de tantos leitos, ou ainda,
qual a porcentagem de analfabetos que
irá ser reduzida, etc- A razão de não
podermos exigir essas coisas do govêr-
no é, simplesmente, que êle não se com-
prometeu a fazer nada disso e, além do
mais, nada dessas proposições chega-
ram a ser firmadas nem siquer foram
argüidas.

O orçamento programa procura esta-
belecer a enfatização dos "fins", bem
como, a correlação entre estes e os"meios" 

que serão empregados para a
obtenção dos objetivos.

(13) — Agnello Uchôa Bittencourt —
no artigo "créditos adicionais", publicado
na Revista do Serviço Público — volume
n.° 16 — pág. 437 e 438 — Rio de Ja-
neiro.
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Convém ressaltar, que o orçamento

programa não despreza a discussão dos

meios, apenas êstes são discutidos já

em função de determinados fins exis-

tentes.

Para a adoção do orçamento progra-

ma são necessários dois critérios para

a sua classificação, quais sejam:

i°) critério funcional de despesa

..2?) mensurarão de resultados atra-

vês do estabelecimento de unidades

de medidas.

Como 
"critério 

funcional da despesa"

compreende-se a despesa, levada aos

últimos desdobramentos, isto é, a despe-

sa deverá ser classificada por funções,

programas e atividades.

A 
"mensuração 

de resultados através

do estabelecimento de unidades de me-

didas , constitui o critério básico para

o estabelecimento de um orçamento pro-

grama.

A substituição do atual orçamento

clássico tradicional do Brasil, pelo mo-

derno e atual orçamento funcional, virá

fortalecer a nosso sistema orçamentário

Aliás, isto já foi previsto pela recente

Comissão de Estudos e Projetos Admi-

nistrativos (CEPA), que fixa normas

para a elaboração, execução e controle

orçamentários.

Só uma classificação por funções,

programas, atividades, as quais não ex-

cluem outros quaisquer critérios classi-

ficatórios, considerados também úteis,

darão relevo aos propósitos do govêrno,

desdobrando-os em vários graus, até

onde seja, política e administrativamente,

significativo.

Até aqui empregamos a palavra 
"pro-

grama" nêste trabalho, sem contudo

conceituá-la. A seguir, citaremos o con-

ceito usado em recente seminário, que

teve lugar no Chile, sobre o problema,

segundo o Professor Agnello Uchôa que

lá estava presente:

"Programa — é o instrumento des-

tinado a cumprir as funções do Es-

fado, pele qual se estabelecem obje-

tivos as metas, quantificáveis ou não

(cm função de um resultado final),

que se cumprirão através da inte-

gração de um conjunto de esforços

com recursos humanos, materiais e

financeiros, a eles atribuídos, com

um custo global e unitário determi-

nado, e cuja execução fica, em prin-

cípio, a cargo de uma unidade ad-

ministrativa de alto nível dentro do

Govêrno .(14).

Para maior esclarecimento tentare-

mos fazer uma síntese dos critérios usa-

dos na elaboração de um orçamento

programa, exemplificando-os a seguir.

Assim, se considerarmos no Ministé-

rio de Viação e Obras Públicas; 
"a

função transporte" se realizará em cer-

to momento por meio de 
"programas"

de transporte rodoviário, ferroviário,

marítimo, fluvial, etc.

Então teríamos:

FUXÇÃO — Transporte

SUBFUNÇÃO — Transporte rodo-

viário

PROGRAMA — Região Nordestina

ATIVIDADE —• T ransnordestina

(BR-13)

Isto se completará com o estabeleci-

mento de um método de 
"mensuração

de resultados", isto é, um conjunto de

unidades de medida intelegíveis, tanto

(14) — Benedito Silva — Uma Teo-

ria Geral de Planejamento — caderno n.°

50 da Fundação Getúlio Vargas — Rio

de Janeiro, 1964 — pág. 57.
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para os responsáveis pela elaboração,
dos planos plurienais como os que fa-
zem os orçamentos anuais.

Para o estabelecimento do método de
mensuração de resultados, distinguire-
mos quatro tipos de unidades de me-
didas, compreendidas ' 

pelos divrersost
níveis do processo de programação
global ou mesmo do processo orça-
mentário. Esses tipos serão os que se
seguem:

a) Meta
b) Resultados Intermediários
c) Insumos Absorvidos
d) Coeficiente de Rendimento ,

Em primeiro lugar, como é óbvio,
teremos uma unidade de mensuração
que deverá envolver a política do go-
vêrno.

Chamaremos de "meta", a qual nos
dará o resultado final, representando o
produto último de um programa de Go-
"vêrno. Assim, teremos, por exemplo:

Io) redução do analfabetismo em
tantos por-centos:

2°) tantos quilômetros de estradas
de ferro a serem construídos;

39) tantos quilômetros de estradas de
rodagem a serem pavimentadas;

4?) tantos leitos de hospitais a serem
acrescidos à rede hospitalar, etc.

Como tivemos a oportunidade de ob-
servar acima, esta unidade de mensura-
Ção representa, ou melhor, é considera-
da no nível mais alto da administração.
¦ou seja, o nível presidencial, onde as
decisões são tomadas.

O segundo tipo de unidade de men-
furacão, os chamados "resultados in-
termediários", os quais, para serem
¦atingidos, tem que existir uma mensu-
Tação do volume de trabalho necessário
para que as metas sejam alcançadas.

Eles nada mais são que a decomposi-
ção do esforço feito em determinadas
tarefas, isto é, como veremos a seguir:

"Supõe-se 
que o Ministério da

Educação e Cultura tem comd ! meta
a ser atingida, em determinado pe-
ríodo, a redução do analfabetismo
em trinta por-cento; então, teremos
como resultados intermediários ne-
cessários à obtenção desse objetivo:

a) construção de tantas salas de
aulas;

b) formação de tantos professores;
c) formação de tantos instruto-

res, etc.

Lembremos aqui que, em todos esses
resultados intermediários, teremos cor-
relações entre as metas plurienais com
as anuais, isto é, porcentagem da meta
atingida em um determinado ano, será
uma porção anual do propósito inicial
estabelecido por ocasião da elaboração
do planejamento.

Atingimos, então, ao terceiro tipo de
unidade de mensuração. os quais estão
intimamente ligados com os meios uti-
lizados, ou melhor dizendo, são os "in-
sumos absorvidos no processo conside-
rados".

Consideraremos aqui, a palavra "in-
sumo", como tudo aquilo que se incor-
pora ao processo produtivo. Senão, ve-
jamos, um exemplo completo: para o'
processo ensino, teremos:

a) redução do analfabetismo em
tantos por cento (unidade do
i° tipo), são necessárias

b) tantas salas de aula (unidades
do 2? tipo), e para que funcio-
nem será necessário que se
obtenha
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c) tantos quadros-negros, carteiras,

cartilhas, etc. (unidades do 39

tipo).

Finalmente chegamos ao quarto e úl-

timo tipo de unidades de medida, isto é,

aquela conhecida como 
"medida 

do de-

sempenho" ou, também, conhecida co-

mo 
"coeficiente 

de rendimento".

Por intermédio do coeficiente de ren-

dimento, conseguiremos saber qual a

produtividade dos instrumentos utiliza-

dos, como também, procuraremos esta-

belecer correlações significativas en-

tre meios e resultados, assim como:

a) tantos homens/hora por quilo-

metros de estrada construídos;

b) tantos alunos por cada profes-

sor;

c) tantos doentes para cada en-

fermeira, etc.

A combinação dessas unidades físi-

cas com o valor monetário correspon-

dente, nos conduzirá ao conceito de
"custo 

unitário", base do orçamento

programa.

Podemos concluir, dizendo que será

fácil elaborarmos um orçamento pro-

grama, desde i}ue tenhamos conheci-

mento do coeficiente de rendimento e

dos custos unitários, bem como, da di-

mensão dos propósitos do govêrno.

Assim sendo, se temos conhecimento

de que um professor está capacitado

para dar aula para 
"n" 

alunos (coefici-

ente de rendimento), logo verificare-

mbs que, para tantos mil alunos (nú-

mero êste condicionado à meta propos-

ta), serão necessários tantos professo-

res, cujo nível salarial será de tantos

mil cruzeiros mensais (custo unitário),

ou que representará despesa da ordem

de tantos milhões de cruzeiros, dado

êste que aparecerá no orçamento.

Em termos de eficiência, o custo será

maior ou menor para determinada me-

ta, dependendo de um melhor ou pior

coeficiente de rendimento.

Podemos acrescentar ainda, que com

êsses tipos de dados, torna-se muito

mais objetiva a discussão da proposta

orçamentária, pois o que se irá discutir

será a compatibilidade entre 
"meios 

e

fins" .

Dessa maneira, existirão pontos de

referência para a discussão do orça-

mento por parte dos responsáveis pela

sua aprovação, supondo-se que êstes se

encontrem inseridos no contexto de um

programa aprovado.

Procuramos mostrar ao longo desta

exposição que, o ponto inicial, ou me-

lhor, o primeiro esforço para a implan-

tação de um orçamento programa, será

a pesquisa e o estabelecimento de um

sistema de unidade de medida e de pa-

drões de custo. Podemos, ainda, acres-

centar que se não houver programação,

não haverá como discutir os resultados,

em decorrência disso, não haverá orça-

mento programa e sim empirismo e im-

provisação.

Convém aqui ressaltar que, para não

incorrermos em graves erros, esta quan-

tificação tão necessária para o estabe-

lecimento do orçamento programa nem

sempre é possível ser feita. Como por

exemplo, citaremos o caso do Ministério

das Relações Exteriores, no qual seria

ridículo estabelecer correlações entre

meios e fins em relação à nossa repre-

sentação no Exterior, pois não temos

como medir a sua eficiência.

IV — PLANEJAMENTO E

ORÇAMENTO

i — Preliminares

Apesar de já havermos abordado, em

parte, o problema de algumas relações
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entre os processos de planejamento e de

orçamento, quando das análises dos mes-

mos em separado, procuraremos aqui,

mais uma vez, ressaltar os pontos co-

muns que nos conduzem ao problema

ora em foco.

É um assunto empolgante êste que

abrange as relações entre orçamento e

planejamento. Trata-se, com efeito, de

uma matéria em que são numerosas as

divergências, particularmente entre os

técnicos de administração, talvez influ-

enciados 
pelai literatura administrativa

que omite o estudo do planejamento

econômico e suas técnicas.

Para 
que haja relações entre os pro-

cessos de planejamento e de orçamento,

é necessário 
que existam articulações

dos planos econômicos para com o or-

çamento da União.

Quando procuramos conceituar o or-

çamento como sendo 
"um 

plano de ação

expresso em termos de trabalho a se-

rem realizados ou de serviços a serem

prestados", a intenção foi tornar bem

claro e evidente que o orçamento nada

mais é que uma etapa do planejamento,

ja que a característica essencial de um

orçamento, sabemos ser aquela que o

define como sendo um programa de

afião. ¦

Atualmente, há uma grande contro-

vérsia entre aqueles que tendem a in-

sistir em colocar o orçamento como

uma parte da Administração Financei-

ra, deixando de levar em conta a sua

principal utilidade, qual seja, conside-

rá-lo como parte integrante do plane-

iamento, constituindo, dessa maneira,

uma fase dêste último.

É de capital importância, procurar

evitar que esta principal utilidade do

processo orçamentário se subordine aos

métodos fiscais de relativa importância

secundária. Agindo dessa maneira, es-

taremos encarando o problema da for-

ma mais realística possível.

Segundo Benedito Silva, temos que,

"da 
prática orçamentária está

emergindo um conjunto de regras,

algumas das quais constituem o ma-

terial com que se há de construir a

teoria geral do planejamento". (14)

O orçamento deverá ser elaborado

para ajudar (orientar) a administração

e, não, como tem acontecido, se trans-

formar eu um tormento para o admi-

nistrador (amarrado a consignações,

subconsignações, alíneas, itens, etc.)

O Poder Executivo dirige os destinos

da Nação através do seu orçamento, o

qual nada mais é que a quantificação

de seus objetivos, que foram prèviamen-

te estabelecidos por um planejamento,

no qual se procurou estabelecer a po-

lítica do governo de uma maneira ge-

ral.

Segundo Armindo Monteiro,

"nem 
leis nem ordens, nem rcso-

luçõcs servem em nossos dias para

traduzir a orientação dos governos e

a situação econômica, política, e so-

ciai dos povos como o orçamento.

(15)

Podemos acrescentar ainda que, se-

gundo O. Martins,

"o 
orçamento consubstancia-se nu/m

plano administrativo decorrente de

um programa político". (16)

(15) — Armindo Monteiro — Do Orça-

mento Português — Tomo Primeiro pág.
132 — 1 921 — Lisboa.

(16) — José V.O. Martins, in Jurandir

Coelho, — Teoria e Processo do Orça-
mento, pág. 105 — 1952 — Rio de Ja-
neiro.
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"É tarefa fácil constatar que não há
um só govêrno que não esteja desempe-
nhando em 1964 maior número de fun-
ções que a vinte anos passados, o que é
óbvio, pois o homem exige, cada vez
níais do Estado, um melhor padrão de
vida. A maneira do Estado atender a
esta solicitação, será através dos seus
planos de ação.

Para que eles possam ser executados,
teremos que limitar no espaço a exten-
são, no tempo a duração de cada uma
das múltiplas funções exercidas pelo
govêrno, bem como, é imperioso defini-
Ias também quanto ao propósito e dis-
tingui-las ao longo de uma escala cro-
nológica, para efeito de execução par-
celada, obedecendo a uma seqüência
lógica.

Assim sendo, temos que encaixar o
planejamento que é plurienal, dentro
do orçamento anual. Mais uma vez
constatamos que o plano financeiro é
um instrumento e não a base do plane-
jamento global, como alguns querem
considerar. Temos ainda que o plane-
jamento financeiro é um espelho do
planejamento econômico.

Em conseqüência, é necessário esta-
belecer-se um plano financeiro unifica-
do, como contrapartida do plano eco-
nômico.

Seria interessante comentarmos aqui
o princípio da programação do proces-
so orçamentário, que foi identificado,
pela primeira vez por Munhoz Amato,
procurando correlacionar as despesas e
receitas do Govêrno, estabelecendo ob-
jetivos, programas, etc.

Segundo Amato,

alcance mais amplo, que incluam tô-
das as principais fases do programa
,e compreendam um período de tem-
po mais longo.

Não obstante, o orçamento é mui-
to útil como instrumento de planeja-
mento. Exige que um plano de ação
se concretize em unidades financei-
ras e que sew desenvolvimento seja
revisto periodicamente. Sua utilida-
de não deve ser desperdiçada. Cum-
pre cowvertc-lo num verdadeiro pro-
grama ¦ de curto prazo, cujas cifras
estejam articuladas num conjunto de
decisões bem explícitas c lastreadas
por informações completas. (17)

2 — fíelações que se verificam nos ni-
veis da administração

Sendo o orçamento um instrumento
de controle dos programas de trabalho,
isto é, de atividades e dos relatórios
dessas mesmas atividade levadas a efei-
to poderemos considerá-lo presente em
tôdas as fases, ou melhor, em todos os
níveis da administração, como veremos
a seguir:

Em primeiro lugar, teremos a fixa-
ção dos objetivos e políticas por parte
da "cúpula da organização". Esta de-
termina ao "segundo nível" que faça o
orçamento, os programas das atividades
de execução, bem como, confecção de
relatórios com o fim de verificar se es-
tão sendo obedecidos os objetivos e a
política traçada por ela.

Uma vez recebidas essas determina-
ções, pelo pessoal do "segundo nível"
da administração, estes, por sua vez,

"ao comentário do que freqüente-
mente se aceita como ponto pacífico,
o orçamento não é o principal invés-
timento de orientação pragmática.
Deve ser governado por planos dc

(17) — F«edro Munoz Amato — Intro-
dução à Administração Pública — pág.
138 — Tradução de Benedito Silva —
Fundação Getúlio Vargas — Rio de Ja-
neiro — 1958.
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determinam "aos 
setores", os quais já

constituem um terceiro nível, que ela-

borem o orçamento dos programas, a-

presentem relatórios, sugestões, etc.

No terceiro nível, isto é, o nível ope-

racional, essas relações se apresentam

mais dinâmicas, os orçamentos e os pro-

gramas que lhes deram se apresentam

miais específicos, mais detalhados, obe-

decendo a normas e métodos próprios.

Pelas razões acima citadas, podere-
nios dizer que o orçamento nada mais é

que a expressão financeira dos progra-
mas de trabalho, refletindo, em qualquer
ocasião, a política geral expressa em

algarismos.

Para maior esclarecimento, e maior

[compreensão, procuraremos exemplifi-

car o que foi dito acima.

Se, num determinado órgão, o ob-

jetivo principal fôr a construção de

uma determinada estrada, esta deci-

são será originária da cúpula da or-

ganização, que, como vimos, ante-

riormente, constitui o primeiro nível,

o nível que tem grande poder deci-

sório.

Uma vez tendo-se a opção, será

esta comunicada ao segundo nível,

que estabelecerá, por sua vez, a pro-

gramação da obra que dará origem

a construção da estrada determina-

da prèviamente. Uma vez elaborada

a programação, será feito o orça-

mento relativo a mesma, e apresen-

tado o relatório correspondente.

Cabendo, então, ao terceiro nível

o estabelecimento das normas, dos

métodos, enfim, do que for necessá-

rio para a realização da programa-

ção, dentro do orçamento elaborado

pelo segundo nível.

3 
— Problemas em alguns países

O problema das relações entre os

processos orçamentários e de planeja-

mento, vai tornando-se mais acentua-

do na administração governamental, à

medida que o país vai se livrando da

faixa dos países subdesenvolvidos, en-

contrando-se já a caminho da sua

emancipação econômica.

Em decorrência dessa ânsia de pro-

gresso, surgem, freqüentemente, vícios

de planejamento econômico, os quais

repousam sôbre um suprimento invisí-

vel de tecnologia, experiência adminis-

trativa, lastro cultural, etc., mais que

110 capital real.

Relata-nos Roberto Campos que d

professor Singer apresenta,

"a 
imagem do iceberg para exem-

plificar que a parte submersa e in-

visível do desenvolvimento econômi-

co supera, de muito, em dimensões,

o capital incorpóreo ou visível sob a

forma de máquinas e instalaçõesr"

(18)

Em virtude, ainda, dessa vontade fér-

rea de livrar-se do subdesenvolvimento

a todo custo, o paíg depara-se com o

fantasma da inflação, que vem destruir

o equilíbrio tão necessário para que o

orçamento possa obedecer ao planeja-

mento correspondente.

Quanto aos fatores determinantes,

nos esclarece Roberto Campos que.

(18) — Hans Singer, in Roberto de

Oliveira Campos — Planejamento do

Desenvolvimento Econômico de Países

Subdesenvolvidos — Caderno n.° 21 da

Fundação Gletúlio Vargas, pág. 34 — Rio

de Janeiro — 1962.
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as razões para que a execução
dos planos de desenvolvimento das
nações subd&senvolvisias têm-se re-
velado, particularmente, vulnerável
à inflação são as seguintes:

a) caráter' parcial dos planos e
freqüente falta de coordenação
entre os planos pvblicos e pri-
vados; e

b) insuficiência do auxílio finan.
ceiro .externo para os países
subdesenvolvidos". (19)

Estes são, freqüentemente, erros nos
quais incorrem a maioria dos países
subdesenvolvidos.

Em países cujo grau de desenvol-
vimento já se apresenta em estado bem
adiantado, passamos a encontrar maio-
res relações nos processos, tanto no am-
biente da administração pública como
no da administração privada. Assim
veremos, por exemplo:

A Suécia, país pioneiro da finança
compensatória, apresenta-nos um tipo
misto de planejamento, a saber:

1°) Distingue uma função própria
dos órgãos orçamentários, pois con-
siste no planejamento administrati-
vo, isto é, no planejamento do "co-
mo fazer". Os órgãos orçamentários

• são concebidos como uma parte in-
tegrante do sistema de "administra-

ção geral"
2*?) Já o planejamento de "o 

que
fazer" é função integrante do cha-
mado planejamento econômico so-
ciai, modernamente atribuído a ór-
gãos especiais de pesquisas e análi-
ses, desligados de quaisquer res-

(19) — Roberto Campos — Planeja-
mento do... obra cit. acima. pág. 44.

ponsabilidades administrativas e bu-
rocráticas. As recomendações de
tais órgãos têm apenas um caráter
preliminar, até que em definitivo, os
órgãos políticos deliberam isto é, o
Executivo e o Parlamento.

Na França, iniciado com o plano
Monet, que teve duração de 1947 _
1952, o planejamento não se encontra
revestido de caráter imperativo, auto-
ritário, porém, ao contrário, apresenta
um caráter imperativo, autoritário, po-
rém, ao contrário, apresenta um cará-
ter conselheiro e indicativo.

O planejamento fica a cargo do Co-
missária Geral do Plano, um órgão do
Executivo, que conta com cerca de oi-
tenta funcionários. Entre estes, encon-
tramos economistas, juristas, engenhei-
ros, etc.

Periodicamente, o Comissariado, com
a colaboração de serviços especializa-
dos do Ministério das Finanças, prepa-
ra um quadro geral de previsões e di-
retrizes do desenvolvimento equilibrado,
envolvendo até o comércio.

Por exemplo, se o Comissariado es-
tima que no período fixado para o pia-
no, o transporte ferroviário crescerá
de tantas toneladas/quilômetros e de
tantos paísageiros/quilômetros, esses
dados se tornarão virtualmente obriga-
tórios para a S.N.C.F (a grande em-
presa ferroviária do Governo), a qual
deverá elaborar seus orçamentos de in-
vestimentos e de custeios com vistas ao
cumprimento daquelas metas do tráfego
ferroviário.

Verificamos entãc, que o planeja-
mento e o orçamncto estão intimamente
ligados por toda a administração fran-
cesa.

Temos que citar também o exemplo
de Porto Rico, segundo nos relata Ge-
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raldo Xunan em um artigo da Revista
do Serviço Público. Descreve êle que,

"um dos traços marcantes da pia-
nificação de Porto Rico é a intima
coordenação existente entre o órgão
que está encarregado de elaborar a
proposta orçamentária e a Junta de
Planificação. O orçamento apresen-
ta uma estreita fidelidade aos planos
e regulamentos aprovados, mesmo
porque a legislatura de Porto Rico
aprova o Plano Econômico de seis
anos, os Planos Reguladores e o Pia-
no Final, estabelece as diretrizes bá-
sicüs para a política de gastos de
cusPeio e de inversões. Então, o or-
comenta representa uma demarcação,
a curto prazo, daqueles planos e re-
gulamentos estabelecidos a longo
prazo.

Deste modo, a elaboração da pro-
posta orçamentária é grandemente
¦simplificada, pois os dirigentes dos
órgãos componentes da administra-
Ção tem já seus programas de traba-
lho estudados a longo prazo, os quais
são incluídos nos planos da Junta de
Planificação". (20)

Em decorrência dessa elaboração efi-
ciente, quem procurar examinar o or-
Çamento porto-riquenho, terá uma visão
completa de todas as atividades gover-
namentais e, ao mesmo tempo, será fá-
cil de se constatar em que projetos se-
rão gastos os milhões de dólares que os
contribuintes entregam ao governo, por
ocasião da cobrança dos impostos.

(20) — Geraldo Wilson Nunan no ar-
tigo "A Planificação em Porto Rico" —
Revista do Serviço Público — de março
de 1965 — volume n.o 66, pág. 458 —
Rio de Janeiro.

Xa Inglaterra também consegue-se
este entrosamento necessário entre o
planj amento e o orçamento, pois se-
gundo nos relata Ursula Hicks,

"uma vez que o Parlamento acei-
ta um programa, cm geral se satis-
faz em receber as estimativas anuais
da despesa respectiva, necessária
para determinado ano financeiro.
(24)

É necessário que uma vez o Con-
gresso tendo conhecimento da progra-
mação qüinqüenal a que o governo se
propõe a executar, prepara-se também
para a aprovação dos montantes que
serão solicitados, para possibilitar a
execução dos planos, ao longo dos vá-
rios orçamentos anuais.

Agindo de maneira contrária, não se
conseguirá chegar a atingir o objetivo
final. Justamente é este o risco a que
se expõe o Poder Executivo, uma vez
que ninguém poderá assegurar que o
Congresso volte a aprovar as apropria-
ções que já haviam sido feitas em prin-
cípio.

4 — Problema do Brasil

Em nossa administração pública, até
então temos, quase de uma maneira ge-
ral, partido do orçamento para o plane-
jamento. ao invés de agirmos ao con-
trário, isto é, fazermos com que o pia-
nejamento preceda ao orçamento.

Uma vez aprovadas as análises e in-
dicações gerais do Plano referentes a
períodos plurienais, seria a ocasião de
exprimi-las em programas e projetos,
através de uma organização e métodos

(21) — Ursula Hicks, obra cit., pág.
392.
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inspirados no sistema francês, cuja efi-

ciência parece não encontrar paralelo,

quando se trata de planejar o desenvol-

vimento sob regime capitalista.

Em seguida, transformaríamos, ou

melhor, traduziríamos êstes programas

e projetos em uma expressão financei-

ra, que seria o nosso orçamento. Desta

maneira, êle estaria representando uma

parte mais objetiva da nossa adminis-

tração pública.

Verificamos, então, que o planejamen-

to orçamentário da União não poderá

comandar o planejamento da economia

brasileira. Pelo contrário, deverá o or-

çamento da União, bem como os orça-

mentos das autarquias mistas e autár-

quicas, serem subordinados ao planeja-

mento econômico, o qual, além do mais,

orientaria a elaboração orçamentária

dos Estados e, num sentido mais amplo,

as próprias atividades do setor privado.

O nosso orçamento ainda está ligado

àquelas práticas tradicionais, não apre-

sentando quase interligação com os nos-

sos planos. Êle está intimamente corre-

lacionado com a previsão da receita e

a fixação da despesa, ao invés de corre-

lacionar-se com um planejamento plu-

rienal, correspondente à política do

Poder Executivo.

A nossa própria Constituição, quando

prevê recursos para o desenvolvimento

de certas áreas, não procura se inteirar

antes se, para as mesmas, existem pia-

nos honestos para a aplicação dêsses

recursos.

Sebastião Sant'Anna abordou êste

assunto, e nos relata:

"De 
nenhum efeito econômico po-

sitivo seria, portanto, a destinação

de amplos recursos monetários para

a Amazônia, se não fôsse possível

sua utilização na aquisição de fato-

res de produção necessário à exe-

cução de um Pla<no de Valorização

E acrescenta mais abaixo:

"Parece 
urgente dissipar, de uma

vez por todas, uma crença errônea,

bastante generalizada em nosso país,

de que basta a concessão de uma

verba orçamentária para a solução

de um problema econômico ou técni-

€o. Valorização econômica não se

faz apenas com dinheiro, mas com

técnicos, embarcações, estradas, tra-

tores, livros, laboratórios, sementes

selecionadas, medicamentos etc¦ (22)

Entre nós não tem havido, no âmbito

governamental, um planejamento eco-

nômico ligado aos recursos financeiros

dc govêrno. A carência de planejamen-

to bem definido para as atividades do

govêrno, poderá ser considerada uma

causa básica, responsável pelas crises

que a economia brasileira se vê arras-

tada freqüentemente.

Como remédio para sanar estas cri-

ses, temos procurado soluções do tipo
"planos 

especiais", 
"planos 

de emer-

gência, os quais quase nunca tem

seus recursos, previstos no orçamento

do govêrno, aumentando, cada vez mais,

êste descompasso, entre os processos de

planejamento e de orçamento já existen-

te em nossa administração pública.

Segundo o professor Machado Júnior,

"durante 
a fase de execução do or-

çamento o pouco planejamento que

se fêz na elaboração desaparece in-

teiramente e os controles tornam-se

meramente contábeis. Desta manei-

(22) — Sebastião Sant'Anna e Silva —

Orçamento como uma fase do planeja-

mento, pág. 13 — caderno n.° 5 — Es-

cola Brasileira de Administração Pública

— Fundação Getúlio Vargas — Rio de

Janeiro — 1955.
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ra, nada se conhece dos custos reais

do serviço público no Brasil"- (23)

Acrescenta mais abaixo o porque:

"a 
elaboração orçamentária não é

baseada em carga de trabalho, desta

maneira, não é possível controlar a

sua execução em termos de unidades

de trabalho realizada, e os controles

dos Tribunais de Contas se perdem

em minúcias legalísticas, em precio-

sismos formalísticos, tão ao sabor da

índole brasileira". (23)

É preciso que haja em nosso país

uma programação geral. Por exemplo,

atualmente no setor de energia, vem

acontecendo o seguinte: enquanto a Pe-

trobrás caminha para um lado, a Ele-

trobrás dirigi-se para outro, a Comis-

são do Carvão para um terceiro, a Co-

missão de Energia Nuclear toma um

quarto rumo diferente dos demais. Não

tem havido, portanto, entre êles uma

coordenação 
que os conduza a um obje-

tivo único e orientado, que seria uma

política de Energia.

Enfim, temos esperança que num fu-

turo remoto, coisas como estas não mais

ocorram. Vislumbrando êsse horizonte

já encontramos, na reforma adminis-

trativa recentemente aprovada, dentre as

atribuições do Ministro Extraordinário

para o Planejamento, aquela que esta-

belece a obrigação por parte deste de

coordenar e acompanhar a execução do

orçamento, 
procurando adaptar o orça-

mento anual dentro de um planejamento

plurienal.

(23) — José Teixeira Machado Júnior
— Revista do Serviço Público de julho,
agosto e setembro de 1963 — volume n.°

95 — pág. 105 — Rio de Janeiro.

CONCLUSÕES

1) que, o planejamento deverá ser a

descrição sistemática da trabalho que o

governo intenta realizar em um deter-

minado período.

2) que, a idéia de planejamento não

é incompatível com a predominância da

livre emprêsa no sistema econômico.

3) que, o planejamento deverá aten-

der ao maior número de pessoas possí-

vel, atingindo a máxima conveniência

social a qual encerra todo o sentido de

planejamento.

4) que, o planejamento deve estar

sempre divorciado dos órgãos de linha

dos demais departamentos de Estado,

dêles não dependendo e sobre êles não

exercendo autoridade e comando.

5) que, em um planejamento, além

dos aspectos operacionais (custo, quali-

dade e quantidade), relevante impor-

tância deverá ser dada aos aspectos hu-

manos, fundamentais para sua eficiên-

cia.

6) que, o planejamento nada mais é

que a direção sendo exercida dentro do

quadro geral da política traçada.

7) que, urgente se faz a adoção de

um sistema de orçamento funcional, ten-

do em vista que a tradicional forma de

Orçamento Federal Brasileiro, não tem

permitido o conhecimento de certas in-

formações, para oportunas tomadas de

decisão.

8) que, todas as receitas e despesas

públicas devem figurar no Orçamento

da União, pois, agindo-se ao contrário,

o orçamento não espelhará a verdade

sôbre os programas do govêrno.

9) que, para a implantação do siste-

ma de Orçamento programa, o primeiro

esforço será a pesquisa e o estabeleci-



REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA86

mento de um sistema de unidade de me-

didas e de padrões de custo.

10) que, só uma classificação do or-

çamento por funções, programas e ati-

vidades, os quais não deverão excluir

outros quaisquer critérios classificató-

rios considerados, também, úteis, darão

relevo aos propósitos de governo, des-

dobrando-os em vários graus, até onde

os dados sejam política e administrati-

vãmente significativos.

11) que, a preparação e a adminis-

tração da política financeira exigem

que o orçamento seja apresentado numa

forma que se presta à análise econômi-

ca.

12) que, a idéia 
"mater" 

do orça-

mento programa é a de baseá-lo em um

programa e fazer com que aquele tra-

duza e sirva a êste.

13) que, o orçamento deverá ser

considerado como uma fase do processo

de planejamento.

14) que, o orçamento deverá ser anual,

enquanto que o planejamento será plu-

rienal, isto é, deve-se procurar adaptar

os orçamentos anuais dentro de um

planejamento plurienal.

15) que, a elaboração de um orça-

mento constitui, sem dúvida, um plane-

jamento, desde que, é a fase na qual se

estabelece uma compilação numérica de

receitas e despesas para determinado

período, pois, cada plano além de seu

aspecto econômico, possui o lado finan-

ceiro.

16) que, é necessário estabelecer-se

um plano financeiro unificado, como

contrapartida do plano econômico, uma

vez que o orçamento é um instrumento

da política econômica.

17) que, o planejamento financeiro é

um espêlho do planejamento econômico.

18) que, é necessário que existam ar-

ticulações dos planos econômicos para

com o orçamento da União.

19) que, o Orçamento não deve re-

percutir ou influenciar no planejamento,

porém, deve sempre serví-lo como um

instrumento de controle.

20) que, no Brasil, o planejamento

orçamentário do governo não deve co-

mandar o planejamento da economia

brasileira. Necessitamos elaborar os

orçamentos baseados em programas,

substituindo-se a prática de reajustar o

doseamento do orçamento anterior em

tantos por-cento, como tem acontecido

até então.
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Academia Brasileira de

Medicina Militar

A Academia Brasileira de Medicina Militar, sob a presidência do

Brigadeiro Dr. Gerardo Majella Bijos, em sessão solene realizada

aos 22 de agosto do corrente ano, ao iniciar a Primeira Reunião 
'de

Medicina do Exército incluída nas festividades da Semana do

Exército, prestou significativa e emocionante homenagem aos mor-

tos do Serviço de Saúde do Exército e da Armada, com a inaugura-

ção de um quadro artístico com a delação nominal dos médicos,

farmacêuticos e acadêmicos de medicina que pereceram na luta.

Após a inauguração, o Dr. Luiz de Castro Souza — sócio efe-

tivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Membro Titular

do Instituto Brasileiro de História da Medicina —, 
pronunciou uma

conferência sobre a história da medicina militar em nosso país, re-

verenciando os mortos do Corpo de Saúde do Exército na Guerra

do Paraguai. No final de sua oração, homenageou a Marinha Brasi-

leira, fazendo o lançamento da separata do seu trabalho, publicado

na Revista Marítima Brasileira de abril, maio e junho de 1966, no

qual são evocados os heróis e mártires do Corpo de Saúde da Arma-

da na Guerra da Tríplice Aliança contra a República do Paraguai.

Na presente edição, publicamos a conferência do Dr. Luiz de

Castro Souza e reproduzimos o Quadro dos Heróis e Mártires do

Corpo de Saúde do Exército e da Armada, organizado 
pelo orador

e confeccionado pela Academia Brasileira de Medicina Militar, no

25.° aniversário de sua fundação _
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O Culto aos Mortos do Serviço de Saúde (*)
DR. LUIZ DE CASTRO SOUZA

Sócio Efetivo do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro e Membro Titular
do Instituto Brasileiro de História da

Medicina.

"É para nós uma honra excep-
cional, a de proferir, nessa sole-
nidade comemorativa da "Sema-
na do Exército" e do ano jubilar
da douta Academia Brasileira de
Medicina Militar, o preito de ho-
menagem devido àqueles que,
conscientes da missão sagrada de
médico e do serviço à Pátria, fo-

(*),. Oração proferida na Sesssão da
Academia Brasileira de Medicina Militar,
em 212 de agosto de 1966.

ram imolados no cumprimento
do dever.

Confessamos, Senhor Presi-
dente, que ao receber a incum-
bência de V. Excia. de aqui
comparecer, sentimos que o con-
vite era dirigido não ao orador
de desluzida palavra, mas ao pes-
quisador da medicina militar
brasileira. Ao aceitarmos as vos-
sas determinações, compreende-
mos, imediatamente, que esse
momento seria para nós da mais
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alta significação, pois, trata-se

de um tema que há muito vi-

nhamos dedicando nosso amor e

carinho, e cujos resultados são

as nossas modestas contribui-

ções, levadas à apreciação das

sociedades e congressos médicos.

Devemos ressaltar que em nos-

sas pesquisas, colhendo dados e

fatos para exaltação da ciência

brasileira, deparamos, constante-

mente, com o valioso subsídio da

medicina militar, desde as mais

remotas eras de nossa forma-

ção, tão relevante e benemérito,

que forma o capítulo de ouro

dos anais da História Médica Na-

cional. Apesar dessa posição pri-

vilegiada, até hoje está por se fa-

zer justiça e dar a consagração

merecidas. E para comprovar

essa nossa afirmativa, devemos

lembrar alguns aspectos, que por

si só, representam tudo que aca-

bamos de dizer: Os cirurgiões-

mores dos regimentos ou dos ba-

talhões, como então se denomi-

navam, foram durante muitos e

muitos anos, os únicos profissio-
nais que atenderam não só aos

soldados e suas famílias, mas,

também, ao nosso povo espalha-

do pelo vasto território brasilei-

ro. Além do socorro aos desva-

lidos da terra, os médicos fize-

ram funcionar nos hospitais e

enfermarias militares, cursos de

cirurgia prática, que represen-

tam as longínquas raízes do en-

sino médico em nosso país. E,

como se isso não bastasse, trans-

portemo-nos ao ano de 1808,

quando aqui chegou o Príncipe-

Regente D. João que, atendendo

à proposta do Cirurgião-Mor dos

Exércitos do Reino, Dr. José Cor-

rêia Picanço — 
pernambucano

de nascimento —, assinou a Car-

ta-Régia que criou o ensino mé-

dico oficial, no Brasil, a 18 de fe-

vereiro de 1808. Após êsse ato de

criação da 
"Escola 

Médica-Ci-

rúrgica" da Bahia, foram no-

meados os primeiros professores,
nas pessoas dos cirurgiões-mili-

tares José Soares de Castro para
a cadeira de 

"Anatomia 
e Ope-

rações Cirúrgicas" e Manoel José

Estréia para a cadeira de 
"Cirur-

gia Especulativa e Prática". A

Real Frota, prossegue na viagem

para o Rio de Janeiro, e é ainda

o Príncipe Regente que, pelo Ato

de 2 de abril de 1808, designa o

Cirurgião da Armada, Joaquim

da Rocha Mazarém, lente de
"Anatomia", 

cuja significativa

nomeação representa a criação

da 
"Escola 

de Anatomia e Cirur-

gia" do Rio de Janeiro, hoje Fa-

culdade de Medicina da Univer-

sidade do Rio de Janeiro. Es-

tas escolas foram instaladas, a

primeira, no Hospital Real e Mi-

litar da Bahia e a segunda, no

Hospital Militar e Ultramarino

do Rio de Janeiro, hoje Hospital

Central do Exército. Assim, sob

a égide dos vetustos hospitais mi-

litares, fundara-se o ensino mé-

dico no Brasil e agora, nada mais

justo que a medicina brasileira,

como um todo, em homenagem

e reconhecimento, qual velha dí-

vida contraída, dê integral apoio

à criação da Escola de Medicina

das Forças Armadas — aspiração

de longa data dos nosso colegas

militares —, 
que, no momento, é

revivida e estruturada pela Aca-

demia Brasileira de Medicina Ml-

litar. É a volta, é o regresso do



ACADEMIA BRASILEIRA DE MEDICINA MILITAR 91

ensino médico aos seus primor-
dios, isto é, a 

"célula 
mater" que

nos levou à glorificação, e a po-
sição ocupada hoje pela mediei-

na brasileira.

A guerra lopezguaia que nos

fôra imposta pela República do

Paraguai, em 1865, provocou a

indignação em todo o Império do

Brasil e os médicos civis vieram

preencher os quadros do Corpo

de Saúde de nossas Forças Ar-

madas, como exemplo eloqüente

do patriotismo de nossa classe.

Da Faculdade de Medicina da

Bahia — 
primaz do Brasil —

atenderam ao chamamento da

Pátria, nove professores catedrá-

ticos, seis opositores e cerca de

quarenta estudantes do 4.°, 5.° e

6.9 anos médicos, que partiram

para os campos de batalha em

defesa da honra e da integrida-

de do Brasil. De modo igual,

procedeu, também, a Faculdade

de Medicina do Rio de Janeiro.

A medicina praticada nos

campos de luta era o que de me-

lhor 
possuía a nossa experiência

médica nacional, ainda mais

prestigiada com o apoio dos mes-

tres das escolas médicas do país.

Porém, a pobreza de meios e de

material era muitas vêzes a cau-

sa principal do agravamento do

estado sanitário das forças. É

necessário dizer que ainda está-

vamos no conceito dos miasmas

e corrupção de ares... das inter-

mináveis sangrias... e depara-

vam nossos médicos com a ma-

lária, o cólera, a varíola, o be-

riberi... tantos males sem re-

médio... Daí o sacrifício ingen-

te, o esforço desmedido, o martí-

rio e a fé dos nossos profissionais

para justificar plenamente o re-

conhecimento dos pósteros.

É de justiça realçar a visão

do$ chefes militares brasileiros

dessa campanha, ao prestigia-

rem a ação dos Serviços de Saú-

de das Forças, como o grande

Almirante Tamandaré que man-

dou instalar, logo no início da

guerra, o Hospital de Marinha

na Cidade de Buenos Aires, lon-

ge do teatro de operações, para

servir como hospital de retaguar-

da, preconizado muitos anos de-

pois pelos especialistas. Já o Ma-

rechal Marquês de Caxias — nos-

so maior soldado —, ao assumir

o comando geral de nossos exér-

citos, tomou como uma das suas

primeiras providências a coorde-

nação e planejamento da distri-

buição dos hospitais e enferma-

rias do Exército, localizando-os

em regiões mais convenientes.

Os hospitais militares eram en-

tão dirigidos pelos oficiais com-

batentes, e que, na opinião abali-

zada de outro comandante-chefe,

Marechal Conde d'Eu, não foram

pequenos os transtornos causa-

dos por essa medida, na guerra,
"prejudicial 

ao bem-estar dos

doentes e ao serviço em geral",

mas, apesar dessa experiência

desastrosa, a norma perdurou

até o fim do Império.

Nesse justo louvor aos médi-

cos militares que atuaram na

Guerra do Paraguai, não pode-

mos deixar de evocar as figuras

dos chefes médicos no teatro de

operações: Brigadeiro Prof. Dr.

Manoel Feliciano Pereira de Car-

valho — falecido por doenças

adquiridas na campanha — e

Brigadeiro Prof. Dr. Francisco
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Bonifácio de Abreu — Barão de

Vila da Barra e Grande do

Império —, ambos do Exército;

Cirurgião-mor da Armada, Dr.

Carlos Frederico dos Santos Xa-

vier de Azevedo e o Dr. Adrião

Chaves — Chefe do Corpo de

Saúde da Esquadra, em 1870.

No final da Campanha do Pa-

raguai, começaram a surgir insi-

nuações e críticas contra o Cor-

po de Saúde em operações de

guerra, afirmando-se que o Ser-

viço Médico atuava longe de

qualquer perigo; quando, então,

a Gazeta Médica da Bahia —

prestigiosa revista científica —,

em seu número 45, de 15 de

maio de 1868, não resistindo

aquelas malévolas assertivas, pu-

bliea uma relação de médicos,

farmacêuticos e acadêmicos de

medicina que pereceram em ação

e em conseqüência de males con-

traídos na luta. Constava de on-

ze médicos, seis farmacêuticos e

nove estudantes no pôsto de 2.9

Cirurgião em Comissão. Hoje,

após nossas pesquisas, podemos

oferecer à glorificação da Pátria,

ao todo, vinte e três médicos he-

róis e mártires, bem como oito

farmacêuticos, cujos dados bio-

bibliográficos tivemos oportuni-

dade de apresentar aos I Con-

gresso Pan-Americano e III Con-

gresso Brasileiro de Medicina Mi-

litar.

Nesta 
"Semana 

do Exército",

em celebração civil-militar, re-

lembremos, com espírito ungido,

os nomes caros aos nossos cora-

ções, dos heróis e mártires do

Corpo de Saúde do Exército, na

C-uerra do Paraguai, que, mortos,

continuam mais vivos na glorifi-
cação e no exemplo: Brigadeiro

Prof. Dr. Manoel Feliciano Pe-

reira de Carvalho; Tenente Co-

ronel Cirurgião de Divisão, Dr.

José Sérgio Ferreira; Majores

Cirurgiões-mores de Brigada,

Drs. Pedro Tito Régis, Antônio

de Jesus e Souza, Júlio César da

Silva e João José de Carvalho

Filho; Capitães l.?s Cirurgiões,

Drs. Antônio Antunes da Luz —

aprisionado no Marquês de Olin-

da e falecido de inanição na pri-
são paraguaia de Passo-Pocu —

Teófilo Clemente Jobim, José Au-

gusto de Souza Pitanga, Fran-

cisco Mendes de Amorim, Benve-

nuto Pereira do Lago — um dos

heróis do Forte de Coimbra e de-

pois capturado —, Cícero Alva-

res dos Santos, José Vicente Mu-

renelli, Manoel Alves Tojal, José

Joaquim Rodrigues e Januário

Manoel da Silva; Tenentes 2.°s

Cirurgiões, Drs. José Antônio

Dourado e Manoel João dos Reis
— êste aprisionado e fusilado pe-
los carrascos paraguaios no

acampamento de Cerro-León. Al-

feres Farmacêuticos: Francisco

Paula da Silveira Sales Riera,

Honório Fernandes Torres, João

Francisco dos Santos Peçanha,

Joaquim Cajueiro de Campos,

Manoel Feliciano da Costa, Re-

ginaldo José de Miranda e To-

bias Alvim do Amaral. Acadê-

micos de medicina, Tenentes 2.9s

Cirurgiões, em Comissão: Antô-

nio Joaquim de Camargo e Sou-

za, Estevão José Barbosa de Mou-

ra, José Cândido Ferreira, José

Tavares Campos, Jesuino Borges,

Manoel de Aguiar Freire, Quin-

tino Alves Marinho, Tomás Cha-
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ves de Melo Ratisbona e Ulisses

da Silveira Bastos Varela.

Diz o historiador Jordão Eme-

renciano: "O 
culto dos heróis,

dos ínclitos varões, não basta.

O respeito ao passado não é tu-

do. Substancial, indispensável é

que haja coerência entre nós e

eles, e que a tradição seja, não

uma fôrça em inércia, mas uma

fonte de inspiração, de compor-

tamento nacional. Somente as-

sim haverá continuidade, iden-

íidade e sucessão histórica."

Essa coerência de união do

presente e do passado, na concei-

tuação acima exposta, existe, di-

zemos nós, graças ao trabalho

perserverante e patriótico da

Academia Brasileira de Medicina

Militar, durante seus 25 anos

de profícuos serviços prestados

à ciência médica, e agora, vol-

1a-se para o fervoroso culto à

tradição, como é exemplo a ho-

menagem que ora celebramos,

aos nossos heróis e mártires.

O quadro hoje inaugurado, Se-

nhor Presidente, representa pa-

trimónio de honra da Academia

Brasileira de Medicina Militar,

e os nomes sacrossantos que o

compõem, são relíquias de nos-

sa nacionalidade e fonte perene

de inspiração.

E para finalizar, Senhor Pre-

sidente, rogamos a V. Excia.

que entregueis a S. Excia. o Sr.

Almirante Dr. José Londres —

digno diretor do Corpo de Saú-

de da Armada —, esta separata

de um de nossos trabalhos sôbre

os heróis e mártires de nossa

medicina naval, na Guerra do

Paraguai, cujo lançamento o fa-

zemos nêsse momento, como ho-

menagem à Marinha, no trans-

curso da 
"Semana 

do Exér-

cito".

Muito obrigado.
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REORGANIZAÇÃO NAVAL

ROBERT NEIL

Ninguém 
precisa dizer que a

Marinha de hoje está sujeita a
solicitações de tal monta que te-
riam deixado assombrado qual-

quer um há 25 anos atrás, ou que
tais exigências fora do comum,

jogadas sôbre o ombro dos lide-
res operacionais, acabem no fim

Por desabar 
por partes sôbre os

escalões inferiores de apoio.

A Marinha de paz da atualida-
de tem sido afetada por mudan-

Ças profundas nas armas, na es-
tratégia e nos cometimentos glo-
bais, 

que influenciaram cada fa-

ceta do 
"Department 

of the

Navy" (Secretaria da Marinha

dos E.U.) e de suas forças ope-
racionais.

Foram essas demandas e~pro-

blemas criados pelas mudanças

surgidas 
que sugeriram ao 

"Se-

cretary of the Navy" (Secretário
da Marinha dos E.U.), em março

de 1962, a indicação do Sr. JOHN

H. DILLON, seu Assistente Ad-

ministrativo, 
para atuar como

presidente de uma comissão para
começar a fazer o balanço e a re-

visão total da Secretaria (N.T.—

Para a MB, seria Ministério).

Eis um resumo das recomen-

dações do relatório DILLON, com

muitos volumes, que agora estão

tomando uma forma visível, a

fim de dar à Marinha a sua

grande revisão orgânica depois

de muitos anos passados.

Como a maior parte sabe, o Se-

cretário da Marinha dos E.U.

tem dois principais chefes milita-

res que despacham diretamente

com êle, o 
"Chief 

of Naval Ope-

rations (CM»" (Chefe de Opera-

ções Navais ou Chefe do Estado-
-Maior da Armada — CEMA —

dos E.U.) e o 
"Commandant 

of

the Marine Corps (CMC)" (Co-

mandante-Geral do Corpo de Fu-

zileiros Navais — Comte GL-CFN

— dos E.U. (1)

O CNO é responsável pelo pia-

nejamento, pela determinação

das necessidades da Esquadra em

navios, aviões, armas e pessoal,

e pela programação geral dos re-

(1) Pela nova organização, três (3)

grandes autoridades executoras estão su-

bordinadas diretamente ao SecNav, no
mesmo nível:

a) o Chefe de Operações Navais

(CNO)

b) o Comandante-Geral do CFN dos
E.U. (CMC)

c) o Chefe do Material Naval (CNM)
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cursos a fim de satisfazer a essas
necessidades.

O CMC desempenha uma fun-
ção de planejamento semelhante
em relação ao "Marine Corps
(MC)" (Corpo de Fuzileiros Na-
vais dos E.U. — CFN dos E.U.).

Ao desempenharem- essas fun-
ções, o CNO e o CMC determi-
nam e expressam as necessidades
das forças operacionais ou ope-
rativas, que são as utilizadoras da
Marinha.

Também, diretamente, sob o
SecNav, estão as seis (6) Direto-
rias ("Weapons", "Ships", "Sup-
plies and Accounts", "Yards and
Docks", "Personnel" e "Medicine
and Surgery") (Armamento, Na-
vios, Intendência, Arsenais e Di-
quês, Pessoal e Saúde), que são as
produtoras — ou de material ou
de potencial humano (efetivos)
— para as forças operacionais.

A Marinha tem um nome para
esta divisão de responsabilidade,
sob o SecNav, entre as funções
de utilizadoras e produtoras. Re-
ferem-se a ela geralmente como
o sistema bilinear de organização
da Marinha.

A Comissão DILLON concluiu
que esse sistema bilinear básico
de organização tem servido bem
à Marinha e deve não isó ser
conservado, como também ser
fortalecido.

Também se acreditou que a
organização bilinear podia mes-
mo trabalhar mais eficaz, efici-
ente e economicamente. Foram
recomendadas pela Comissão
DILLON várias alterações estru-
turais. Uma delas foi extraordi-
nàriamente ampla em seus ob-
jetivos e está começando a fun-

cionar. Trata-se do "Naval Ma-
terial Support Establishment"
(Estabelecimento de Apoio Ma-
terial Naval), discutido abaixo.

Numa palavra, o Estabeleci-
mento de Apoio Material Naval,
subordinado ao "Chief of Naval
Material" (Chefe do Material Na-
vai), supervisiona o trabalho de
fornecimento do material para
atender às necessidades determi-
nadas pelo CNO ou pelo CMC.

O SecNav terá no CNM o exe-
cutor único responsável em rea-
lizar o apoio material programa-
do pelo "Department"', possibi-
litando que o CNO e o CMC se
concentrem nas operações da Es-
quadra, sobre todo o planejamen-
to e as necessidades presentes e
futuras de apoio.

O Comando das Atividades da
Esquadra

Outra das maiores propostas
da Comissão envolveu a adminis-
tração das atividades no setor da
Esquadra. Certo número de pro-
blemas descobertos durante a re-
visão interessavam as relações
entre as atividades de terra e a
Esquadra. A Comissão DILLON
propôs como remédio a criação
do "Fleet Activities Command
(FAC)" (Comando das Ativida-
des ou órgãos da Esquadra).

Em l-JUL-1962, a Marinha pos-
suía 285 grandes estabelecimen-
tos e várias centenas de outros
pequenos órgãos de terra, loca-
lizados em todo o mundo. Sua
direção estava dividida entre 10
Diretorias e departamentos do"Department".

O comando militar fluía do
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CNO através dos vários "District
Commandants" (Comandantes
de Distritos).

A direção técnica das funções
especializadas partia dos compo-
nentes departamentais encarre-
gados da responsabilidade dessas
funções.

Para fortalecer os canais da
supervisão e melhorar a eficiên-
cia, a Comissão DILLON reco-
mendou que fosse criado um Co-
mando das Atividades da Esqua-
dra distinto, para dirigir os ór-
gãos de apoio terrestre à Esqua-
dra, subordinado ao CNO, tendo
um Oficial como chefe.

O propósito do FAC será asse-
gurar que as necessidades da Es-
quadra sejam apoiadas adequa-
damente por suas próprias insta-
lações.

A nova organização será uma
atividade de setor, mas pode
manter alguns elementos pesso-
ais em ligação com o OPNAV. O
seu Chefe será do mesmo nível
que um "Deputy Chief of Naval
Operations (DCNO)" (Subchefe
do Estado-Maior da Armada —
EMA-SubCh.)

Se o FAC fôr disposto de acôr-
do com as recomendações da co-
missão, os recursos destinados ao
Comando das Atividades da Es-
quadra serão organizados em cêr-
ca de 27 complexos (conjuntos
operacionais) chamados "Naval
Operating Bases (NOBs)" (Bases
Navais Operacionais). Os órgãos
de apoio direto se tornariam de-
partamentos ou divisões, subordi-
nados ao "Operating Base Com-
mander" (Comandante da Base
Operacional), de cada NOB, e fi-

cariam sob o seu controle comple-
tamente.

Cada comandante de NÓB se
constituiria num ponto focai e
atuaria como o "Operating For-
ces Representative" (Represen-
tante das Forças Operacionais)
em identificar as necessidaaes
das forças embarcadas, no senti-
do do seu apoio fornecido pelos
órgãos situados no seu âmbito.

Além disso, um comandante
de NOB exerceria a administra-
ção militar sôbre os órgãos situa-
dos no seu âmbito, que permane-
ceriam sob o comando e supervi-
são de uma diretoria ou departa-
mento.

Êle também poderia fornecer
os recursos da comunidade, os
serviços usuais e outros elemen-
tos de apoio, de acordo com ajus-
te com o órgão do outro setor." O comandante de NOB também
seria o executor encarregado de
funções como planejamento de
recursos, utilização dos bens imó-
veis e outras funções semelhan-
tes de natureza comunitária.

Seriam estabelecidas comuni-
cações formais entre os coman-
dantes da Esquadra operacional
e a sede do Comando das Ativi-
dades da Esquadra, para assegu-
rar a participação da Esquadra
na preparação orçamentária e na
revisão dos processos no mais alto
nível. Os comandantes da Es-
quadra teriam vez também em
formular as necessidades de tra-
balho, para a execução das
suas missões.

Um representante de cada co-
mando típico ou comando de fôr-
ça seria designado para cada
complexo de NOB, a fim de ser
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o porta-voz da Esquadra e acon-
selhar o Comandante da Base
Operacional sobre as necessidades
da Esquadra. Isto produziria um
equilíbrio entre o trabalho da
Esquadra e os recursos necessá-
rios para executá-lo e forneceria
uma programação adequada do
mais alto nível.

Essas mudanças orgânicas re-
tirariam do apoio da Esquadra a
sua situação virtual de subpro-
duto e lhe dariam como realida-
de o lema: "Nossa finalidade:
servir à Esquadra".

Outra recomendação importan-
te é a relativa à manutenção dos
recursos nas atividades navais
terrestres.

Até aqui, a responsabilidade
de manutenção dos recursos e do
respectivo amparo financeiro foi
dividida basicamente entre uma
diretoria e um departamento.
Para dar um controle central ou
uma agência diretora, a Comis-
são DILLON recomendou que o"Chief of the Bureau of Yards
and Docks" (Chefe da Diretoria
de Arsenais e Diques) seja desig-
nado como o executor responsa-
vel único pela manutenção dos
recursos em terrenos e edifica-
ções e pela operação dos serviços
comuns nas instalações navais
terrestres (exceto os dos órgãos
do M.C. e os "financiados indus-
trialmente").

Os comandantes dos órgãos in-
teressados participarão ativa-
mente na formulação do orça-
mento, ou com o BuDocks ou
através do seu departamento re-
gional. Os fundos para essas ati-

vidades serão administrados da
mesma maneira.

Os órgãos terrestres cuja ma-
nutenção seja financiada pelo"Navy Industial Fund System"
(Sistema Naval de Financiamen-
to Industrial), continuarão- as-
sim. O BuDocks, porém, ainda
exercerá a direção técnica sobre
a manutenção dessas atividades.

Planejamento e programação

No setor do planejamento e da
programação, serão criados dois
novos departamentos.

O "Navy Plans and Programs
Office" (Departamento de Planos
e Programas da Marinha), situa-
do no "Office of the Chief of Na-
vai Operations" (Secretaria do
Chefe de Operações Navais ou Es-
tado-Maior da Armada dos E.U.),
terá autoridade para supervisio-
nar e coordenar os esforços de
planejamento dos programas da
Marinha.

O "Program Appraisal Office"
(Departamento de Verificação
dos Programas), como um de-
partamento assessor, assistirá ao"Secretary of the Navy". Isto
provera o Gabinete do SecNav de
uma capacidade independente e
progressista de avaliar os bons
efeitos de programas aprovados,
assim como analisar os progra-
mas propostos.

O Alm. DAVID L. McDONALD
(USN), Chefe de Operações Na-
vais, designou o "Assistant Vice
Chief of Naval Operations" (As-
sistente do Chefe de Operações

Navais, subordinado diretamente
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ao VCNO) CAlte ROY BENBON
para a responsabilidade de coor-
denar as medidas de execução de
todas as recomendações ditadas
pelo CNO.

INTRODUÇÃO

O ESTABELECIMENTO DE
APOIO MATERIAL NAVAL

O tempo produz mudanças e
toda mudança, quando canaliza-
da adequadamente, produz pro-
gresso. Um homem do mar, nas
próprias tarefas, o vê quando
sente melhorar a sua capacidade
e o vê dentro da Marinha. Para
preparar o caminho de tal pro-
gresso, freqüentemente são ne-
cessárias grandes alterações or-
gânicas, para prover a adminis-
tração naval da flexibilidade e
da capacidade necessárias a sus-
tentar o ritmo dos dias de hoje.

Nos 25 anos que decorreram
desde o começo da 2a. Grande
Guerra, as técnicas de guerra
mudaram radicalmente. Em
março de 1962, uma vez mais a
Marinha resolveu ajustar as suas
peças orgânicas e o SecNav re-
solveu indicar uma comissão pa-
ra realizar o trabalho. Sua tare-
fa: avaliar a eficiência e a econo-
mia da estrutura e dos processos
de direção na Marinha.

A comissão produziu 223 reco-
mendações que se crêem se tor-
nem práticas logo que possível.
Quando possuírem os elementos
de ação, as propostas atingirão
quase todos os aspectos da Mari-
nha. Uma das propostas de lon-
go alcance já foi tornada passí-
vel de aplicação. Refere-se ela à

instituição do "Naval Material
Support Establishment".

Na Marinha, um homem em
cada seis trabalhará para o
NMSE. Será sentida sua influên-
cia na Esquadra e, na verdade,
toda nação a perceberá — quan-
do a Marinha se dirigir para os
pontos nevrálgicos do mundo, lá
ela estará o mais depressa possí-
vel com o melhor que há.

A "General Order" n<? 5 do
SecNav criou o NMSE em julho
de 1963. No ano passado, anun-
ciou-se que o Chefe do Material
Naval "assumiria a supervisão e
o comando" do material naval
das Diretorias de Armas, Navios,
Intendência e Arsenais e Diques.

Uma ordem tão ampla é uma
bela coisa. Pode levar alguém a
suspeitar que algo estava errado
na antiga organização da Mari-
nha, para tal sacudidela. Nada,
porém, pode ser dito sôbre a ver-
dade.

A alteração efetuada parece ir
acompanhando a evolução, não
é uma revolução. Nada está sen-
do destruído. As mudanças se
destinam apenas a tornar um
bom sistema melhor ainda.

A Marinha opera em terra, sô-
bre e sob o mar e no ar — e o
homem do mar já chegou mesmo
ao espaço. Adicionem-se as varia-
das responsabilidades e os pro-
gressos técnicos realizados nos
últimos 25 anos nos processos
adotados no desenvolvimento,
aquisição e produção das novas
armas navais e se terá uma boa
razão para a melhor ajustagem
do mecanismo naval.

O CNO tem a tarefa de decidir
o que a Marinha precisa ter, pa-
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ra cumprir as suas missões. Ao

executá-la, assim como no de-

sempenho de suas outras respon-

sabilidades, o CNO terá a vanta-

gem de uma coordenação mais

expedita sob a nova organização

de apoio material.

No passado, êle dizia a cada

um dos altos departamentos do

material: 
"Eis 

o que necessito.

Produza-o."

Digamos, por exemplo, que a

Marinha necessitasse de deter-

minado tipo de navio. O BuShips

o construria. Seria armado pelo
BuWeps. O BuSandA o abaste-

ceria e o BuDocks o poderia pôr
nos estaleiros.

Talvez o navio visualizado fôs-

se muito grande para qualquer
tipo de dique ou talvez as armas

propostas precisassem sofrer a

eliminação de partes essenciais.

Não é preciso muita imagina-

ção para poder afastar situações

em que interêsses e ênfases dife-

rentes poderiam produzir proble-

mas e atritos, onde se encontram

as esferas de responsabilidade.

Antes que o navio fôsse cons-

truído, era preciso resolverem-se

as diferenças entre êsses altos

departamentos do material. Fre-

qüentemente, elas chegavam até

ao SecNav, exigindo que êste to-

masse a decisão sôbre o que seria

sacrificado para o bem do proje-
to global.

Não é difícil ver que isto pode-
ria tomar muito tempo do Sec-

Nav e produzir uma situação em

que seria preciso refazer uma

quantidade enorme de trabalho

já terminado.

Um problema era também

proposto aos chefes das direto-

rias (diretores), cujos tempo e

energia estavam sendo desvirtua-

dos de suas missões principais,
isto é, da parte técnica das res-

pectivas diretorias.

Êste problema podia ser resol-

vido, conforme a Comissão de Es-

tudos decidiu, pela criação de um

executor único, que servirá ao

SecNav, ao CNO e ao CMC, acon-

selhando-os sôbre as possibilida-
des tecnológicas e econômicas de

satisfazer às necessidades das

forças operacionais.

O nôvo executor — Vice-Al-

mirante (USN) WILLIAM A.

SCHOECH — tem o título de
"Chief 

of Naval Material". Êle é

indicado pelo SecNav e tem o

mandato ilusòriamente simples

de conduzir as missões dos órgãos

do 
"Office 

of Naval Material"

(Departamento do Material Na-

vai), efetiva, eficaz e econômica-

mente. Êle 
"controlará, 

mas não

operará" as quatro diretorias do

material. (2)

O nôvo chefe esclarecerá os ob-

jetivos das diretorias citadas e os

objetivos dos seus órgãos depen-

dentes, estabelecerá as regras

práticas para conseguir o traba-

lho feito e resolverá quaisquer

problemas que se levantem entre

seus subordinados.

Juntamente com essas tarefas,

o nôvo CNM representará o

NMSE nas reuniões com o CNO

e com o CMC.

Êle será um dos principais re-

presentantes da Marinha nas

(2> "Quatro diretorias do material"

Entenda-se: as 4 Diretorias que cuidam

do material, entre as suas atribuições,
isto é, a BuShips, a BuWeps, a
BuSandA e a BuDocks.
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reuniões com o "Army Material
Command" (Comando do Mate-
rial do Exército), com o "Air
Force System and Logistics Com-
mands" (Comandos dos Sistemas
e Logística da Força Aérea) e
com os departamentos e agên-
cias do "Secretary of Defense"
(Ministro da Defesa dos E.U.).

Como se isso não fosse bastan-
te, esse alto Chefe deve também
manter estreito contacto pessoalcom os comandantes mais anti-
gos das Esquadras, que recebam
apoio material e, naturalmente,
deve conhecer pessoalmente os
assuntos relativos ao próprio co-
mando.

O novo NMSE empregará um
sistema de direção de projetos,
para obter as grandes tarefas.
Os projetos e programas meno-
res serão conduzidos pelas dire-
torias do material, em cujos se-
setores caírem.

Quando em dezembro passado
entrou em vigor o NMSE, os
grandes projetos do nível do Che-
fe do Material Naval eram: o"Fleet Ballistic Missile Program"
(Programa do Míssil Balístico da
Esquadra) ("POLARIS"), o "Sur-
face Missile Systems Project"
(Projeto dos Sistemas de Mísseis
de Superfície) ("TERRIER","TARTAR", "TALOS"), o "The
P-111B (TFX) and Anti-Subma-
rine Warfare Projects" (Projetos
de Guerra Anti-Submarina e do
P-111B (TFX)" ("SEAHAWK","DASH" e outros). (3) Quando
mais rodas orgânicas começarem
a girar, serão indicados sem dú-

(3) Ver na 2a. parte (mais adiante)
outros Projetos.

vida outros dirigentes para esse
nível.

A maioria dos homens do mar
verificarão que estão tendo resul-
tados concretos provenientes des-
sa forma de organização, embo-
ra não possam pensar que este-
jam testemunhando uma direção
de projetos em ação.

O sucesso alcançado pela dire-
ção de projetos é devido a sim-
plificar a estrutura orgânica.
Isto é feito, dirigindo o interesse
a uma meta final única através
das camadas de organização, que
estão interessadas nos problemas
globais.

Como antes, a Marinha empre-
ga a direção graduada de proje-
tos. Isto significa simplesmente
que o projeto é colocado na dire-
toria do material apropriada, no
nível adequado ao tamanho e im-
portância dos ditames do proje-
to. Esse nível de direção tem a
responsabilidade em relação ao
projeto, a autoridade para levar
a tarefa avante e os recursos
para executá-la.

Idealmente, cada dirigente de
projeto deve ter direito exclusivo
a toda ajuda técnica que êle
poderia usar, a fim de ter o tra-
balho feito. Uma vez que isto é
impossível alcançar, a Marinha
precisa concentrar toda a sua ca-
pacidade técnica e fazê-la fun-
c i o n a r tão economicamente
quanto possível.

Isto trouxe a recomendação de
que os diretores de projetos de-
vem ficar subordinados ao Chefe
do Material Naval, dando-lhes
por isso (assim como as direto-
rias do material lhe darão o
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apoio funcional) um superior mi-

litar comum.

Os novos diretores de projetos

gozarão de larga autoridade para
a direção executiva das suas ta-

refas determinadas. Ficarão, po-
rém, diretamente responsáveis

perante o CNM pelo progresso do

trabalho que está sendo efetuado

sob o seu comando, assim como

pelo tempo marcado, recursos

utilizados e desempenho neces-

sário.

Quando os diretores de projetos

encontrarem problemas de prio-
ridade e tiverem dificuldades em

relação a outros executores, os

problemas e as dificuldades se-

rão resolvidos pelo CNM, à pro-

porção que ocorrerem.

O controle dos programas e

dos recursos será combinado

em nível de assessoria fornecida

pelo 
"Deputy 

for Programs and

Financial Management" (Substi-

tuto — do Secretário — dos Pro-

gramas e Direção Financeira).

Espera-se que a combinação do

controle dos programas e dos re-

cursos sob um executor elimine

situações em que um oficial possa
ser responsável por um progra-

ma, sem ter o controle dos re-

cursos para desempenhar as suas

responsabilidades. Ou, então, tão

ruim como a primeira hipótese,

outro oficial ter o controle do di-

nheiro para todo o programa,

mas sem a responsabilidade de

executá-lo efetivamente.

Combinando-se as direções do

programa e financeira, coorde-

nar-se-ão êsses dois elementos in-

pendentes no nível do 
"Office 

of

Naval Material".

Embora o NMSE venha para

fortalecer a direção dos projetos
e sugira a resolução dos proble-
mas internos, não mudará radi-

calmente o caráter real das qua-
tro diretorias do material da Ma-

rinha.

Espera-se que estas diretorias

continuem a ser muito do que
foram no passado, com a diferen-

ça de que agora irão receber di-

reção, orientação, coordenação e

assistência do nôvo superior co-

mum a tôdas. Como já foi men-

cionado, a função do CNM é con-

trolar, mas sem operar as Direto-

rias.

Para acomodar a nova orga-

nização, todavia, o grupo.de es-

tudos do SecNav recomendou que
algumas funções das Diretorias

sejam redistribuídas ou reenqua-

dradas. Essa nova subordinação

se fará gradualmente e tem o ob-

jetivo de tornar as Diretorias

mais eficientes e fortalecer a sua

orientação em relação às suas

missões mais importantes.

Por exemplo, o estudo reco-

menda:

Que a responsabilidade pri-
mária pelos componentes de bor-

do seja transferida do BuWeps

para o BuShips.

Que as atividades (ou ór-

gãos) de terra, que não estejam

apoiando as missões técnicas e

de material das Diretorias, se-

jam dirigidas pelo Comando das

atividades da Esquadra (que é

outra faceta da reorganização

e subordinado ao CNO) (ver no

início).

Que a administração dos

fundos monetários que movi-

mentam os navios e aviões tam-

bém seja recolocada sob o FAC.
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_A 
responsabilidade 

pela dire-

çào e provimento de fundos para
a manutenção de edificações e

terrenos e a operação dos servi-

ços comuns 
já foram recolocados

de outras Diretorias e departa-

mentos de direção (exceto os do
"Marine 

Corps") para a esfera

do Chefe do BuDocks, que de-

sempenhará essas responsabili-

dades como o executor único na

manutenção dos recursos locais.

O estabelecimento de políticas
uniformes de direção de forneci-

mento e aprovisionamento de

material é outro aspecto da re-

organização.

Algumas dessas mudanças po-
dem aliviar as Diretorias da res-

ponsabilidade da administração
dos recursos monetários com que
opera a Esquadra e por algumas

atividades terrestres de apoio da

Esquadra. Tôdas elas dirigirão

as missões das quatro diretorias
do material no sentido de con-

centrar a maior parte de suas ta-

refas técnicas para apoiar os

projetos e programas ordenados

pelo Chefe do Material Naval.

Os esforços de todos objetiva-

rão o término satisfatório de

qualquer projeto ou programa

que esteja em andamento.

Para entendermos bem o que
as Diretorias irão fazer sob a

nova organização, examinaremos

as respectivas responsabilidades,

conforme está delineado pelos tí-

tulos.

"Bureau 
of Naval Weapons"

(Diretoria de Armas Navais)

A BuWeps terá a responsabili-

dade 
primária relativa aos aviões,

armas e equipamentos respecti-

vos.

Mais especificamente, terá a

responsabilidade material em re-

lação a tôdas as armas, compo-

nentes, sistemas e equipamentos,

inclusive mísseis, munições e ar-

mamento de superfície e subma-

rinos.

Também terá a responsabili-

dade dos aviões, componentes,

sistemas e equipamentos da Ma-

rinha e do CFN1, inclusive ca-

tapultas, aparelho de parada,

combustíveis e lubrificantes.

Itens tão diversificados como

aviões-alvo sem piloto, equipa-

mentos fotográficos e meteoroló-

gicos, veículos e equipamentos

astronáuticos e ferramentas es-

peciais e equipamentos para a

destruição de armamento expio-

sivo também ficarão dentro do

seu campo.

O BuWeps também dará a ori-

entação completa concernente à

segurança da aviação e contra

os explosivos. Isto inclui o de-

senvolvimento de normas de se-

gurança para a destruição de ar-

mamento explosivo, conforme di-

tado pelos ajustes entre as Fôr-

ças Armadas.

"Bureau, 
of Ships"

(Diretoria de Navios)

O setor de apoio material pelo

qual o BuShips ficará responsá-

vel, abrange navios, embarcações

e veículos anfíbios, embarcações

miúdas, alvos de superfície, bar-

caças, embarcações de serviços e

outros barcos de superfície e de

sob a superfície da Marinha.

Há, porém, algumas exceções
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para tôda esta carga de respon-

sabilidade. São as embarcações

de serviço destinadas ao BuDo-

cks. Também se excetuam os

navios a serviço exclusivo do
"Military 

Sea Transport Service"

(Serviço de Transportes Maríti-

mos Militares), que são comissio-

nados para êsse fim e são admi-

nistrados pelo MSTS.

Outras responsabilidades do

BuShips abrangem os componen-

tes e sistemas conduzidos por
avião, que não estão designados

de outro modo, e os materiais e

dispositivos de defesa contra a

guerra química, biológica e ra-

diológica (guerra QBR) nos na-

vios e embarcações.

Uma responsabilidade variada

cuida dos aparelhos de proteção
respiratória, equipamentos de

mergulho, métodos e equipamen-

tos de salvamento submarino e

recursos para o treinamento de

evasão de submarinos.

Também estão dentro das fina-

lidades do BuShips os dispositi-

vos especiais do 
"Naval 

Commu-

nication Service" (Serviço de Co-

municações Navais), como rádio,

radar, radiac e sonar, seus equi-

pamentos e acessórios, inclusive

de uso terrestre, assim como o

fornecimento de equipagens para
o salvamento de navios encalha-

dos ou recuperação de navios

afundados.

O BuShips também conduzirá

e coordenará os estudos e invés-

tigações sôbre a contaminação

radiológica e a descontaminação

de radioatividade.

Também estabelecerá as espe-

cificações de combustíveis e lu-

brificantes de uso nos navios da

Marinha. Contratará e supervi-

sionará as operações de salva-

mento e manterá um registro

com as características de todos

os navios e embarcações (exce-

tuam-se os aviões) da Marinha.

Além disso, reverá os aspectos

técnicos dos planos sôbre os na-

vios mercantes, apresentados pe-
la 

"Maritime 
Administration"

(Administração Marítima), (4)

a fim de determinar sua pratica-
bilidade para a conversação ou o

uso em tempo de guerra ou emer-

gência nacional.

"Bureau 
of Supplies and

Accounts" (Diretoria de

Intendência)

A BuSandA atuará como diri-

gente do material para o NMSE.

Abrangerá o aprovisionamento,

a direção dos inventários, a dire-

ção do suprimento e a revenda

por baixa do material.

Especificamente, a BuSandA

dará a orientação técnica sôbre

o material naval aos órgãos da

Marinha e do M.C.

Administrará o 
"Navy 

Supply

System" (Sistema do Material da

Marinha), o 
"Navy 

Printing and

Publication Service" (Serviço de

Publicações e Impressão da Ma-

rinha), o 
"Resale 

Program" (Pro-

grama de Revenda), o 
"Ration

Law" (Lei das Rações Militares)

e o 
"Stock 

Fund" (Fundo de Es-

toque).

Também terá a faculdade de

comprar, de acordo com a auto-

(4) "U.S. Maritime Administration"—

Assemelha-se, guardadas as proporções, à
nossa Comissão de Marinha Mercante.
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ridade delegada pelo Chefe do

Material Naval, e desempenhará
as funções de suprir, fazer o or-

çamento anual, fiscalizar e fazer

as estatísticas, no apoio do pro-

grama de assistência militar e

de um programa centralizado de

controle dos recursos de armaze-

nagem da Marinha.

As funções de apoio material

da BuSandA abrangerão os equi-

pamentos de manejo dos mate-

riais, as vestimentas especiais

não adquiridas pelas outras di-

retorias, alimentação e todos os

outros materiais navais, cuja

responsabilidade não esteja de-

signada de outro modo.

Efetuará a direção do supri-

mento do material dos itens na-

vais determinados para 
o seu

controle e o transporte dos bens

navais e dos bens do pessoal 
civil

e militar. Manterá o inventário

do material oficial armazenado,

que ficará confiado a contado-

res navais.

A BuSandA conduzirá as pes-

quisas e o desenvolvimento de

materiais, métodos, equipamen-

tos e sistemas para fins especiais

com respeito a vestimentas, equi-

pamentos e alimentação de can-

tinas, logística de suprimento

avançado, manejo de materiais e

carga, embalagem e conservação

e equipamentos do serviço de ar-

mazenamento no navio.

A BuSandA conduzirá as pes-

quisas e o desenvolvimento de

materiais, métodos, equipamen-

tos do serviço de armazenamen-

to no navio.

A BuSandA também dará a

orientação técnica com respeito

à preparação e ao serviço da ali-

mentação em ranchos gerais

(exceto de hospitais navais) e

proverá à assistência ao planeja-

mento e esquematização dos es-

paços de armazenamento em

terra e a bordo.

"Bureau 
of Yards and Docks"

(Diretoria de Arsenais e Diques)

A tarefa da BuDocks é, em

poucas palavras, zelar pelos bens

imóveis da Marinha. Natural-

mente, isso é uma simplificação.

Para ser mais preciso, é a res-

ponsável pelo planejamento, pro-

jeto, construção e manutenção

dos estabelecimentos terrestres

navais.

A BuDocks fornecerá o apoio

às forças operacionais da Mari-

nha e do M.C., às outras orga-

nizações de apoio e aos compo-

nentes do NMSE na área geral
dos recursos terrestres e dos equi-

pamentos materiais correspon-

dentes.

Suas funções de apoio mate-

rial abrangerão os trabalhos pú-

blicos, os diques flutuantes, os

guindastes flutuantes (cábreas),

equipamentos de pontões anfí-

bios, estruturas fixas de superfí-

cie e de sob a superfície, os ser-

viços de utilidade comum, equi-

pamentos de construção, trans-

porte (inclusive veículos automó-

veis), de manejo de pesos (exce-

to os pertencentes ao M.C. e os

equipamentos destinados a ou-

trás Diretorias e departamentos).

Materiais e dispositivos para a

defesa terrestre contra a guerra

química, biológica e radiológica,

exceto os instrumentos para de-

teção e medida da radioativida-
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de, também recairão sob a ju-
risdição da BuDocks.

A BuDock também será res-

ponsável pela manutenção dos

terrenos, edificações e estruturas,

operação e manutenção dos ser-

viços de utilidade comum, e aqui-

sição, direção, manutenção e dis-

ponibilidade de habitações fami-

liares (exceto sôbre as atividades

do M. C.).

É encarregada da inspeção e

aprovação de projetos e constru-

ção de itens que são financiados

por créditos navais em estaleci-

mentos operados particularmen-
te e que constituiriam trabalhos

públicos ou serviços de utilidade

pública, se fossem construídos

num órgão terrestre naval.

Governará a aquisição, inven-

tário, alienação e (exceto do

M.C.) aluguel de bens imóveis.

Suas tarefas também incluirão a

direção de bens imóveis exceden-

tes e a BuDocks determina e au-

toriza as taxas de prestação de

serviços de utilidade pública a

particulares, outras agências go-
vernamentais e atividades liga-

das à guerra, dentro do 
"Depart-

ment of the Navy".

A BuDocks também desenvol-

verá programas, processos e nor-

mas, características técnicas e

padronizadas (dentro das poli-
ticas estabelecidas) e coordenará

a assistência técnica para a di-

reção dos recursos naturais.

Considerando-se as funções das

quatro diretorias do material su-

bordinadas ao NMSE, pode-se re-

ceber a impressão de que, básica-

mente, elas retiveram ou delega-

ram aquelas tarefas que se apli-

cam diretamente às suas missões

técnicas. A impressão é correta,

pois aqui e ali tarefas foram ex-

traídas de uma Diretoria e acres-

centadas a outra ou dadas a um

departamento do NMSE. Em al-

guns casos, foram atribuídas a

outra organização naval, como o

FAC.

O NMSE está apenas em sua

infância. 
'Há, 

porém, poucas dú-

vidas sôbre se o conceito traba-

lhará. Êle é utilizado em gran-
des corporações ou companhias

e é um fato da grande vida de

negócios.

Para a Marinha, deve produzir
um chefe militar único a quem
o SecNav pode fazer responsável

pela direção dos esforços de apoio

material do 
"Navy 

Department".

O CNO e o CMC podem con-

centrar-se sôbre as operações de

hoje e as exigências de amanhã,

deixando o apoio material por

conta do CNM.

Os 
"Assistant 

Secretaries" (Se-

cretários-Assistentes) terão um

agente executivo único através

do qual podem exercer as respec-

tivas responsabilidades funcio-

nais.

A direção eficaz do projeto

será mais fácil.

Podem ser mais prontamente

resolvidos os conflitos entre as

diretoriais de material.

O apoio logístico de tempo de

guerra será possível, sem abalar

os mais altos níveis orgânicos

com problemas.

Êsses fatores combinados pro-
duzirão um ambiente de melho-

ria, em que o cientista, o enge-

nheiro, o técnico e o dirigente

podem trabalhar com eficácia.

Quando funcionarem juntas,
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as mudanças produzirão um re-
sultado total que, declara-se sim-
plesmente, é a razão de ser do"Naval Material Support Esta-
blishment": Melhores armas pro-
duzidas mais rápida e econômi-
camente para as forças de com-
bate da Esquadra.

O Chefe do Material Naval, su-
bordinado ao "Secretary of the
Navy", comanda tôdas as funções
e atividades do NMSE. É res-
ponsável diretamente perante o
CNO em prover às necessidades
de apoio material das Forças
Operacionais da Marinha, em re-
lação a equipamentos, armas ou
sistemas de armas, materiais, su-
primentos, manutenção e servi-
ços de apoio, todos consistentes
com programas aprovados.

É responsável diretamente pe-
rante o Comte. do M.C. em re-
lação ao mesmo citado a respeito
do CNO, em prover às necessi-
dades de apoio material do
U.S.M.C, que são satisfeitas
pelo NMSE.

O Chefe do Material Naval
planeja a utilização dos recursos
para atender às necessidades de
apoio material das Forças Ope-
racionais da Marinha e do Cor-
po de Fuzileiros Navais dos E.U.,
que são satisfeitas pelo NMSE;
distribui, dirige e supervisiona o
desempenho de tal trabalho; e
prove à parte orçamentária dis-
so, exceto se já houver o atendi-
mento orçamentário pelos recur-
sos financeiros do M.C. ou por
outros meios.

Êle fornece ao Chefe de Ope-
rações Navais e ao Comte.-Geral

do M.C, conforme pareça apro-
priado, o conselho oportuno con-
cernente ao treinamento e às exi-
gências técnicas essenciais à ope-
ração e manutenção pelo pessoalnaval de novos equipamentos em
desenvolvimento; e, conforme
seja apropriado, fornece às Fôr-
ças Operacionais da Marinha a
orientação técnica oportuna, sô-
bre a operação, os reparos e a
manutenção de todos os equipa-
mentos e armas ou sistemas de
armas.

Além disso, o Chefe do Mate-
rial Naval formula e efetua poli-ticas e métodos de aquisição,
contrato e produção de material,
e de aquisição e contrato de ser-
viços, através de todo o "Depart-
ment of the Navy", inclusive pia-
nos para tanto, conforme seja
determinado pelo SecNav.

O Chefe do Material Naval se-
gue e aplica a direção de proje-
tos dentro do NMSE, inclusive,
como está indicado abaixo, o es-
tabelecimento de projetos desig-
nados sob os Diretores de Proje-
tos dependentes de Chefes de Di-
retorias (Diretores), conforme
seja apropriado, a fim de inten-
sificar a direção de sistemas
quando vá atender ao interesse
maior da Marinha. São os seguin-
tes os projetos (5) em andamento
atualmente:
PM1 — "Fleet Ballistic Missile

Project Manager" (Di-
retor do Projeto do Mis-
sil Balístico da Esqua-
dra)

(5) Os projetos estão contidos nas de-
nominações dos Diretores de Projetos.
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PM2 — "F-111B 
Project Mana-

ger" (Diretor do Proje-

to do F-111B).

PM3 — "Surface 
Missile Syste-

ms P r o j e ct Manager"

(Diretor do Projeto dos

Sistemas de Mísseis de

Superfície).

PM4 — "Anti-Submarine 
W a r-

fare Systems Project

Manager" (Diretor do

Projeto de Sistemas de

Guerra A n t i-Submari-

na).

PM5 — "Instrumentation 
Ships

Project Manager" (Di-

retor do Projeto de Na-

vios Experimentais de

Instrumentos).

PM6 — "All-Weather 
Carrier

Landing Systems Pro-

ject Manager" (Diretor

do Projeto dos Sistemas

de Pouso em Navios- Ae-

ródromo, com Qualquer

Tempo).

PM7 — "REWSON 
Project Ma-

nager" (Diretor do Pro-

jeto REWSON).

PM8 — "AIMS 
Project Mana-

ger" (Diretor do Proje-

to AIMS).

A organização central do

NMSE abrange o 
"Office 

of Na-

vai Material" (criado pela Lei de

5-MAR-1948 — sec. 7, 62 Stat.

68; 10 U.S.C. 5111) e as quatro
diretorias do material seguintes,

subordinadas ao 
"Chief 

of Naval

Material": a 
"Bureau 

of Naval

Weapons", a 
"Bureau 

of Ships",

a 
"Bureau 

of Yards and Docks"

e a 
"Bureau 

of Supplies and Ac-

counts".

Sob a chefia do Chefe do Ma-

terial Naval, foram atribuídas as

seguintes responsabilidades aos
"Deputy 

Ohiefs of Naval Mate-

rial", com a aprovação do Sec-

Nav.

"Deputy 
Chief of W&val Mate-

rial for Programs and Financial

Management" — Desenvolvimen-

to, promulgação e controle das

normas de planejamento, pro-

gramação, orçamento, relatório

financeiro e avaliação de todos

os aspectos da direção de progra-

mas e das finanças, dentro do

NMSE.
"Deputy 

Chief of Naval Mate-

rial for Material and Facilities"

— Desenvolvimento, promulga-

ção e efetuação das políticas e

métodos de todo o 
"Department"

sôbre a aquisição, contrato, pro-

dução e manutenção do material,

e sôbre prestação e contrato de

serviços. Fornece a assessoria ao
"Assistant 

Secretary of the Navy

(Installations and Logistics)no

tocante à procura, aquisição,

contrato, produção, alterações,

reparos, vistoria e manutenção

do material naval, dentro do

NMSE.
"Deputy 

Chief of Naval Mate-

rial for Development/ Chief of

Naval Development" — Supervi-

são do planejamento, execução e

verificação das pesquisas, desen-

volvimento, provas e programas

de avaliação e supervisão da

execução das responsabilidades

do 
'Assistant 

Secretary of the
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Navy (Research and Develop-
ment)", no tocante ao controle
das políticas e direção do desen-
volvimento, provas e partes de
avaliação do "Navy Research, De-
velopment, Test, and Evaluation
Program" (Programa de Pesqui-
sas, Desenvolvimento, Provas e
Avaliação da Marinha)."Deputy Chief of Naval Mate-
rial for Management and Orga-
nization" — Supervisão da orga-
nização, direção e utilização dos
efetivos, recursos administrati-

vos e serviços de apoio no NMSE.
Desenvolve e inicia a promulga-
ção de políticas concernentes à
organização, engenharia de di-
reção (técnica de governo), dire-
ção dos efetivos militares e civis
e inspeção e a valiação do de-
sempenho.

("Ali Hands" — n.° de mar-
ço de 1964; e "U.S. Government"Organization Manual — 1965-
-66", p. 171). Tradução de

Hélio de Souza e Almeida.

* *k *
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ALMIRANTE

Augusto Heleno Pereira

{Centenário de seu nascimento)

Levy Scavarda

Nasceu o almirante Augusto

Heleno Pereira, de saudosa e

respeitável memória, no dia 5 de

outubro de 1866. Serviu-lhe de

berço a cidade do Rio Grande,

R.G.S.

Faleceu aos 68 anos de idade,

no dia 7 de novembro de 1934.

Aos 18 anos de idade, isto é, em

1884, matricula-se na Escola Na-

vai e, após um curso brilhante,

é elevado à graduação de Guar-

da-Marinha, em 1887.

Desde cedo revelou-se o homem

que sempre seria austero, e ten-



112 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

do o dever como mística e no

mais alto grau.

Conhecido na Marinha de seu

tempo pelo seu rigorismo, era,

contudo, um chefe justo e ami-

go de seus subordinados.

Prestou serviços efetivos à Ma-

rinha durante 40 anos, solicitan-

do em 1924, a reforma a que ti-

nha direito.

Sua carreira de aspirante a al-

mirante foi tôda ela conquista-

da arduamente, sempre distin-

guido para funções de responsa-

bilidade. Bom mareante, gosta-

va dos navios à vela, tendo em-

barcado em inúmeros dêles, ora

como oficial, ora como coman-

dante. Citamos alguns: cruza-

dor Guanabara, quando fêz sua

viagem de instrução à Europa

(1889). A República o surpreen-

de no exterior durante essa via-

gem; cruzador Benjamin Cons-

tant em que foi à Ilha da Trin-

dade a fim de colocar ali o mar-

co que indicava a posse dessa

ilha pelo Brasil. Volta à Europa

para embarcar no cruzador Ama-

zonas, idêntico ao Barroso e que

foi cedido aos Estados Unidos du-

rante a guerra Hispano-Ameri-

cana, passando, então, para o en-

couraçado Aquidabã; passa para

o patacho Caravelas, que coman-

dou como 1.° tenente, Êsse na-

vio como o Pirajá e o Caravelas

constituíam-se na divisão volan-

te de instrução e viviam perma-

nentemente no mar. Sua apti-

dão nêsse comando valeu-lhe bri-

lhante elogio do Chefe do Esta-

do-Maior General da Marinha,

sobretudo porque o navio, de pe-

queno porte, tendo afrontado

violentíssimo temporal pôde che-

gar ao fim da missão sem ava-

rias atestando a capacidade de

seu comandante. Volta para o

Benjamin Constant (1901) em

que faz viagem de instrução de

Guardas-Marinhas, indo à Amé-

rica do Norte. Serve, a seguir e

sucessivamente, na Flotilha de

Mato Grosso, Escolas de Apren-

dizes-Marinheiros do Pará e da

Bahia, em que se revela grande

educador.

Em 1910 é distinguido com o

comando do C.T. Paraná recém

construído na Inglaterra. De

volta, outra comissão importan-

te o esperava: passa a integrar o

gabinete ministerial do almiran-

te Batista de Leão, que deixa,

após, a seu pedido, para ir ser

encarregado da Secção de Fa-

róis da antiga Superintendência

de Navegação. Foi depois Dire-

tor do Depósito Naval, imediato

do encouraçado Minas Gerais;

comandante do cruzador Repú-

blica, do encouraçado Floriano,

do navio-escola Benjamin Cons-

tant. Foi êste um dos seus mais

distinguidos e últimos comandos

ao mar, já capitão-de-mar-e-

guerra. Deixa-o para exercer o

cargo de Capitão-dos-Portos do

Distrito Federal e Estado do Rio

de Janeiro em cuja função é ele-

vado, ao almirantado. Em 1920 é

designado Inspetor do Arsenal

de Marinha do Rio de Janeiro

para, afinal, encerrar a sua car-

reira no mesmo lugar em que a

iniciou, como Diretor da Escola

Naval. Em 1924, tendo já pres-

tado assinalados serviços á Pá-

tria, como ficou dito, durante

quarenta anos consecutivos, soli-

cita e obtém a sua reforma, re-
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tirando-se 
para a tranqüilidade

do seu honrado lar, a fim de cui-

dar melhor da educação dos seus

filhos. Foram serviços realmen-

te árduos, os por êle prestados,

uma vez que o almirante Heleno

Pereira não se acomodava às

funções sedentárias, nem mesmo

as de Gabinete. Oficial compe-

tente, tanto se lhe fazia estar

manobrando num navio à vela,

como comandando um contrator-

pedeiro, um cruzador ou um en-

couraçado, porque se sentia per-

feitamente à vontade e capaz pa-

ra todos êles. Sim capaz para

tôdas as missões porque as que

lhe foram cometidas as executou

com o maior zêlo, a maior de-

dicação e proficiência. 
Foi um

disciplinador. Com a disciplina

não transigia porque 
a conside-

rava, e a considerava bem, a pe-

dra fundamental da organização

militar. Sadio de corpo e de es-

pírito era um chefe entusiasta e

que entusiasmava, embora fôsse

um taciturno, de poucas pala-

vras, tipo verdadeiro de líder que

sabe conduzir, que sabe dirigir

e que tem sempre em mira os al-

tos interêsses da Pátria.

Dêle, no derradeiro instante

em que dava à sepultura, no Ce-

mitério de São Francisco Xavier,

falou assim o saudoso comandan-

te Eugênio de Castro:

"Na 
peregrinação 

sobre a ter-

ra com termo jatai no mistério

da morte, nem todos os homens

podem fazer de sua vida expres-

sões de nobres sentimentos. O

equilíbrio privilegiado de tantas

faculdades humanas — umas em

contraste ou a favor de outras,

como assim requer o milagre da

harmonia — raras existências o

tiveram como a de Augusto He-

leno Pereira.

Sua vida, tocada mais dos tons

melancólicos de um ocaso do sol

que das garridas tintas de uma

aurora, singularizou-se por nela

não se fazerem bem distintos os

verdadeiros lindes da infância,

da mocidade e da velhice, tal a

precoce austeridade com que nas-

ceu, vweu e morreu.

O pudor de ser bom, de ser

justo, de ser honrado, deu a Au-

gusto Heleno Pereira essa forma
retraída, modesta e ao mesmo

tempo taciturna e grave, tão as-

sinalada e precisa que a saudade

de cada um de nós a qualquer
instante, a poderá fielmente re-

compor, animando a imagem evo-

cada sem o esquecimento no se-

vero gesto, de um traço, de uma

expressão.

Certo para assim ser, teve mais

por constante companheira a

tristeza que a alegria, o prazer do

solitário que a volúpia do mun-

dano, a análise introspectiva que

a vária psicologia da multidão,

sem que, no entretanto, o egoís-

mo lhe penetrasse a alma e o

vencesse.

Foi êle, criador e herói de sua

vitória silenciosa dentro do seu

ideal, na conquista do bem, da

virtude, na missão suprema de

bem servir à Família e à Pátria,

sereno no posto para que o des-

tino o elegesse, — 
fôsse junto ao

leito do filho enfêrmo ou no lais

do passadiço do seu navio, fôsse

ensinando em seu lar, a cartilha

das primeiras letras à sua prole
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ou a bordo, os deveres de honra
aos seus Marinheiros.

Augusto Heleno Pereira foi um
grande homem de bem, um ci-
dadão modelar, que honrou a
terra em que nasceu".

Aí o retrato bem definido do
grande vulto que foi o almiran-
te Augusto Heleno Pereira, cujo
centenário de nascimento com-
pletou-se a 5 de outubro de 1966.

Homens como Heleno Pereira,
pela austeridade que o caracte-
rizava, pela lanheza do trato, pela
segurança de suas atitudes sem-
pre e rigorosamente equilibradas,
pela concepção de vida — mo-
desta, porém, absolutamente ili-
bada, e pela alta competência
profissional revelada em todos os
tempos de sua vida na Marinha,
que tiveram a atestá-la inúmeros

elogios de quem os não fazia se-
não com parcimônia e apenas
para homens do valor de Heleno
Pereira, não são comuns reunin-
do-os com tantos predicados si-
multâneos a que se juntava ain-
da, a qualidade de exemplar Che-
fe de Família, de prole alentada
— oito filhos, que bem os educou
juntamente com a sua dedicadís-
sima esposa.

Conhecemo-lo e podemos con-
firmar, hoje, prestando-lhe sin-
gela homenagem, que foi êle um
digno Chefe, como os mais dig-
nos da nossa Marinha e um dos
grandes educadores depois de
1910.

Fiquem estas notas como uma
lembrança de sua passagem pela
Marinha que foi brilhante e toda
dedicada ao serviço da Pátria.

^»>&^<«



A BATALHA DE S. PAULO,
DE 5 A 28 DE JULHO DE 1924

— VISTA POR UM MARINHEIRO
PEDRO PAULO DE ARAÚJO SUZANOAlmirante-de-Esquadra

N.R. — O presente trabalho, que ora divulgamos sob a res-
ponsabilidade de seu autor, é> na verdade, um "diário" dos fatosocorrente. na revolução iniciada, em 5 de julho de 1924, pelo g.ene-ral Isidoro Dias Lopes. Tem, o referido trabalho, dois méritos: o
primeiro, mostrar a ação da Marinha na extinção daquele foco de
rebeldia; e o segundo, apresentar o testemunho de quem, naquela
ação participou das lutas ativamente _ Êsse trabalho, com outros jádivulgados, darão o que chamaremos a História da Revolução de 1924,
uma das muitas que ecloãiram no Brasil no seu processo evolutivo
ou revolutivo de país em formação e, naturalmente, conseqüentes de
erros acumulados no decorrer de nossa história política.

A critica desse movimento foi feita amplamente pelo saudoso
Professor Inácio M. Azevedo do Amaral no seu "Ensaio sôbre a Re-
volução Brasileira" de modo que o trabalho ora divulgado será, de
algum modo, completivo daquele "Ensaio" pelo depoimento que ofe-
rece.

No dia 5 de julho de 1924 eu uma das bóias do Fundeadouro
saíra de casa, pela manhã, ha- do Poço. De acordo com as or-
vendo combinado com minha es- dens dadas na Parada do dia 4,
posa, Jovina, encontrarmo-nos, sexta-feira, o Comandante da
depois de 13 horas, no Centro da Esquadra de Exército, Contra-
Cidade, para fazermos as últi- Almirante Josó Maria Penido,
mas compras para o nascimento deveria passar Revista de Mostra
do nosso primeiro bebê. Segui ao Pessoal de sua Capitânea, de
para o Arsenal de Marinha, onde sorte que, ao chegarmos a bordo,
deveria tomar a condução para mudamos logo para o uniforme
bordo do Encouraçado Minas Ge- do dia, com luvas e espada, co-
rais, o qual estava amarrado mo determinado no Regimento
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Interno da Esquadra, então em

vigor.

— Entretanto, pouco depois

de chegar a bordo o Almirante

Penido recebeu um chamado ao

Ministério da Marinha, para fa-

lar com o Ministro, Almirante

Alexandrino Faria de Alencar, e,

ao regressar ao navio, cêrca de

10 horas, foi dado aviso pelos
"fonoclamas" 

(alto-falantes) de

que não haveria mais a mostra

de Pessoal, que estava suspenso

o licenciamento e que se deveria

preparar o navio para suspender

para Santos, pois estourara um

movimento militar na cidade de

São Paulo. Pelo Ajudante do

Pessoal, Capitão-Tenente Alfredo

Salomé da Silva, pedi para ser

transmitido um recado para mi-

nha esposa, de que não poderia
ir ao encontro marcado e que o

navio ia suspender.

Pouco depois começaram a

chegar ao nosso costado bate-

lões com munição e mantimen-

tos para completar o municia-

mento de guerra e de bôca e re-

cebemos também o material de

uma bateria de canhões de 75

mm Armstrong, em reparos de

desembarque, e os respectivos

Sargentos e Praças. Suspende-

inos à noite, sob o comando do

Capitão-de-Mar-e-Guerra Carlos

Frederico de Noronha, cêrca de

22 horas, com destino a Santos,

no dia 5 de julho de 1924.

Durante a travessia fui saben-

do que estava escalado para co-

mandar um dos pelotões da For-

ça de Desembarque que, de acôr-

do com a Organização Interna e

Administrativa dos Encouraça-

dos tipo Minas Gerais, era cons-

tituída por um Batalhão de In-

fantaria a três Companhias de

Fuzileiros. A bateria de 75 mm

Armstrong era um apoio de fogo

inesperado para nós e seria co-

mandado pelo Encarregado da

9a Divisão (que incluía o Desta-

camento de Fuzileiros-Navais do

navio), o Capitão-Tenente Nelson

Noronha de Carvalho. O coman-

dante da Força de Desembarque,

pela Organização Interna e Ad-

ministrativa, deveria ser o En-

carregado do Pessoal, mas por

tradição de Marinha, parece que

veio uma recomendação do Mi-

nistério para o Comando da

Fôrça caber ao imediato do na-

vio, Capitão-de-Fragata Joaquim

Anátocles da Silva Ferreira. Pa-

rece-nos que o Comandante Aná-

tocles já servira várias vêzes no

Batalhão Naval, tendo sido há

relativamente pouco tempo seu

Sub-comandante. Ajudante do

Batalhão de Desembarque foi no-

meado o Capitão-tenente Oto de

Faria, também oficial havido co-

mo tendo certa prática de infan-

taria, por ter servido algum tem-

po no Batalhão Naval. Coman-

davam as Companhias, compos-

tas de sargentos e Marinheiros,

os capitães-tenentes Demétrio

Bogado de Oliveira, a la; Arman-

do Saint-Brisson Pereira, a 2a e

Helvécio Coelho Rodrigues, a 3a.

Os primeiros-tenentes que co-

mandavam os Pelotões de cada

Companhia eram João Carlos

Cordeiro da Graça, Henrique Al-

berto Carlos Júnior, Jorge Fer-

reira Landim e Eurico de Casti-

lho França, mas desconheço a

ordem em que estavam, provà-
velmente distribuídos por altura.
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Não sei igualmente qual o crité-
rio adotado para a distribuição
do comando dos segundos pelo-toes e terceiros de cada compa-
nhia, mas lembro-me que o co-
mandante do 2? Pelotão da l.a
Companhia era meu colega de
turma Aecio de Albuquerque An-
times, e eu, que era o 2<? Tenente
mais antigo a bordo, fui coman-
dar o 29 Pelotão da 2.a Compa-
nhia. O efetivo total da Força de
Desembarque, aí incluída a Ba-
teria de 75 mm de Desembarque
era de 470 Oficiais, Sargentos e
Praças, segundo o Relatório do
Ministro da Marinha.

Ao saber da minha escalação,
arranjei um Manual de Combate
de Infantaria que não se aplica-
va senão em parte ao armamen-
to que tínhamos a bordo, para a
infantaria, e que era o Fuzil
Mauser, Modelo Brasileiro, 1908.
Do Fusil-Metralhador Hotckiss
arma-padrão em torno da qual
deveriam ser organizados os Gru-
pos de combate das granadas de
mão e de fuzil, só havia menção,
pois nunca as viramos siquer.
Do Manual de Combate da In-
fantaria aprendi que, no caso de
não se dispor do armamento pa-
drão, era preferível formar as
duas esquadras em linhas na
Formação de Ataque do Grupo
de Combate, com os homens dis-
tante/s, uns dos outros de 5
passos.

Não houve qualquer reunião
dos oficiais, sob a direção do
Imediato, para sermos endoutri-
nados ou arranjar-se uma dou-
trina comum; todos nós, oficiais,
só vimos nossos homens, ao fa-
zer-se a formatura para o de-

sembarque no cais. Era o pro-
cesso usado para desembarque
nas paradas, sem pôr, nem tirar,
pois até mesmo uma Banda Mar-
ciai, com corneteiros e tambores,
e Bandeira (com o respectivo
Porta-Bandeira, o meu colega de
turma, (2? Tenente Urbano No-
vaes Castelo Branco), com a res-
pectiva Guarda da Bandeira,
haviam sido previstos.

Chegamos a Santos, no Minas
Gerais, as 15,00 do dia 6. Foi
dado rancho ao pessoal e, depois
do jantar, cerca de 18,00, embar-
camos no trem que viera até o
cais. Comigo foram também es-
calados para comandar pelotõese seções de artilharia, o Aécio de
Albuquerque Antunes, o Caio
Caldeira Brant, o José d' Alibert
Siqueira Thedim (os três, assim
como Urbano, da minha turma)
e o William Cunditt e o Jatyr
Serejo, da turma abaixo da mi-
nha. Era médico da Força de
Desembarque o Capitão-Tenente
Dr. Abel Coelho e Intendente, o
2.° Tenente Paulo de Oliveira
Toledo. O Capitão-Tenente Ben-
jamin Sodré fora nomeado Co-
mandante do Tiro Naval de San-
tos que também deveria seguir
para São Paulo, a fim de guar-
neeer o Palácio do Governo. Era
Presidente do Estado de São
Paulo, o Dr. Carlos de Campos.

Por ocasião do embarque açor-
réu ao cais grande multidão for-
mada pelas mães, irmãs e noivas
dos jovens do Tiro Naval de San-
tos que chorando copiosamente,
levaram o Comandante da Fôr-
ça, o Capitão-de-Fragata Joa-
quim Anátocles da Silva Ferrei-
ra, a autorizar só seguirem os
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que fossem volutàriamente, o

que reduziu o efetivo de comba-

tes do Tiro Naval a umas pou-

cas dezenas de homens. Em nos-

sa companhia seguiram o Depu-

tado Federal Cônego Valois de

Castro e o Ajudante-de-Ordens

do Ministro da Marinha, l9 Te-

nente Aviador-Naval João Gon-

çalves Peixoto. Ao chegar ao al-

to da Serra, lá encontramos um.

Destacamento do Forte de Itai-

pús, com cêrca de dois Pelotões

de Infantaria e uma Bateria de

Canhões de 75 mm Krupp-tiro

lento, comandado pelo Major de

Artilharia Alberto Eduardo Bac-

ker. Conversou o Major Backer

com o Comandante Anátocles,

fazendo-lhe ver a conveniência

de ficarem ali até o clarear do

dia, pois já enviara uma patru-

lha até a estação de Ipiranga,

onde fôra tiroteada. O Coman-

dante Anátocles declarou-lhe, no

entanto, que recebera ordens de

seguir para São Paulo e que o

faria. Ao chegar em Ipiranga,

encontramos uma locomotiva

tombada na linha e um Ajudan-

te-de-Ordens do General Esta-

nislau Vieira Pamplona, no co-

mando das tropas legais, o 1?

Tenente de Artilharia Lysias Au-

gusto Rodrigues, que trazia or-

dem para atacarmos logo a es-

tação da Moóca, pois ao clarear

do dia seria iniciado o bombar-

deio das posições dos rebeldes

pela artilharia das forças legais

(que após soubemos tet caído tô-

da nas mãos dos rebeldes) a

única que o Govêrno possuía, em

São Paulo, no momento era a

nossa Bateria de 75 mm Arms-

trong.

Os mortos e feridos foram re-

colhidos a Santos, em composi-

ção especial da São Paulo Rail-

way. Aproveitando o armamento

dêstes homens, nós, os oficiais

mais modernos, fizemos recolher

a bordo nossas espadas e talins

de couro e armamo-nos com fu-

zis e sabres, com os respectivos

cinturões e cartucheiras. Foi a

primeira experiência, ao que se

sabe, de os oficiais usarem ar-

mas mais pesadas que revólveres

(que então usávamos — os Colt
"38 

cano longo ou pistolas)

pois na atualidade, na última

guerra, os oficiais americanos,

brasileiros e alemães usaram uma

carabina, os americanos e brasi-

leiros, a de calibre 30, automá-

tica.

Segundo Gerson de Macedo

Soares, em seu livro 
"A 

ação da

Marinha na Revolução Paulista

de 1924", 
"ficaram 

uns trinta e

tantos..." e as velhas peças de

75mm tiro lento do flanquea-

mento de Itaipús — 39 Grupo de

Artilharia de Costa. O nosso Co-

mandante estava certo, até certo

ponto, quanto ao cumprimento

de ordens, mas 
"est 

modus in

rébus", pois não tínhamos ne-

nhum conhecimento do terreno

de combate, em terra, à noite,

que demanda adestramento mui-

to avançado. Em cumprimento

às ordens trazidas pelo I? Te-

nente Lysias Augusto Rodrigues,

seguiu um grupo de Fuzileiros

Navais para fazer um rápido es-

clarecimento e, logo em seguida,

recebeu a Ia Companhia ordem

de avançar pela linha férrea em

direção à Moóca, o que parece
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ter sido feito — em coluna de

pelotões. Pouco depois foi o pe-
lotão da ponta da vanguarda

atacado e o Comandante do pe-

lotão deu a ordem — infeliz —

para o pelotão 
— DEBANDAR.

Vieram os homens, debandados,

respondendo 
possivelmente 

aos

tiros 
que partiam de várias dire-

ções e, em pouco, era uma fuzi-

laria infernal. Se mais baixas

não houve foi graças ã ação do

Helvécio que mandou sua com-

panhia cessar fogo e estar gran-

de parte do pessoal abrigado pe-

lo talude da estrada de ferro.

Assim mesmo, ao fazer o pessoal

cessar fogo, verifiquei ter perdi-

do, ao meu lado, um dos meus

cabos comandante de esquadra,

o Cabo-Artilheiro Aparício Por-

tela, e, creio, um ferido. Concor-

reu também para evitar maior

mal a ação do Capitão-Tenente

Benjamin Sodré que se incumbiu

de quebrar todos os globos de luz

nas proximidades 
da estação e

que1 nos estavam expondo ao fo-

go da patrulha 
inimiga.

O frio estava intenso e, embora

de uniforme azul e japona, ain-

da tiritávamos de frio. Recolhe-

mos os homens ao trem que foi

mandado buscar pelo Coman-

dante da Fôrça e, ao clarear do

dia, estávamos de volta a São

Caetano, na época, pequena vila

em desenvolvimento. Ali foi-nos

arranjado um café com pão e de-

pois um almoço. Em seguida se-

guimos de trem para Ipiranga, à

tarde, não antes de termos apri-

sionado um filho do General Isi-

doro Dias Lopes que, com outro

rebelde, tinha vindo trazer-nos

sem as formalidades do Direito

de Guerra, uma intimação pa-

ra render-nos. Já a essas horas

v^avia chegado a São Paulo a

vanguarda formada pela 3a Com-

panhia, comandada pelo Helvé-

cio, a Bateria de Artilharia de

75 mm, comandada pelo Nelson

Noronha de Carvalho, e o Grupa-

mento do Forte de Itaipús, sob

o comando do Major Alberto

Eduardo Backer. O Helvécio pro-

jbusera ao Comandante Anáto-

cies esta medida que foi aceita e

o Major Backer que, ao ouvir o

tiroteio no Ipiranga, resolvera

como soldado valoroso, 
"courir

au canon" (como lembraram a

Grouchy os seus generais subor-

dinados ao ouvir-se o troar da

artilharia em Waterloo) também

decidira seguir essa vanguarda,

como bravo que era...

Assim descreve o Almirante

Jatyr Serejo êste movimento, em

seu livro 
"Meu 

Depoimento":
"Ao 

clarear do dia, sob terrível

frio, surgiu um emissário do Go-

vêrno de São Paulo para nos con-

duzir ao centro da cidade. For-

mando duas fileiras e com as ba-

ter ias ao centro, marchamos du-

rante umas quatro horas, final-

mente atingindo uma praça on-

de está localizada a Secretaria

de Justiça".

O 
"grosso" 

teve mais sorte,

pois fomos levados para dentro

da cidade em caminhão, um pe-

lotão de cada vez, sendo o meu

pelotão o último a chegar à Se-

cretaria de Justiça, lá chegando

após o pôr do sol.

O movimento para o centro da

cidade, sob o ponto de vista

moral de grande efeito, sob o

ponto de vista militar implicou
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em colocarmo-nos na posição de

sitiados: sob o ponto de vista

militar o que se impunha era

ocupação e reforço imediato da

estação de Ipiranga e a ocupa-

ção de tôda linha férrea da en-

tão 
"Inglêsa" 

("São Paulo Rail-

way") como eixo de marchas e

de apoio logístico. Após chegar-

mos em São Paulo com o 
"gros-

so", fomos alojados no Palácio

da Justiça.

Cansados de uma noite mal

passada e de um dia de movi-

mento, deitamos no chão e dor-

mimos até a madrugada do dia

8. Ao acordarmos fizemos cama-

radagem com um Oficial da Fôr-

ça Pública de São Paulo que nos

pôs a par do que houvera: o Re-

gimento de Cavalaria da Fôrça

Pública e vários Batalhões de In-

fantaria dessa Fôrça haviam-se

revoltado, assim como grande

parte das tropas da 2a Divisão

de Infantaria do Exército, inclu-

sive o 2*? Grupo de Artilharia de

Montanha, o 2o Grupo de Arti-

lharia Pesada (Obuses de 105

m/m Krupp) e o 49 Regimento

de Artilharia Montada, êste últi-

mo de Itú e os dois outros, res-

pectivamente de Jundiaí e de

Quitaúna, o 49 Regimento de In-

fantaria e grande parte do 4o

Batalhão de Caçadores e, poste-
riormente, o 6.° Regimento de

Infantaria. O general-de-Divisão

Abílio de Noronha, Comandante

da 2a Região e da 2a Divisão de

Infantaria havia sido prêso, mas

os dois Generais-de-Brigada Es-

tanislau Vieira Pamplona e Car-

los Arlindo estavam ao lado do

Presidente do Estado, mas pràti-
camente sem tropas. A Fôrça

Pública do Estado tinha sido

sublevada pelo Tenente-Coronel

Miguel Costa e o que sobrara

com o Govêrno, sob o comando

do Coronel Pedro Dias de Cam-

pos. O comando da Revolução

era exercido pelo General Isidoro

Dias Lopes, oficial R/l. O oficial

da Fôrça Pública de São Paulo

foi mostrar-me o setor em que
se achava, na Rua José Bonifá-

cio, onde se situava o edfício

do Telégrafo Nacional que fôra

reocupado pelas tropas legais,

mas com a aparelhagem tôda

fora de ação, e pediu-me para
obter um reforço por ser uma

posição julgada importante: fa-

lei com o Comandante Anátocles

que me concedeu um pelotão

(não sei de que companhia) que
fiquei comandando como se fôra

meu. Lá para o meio-dia veio

render-me o Jatyr Serejo (pois

creio que o pelotão pertencia a

sua companhia) e então agrade-

ci-lhe e disse-lhe que estava bem

e que iria providenciar comida

para o pessoal subalterno, o que
de fato fiz, nas visinhanças. Lá

para o fim da tarde, começamos

a ouvir tiros de artilharia pas-

sando por cima de nossa posição.
O pessoal veio perguntar-me o

que fazer, ao que respondi 
que

tínhamos de continuar na posi-

ção que nos fôra dada. Dentro

em pouco, começaram a chegar

na nossa posição homens em de-

bandada que procurei colocar na

minha trincheira até que recebi

um bilhete assinado pelo Capi-

tão-Tenente Bogado, que estava

como Ajudante da Fôrça de De-

sembarque, e que me determina-

va que fôsse reocupar o Palácio
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do Governo que havia sido aban-
donado por nossas legais tropas.
Só dispondo de um pelotão (na
época, 31 Sargentos, Cabos e
Praças) e pelo pessoal que esta-
va debandando calculando quenecessitaria de algumas cente-
nas, mandei o meu pelotão calar
baioneta e investi contra a mas-
sa que vinha em debandada, for-
Çando-a a incorporar-se ao meu
comando e procurando anima-
Ios, dirigi-me para a Várzea do
Carmo. Ali encontrei a nossa ar-
tüharia protegida pela Compa-
nhia do Helvécio e, sob a "inspi-
ração" deste, atirando "com ra-
pidez e intensidade"... sôbre os
quartéis da Força Pública do Es-
tado, na Luz e, animando o meu
pessoal, levei-o a ocupar nova-
mente as posições que tinham
sido abandonadas. Parece que o
fogo violento da nossa artilharia
sôbre os quartéis da Luz, havia
causado certo transtorno entre
os rebeldes que não lhes permitiu
explorar o grande êxito que ha-
viam obtido com o bombardeio
do Palácio do Governo. O bom-
bardeio fora efetuado por uma
bateria de obuses de 105 m/m,

sob o comando do Tenente Edu-
ardo Gomes. O tiro fora desen-
cadeado de um local conhecido
como Morro dos Ingleses, segun-
do nos disseram na época. O ti-
ro despedaçara o Palácio do Go-
vêrno e fizera muitas baixas en-
tre as nossas tropas (principal-
mente entre o pessoal de Mari-
nha), sem efeito útil, pois não
fora aproveitado para progresso
da infantaria rebelde. O consu-
mo da munição da nossa artilha-
ria fora grande, além de um pe-

queno tiro efetuado durante a
noite, ficou reduzida a 40 tiros,
como adiante mencionarei; a ba-
teria de 75 m/m Krupp de tiro
lento do forte de Itaipús, rachara
os pratos obturadores, tendo de"sair de linha" no dia 9, paraefetuar os reparos necessários.
Mas as duas baterias e a compa-
nhia do Helvécio haviam salva-
do o dia... Por ocasião do bom-
bardeio do Palácio do Governo,
de lá sairam o Presidente Carlos
de Campos e os Generais. Assu-
miu o Comando das Forças Le-
gais o Coronel da Reserva —
R/2 — Klingerhoefer, herói (au-têntico) da la Guerra Mundial,
onde combatera na França, na
Legião Estrangeira, atingindo o
posto de Capitão do Exército
Francês. O Comando foi organi-
zado no Quartel do Corpo de
Bombeiros, onde fui encontra-
Ios pouco depois de reocupar o
Palácio do Governo. Ali chegan-
do, fomos escolhidos, o Helvécio
e eu, para o desempenho de mis-
soes urgentes, para os pontos
que eram considerados mais
ameaçados, uma posição nas pro-ximidades do Regina Hotel e a
mesma posição em que eu já es-
tivera, na Rua José Bonifácio.
Ao chegar a essa última posição
propus ao Capitão da Força Pú-
blica que lá estava que mandas-
semos cessar fogo e estabeleces-
semos sentinelas avançadas que,
no caso do inimigo aparecer, ati-
rariam dando o alarme e procu-
rariam recolher-se à trincheira.
Com essas providências tudo vol-
tou à normalidade, cessando to-
do o fogo. Era a aplicação do
conhecido postulado "o fogo
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atrai o fogo". Continuava o ti-

roteio nas proximidades do Re-

gina Hotel que o Helvécio resol-

veu, pedindo emprestada uma

peça de 75 m/m à bateria do

Nelson Noronha, embarcando-a

num caminhão e com ela bom-

bardeando o Regina Hotel de

uma posição conveniente em

frente a êle, com os 
"choros"

da gerência do Hotel de que não

havia elementos rebeldes ali en-

trincheirados, o fato é que, após

as providências do Helvécio, rei-

nou a paz...

Da minha parte, depois que

consegui acalmar o meu setor,

sai com o Capitão da Fôrça Pú-

blica para obtermos comida pa-

ra o pessoal, o que conseguimos

no restaurante em que já tinha-

mos obtido o almoço. Entretan-

to, à saída do restaurante, fomos

saudados com uma rajada de

metralhadora, e só conseguimos

passar depois de identificar-nos

aos berros. Tratava-se, sem dú-

vida, de algum metralhador ul-

tra-nervoso de nosso próprio la-

do...

Às tantas da madrugada do dia

9, apareceu na minha trincheira

o Helvécio para avisar-me de que

as tropas do Govêrno iam reti-

rar-se da cidade e para que eu

começasse a tirar o pessoal das

trincheiras. Assim fiz, dando or-

dem aos sargentos para retira-

rem o pessoal que estava guar-

necendo os telhados de casas e os

sentinelas avançados, quando

novamente me apareceu o Hei-

vécio para avisar-me de que o

pessoal já estava em plena reti-

rada e que andasse rápido para

alcançar a coluna principal. De-

pois de receber comunicação dos

sargentos de que todos os ho-

mens haviam sido retirados das

antigas posições, mandei ainda

disparar uns tiros para último

sinal e formando uma coluna

por 4 de frente, com o Capitão

da Fôrça Pública e eu na altura

da primeira fileira, fomos per-

guntando a um e outro que en-

contrávamos, por onde seguira a

coluna principal. No fim de al-

gum tempo, encontramos essa

coluna e vim conversando com o

Aécio Antunes que me contou o

que houvera no quartel-General

após minha saída de lá, ao cair

da tarde. No meio do caminho

apareceu de nôvo o Helvécio que
me sugeriu adotar a formatura

de coluna dupla nos dois pas-
seios da rua, o que, de fato, ado-

tei. Soube, então, que a coluna

de Marinha, muito castigada,

com mais de 80 baixas, estava

em retirada sôbre Santos e, por
intermédio do Helvécio, recebi

convite para mudar para Bateria

de Artilharia de Desembarque

que êle ia comandar, por troca

com o Nelson Noronha de Carva-

lho, e que êle já conseguira que

ficasse em Vila Seckler, onde as

Forças Legais fariam alto e fi-

cariam pé. Aceitei o convite e

providenciei retirar os canhões

da coluna de Marinha, mas aí

tivemos uma das peças com o

eixo partido, seguindo para San-

tos, para reparo. O Museu do

Ipiranga que, na época, domina-

va tôda a região, não foi, entre-

tanto, ocupado pelas nossas tro-

pas, o que foi um inconveniente

grande, do ponto de vista tático.
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Ao cair da tarde, os sentinelas,

dominados 
por grande nervosis-

mo, começaram a atirar a torto

e a direito, levando-se algum

tempo 
para fazê-los cessar fogo.

Um dos meus sargentos propôs-
*ne darmos também um tiro de

canhão de 75 m/m...

No dia seguinte, pela manhã,

dia 10, incorporou-se às nossas

forças o 4° Regimento de Cava-

laria Divisionária, de Três Cora-

ções, sob o Comando do Coronel

de Cavalaria João Baptista Pires

de Almada, o qual, sendo o Coro-

nel da Ativa do Exército mais

antigo, 
passou a comandar o

Destacamento 
que passou a cha-

ttiar-se Destacamento Almada. O

Comando do 4*? Regimento de

Cavalaria Divisionária passou ao

comando do Major Augusto de

Lima Mendes, e passou a Assis-

tente do Destacamento o Capi-

tão de Cavalaria Luis Carlos da

Costa Neto.

A tarde, os rebeldes encon-

trando o Museu do Ipiranga des-

guarnecido, ocuparam-no var-

rendo com suas metralhadoras a

área que ocupavamos. Propus

ao Coronel Almada expulsá-los

de lá com dez tiros de canhão,

mas por falta de munição (tí-

nhamos ficado apenas com 40 ti-

ros), o Coronel não achou con-

veniente. Deitei-me* então, na

grama, assim estava quando che-

gou o meu colega de turma e

companheiro de bordo Sylvio de

Camargo, que 
vinha de Santos

trazendo 200 tiros de 75 m/m

Armstrong e a notícia, muito

fagueira de que nascera no dia 7

de julho nosso primeiro filho —

Márcio nome dado por tradição

de fámília da Jovina e não pelas

circunstâncias em que havia nas-

cido.

Depois de remuniciados, comu-

nicamos ao Coronel Almada que
nos concedeu permissão para

efetuar o tiro (o Helvécio tinha

ido ao Quartel-General das Fôr-

ças Legais). Abri fogo com os

elementos que pude improvisar

pois não dispunha nem de telê-

metro, nem de carta da região,

e pouco depois de aberto fogo,

vem um homem correndo, com

um pedaço de metralhadora na

mão, pedindo-me para cessar fo-

go, pois estávamos atingindo

nossas tropas de 1? escalão, o que,
embora eu verificasse não ser

verdade, em todo caso indicava

que o tiro estaria arrasando es-

sas tropas. Aumentei a alça e ao

terminar a série de dez tiros, ve-

rificamos ter obtido um sucesso

retumbante, com a tropa rebel-

de> abandonando precipitada-
mente o Museu de Ipiranga que
foi logo assaltado e tomado por
nossa infantaria. Foi o primeiro
sucesso das Fôrças Legais depois

de vários dias de pequenos reves-

ses, mas deve-se principalmente

ao Comandante da Infantaria

de 1? Escalão (que eu não sei

quem era) todo o sucesso obtido.

Em todo caso, a infantaria exul-

tou e deu-nos tôda a responsabi-

lidade no sucesso.

No dia seguinte, 11, fomos to-

mar posição na Cota 800, nas

proximidades de Vila Prudente.

Recebemos de volta a peça que

fôra reparar em Santos e veio

para o nosso lado uma Bateria

de Canhões de 38 m/m Norden-

feit, creio que da Escola Naval ou
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do Quartel de Marinheiros Na-

cionais, comandada pelo Capi-

tão-Tenente Alberto de Andrade

Portugal e guarnecida por Sar-

gentos de Gola (isto é, do Corpo

de Marinheiros-Nacionais) e por
Marinheiros. Veio como subal-

terno dessa bateria um jovem

guarda-Marinha que se 
"esca-

mou", pretextando uma doença

imaginária (até hoje está 
"SÃO

COMO PERRO"). Nesse dia fi-

caram as três baterias (a de Itai-

pús, a nossa de 75 m/m e a de

8 m/m Norãenfelt de desembar-

que) sem nenhuma proteção de

infantaria, na encosta. Ao cair

da noite, de cerração densa, dor-

mimos junto às peças, tendo

mandado preparar junto a cada

peça uns tantos tiros de 
"sharp-

nel" com espoleta — zero — e

dado ordem aos sargentos chefes

de peças que não se retiras-

sem sem removerem os aparelhos

de disparo ("culatrinhas") dos

canhões.

Durante a noite houve um tre-

mendo bombardeio efetuado pela
artilharia de apoio da la Briga-

da de Infantaria, a qual, atacada

por uma ou mais patrulhas re-

beldes desencadeou essa terrível

barragem de artilharia. Pensei

que, ao terminar a noite, nada

mais teríamos senão marchar

para São Paulo, em passo de pa-
rada. Mas qual, ao terminar a

cerração e clarear o dia, verifica-

mos, com grande surprêsa, que a

cidade estava intacta, tendo a

artilharia de apoio da la Briga-

da (o que se chamava de — la

Brigada de Artilharia Divisioná-

ria da la D. I. — AD 1) atirado

como se diz 
"no 

vácuo", sem ou-

tro proveito senão matar uns

burros desprevenidos. Passamos

nesse dia à disposição da Força

Pública de São Paulo, sob o co-

mando do Coronel Pedro Dias de

Campos.

No dia seguinte, 12, a tarde,

pusemos uma peça em posição
no morro em frente ao Museu

do Ipiranga para atirar numa

bateria que sabíamos estar loca-

lizada num largo próximo. O

movimento desta peça, puxada

por burro, foi muito lento e à

vista do inimigo, e, ainda por ci-

ma, logo que terminamos a ins-

talação da peça, começou a ne-

gar o aparelho de disparo. En-

quanto eu revia, com o sargento

chefe-de-praça o aparelho de dis-

paro, começou a bateria rebelde

a regular o tiro sobre nós. O Hei-

vécio que havia ido conosco, lá

para as tantas, mandou-nos ti-

rar a peça de posição quando o

inimigo estava acabando de re-

guiar seu tiro sôbre nós. Quan-
do rapidamente firamos a pe-

ça, explodiu no ponto em que
havíamos estado uma granada
de alto-explosivo. Num 

"acelera-

do" como creio não ter feito ou-

tro igual, afastando-nos do local,

retirando-nos com a pesada pe-

ça de 75 m/m a reboque.

No dia 13 de julho, pela ma-

drugada, ainda escuro, pusemo-

nos em movimento, tomando po-

sição nas proximidades do ponto

em que estacionáramos na vés-

pera. O tempo, como habitual-

mente nessa época do ano, em

São Paulo, era d? cerração den-

sa, pela manhã. Abrimos fogo

sôbre o ponto que sabíamos estar

a bateria inimiga, que imediata-
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mente replicou, travando-se um

duelo em que levamos, desta vez,

a melhor. Dominada esta bate-

ria inimiga, mudamos de posi-

Ção, ràpidamente, imaginando

que a infantaria amiga já se ha-

via a-poderado da posição ante-

Tiormente bombardeada. Nessa

posição, passou por nós numa

leva de prisioneiros, o l9 Tenente

Aguinaldo Valente de Menezes,

com 
quem conversamos e pedi-

mos informações sôbre conheci-

dos nossos que poderiam 
estar

em São Paulo. Novamente toma-

mos 
posição e fizemos um tiro

rápido sôbre outra posição que

foi novamente considerada do-

minada. Finalmente, foi bom-

bardeado e ocupado o Largo do

Cambuci, também abandonado

ràpidamente 
pelas tropas rebel-

des. Assim, com pequenas per-

das, 
pois creio que na Bateria só

tivemos um ferido, sem falar num

de nossos sargentos, rapaz muito

valente, 
que foi 

"atropelado" 
pe-

la 
peça de que era chefe, machu-

cando-lhe a perna. Tinhamos

avançado vários quilômetros, com

reduzida oposição, em ação si-

multânea com as tropas da Bri-

gada Potyguara, comandada pe-

lo bravo General Tertulino de

Albuquerque Potyguara, herói da

Campanha do Contestado e da

la. Guerra Mundial, na França,

onde teve ocasião de comandar

fôrça francesa (creio que um Ba-

talhão da Legião Estrangeira).

Êsse avanço, entretanto, não

se consolidou, pois no dia seguin-

te, dia 14, sob um tremendo bom-

bardeio de artilharia, os rebel-

des desencadearam um grande

contra-ataque que, embora não

tenha resultado em rotura nas

linhas da Fôrça Pública de São

Paulo, obrigaram as tropas de

Potyguara, rapazolas do Rio de

Janeiro (do 1.° e 2.° Regimentos

de Infantaria), a uma debandada

em que o General ficou prática-

mente sozinho, deixando nosso

flanco direito no ar e obrigando-

nos, proteção do flanco exposto.

Foi por essa época, creio, que
na noite de 13 para 14 de julho,

que chegou a Ipiranga um outro

Destacamento de Marinha, de

833 homens, entre oficiais, sar-

gentos e praças, comandado pelo
Capitão-de-Corveta Clodoveu Ce-

lestino Gomes, que, além de vá-

rias companhias de infantaria,

compostas de sargentos da gola e

marinheiros nacionais, trazia,

também, uma Artilharia Ferro-

viária, com peças de 57 e 37 m/m

Nordenfelt tiradas de navios e

da Diretoria do Armamento da

Marinha, e de 47 m/m Arms-

trong, semi-automática, tirada

do Encouraçado Minas Gerais e

contratorpedeiros tipo Pará, to-

dos montados sôbre galeras 
—

vagões abertos apenas com as

pranchas. Essas baterias ficaram

sob o comando do Capitão-Te-

nente Ayres da Fonseca Costa,

auxiliado pelos 1.° Tenentes Caio

Gaspar Martins Leão e Roberto

Henriques Faller Sissen e Guar-

da-Marinha Mário Pinto de Oli-

veira. Como auxiliares imedia-

tos do Comandante Clodoveu fi-

caram os Capitães-Tenentes Oli-

var Cunha e Harold Reuben Cox

e, se não me engano, com o l9

Tenente da Fôrça Pública Sha-

kespeare, como oficial de ligação.

Essa Fôrça se apossou de tôdas
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as estações da estrada-de-ferro
entre Santos e Ipiranga, que
guarneceu com pessoal da Mari-
nha, assim como os centros tele-
fônicos, Essa Força perdeu, gra-
vemente ferido por granada de
artilharia o Capitão-Tenente
Paulo Leclerc, quando recebia
do Capitão-Tenente Aires as fun-
ções de Comandante da Artilha-
ria Ferroviária.

Esse Destacamento, bem como
o da Força Pública de São Paulo
e a nossa Bateria de 75 m/m de
Desembarque, ficaram subordi-
nados à Brigada Carlos Arlindo,
que, segundo o Marechal Oscar
de Barros Falcão, em seu livro"A Revolução de 5 de Julho de
1924" — Imprensa do Exército
Rio de Janeiro — 1962, dispunha
das seguintes unidades:

7° B.C; 8» B.C; 13° B.C;
19° B.C 9a Cia Mtrs Pesadas;
39 Grupo de Art Costa (1 Bia);
9o R A M; Força Pública de São
Paulo (sob as ordens do Tenen-
te-Coronel Pedro Dias Campos);
Força de Marinha com Art; Poli-
cia Estadual do Estado do Rio
de Janeiro; Polícia Estadual do
Estado do Espírito Santo. "Seu
objetivo era o de atacar os rebel-
des numa frente que abrangia os
bairros de Cambuci, Aclimação,
Liberdade e Vila Mariana. Seu
flanco direito tinha como limite
o Canal do Tamanduatehy.

à direita do Destacamento de
?vlarinha, ficava a Brigada Ge-
neral Tertuliano Potiguara, se-
gunda a mesma fonte acima,
compreendendo as seguintes uni-
dades: 1<>R.I.; 2"? R.l.; 4o B.C;
la Cia Mtrs Pesadas; Brigada

Militar do Rio Grande do Sul;
Apoio Art Div.

Tinha a missão de progredir
pelo bairro da Moóca, com eixo
à rua do mesmo nome.

O flanco direito da Brigada
Potyguara se apoiava no flanco
esquerdo da Brigada General
Floriano Ramos, a qual dispunha
das seguintes unidades: 10° B.
C; 1° R.L; 6o Btl Polcia Esta-
duai Mineira; Elementos de Art
Div. Havia mais a Brigada Coro-
nel Pantaleão Telles e a Brigada
João Góes Ribeiro, mas não sei
se tôdas essas Forças chegaram
a entrar e linha, pois até mesmo
na minha Brigada, houve corpos
que eu siquer desconfiava que
faziam parte da Brigada. Tive
ocasião de apreciar a ação da
Brigada Carlos Arlindo, da qual
faziam parte, como vimos, tanto
a Força de Marinha como Força
Pública de São Paulo, cujo Des-
tacamento a Bateria de 75 m/m
de Desembarque esteve apoiando.
Da ação da Brigada Potyguara
também sempre tínhamos notí-
cias, pelas repercussões que as
suas ações tinham sobre o nosso
flanco direito.

Por essa época o Helvécio con-
seguiu arranjar-nos um automó-
vei Ford, que foi de pouca dura-
ção, tendo sido, possivelmente,
requisitado por uma autoridade
mais alta, e uma "aranha" com
um burrico que nos prestou
muito bons serviços durante
toda a campanha.

Lá pelo dia 15 de julho, da
madrugada, começamos novo mo-
vimento ofensivo, com bombar-
deios rápidos e intensivos segui-
dos de ocupação de posições e a
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coisa ia no mesmo caminho que
da vez anterior quando, nas pro-
ximidades da Igreja de Nossa

Senhora da Glória, no Cambucí,

ao sairmos de uma encruzilhada,

abruptamente, caímos sob violen-

to fogo de metralhadoras. Com

permissão do Comando, fui com

alguns homens, fazer um reco-

-ihecimento, deparando-nos um

batalhão de infantaria, creio que

do Exército, todo entrincheirado

nuns boeiros e quando se atra-

vessava um certo ponto da es-

trada, a descoberto, ficava-se ex-

posto a violento fogo de1 metra-

lhadoras 
possivelmente 

entrin-

cheiradas na Igreja do Cambucí

{Nossa Senhora da Glória). Co-

muniquei o fato ao Coronel Pe-

dro Dias de Campos e ao Helvé-

cio, ficando então decidida a nos-

sa tomada de posição 
nas altu-

ras 
que dominavam a Igreja, nas

proximidades do antigo (creio

eu) Instituto Zootécnico XV de

Novembro (parece-me 
ser hoje o

Hospitar Militar de São Paulo).

A subida foi difícil, pois embora

o caminhão da Antártica, pinta-

do de vermelho, levasse a nossa

munição, os canhões puxados

por burrinhos tinham de ser au-

xiliados a braço, assim como 
_ 

o

próprio caminhão de munição,

tão forte era o declive, e tudo

isso feito debaixo do fogo das me-

tralhadoras do Cambucí. Insta-

lados na fronteira à Igreja de

Nossa Senhora da Glória, come-

çamos a bombardeá-los sistemà-

ticamente, atendendo aos pedi-

dos da infantaria atacante, mas

só depois de uma semana de ata-

ques e de um plano 
bem combi-

nado (como diria Napoleão), em

que foram religiosamente regu-

lados o avanço da infantaria, por

lances, com o tiro da artilharia,

e termos tido o auxílio de uma

secção de uma bateria do 9o Re-

gimento de Artilharia montada

(Bateria do Capitão Carlos de

Oliveira Duro), conseguimos (a

infantaria legal que apoiavamos)

aprisionar grande parte de uma

companhia de um Batalhão Ale-

mão que, junto com um Regi-

mento de Cavalaria Húngara co-

laboravam com os rebeldes.

Diariamente, enquanto asse-

diavamos o Largo do Cambucí,

tôda a tarde, a artilharia rebel-

de fazia fogo de contra-bateria,

o que apenas nos obrigava a pro-
teger o nosso pessoal e camuflar

bem as nossas peças; o tiro feito

em geral com sharpnel, com es-

poleta de tempo, a grande dis-

tância, pouco nos incomodava e

o mais próximo que caiu de nós

foi um tiro que entrou na parede

do quarto em que dormíamos

(no chão, pela nossa antiguida-

de). Êste projétil, no entanto,

não rebentou, possivelmente por
defeito na espoleta. Os demais,

ern geral, rebentavam muito al-

to, cobrindo, eventualmente, nos-

sos chapéus de pequenos balins

de antimônio e chumbo, sem

causar mal algum.

Na véspera da tomada do Cam-

bucí, tivemos ocasião de inter-

•eeptar 
uma mensagem do Co-

mandante das Forças Rebeldes

do Setor que apelava para o su-

ptrior hierárquico para que lhe

mandassem reforços, pois que es-

tava quase cercado e que de hora

em hora a artilharia inimiga
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(que era a nossa) mais lhe dimi-

nuia os efetivos.

Durante êsse assédio, procura-

vam os rebeldes, à noite, efetuar

contra-ataques e golpes de mão

contra a nosso infantaria de

ataque. Esta pedia-nos auxílio,

mas a dificuldade era a direção,

de sorte que inventamos o pro-

cesso de acender um fósforo jun-

to à alça, por trás do escudo da

peça, o que atraía logo o fogo

das metralhadoras rebeldes, e

nos dava oportunidade de loca-

lizar a direção de ataque. A dis-

tância nos era conhecida e, as-

sim, ao cair da noite, prepará-

vamos uma parte da munição

com as espoletas já graduadas

para um tiro nas posições prová-

veis de ataques dos rebeldes.

Durante a semana que deman-

dou o investimento e tomada da

Igreja de Nossa Senhora da Gló-

ria e do Largo do Cambucí, vá-

rias pequenas operações secun-

dárias foram conduzidas, inclu-

sive bombardeios que prepara-

vam o avanço de outros Bata-

lhões da Fôrça Pública de São

Paulo e de um Batalhão de In-

fantaria do Exército, creio que o

8o B.C. de Pelotas. Nossa posi-

ção na ocasião era por trás de

um Cemitério a Oeste da rua

Lins de Vasconcelos. O Helvécio

recebeu então um pedido de fo-

gos do Coronel, endereçado ao

Comandante da Bateria do Cemi-

tério. Numa das vêzes em que

iamos atirar, entrava um entêrro

no Cemitério e, apesar dos meus

sinais de que não havia perigo,

o acompanhamento largou-o e

abandonou-o na porta do Cemi-

tério.

Depois de tomada a posição da

Igreja de Nossa Senhora da Gló-

ria, no Largo do Cambucí, suge-

riu o Helvécio que fossemos co-

laborar com o Coronel Sandoval

de Figueiredo, Comandante de

um Batalhão de Infantaria da

Fôrça Pública de São Paulo, que

estava operando no Morro do

Piolho. Perguntou-nos o Coronel

Sandoval se poderíamos atirar de

suas trincheiras avançadas con-

tra as adversárias, o que lhe dis-

semos ser possível, uma vez que

tivessemos o necessário apoio de

infantaria. Com camuflagem,

conseguimos pôr uma peça em

posição, mas ao segundo tiro, ti-

vemos uma avaria no aparêlho de

recuo e recuperação, o, que nos

obrigou a cessar fogo e substituir

essa peça por uma Seção da Ba-

teria de 38 m/m Nordenfelt de

Desembarque, comandada pelo

Capitão-Tenente Alberto de An-

drade Portugal. Essas peças de

38 m/m começaram a atirar,

mas com muito pouco efeito, da-

do o pêso do projétil e, possível-

mente, a pequena velocidade ini-

ciai e carga explosiva. Em todo

caso ficou demonstrada a possi-

bilidade do tiro de uma trinchei-

ra para outra, sendo o único
"busilis", 

pôr a peça em posição

antes do inimigo descobrir do

que se trata.

Por essa época, a Marinha to-

mou o ponto de resistência esta-

belecido pelos rebeldes na Fábri-

ca de Cerveja Antártica, na Mo-

óca, com auxílio da própria arti-

lharia ferroviária, constituída

por 14 canhões de 57 e 38 m/m

Nordenfelt e 47 m/m Armstrong

semi-automáticos. A ação teve
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lugar a 23 de julho, tendo o esca-

lão de infantaria de assalto sido

comandado 
pelo lç Tenente Jay-

me Guilherme Dutra de Fonseca,

sendo a artilharia de apoio co-

mandada pelo Capitão-Tenente

Ayres da Fonseca Costa, auxilia-

do pelo Guarda-Marinha Mário

Pinto de Oliveira (os dois outros

oficiais haviam caído prisionei-

ros dos rebeldes).

Estavamo-nos preparando pa-

ra uma ação mais eficiente com

o Tenente-Coronel Sandoval de

Figueiredo, quando no dia 28, ao

acordar-nos, soubemos do aban-

dono da cidade pelos rebeldes.

Tôdas as Forças de Marinha que

estavam em operações de Guer-

ra, tiveram ordem de recolhe-

rem-se a seus navios, o que fize-

mos a 31 de julho, sendo o nosso

embarque acompanhado até a

estação da Luz pelo Coronel Pe-

dro Dias de Campos, Tenentes-

Coronéis de Lejeune, Sub-Co-

mandante da Fôrça Pública, San-

doval de Figueiredo, l9 Tenentes

Shakespeare e Gilberto Maciel,

2"? Tenente Pradinho e vários ou-

tros bons companheiros da Fôr-

ça Pública do Estado de São Pau-

lo. Durante os dias que se se-

guiram à luta, estivemos, o Hei-

véíio e eu, alojados na belíssima

casa do Coronel Sandoval de Fi-

gueiredo, onde fomos cumulados

de gentilezas.

O navio em que eu servia, o

Encouraçado Minas Gerais, re-

gressou ao Rio de Janeiro no dia

7 de agosto, quando vim a co-

nhecer meu primeiro filho, Már-

cio, já com 1 mês de idade, per-
calço que enfrentam os elemen-

tos das Forças Armadas, especi-

almente o pessoal de Marinha.

Recebi pelos fatos descritos,

dois elogios: o primeiro, de cará-

ter geral a todo o pessoal de Ma-

rinha que tomou parte nas ope-

rações acima mencionadas; e ou-

tro, ao Helvécio, a mim e demais

pessoal subalterno da Bateria de

75 m/m de Desembarque do Ba-

talhão Naval.

O primeiro, assim reza: Da

Ordem-do-Dia do Estado-Maior

da Armada n<? 78 de 10 de outu-

bro último, consta o seguinte:

Elogio. É com a mais viva satis-

fação que dou conhecimento à

Armada do despacho do Sr.

Ministro mandando elogiar no-

minalmente, o pessoal da Mari-

nha que, com tanta bravura, le-

aldade e espírito de sacrifício,

manteve as gloriosas tradições

da Armada Nacional, durante os

tristes dias da recente luta em

São Paulo. Bordo do Encouraça-

do Minas Gerais, no Rio de Ja-

neiro, em 3 de novembro de 1924.

(ass.) M. de Azambuja, E. do

Pessoal e Abreu Lima, 2? Te-

nente".

O outro elogio, restrito a pou-
cas pessoas, é o seguinte: 

"Elo-

gio: 
— Conforme publicou a Or-

dcm-do-D.'a do Estado-Maior da

Armada, sob o n? 65, de 26 de

agosto do ano corrente, foi êste

Oficial elogiado pelo Aviso n?

3 394, de 25 de agosto do corren-

te ano, do Sr. Ministro da Mari-

niia, em nome do Sr. Presidente

da República, por ter permaneci-

do voluntàriamente nas linhas

de fogo até o final da luta, eon-
¦Juzindo-se 

com admirável bravu-

ra, quando tomou parte ativa nos
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acontecimentos do Estado de

São Paulo. Bordo do Encouraça-

do Minas Gerais, Rio de Janeiro,

em 30 de agosto de 1924" (Ass.)

M. de Azambuja, E. do Pessoal,

P. Toledo, 29 Tenente.

O Comando Superior das Ope-

rações em São Paulo, esteve a

cargo do General-de-Divisão

Eauardo Sócrates, após a prisão,

pelos rebeldes, do General Abílio

de Noronha e a interinidade pas-

èageira do General Estanislau

Pamplona. O grupamento de

Forças Legais a Oeste, que este-

ve primeiramente formado pelo

Destacamento Almada, passou,

como vimos, formar o que se cha-

mou — Brigada Carlos Arlindo.

2o e 49 Regimentos de Cavalaria

Divisionário integraram, com

outros corpos de artilharia, en-

genharia, carros de combate,

transmissão e aviação (inclusive

1 esquadrilha de Marinha) a

Tropa Divisionária, a 
"reserva 

à

disposição do Comando". O Ma-

rechal Oscar de Barros Falcão,

na sua obra já referida avalia o

efetivo total das tropas legais em

14 a 15 mil homens.

Antes de terminar o presente

trabalho, vamos procurar desfa-

zer duas falácias: a do Combate

do Cubatão, onde as Forças de

Marinha teriam sido muito cas-

tigadas (até mesmo aniquiladas)

e a do bombardeio indisicrimina-

do de São Paulo pelas Forças Le-

gais. Ainda há poucos meses

atrás, vimos esta última falácia

repetida em um dos nossos ad-

versários.

Quanto à primeira, é preciso

que se diga que até chegarmos à

estação de Ipiranga, não tivemos

qualquer contato com os rebel-

des. A estação do Alto da Serra

da que se chamava então 
"Ingle-

sa" — Estrada de Ferro São Pau-

lo Railway — era após a estação

de Cubatão. O primeiro contato

que tivemos com o Grupamento

de Itaipús, sob o comando do

Major Alberto Eduardo Backer,

foi no alto da Serra, estação que

já se achava ocupada por essa

Fôrça. Quanto ao segundo pon-

to, é preciso se diga que nunca

foi feito nem poderia ser feito o

bombardeio indiscriminado de

São Paulo: se não fôsse pelos

sentimentos de brasilidade dos

oficiais de artilharia das Forças

Legais, seria simplesmente por
não haver munição suficiente

nem para o cumprimento estrito

de nossas missões de apoio da in-

fantaria Legal. Nada fizemos se-

não atender, na medida do pos-

sível, e com a maior economia

de munição, aos pedidos de nos-

sa infantaria de ataque. Outro

ponto discutido na época, foi o

da retirada das forças legais de

São Paulo, no dia 9 de julho,

dentro da cidade. Esta foi uma

necessidade — imperativo estra-

tégico — 
por estarmos ficando

com as comunicações cortadas.

O que se impunha e não foi si-

quer tentado, era levantar-se o

cêrco do 4.° Batalhão de Infan-

taria da Fôrça Pública de São

Paulo, o que foi proposto no dia

8 pelo Capitão-Tenente Helvécio

Coelho Rodrigues, o que teria si-

do relativamente fácil, com o

apoio de tôda a nossa artilharia

(as duas Baterias de 75 m/m, a

de Desembarque e a de Tiro Len-

to, de Itaipús, tal como se agiu
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Tia tarde do dia 8. em perfeita li-

gação com a infantaria).

Após êsses acontecimentos, o

Helvécio, o Portugal, o Caio

Brant e eu, fomos convidados pe-
lo Govêrno do Estado de São

Paulo 
para uma estadia de 7

dias, 
por conta do Govêrno, para

recebermos uma homenagem.

Nessa oportunidade tivemos oca-

sião, pela primeira vez na vida,

de montar a cavalo, por ocasião

de uma parada da Fôrça Públi-

ca em nossa homenagem.

Fomos também, o Helvécio e

eu, apresentados pelo Ministro

da Marinha, Almirante Alexan-

drino Faria de Aléncar, ao Presi-

dente da República, Dr. Arthur

da Silva Bernardes.
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DESCUBRA V. TAMBÉM

ODE GOSTOSURA É NESCAFÉ COM LEITE!

CAFÉ SOLÚVEL

100% PURO

100% CAFÉ

Saboreie e sirva também

às suas visitas a delícia

que é Nescafé com leite!

Seu café-com-Ieite fica muito mais

cremoso e nutritivo, porque Nescafé

se dissolve diretamente no leite!
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Escola de Guerra Nava
Cerimônia de Encerramento de Cursos

Ao presidir no dia 17 de ou-
bro pp., a solenidade de forma-
tura dos oficiais que completa-
ram cursos especiais na Escola
de Guerra. Naval, o presidente
Castelo Branco disse as atuais
dificuldades da Marinha pren-
dem-se não apenas à conjuntura
nacional, "mas aos chefes, cuja
falta de caráter levou a Armada
a ver seus barcos encalhados".

O Presidente respondeu ao dis-
curso do orador da turma, co-
mandante Carlos Cordeiro de
Melo o qual afirmou viver a Ma-
rinha de Guerra horas difíceis
quanto à política do pessoal, pois
a indústria promove uma deser-
ção da mão-de-obra qualificada
procedente das Forças Armadas,
atraída por melhores . condições
econômicas do meio civil.

A cerimônia da entrega dos di-
plomas foi aberta pelo vice-al-
mirante Francisco Simas de Al-
cântara ressaltando ser a missão
do estabelecimento "tão difícil
como o daquela de escalão su-

perior, de que ela c parte, o pre-
paro militar da Nação para a
Guerra".

Os diplomandos foram os se-
guintes:

Curso de Comando e Estado-
Maior: Da Marinha Equatoria-
na: CF Jorge Ortega Ortega; Da
Marinha Brasileira: CF José

Maria do Amaral Oliveira (l9
colocado); CF Thelmo Dutra de
Rezende; CF José Luiz Rocha
Costa; CF Aldyr José Sampaio
da Rocha; CF Valentim Pereira
Ferreira; CF Milton Ribeiro de
Carvalho; CF Haroldo Nicolau
Paranhos Pederneiras; CF Wal-
ter Ferreira; CF Jorge Soares;
CF Paulo de Gouv.a Corrêa; CF
Germano Pereira Lima; CF Ber-
nard David Blower; CF Carlos
Cordeiro de Mello; CF Paulo No-
gueira Pamplona Corte Real;
CF Paulo Henschel Martins; CF
Mario Jorge da Fonseca Hermes;
CF Alexandre de Carvalho Leal
Filho; CF Newton Paoni Salvini;
CF Arnaldo Antônio Rizzo Soa-
res; CF Walter Faria Maciel; CF
Renato Tietzmann Silva; CF Jo-
sé Geraldo Cardoso de Mello; CF
Nelson de Albuquerque Wander-
ley; CF Renato Cszar Ferreira
Bittencourt; CF Francisco Fer-
nandes Quadra.
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Curso de Comando e Estado-

Maior Fuzileiros Navais: CF

(FB) Olavo Freire da Rocha; CF

(FN) Omar Amilcar Temar; CF

(FN) Moacyr de Oliveira Santos

CF (FN') Coaraciara Bricio Go-

dinho; CF (FN) Tarcisio Boni-

fácio Ribeiro de Andrada.

Curso Especial de Direção de

Serviços e Estado-Maior para In-

tendentes e Médicos: CMG (IM)

Hélio Leite Novais; CMG (IM)

Paulo de Sá; CMG (Md) Mario

de Almeida Telles; CMG (Md)

Nivaldo de Andrade Moura; CMG

(Md) José Luiz Baptista Pereira.

Dirigindo-se aos formandos,

frisou o diretor da Escola de

Guerra Naval:

ORAÇÃO PROFERIDA PELO

EXM° SR. VICE-ALMIRANTE —

FRANCISCO AUGUSTO SIMAS

DE ALCÂNTARA

"Constitui 
motivo de justo or-

gulho para todos que servem na

Escola de Guerra Naval, a ceri-

mônia que ora se realiza, de en-

trega de diplomas a mais uma

turma de Oficiais Alunos. Senti-

mo-nos todos responsáveis pela
continuidade dos trabalhos da

Escola, que desde 1914, com in-

terrupção apenas no período da

Segunda Guerra Mundial, vem

entregando, cada ano, nova tur-

ma de oficiais capacitados para

o exercício das funções, árduas e

r!e alta responsabilidade, de Es-

tado-Maior e de Comandos de

Forças Navais. Esta é a Missão

desta Escola e seu cumprimento

é tão difícil como o daquela do

escalão superior, de que ela é

parte, o preparo militar da Na-

cão para a guerra. .

Daí, senhores oficiais alunos,

porque tanto se exigiu durante

êste ano passado na Escola, por-

que tantas leituras, tantas confe-

rências e debates, tantos traba-

lhos tiveram que ser apresenta-

dos. Os conhecimentos exigidos

de um oficial de Estado-Maior,

têm, necessàriamente, 
que ultra-

passar os limites dos conheci-

mentos profissionais para se es-

tenderem ao campo da economia,

das finanças, das indústrias, do

comércio, do direito internacio-

nal, da política interna e externa,

aos problemas do campo psico-
social de modo a permitir uma

clara análise da conjuntura na-

cional e internacional.

Estamos certos de que hoje, ao

término dêsse curso, tendes uma

diferente visão dos problemas do

mundo atual e uma perfeita ima-

gem dos problemas nacionais.

Evidentemente, muito esforço foi

necessário, em muitos períodos

pareceu que a Escola não media

bem o tempo consumido no pre-

paro dos trabalhos que exigia.

O grande número de oficiais

que se retiraram do serviço ati-

vo no corrente ano lhes deu, po-
rém, antes do fim do curso, uma

avaliação da necessidade dos co-

nhecimentos que adquiristes; as

vagas ocorridas nos vossos postos
foram tôdas numèricamente pre-
enchidas, mas a Marinha teve

urgência tão grande de oficiais

com êstes conhecimentos que o

Curso teve que ser acelerado, pa-
ra suprir a falta qualitativa, de

oficiais cursados na Escola que
ultrapassou de 40%.
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Agora, regressais ao serviço

naval; ir eis encontrar a mesma

falta de meios, as mesmas res-

trições orçamentárias. Os co-

nhecimentos 
que levais agora da

conjuntura nacional, será um es-

tímulo 
pela convicção de que o

pior já passou.

A verdade é que, apesar da di-

fícil fase de transição em que es-

tá nossa economia restaurando-

se de longo período de caos eco-

nômico que precedeu a Revolu-

ção de 31 de Março, e ao mes-

mo tempo acelerando o ritmo de

desenvolvimento mediante um

planejamento harmônico que

pela primeira vez se põe em prá-
tica no país, não vem o Govêr-

no se descurando da Segurança

para garantir o desenvolvimento

que, por sua vez, fortalece o Po-

tencial Nacional. Assim, no que
toca à Marinha, já estão inicia-

dos os estudos para construção

naval militar em nossos estalei-

ros, aproveitando o avanço já

obtido em nossa tecnologia e a

ajuda de nossos tradicionais

aliados do Norte.

Durante os estudos do curso

que ora se encerra, foi valiosa a

colaboração da Escola Superior

de Guerra, na conceituação da

Segurança Nacional e na meto-

dologia de seu planejamento, da

Escola de Comando e Estado-

Maior do Exército e da Escola de

Comando e Estado-Maior da Ae-

ronáutica quanto ao emprêgo e

à organização das respectivas

forças, do Ministério das Rela-

ções Exteriores no que concerne

à Política Exterior e ao Direito

Internacional e Marítimo, do

Conselho Nacional de Economia

e do PAEG com relação à Eco-

nomia e seu planejamento go-
vernamental e da Universidade

Católica em assuntos de Admi-

nistração e Pesquisa Operacio-

nal. A todos êstes colaboradores

e demais conferencistas que nos

trouxeram tão valiosos conheci-

mentos, os nossos agradeci-

mentos.

Tomou parte em nossos estu-

dos no corrente ano um oficial

da Marinha irmã do Equador;

seu convívio conosco constituiu

motivo de satisfação é orgulho

para a Escola de Guerra Naval,

e, estou certo, mais ainda apro-

ximará nossas Escolas, nossas

Marinhas e nossas Pátrias.

Agradeço a Sua Excelência o

Ministro Plenipotenciário do

Equador, às Excelentíssimas Au-

toridades, aos Excelentíssimos

Oficiais-Generais, aos Senhores,

Senhoras e Senhoritas o brilho

de suas presenças nesta soleni-

dade.

A Vossa Excelência, Senhor

Presidente da República, a Esco-

la de Guerra Naval pelo seu Di-

retor, apresenta sua gratidão

pela honra que nos concedeu

vindo presidir esta cerimônia —

Obrigado."

ORAÇÃO PROFERIDA PELO

CAPITÃO-DE-FRAGATA —

CARLOS CORDEIRO DE

MELLO

"Discursando 
em Newport, em

1962, um Homem do Mar, o en-

tão Presidente dos Estados Uni-

dos, John Fitzgerald Kennedy,

usou de uma imagem que tomo

a liberdade de aqui reproduzir.
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Disse S. Excia., àquela ocasião:

— 
(Início de citação) 

"Todos

temos no sangue que circula em

nossas veias, exatamente a mes-

ma percentagem de sal que os

oceanos; conseqüentemente, o

sal é parte do nosso sangue, da

nossa transpiração e das nossas

lágrimas. Estamos, portanto,

irretorquivelmente vinculados ao

mar! E, quando volvemos a êle

— seja para navegar ou para

contemplá-lo — volvemos à nos-

sa própria origem!" (Fim de ci-

tação)

Essas palavras, prenhes de ter-

na simpatia para com o Mar, êle

as dizia, enaltecendo a mentali-

dade marítima do seu povo.

Meus concidadãos! Que a líri-

ca exaltação ali contida, sirva de

base à reflexão e à meditação

também de nossa gente! Quão

apartados do Mar temos estado,

nós, brasileiros! Tanto mais

quanto se deveria estar próximo,

com êle, por êle e dêle, tirando

e usufruindo, do seu potencial,

das suas possibilidades, para o

progresso e o desenvolvimento da

Nação. Parecemos, isto sim, um

povo cego à existência de 7.400

quilômetros de fronteiras maríti-

mas! Essas mesmas fronteiras

que, em outros continentes, atra-

vés dos tempos, têm gerado as

grandes conflagrações da huma-

nidade. Nós, com uma popula-

ção adensada ao longo da exten-

sa costa brasileira, sem entretan-

to usar as facilidades e o valor

econômico de uma tão grande

dádiva da natureza! Nós, que

ignoramos também — 
por re-

dundância da falta de uma men-

talidade marinheira — a existên-

cia de 44.000 quilômetros de

aquavias interiores, dos nossos

rios navegáveis!

Parece-nos, portanto, que as

palavras do Presidente Kennedy

têm para nós um significado que

se sobrepõe e transborda do seu

sentido lírico, para um plano de

objetividade e marcante proprie-

dade: —que nós, brasileiros, des-

cubramos no mar, que jaz ao

longo de nosso extenso litoral,

não somente um chamamento à

própria origem, mas um desafio

à exploração dos recursos nêle

existentes e, até agora inapro-

veitados.

Logicamente, não se poderá

dissociar a problemática da poli-

tica marítima nacional, da con-

juntura brasileira atual, de que

ela é apenas uma parcela, uma

componente. Somos todos sabe-

dores dos pesados encargos e

ônus herdados pelo Govêrno da

Revolução, face aos desmandos,

à incúria e à desídia impatrióti-

ca dos que o precederam na úl-

tima década. Urge, entretanto

— 
pelas responsabilidades que

nos conferem os diplomas que

hoje recebemos, de assessorar os

nossos maiores — 
que alertemos

e exortemos àqueles que dirigem

esta Nação, ao adequado equa-

cionamento do problema. Assim,

dentro dessa ordem de idéias, as-

sumindo, portanto, uma posição

de assessoria eminentemente

construtiiva, convidamos as Al-

tas Autoridades da nossa pujan-

te e florescente pátria, a que não

olvidem as suas origens, dando

ao Mar o apoio de que o mesmo

vem carecendo, ao longo do tem-

po, com honrosa exceção a bre-
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ves hiatos, frutos dos esforços do

Barão de Mauá e, mais recente-

mente, de Henrique Lage.

Que o Brasil acorde, portanto,

para dar aos seus portos melho-

res condições de funcionamento;

que a Marinha Mercante, de ca-

botagem ou longo curso, possa
receber os imprescindíveis estí-

mulos, capazes de ensejarem a

participação da iniciativa priva-
da; que êsse importante setor da

economia nacional seja emanei-

pado do quase exclusivismo esta-

tal, tão nocivo quanto contrário

ao. regime democrático em que

vivemos; que se cerquem tais

providências das convenientes e

imprescindíveis reestruturação e

regulamentação que possibili-
tem, em decorrência, a redução

dos fretes, permitindo, destarte,

a consagração do uso da circula-

ção dos bens de produção 
— in-

tra e extra fronteiras — 
pelas hi-

drovias, poupando a economia

brasileira da sangria causada pe-
los elevados preços do transpor-

te aeroviário e rodoviário; que o

Brasil acorde, enfim, para o pro-
blema da alimentação obtida do

Mar; é necessário que o homem

de emprêsa brasileiro seja incen-

tivado à aplicação de suas reser-

vas ou economias, na sempre

rentável indústria da pesca, até

hoje, entre nós, pràticamente in-

cipiente e feita em bases anti-

quadas e anti-econômicas; é

preciso que êsse mesmo homem

saiba, que o metro quadrado de

superfície do solo coberto pelos
oceanos tem capacidade média

para produzir sete vêzes a quan-
tidade de alimentos que igual

área da superfície terrestre ex-

posta à atmosfera! Urge que a

Indústria de Construção Naval

siga sendo amparada, pois as

possibilidades por ela abertas no

Mercado Externo, tornam-na

uma promessa em vias de ratifi-

cação, sendo perfeitamente váli-

das as esperanças da sua retri-

buição à ajuda até aqui recebi-

da. Sem sombra de dúvida, se

assim procedermos, propugnan-
do pela proteção à estrutura ma-

rítima desta Nação, estaremos

preparando a sementeira sôbre a

qual veremos consolidar-se, em

mais uns poucos anos, essa fron-

dosa e potente indústria, cujo

valor estratégico sobreleva men-

cionar e, de que tanto necessita-

mos para fortalecimento da nos-

sa economia e para vivificação

da mentalidade naval a que,

compulsòriamente, nos cohduz o

determinismo histórico e geopo-
lítico dêste país! Que não tar-

de êste dia de redenção, em que
as quilhas dos nossos barcos,

mercantes ou de guerra,, sem

exceção, osculem as generosas

águas dos nossos mares, com as

chapas da nossa siderurgia, com

motores nacionais pulsando no

seu interior, e, circulando nas

suas canalizações — 
qual sangue

de um vivo corpo —< o combus-

tível das nossas próprias reser-

vas petrolíferas! Poderemos, en-

tão, não tenham dúvidas — li-

vres da escravização aos sobres-

salentes alienígenas — manter

operativas as nossas Forças Na-

vais e a Marinha Mercante, num

grau de eficiência compatível

com a posição ocupada pelo
Brasil, no concêrto mundial das

nações!
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Finalmente, e com mais forte

ênfase, cumpre que se criem os

necessários estímulos à sensibi-

lização dos jovens para a criação

de uma mentalidade marítima,

capaz de carrear para a Pesca,

para a Marinha Mercante, para
a Indústria de Construção Naval,

para a Marinha de Guerra, os

recursos humanos de que tanto

carecemos. À falta de uma men-

talidade marítima adequada, ra-

reiam os contingentes humanos

imprescindíveis à preservação do

pouco que já conseguimos edi-

ficar. No que respeita, especi-

ficamente à Marinha de Guerra,

vivemos, no momento, horas

difíceis e incertas quanto à 
"Po-

lítica do Pessoal". O surto indus-

trial vivido pelo Brasil hodierno,

vem promovendo uma perma-
nente deserção da mão de obra

qualificada procedente das Fôr-

ças Armadas, que, atraída por

melhores condições econômicas

do meio civil, abre claros de pe-
noso recompletamento nos qua-
dros de pessoal.

Às razões iniciais, puramente
de ordem econômica, passaram
a juntar-se fatores decorrentes

da frustração profissional e vo-

cacional, devidos às compreensí-

veis dificuldades governamentais
— em meio a uma dura política
de contenção — 

para suprir as

Forças Armadas de oneroso e

complexo equipamento militar

moderno. Tais frustrações, se-

jam, portanto, de ordem econô-

mica, sejam de ordem política, o

fato é que vêm gerando uma si-

tuação de grande dificuldade à

própria estabilidade das corpo-

rações, em que se não pode omi-

tir, embora benfazejas, as decor-

rentes da recente Lei de Inati-

vidade dos Militares.

Êsse fenômeno, se analisado à

luz fria das estatísticas, repre-

senta apenas uma migração se-

torial de valores que deixam de

ser aplicados num campo, — o

militar — 
para se distribuírem

noutro — o econômico. Se, con-

tudo, aprofundarmos a nossa

análise, veremos quão grave e

preocupante é, em realidade, a

situação, capaz de produzir con-

siderável abalo à estrutura da

própria Segurança Nacional. No

caso da Marinha de Guerra, por
exemplo, o êxodo do pessoal é

hoje superior ao coeficiente de

admissão, o qual, por sua vez, já
é deficitário para o atendimento

às exigências e necessidades mí-

nimas da corporação. Tal pro-

blema, cujos efeitos são já agora

sentidos, terão repercussões fu-

turas de suma gravidade. Cum-

pre, portanto, no âmbito naval

— 
que particularmente nos diz

respeito — a adoção de medidas

heróicas, ou seja, revolucioná-

rias, para mobilizarmos as nos-

sas reservas anímicas a fim de

preservarmos a corporação de

uma deterioração que se prenun-
cia. E, como antepormo-nos a

um tal desmoronamento, se-

não pelas emulações psicológicas

vinculadas à formação de uma

mentalidade marítima? Reco-

nheçamos, em primeiro lugar, a

seriedade da situação. Importa

que, admitida a realidade da

condicionante econômica, não se

despreze o valor da condicionan-

te volitiva. Diríamos mesmo que
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as duas se eqüivalem e se inter-
penetram!

Respeitadas as dificuldades de
atendimento a uma compatível
retribuição econômica, que se
criem as emulações e compensa-
ções de ordem psicológica, sejam
àquelas ligadas à satisfação pro-fissional é vocacional, sejam
àquelas de infra-estrutura de
apoio, de subsistência e assistên-
cia, capazes de compensar, pelosseus benefícios, às atraentes e
tentadoras diferenças salariais
do mercado civil. Essa a opção
que nos é oferecida.

No primeiro caso, evoquem-se,
por exemplo, as conseqüências
advindas da renovação do nosso
material flutuante — hoje com
muito mais possibilidades de rea-
lização em estaleiros nacionais,
do que há trinta anos — quando,
no Arsenal de Marinha da Ilha
das Cobras, foi construída mais
de uma vintena de navios, dentre
os quais destacam-se os Contra-
torpedeiros Classe Marcílio Dias,
os Navios-Mineiros Classe Cario-
ca e os Contratorpedeiros Classe
Amazonas; se as atuais dificul-
dades de ordem econômica não
permitirem recebermos um esti-
mulo semelhante, que nos em-
penhemos em manter ativadas e
operativas as nossas unidades,
recuperando as que sejam susce-
tíveis de prestar serviços e alie-
nando àquelas cujas condições
materiais são antes desestímulo,
que orgulho a elas pertencerem!

No segundo caso — dada a sua
direta implicação com o campo
psico-social, de exploração tão
de agrado pelo Marxismo-Leni-

nismo — que se promova, quan-
to antes, um balanço realístico
das possibilidades e deficiências
existentes, passando-se inconti-
nente ao equacionamento racio-
nal dos aludidos problemas, cuja
solução tarda e preocupa angus-
tiosamente àqueles que, no exer-
cício do Comando e da Chefia,
na execução rotineira dos seus
afazeres profissionais, têm que
encontrar justificativas e razões
dialéticas que, embora ditadas
por propósitos irrespondivelmen-
te elevados e patrióticos, não en-
contram agasalho no recôndito
das próprias consciências!

Exm° Sr. Presidente da Repú-
blica!

Exm? Sr. Ministro da Mari-
nha!

Na qualidade de representan-
te da turma de Oficiais que hoje
concluem o Curso de Comando,
Estado-Maior e Serviços, trans-
mito a W. Excias. esta nossa
mensagem que é, concomitante-
mente com o recebimento dos
nossos diplomas, uma primeira
e expontânea contribuição de as-
sessoria aos nossos maiores. Que
estas palavras — a que não fal-
tou o sal de nossa origem mari-
nheira — sejam recebidas, entre-
tanto, no sentido lato e honesto
de assessoria leal e patriótica, ao
grande Estado-Maior da Prospe-
ridade, Desenvolvimento e Segu-
rança Nacionais, constituído pe-
lo Governo Revolucionário!"

Encerrando a cerimônia, o
Presidente Castello Branco dis-
correu sobre o "conhecimento, o
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caráter e a resistência física",
qualidades que devem ser ineren-
tes ao Oficial de Estado-Maior.
E deixou também sua mensa-
gem:

"A minha mensagem pede a
cada um dos formandos, deter-

minação, patriotismo, fidelidade
à Marnha e que sejam homens
de conhecimentos sempre atua-
lizados, servidos por um bom ca-
ráter, e que nos postos em que
servirem, quer de assessoria, quer
de chefes, sejam felizes".
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SUMÁRIO: 
— Na Marinha do Brasil — Os helicópteros na luta

anti-submarino 
 Submarinos e Aviação Naval nas Marinhas Es-

irangeiras.

NA MARINHA DO BRASIL

aviação

ASSUNÇÃO DE COMANDO

A 16 de agosto, em ato presidi-

do pelo Comandante-em-Chefe

da Esquadra, assumiu o comando

da Fôrça Aeronaval o Contra-Al-

mirante Mário Geraldo Ferreira

Braga, em substituição ao Vice-

-Almirante Luiz Gozanga Doring,

que vem de ser promovido.

PREPARATIVOS PARA A

"UNITAS VII"

Em agosto iniciaram seus exer-

cícios nossos aviadores e subma-

rinistas que tomaram parte na

sétima operação 
"Unitas", 

a rea-

Ik

lizar-se em novembro entre o

Prata e Recife e cujo principal

objetivo, como nas anteriores, é

o adestramento na guerra anti-

submarino. A parte correspon-

dente à aviação naval está a

cargo das aeronaves do Minas

Gerais, pôsto que êste ano não

participa da operação a Marinha

argentina. As missões dos sub-

marinos estão confiadas a um

submarino integrante do Grupo-
-Tarefa brasileiro e a outro que

forma parte do norte-americano.

O NAeL Minas Gerais, como

Capitania do GT que representa,

na operação, a Marinha do Brasil,

iniciou os preparativos fazendo-
-se ao mar em 22 de agosto, co-

mandando uma Fôrça integrada

pelos CTs Pará, Paraíba, Pernam-
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buco e Araguari e o S Humaitá.

Realizaram-se exercícios na costa

do Estado do Rio, onde, na altu-

ra de Angra dos Reis, incorpo-

rou-se à Fôrça o CT Paraná, de

regresso de uma comissão em

Santos. Os pilotos da FAB que

conjuntamente com os dos heli-

cópteros da Marinha guarnecem

nosso porta-aviões, realizaram

500 pousos a bordo, sem inci-

dente.

Em setembro prosseguiram os

exercícios, regressando os navios

ao Rio, depois de uma sema-

na de mar. Nesta ocasião o GT

foi integrado pelo NAeL Minas

Gerais (Capitânia), os CTS Pa-

raíba, Paraná, Pernambuco e

Pará e o S Rio Grande do Sul,

realizando-se exercícios de pouso

cego, todos sem qualquer aciden-

te, o que veio comprovar o perfei-

to entrosamento entre as equipes

de vôo e as de convés e o excelen-

te grau de treinamento e técnica

dos pilotos das aeronaves.

Na saída para novas práticas,

em outubro, estiveram presentes,

no dia 10, os Oficiais alunos da

Escola Superior de Guerra, que

presenciaram exercícios de lança-

mento e recolhimento de aviões

e de helicópteros e fainas de pas-

sagem de cargas leves entre o

porta-aviões e o Contratorpedei-

ro Paraná. Nestes exercícios che-

gou-se ao 985.° pouso.

Pronta a Fôrça Brasileira, o

Vice-Almirante Muríllo Vasco do

Valle e Silva, Comandante-em-
-Chefe da Esquadra, inspecionou

a 3 de novembro as nove unida-

des integrantes do Grupo-Tarefa.

Acompanhado do seu Estado-

-Maior, foi recebido a bordo do

Cruzador Tamandaré pelo Con-

tra-Almirante Mario Geraldo Fer-

reira Braga, Comandante da Fôr-

ça Aeronaval, passando, em se-

guida, em revista as naves fun-

deadas.

Integram o Grupo Brasileiro o

NAeL Minas Gerais (Capitânia),

o CL Tamandaré, os CTs Pará,

Paraíba, Pernambuco e Paraná,

o Navio-Oficina Belmonte, o S

Rio Grande do Sul e a Corveta

Imperial Marinheiro. Comanda o

GT Brasileiro o Contra-Almirante

Mario Geraldo Ferreira Braga,

Comandante da Fôrça Aeronaval

da nossa Marinha.

O Uruguai comparece a 
"Uni-

tas" com dois Contratorpedeiros

sob o comando Cap. H. Mur-

dock.

O Grupo-Tarefa norte-ameri-

cano está constituído por 1 Con-

tratorpedeiro-líder, 2 Contrator-

pedeiros e 1 Submarino, coman-

dando o Grupo o Contra-Almi-

rante C.J. Van Arsdall Júnior.

Como já dissemos, a Marinha

argentina não participa, no pre-

sente ano, da já tradicional ope-

ração 
"Unitas", 

que cada ano

treina em conjunto a Marinha

ÍPorte-americana e — em fases

separadas — as dos países sul-

americanas do Atlântico e do

Pacífico.

HELICÓPTEROS DA MARINHA

LANÇAM PARAQUEDISTAS

Em 16 de setembro um helicóp-

ter o do 1.° Esquadrão de Helicóp-

teros de Emprêgo Geral, o
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"Wasp" de número 7016, pilota-
do pelo CF Pedro Taafe Sebastia-
ni, realizou exercícios de lança-
mento de paraquedistas da Com-
panhia de Reconhecimento da
Tropa de Reforço de Fuzileiros
da Esquadra. 75 saltos constituí-
ram recorde, nas nossas Forças
Armadas, de tal operação reali-
zada por um só aparelho de asas
rotativas. O lugar utilizado foi
a zona de lançamentos da Fá-
brica de Motores, realizando-se,
para tanto, 21 decolagens no
tempo de 3 horas, sendo os sal-
tos do tipo automático, e com re-
tardo de até 5 segundos.

A 29 de setembro, festividade
de São Miguel Arcanjo, seu pa-
droeiro, celebraram a data os
Paraquedistas da Tropa de Re-
forço da Força de Fuzileiros da
Esquadra com o seu 10.0009 salto.
Os primeiros datam de 14 de fe-
vereiro de 1958, quando os Fuzi-
leiros os realizaram conjunta-
mente com os soldados do Núcleo
da Divisão Aeroterrestre, onde.
aliás, receberam sua preparação
todos os paraquedistas do Corpo
de Fuzileiros Navais.

No decorrer dos festejos, foram
entregues diplomas de paraque-
distas honorários a todos os avia-
dores navais que realizaram mis-
soes de lançamento.

HOMENAGEM A UM AVIADOR
NAVAL

Por ocasião dos festejos come-
morativos do 34.° aniversário do
Grupamento de Fuzileiros Navais
de Ladário, inaugurou-se a sua
praça de esportes, à qual foi dado
o nome do Capitão de Fragata

(FN) Braga Ribeiro, Aviador Na-
vai que, em 1961, perdeu a vida
em acidente de helicóptero, em
Petrópolis, quando transportava
a lugares flagelados pelas en-
chentes o Governador do Estado
do Rio de Janeiro. Sr. Roberto da
Silveira. Presidiu o ato o Vice-
-Almirante Acyr Dias de Carva-
lho Rocha, Diretor-Geral da Ae-
ronautica da Marinha.

SUBMARINOS

ASSUNÇÕES DE COMANDO

Realizou-se a passagem de co-
mando da Força de Submarinos
no dia 29 de setembro, na Base
Almirante Castro e Silva, pelo CF
Gabriel de Araújo Bastos, que o
exercia interinamente, ao CMG
Antônio Jovino Pavan. Presidiu,
à cerimônia o Comandante-em-
Chefe da Esquadra Vice-Almi-
rante Murillo Vasco do Valle.

A 13 de outubro realizou-se, a
bordo da Corveta Imperial Mari-
nheiro, a passagem do Comando
daquele navio pelo CF Eduardo
de Oliveira Rodrigues ao Imediato
CC Nelson Antônio Fernandes.
O ato foi presidido pelo Coman-
dante da Base Almirante Castro
e Silva, CMG Antônio Jovino Pa-
van. Renovando velha tradição
marinheira, o Imediato e demais
oficiais da Imperial Marinheiro
guarneceram a lancha que con-
duziu a terra o Comandante Oli-
veira Rodrigues, que deixava o
comando do navio por ter sido
promovido.
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Em SI de outubro assumiu o

Comando da Base Almirante

Castro e Silva o CF José Geral-

do da Costa.

MERGULHADORES DA

MARINHA

Uma equipe do 5 mergulhado-

res, sob o comando do CT Sérgio

de Almeida Padilha vem de rea-

lizar importante serviço, neces-

sário ao prosseguimento dos tra-

balhos no Dique Flutuante AFDL

39, recentemente cedido pelos

Estados Unidos ao Brasil e cuja

reativação está sendo realizada

na Base Naval de Recife. Os nos-

sos 
"homens-rã" 

cortaram 32

ílanges a 10 pés abaixo do nível

da água, 16 dos quais impediam

as experiências de alagamento e

esgoto do dique. O trabalho foi

executado ém 6 dias, nos quais

38 horas e 51 minutos foram em

mergulho, empregando-se maça-

rico especialmente preparado pa-

ra êste serviço e alimentado por

oxigênio e acetileno. A equipe

era integrado por 1 CT, 3 Sar-

gentos e 1 Cabo.

Outra equipe de mergulhado-

res tomou ao seu cargo a demo-

lição no rio Paraguai de restos

submersos de cascos de navios

naufragados que estavam dificul-

tando o escoamento do manga-

nês procedente de Uruçu. Uma

equipe de 2 Capitães-Tenentes, 2

Suboficiais e 1 Sargento realizou

o trabalho entre os dias 10 e 20

de agosto.

O S 
"RIO 

GRANDE DO SUL"

Depois de um período de repou-

so, fêz-se ao mar, em setembro, o

Submarino Rio Grande do Sul, a

fim de participar na 
"Unitas

VII", colaborando estreitamente

no emprêgo das equipes sonar de

nossos navios de superfície, além

de intensificar o próprio adestra-

mento. Depois da sua incorpora-

ção à MB, o Rio Grande do Sul

já navegou 40.000 milhas, com

275 dias de mar e 834 horas de

imersão.

VISITAS ESCOLARES A BASE

DE SUBMARINOS

No intuito de estimular o in-

terêsse da mocidade pela nossa

Marinha, estão realizando-se fre-

qüentes visitas de escolares à

Base 
"Almirante 

Castro e Sil-

va" e aos submarinos nela surtos.

Recentemente, dois grupos de

Escoteiros do Mar, de Niterói, vi-

sitaram o Humaitá e a Base, dan-

do mostras de grande entusiasmo

por quanto ali lhes foi explicado

e pelo que viram nos equipamen-

tos e exercícios dos mergulhado-

res da Marinha.

Também 50 alunos da Escola

Manoel de Macedo, de Paquetá,

acompanhados de suas professo-

ras, foram recebidos a bordo do

mesmo submarino e percorreram

a Base, escutando atentamente

as explicações e respostas dadas

às perguntas que os meninos fa-

ziam, a fim de reunir dados com

os quais iriam promover na Es-
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cola, e sob a direção das profes-
soras, um debate sobre o assunto.

Igualmente, alunos do Colégio
Plínio Leite de Niterói fizeram vi-
sitas semelhantes e tiveram oca-
sião de apreciar exercícios dos
homnes-rãs".

Outros visitantes foram 55 alu-
nos do Grupo Escolar Joaquim
Távora, acompanhados por 6 pro-
fessôres e 1 representante da Co-
missão de Pais de Alunos. Desta
vez a unidade visitada foi o Sub-
marino Riachuelo.

OS HELICÓPTEROS NA LUTA ANTI-SUBMARINO

Cap. de Fragata Edoardo Cibelli
Da Marinha Italiana

PREÂMBULO

Estas notas representam as
convicções e opiniões do autor em
matéria do emprêgo do helicóp-
tero no campo anti-submarino e
não tem relação com a posição
oficial da Marinha da NATO nes-
se setor, nem com as normas em
vigor.

A matéria, assaz complexa e
vasta, presta-se pouco a um en-
quadramento rígido e dogmático,
porque se baseia em meios — he-
licópteros e submarinos — ainda
em fase de rápida evolução e
cujas reais possibilidades estão,
por enquanto, bem longe de se-
rem plenamente aproveitadas.

Ainda que não querendo assu-
mir uma atitude polêmica, nem
de confronto dos meios aéreos e
navais mais geralmente usados
na luta contra submarinos, a
tentativa de esclarecer as possi-
bilidades do helicóptero levar-
-nos-á a inevitáveis comparações
que ineludivelmente despertarão
algumas objeções e perplexidades.

As conclusões a que haveremos
de chegar têm cunho um pouco
apriorístico e localista e não po-
dem, em conseqüência, ser utili-
zadas como base para críticas
aos atuais programas navais de
diversas Marinhas que visam o
aspecto geral da luta naval em
diferentes teatros de operações e
não, isoladamente, o problema
anti^submarino.

É um fato que a aplicação de
critérios de caráter geral no em-
prego das forças impõe selecio-
nar aqueles meios que resolvam
o problema A/S com o maior ren-
dimento possível. Em resumo,
trata-se de procurar combinar a
máxima probabilidade de destruir
o submarino com a menor de so-
frer danos, e tendo em vista dois
objetivos fundamentais:

busca ao submarino;
ataque ao mesmo.

Destas duas finalidades, a pri-
meira caracteriza-se pela prima-
zia — em custo e duração — sô-
bre a segunda, que se reduz a rá-
pida ação de ataque.
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GENERALIDADES

A idéia de utilizar o helicóp-
tero na luta anti-submarino sur-
giu, timidamente, quando fina-
lizava o último conflito mundial,
mas só veio adquirir importância
programática depois de 1953.

Os helicópteros empregados e
os seus equipamentos mostraram
de início, escassa adaptabilidade,
devido, principalmente:

à eventualidade de seu em-
prego, motivada pela exces-
siva influência dos fatores
metereológicos;
à impossibilidade de em-
prego noturno;
à escassa eficiência do seu
armamento anti-submari-
no e do armamento A/S;

à mediocridade das carac-
terísticas de velocidade, ace-
leração, autonomia e segu-
rança.

Tais inconvenientes, no estado
atual da técnica, devem ser con-
sideradas superados e, mais ain-
da: — sem nos referirmos em
particular a qualquer helicóptero
dos existentes — as perspectivas
técnicas imediatas permitem pre-
ver a possibilidade de poder dis-
por de um helicóptero realmen-
te para qualquer tempo, com au-
tonomia de cerca de 4-5 horas,
de velocidade superior a 150 nós,
dotado de aparelhamentos efi-
cientes de busca e de ataque.

Para poder avaliar a validez
dos meios A/S parece necessário
examinar, concomitantemente,
algumas hipóteses referentes às
possibilidades que se apresentam
como de realização razoável nos
submarinos já existentes ou nos

que prevemos para um futuro
próximo, como em continuação
indicamos:

velocidade em imersão: até
30 nós;
limite de imersão: 500 me-
tros;
ruídos: desprezíveis, até a
velocidade de cerca de 20
nós;
capacidade de ataque em

imersão contra um navio
de superfície à distância
superior a 10.000 metros;
capacidade de permanecer
em imersão e empregar seus
meios e alta velocidade du-
rante muitos dias;
capacidade de contramedi-
das eletrônicas e possibili-
dade de detectar as emis-
soes de radar e sonar a
grandes distâncias (sem-
pre notavelmente superio-
res às distâncias radar e
sonar nas quais podem eles
ser descobertos.

A BUSCA AO SUBMARINO
Os fatos novos que principal-

mente vieram complicar o pro-
blema da busca ao submarino
são, sem dúvida: a sua grande
velocidade sob a água; a possi-
bilidade de operar indefinida-
mente em imersão; a vasta cópia
de informações que pode obter
quanto aos movimentos das uni-
dades da superfície; e a escassa
eficiência dos meios de detecção
submarina passiva.

Daí tornar-se evidente que a
busca:

não pode ter êxito — não
sendo em casos especiais,
em águas restritas com
possibilidades de cerco
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— se o elemento buscador
não possuir velocidade sen-
sivelmente superior à dos
movimentos do submarino;
as possibilidades de êxito
serão tanto maiores quan-
to mais numerosas, frag-
mentárias, caóticas e impre-
visíveis forem as informa-
ções que o inimigo receba
pelos seus meios de detec-
ção subaquática, com base
nas quais terá que traba-
lhar para fixar a sua nor-
ma de conduta;
deve ser efetuada com meios
de detecção ativa submersa
conjugados com os de de-
tecção passiva.

Não é difícil concluir que o
único instrumento que pode ofe-
recer alguma probabilidade de
êxito — pelo menos teòricamen-
te, no estado atual do progresso
tecnológico — é o helicóptero.
Isso porque:

pode desenvolver, na maio-
ria dos casos, uma velocida-
de de busca superior a 30
nós;
efetua a busca aos pulos,
descontinuamente, em posi-
ções diversas e sem forne-
necer ao inimigo, de modo

ininterrupto, elementos pa-
ra acompanhar a sua posi-
ção;

— pode empregar quantos
meios existem para a busca
submarina ativa e passiva.

Ainda que sem excluir o em-
prego da detecção puramente
passiva, (meios magnéticos ou
acústicos ou magnéticos e acús-
ticos) o helicóptero baseia essen-
almente a sua técnica de busca
no emprego de um sonar cujo
transdutor bai imerso a profun-
didades variáveis durante peque-
nos lapsos, (entre 2 e 5 miutos)
e sucessiva e rapidamente lan-
çado e moutras posições.

Interligando os diferentes pon-
tos de busca, que podem ser sele-
cionados de maneira a cobrir
uma área, maior ou menor, que
deve ser explorada, determina-se
uma linha de busca, seguindo a
qual o helicóptero avança com
velocidade que pode atingir a or-
dem dos 50 ou dos 60 nós. (Vide
na tabela em continuação, orga-
nizada para sobrevoar uma área
explorada em 20%, com distância
de 1,6 milhas entre as estações e
velocidade média do helicóptero,
em deslocamento, de 20 nós).

Distância Tempo «Je Tempo de Velocidada
Alcance entre *-„._?_„_- manob. média de. translaçao _ totalestações Explor. avanço

jardas milhas min min min nós

2 OOO 1,6 «,8 3,8 25
4 000 3,2 1,6 3,2 4,8 40
6 000 4,8 2,4 3,5 5,9 499
8 000 6,4 3,2 3,7 6,9 56

10 000 3,9 7,9 61
12 000 9,6 4,8 4,1 8,9 64
14 000 11,2 5,6 4,3 9,9 67



148 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

O rendimento do helicóptero
na missão de busca aumenta con-
sideràvelmente com o crescimen-
to do alcance do sonar e com o
da sua velocidade de translação.
Digamos, de passagem, que o au-
mento da potência do sonar in-
flui bem mais poderosamente na
eficiência da busca do que o da
velocidade de deslocamento do
helicóptero.

Assim, para termos uma idéia,
do ponto de vista quantitativo,
do trabalho que pode realizar um
helicóptero em uma hora de bus-
ca, vejamos a figura 1, que mos-
tra, em milhas quadradas, às

áreas exploradas, cuja extensão
varia segundo o alcance dos ins-
trumentos de detecção emprega-
dos por um helicóptero de tipo
hipotético e por um navio capaz
de manter uma velocidade de
busca de 20 nós. Vê-se logo que,
com sonar de alcance inferior a
2 000 jardas, o trabalho do heli-
cóptero é menor que o de uma
unidade naval, mas que, no su-
posto de sonares de capacidade
média (da ordem das 7 000 às
8 000 jardas, o que nada têm de
irreal) o rendimento do helicóp-
tero chega a ser o dobro do de
um navio de superfície.

15-

7? Exploração por /
12. *c helicópteros sem /

superposição /
M- ti à área /

C/l ^***^"-*_y/ S10" ?/ //»• XX
OI jf

a- *—' -f s£\

t— j^

«' 
/ 

/s /*> / /

a- /'s' __^——- "

y^^d^y -Jj— -—' Exploração
^/^^ __^.——-""""" por navio

i. ^í^^- "*• a 20 nós
^__^—=::íí^^ Alcance (milhares de jardas*»

¦ «r1^^—i 1 «
6-10 12 IA 1* W

Exploração por
helicópteros com
superposição
à área

As condições de trabalho de
um sonar manobrado por um he-
licóptero apresentam-se melho-
res que as do utilizado, por um
navio, posto que não é perturbado

pelo próprio movimento deste e
pode facilmente ser utilizado a
profundidades diversas, de acordo
com as condições batitérmicas.
Mas, existindo limitações por mo-
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tivos de peso e de volume, justifi-
ca-se que possa ser admitida pelo
menos uma equivalência de al-
cance entre o sonar de um heli-
cóptero e o de um navio, e que
possa ser-lhe atribuído um al-
cance de 6 000 a 8 000 jardas.

Um confronto, também aproxi-
mado, entre as possibilidades de
busca submarina de um helicóp-
tero e as de um avião A/S levar-
-nos-á a conclusões pouco riso-
nhas para este último. De fato,
pode-se admitir que um avião
seja capaz de explorar, em uma
hora, com um detector magnéti-
co e com sistemas acústicos pas-
sivos espalhados, cerca de 20-30
milhas quadradas e, sem grande
e imprevisível progresso dos sis-
temas de detecção, não parece
que tal solução possa sofrer mu-
danças radicais. Ao máximo,
são admissíveis, hipoteticamente,
60-80 milhas quadradas por hora,
com o lançamento de detectores
acústicos ativos.

Um aspecto muito importante
da busca efetuada por meio de
helicópteros provém do fato de
que — ao menos por enquanto
— são eles imunes a qualquer
ação ofensiva da parte do sub-
marino, o que faz com que o ini-
migo deva preferencialmente es-
colher, na luta, a evasão, mesmo
que ela seja difícil perante a al-
ta velocidade de avanço da busca
que pode o helicóptero desenvol-
ver, em determinadas condições.

Em linhas gerais, pode-se afir-
mar que as possibilidades de um
submarino fugir à busca subma-

rina é inversamente proporcio-
nal:

à proporção entre a veloci-
dade da busca e a velociüa-
de do submarino;
à proporção entre a área ex-
piorada e a área de possível
presença do submarino;
ao número de elementos de
detecção submarina empre-
gados simultaneamente.

Quando não fôr possível obter
situação favorável nas propor-
ções acima indicadas — o que
pode acontecer em certas zonas
do mar ou em circunstâncias ba-
titérmicas adversas — a única
possibilidade de êxito decorre de
poder dispor de um número im-
portante de elementos detectores.

Nasce daí a necessidade inelu-
dível de poder efetuar rápida-
mente uma concentração maciça
de meios de busca eficientes para
empregá-los simultaneamente,
ainda que seja por tempo limi-
tado.

Se, por exemplo, se dispõe de
12 helicópteros capazes de rea-
lizar missões diárias de 2 horas de
duração, para busca numa vasta
zona, o emprego deles, um a um,
de maneira a manter sempre um
em vôo durante as 24 horas, de-
dicado à simples faina de busca,
será estéril e infrutífero, en-
quanto que um emprego maciço
dos 12 helicópteros durante 2 ho-
ras num dia, ainda que só for-
necendo informações mediana-
mente merecedoras de confiança,
pode produzir maior rendimento
e, até no caso de não se haver
conseguido descobrir o submari-
no, ter-se-á, pelo menos, chegado
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a um importante resultado, to-
lhendo de maneira considerável
a sua liberdade de movimenta-
ção.

Pelo que diz respeito à limpe-
za das áreas nas quais a presen-
ça de submarinos pode constituir
séria ameaça para o tráfego mer-
cante, é mesmo evidente que se
trata de um sonho tornado qui-
mérico, tanto pelo aumento mui-
to grande da diferença entre as
velocidades do submarino e das
unidades mercantes de caracte-
rísticas médias, como pela ampli-
ação da zona marítima utilizada
por um comboio que navegue' em
formação antinuclear. Tal ex-
tensão da zona tática na qual a
busca interessa, somente pode
ser compensada pelo aumento
das unidades de detecção subma-
rina e da sua capacidade detec-
tora.

Por enquanto e ainda por mui-
tos anos, não parece que possa vir
a existir outra possibilidade de

resolver o problema, pelo menos
dentro dos limites de cogitações
razoáveis, que não seja o emprê-
go extensivo dos helicópteros.

Para darmos uma idéia das
possibilidades dessas aeronaves,
apresentamos um exemplo que— ainda que importando, às vê-
zes, em situações nem sempre
realizáveis, e apresentando sérias
dificuldades de coordenação —
oferece boas possibilidades de ser
levado à prática. Suponhamos
que a área a limpar ou a expio-
rar seja de 50 000 milhas quadra-
das, mais ou menos, como seja
o Mar Tirreno e as águas da Li-
gúria, de nosso interesse nacio-
nal.

Dispondo de !um número de
helicópteros A/S que, como ante-
riormente dissemos, seja sufi-
ciente para manter 10 aparelhos
em vôo, quer ao norte quer ao
sul da zona que interessa, a to-
talidade da área pode ser expio-
rada em:

Duração da busca Alcance do sonar
5hl5m (2 saídas)
7h (2 saídas)

10h30m (3 saídas)

10 000 jardas
8 000 jardas
6 000 jardas

Comprimento da frente
de busca pelos
10 helicópteros

100 milhas
80 milhas
60 milhas

Se se pretendesse realizar o
mesmo trabalho em, aproxima-
damente, 5 horas, com unidades
navais capazes de explorar à dis-
tância de 10 000 jardas, tornar-
-se-ia necessário empregar 50 na-
vios, com o risco para homens e
material, pela apresentação de
um alvo muito maior e com o

deslocamento operativo devendo
ser inicialmente pré-estabelecido.

No intuito de fornecer elemen-
tos para a apreciação das possi-
bilidades do helicóptero, quando
em atividade de busca contínua,
e das exigências de pessoal, da-
mos a seguir alguns dados valio-
sos que assinalam o máximo re-
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sultado possível com uma ade-

quada organização técnico-logís-

tica:

Atuação média dos helicóp-

teros: 65-70% dos disponí-

veis;

índice de atividade dos he-

licópteros: atividade média

mensal de 1 helicóptero, 80

haras; atividade média di-

ária de 1 helicóptero, 2h7m

e máxima 18h;

Exigência de pessoal para

helicóptero: 6 pessoas

(guarnição de vôo e de re-

serva); 10 pessoas (suporte

técnico-logístico) em terra;

índices de atividade de vôo

para um piloto: atividade

mensal máxima, 80h-100h;

atividade mensal média,

45h-50h; atividade máxima

possível num dia, não defi-

nível; atividade diária em

esforço mantido, 9h para

dias; atividade diária em

regime' de resistência, 4h-

5h durante 10 dias.

O ATAQUE AO SUBMARINO

O problema da destruição do

submarino se apresenta como

uma rápida ação de luta, conse-

qüente à sua localização pelos

meios de busca, que se traduz

em determinados atos.

As armas disponíveis para o

ataque a distância ao submarino

podem ser:

torpedos autoguiados trans-

portados por mísseis tele-

guiados;

torpedos teleguiados trans-

portados por helicópteros

leves e médios;

torpedos autoguiados trans-

portados por aviões.

Deixando, 
propositadamente,

de considerar o emprêgo de car-

gas nucleares submarinas, por-

quanto não se possuem elemen-

tos bastantes referentes a sua

eficiência e aspecto econômico,

passamos a um breve exame das

características dos outros meios

de ataque:

Mísseis teledirigidos servindo de

vectores de armas A/S não

nucleares

grande rapidez na ação e

no encaminhamento para o

alvo;

não conveniência do seu

emprêgo para grandes dis-

(superiores a 12 000 jardas)

por causa da imprecisão da

sua trajetória e da localiza-

ção do submarino e, tam-

bém, pela dificuldade de

controlar as mudanças de

posição do mesmo;

desperdício de munições

custosas, nos casos de dis-

criminação duvidosa do al-

vo;

somente são utilizáveis por

navios de importantes ca-

raeterísticas.

Helicópteros leves como vectores

da arma

Possuem uma rapidez de

intervenção em pouco infe-

rior à dos mísseis;
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auxiliam, em certa medida,

a discriminação dos alvos;

permitem boa escolha do

instante e da posição con-

venientes para o lançamen-

to da arma;

permitem a máxima econo-

mia no uso das armas, pôs-

to que há possibilidade de

desistir do lançamento, até

o derradeiro momento;

podem conduzir um ataque,

por meio de contato-sonar,

de um outro helicóptero ou

de qualquer outro sistema

A/S com o qual mante-

nham contato.

Helicópteros médios A/S

dotados de sonar

Possuem as mesmas caracte-

rísticas dos helicópteros leves e,

mais, as seguintes:

têm maiores possibilidades

de classificação dos alvos;

podem fornecer dados quan-

to à posição do alvo,

menos passíveis de erros,

quando utilizados em dis-

tância próxima;

quando utilizados, pelo me-

nos formando dupla, a dis-

tância próxima, há as

maiores probabilidades de

atingir o alvo.

Aviões

Possuem as mesmas caracte-

rísticas dos helicópteros leves

portadores da arma, com vanta-

gem quanto à presteza da inter-

venção e à rapidez da ação, con-

quanto sejam mantidos em vôo

na posição oportuna.

Com raras excepções, é de se

esperar que a localização seja fei-

ta, mediante sonar, à distância

entre 6 000 e 14 000 jardas.

Além das notórias dificuldades

para a classificação dos ecos-so-

nar, a precisão com que um so-

nar pode fornecer a posição de

um submarino não é absoluta e

varia em função de diversos fa-

tôres. Pode ser adotado como mé-

dia desta indeterminação um re-

tângulo que tenha profundidade
igual a 4% da distância e como

lado o 6-8 % da mesma.

Se o submarino fôr localizado

por um helicóptero numa opera-

ção realizada unicamente por he-

licópteros ou por êstes a gran-

de distância de unidades navais,

o ataque pode ser conduzido dan-

do preferência à precisão sôbre

a rapidez. Em caso de contato

próximo poderá o helicóptero: ou

utilizar-se das próprias armas,

ou alertar um outro meio (heli-

cóptero ou avião), mantendo êle

o contato com o alvo.

Em caso de contato longínquo

o helicóptero poderá guiar para

o contato um outro helicóptero

que, a distância próxima, assu-

ma o controle do submarino e,

assim, proceder ao ataque em

posição mais favorável.

Se o submarino é localizado

por uma unidade de superfície,
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torna-se necessária a sua destrui-

ção, antes de êle poder empregar

a sua ação ofensiva. Nenhuma

arma convencional lançável a

distância por unidade de superfí-

cie (míssil ou helicóptero leve)

poderá chegar a tempo e com

precisão, porque exigirá algum

tempo de conservação do conta-

to, que 
— mesmo sendo muito

breve —, resulta inaceitável, em

determinadas circunstâncias, e

permite o encurtamento das

distâncias.

São bem poucas as probabili-

dades de êxito existentes, se não

fôr possível a imediata transfe-

rência do contato para um heli-

cóptero que inicie imediatamen-

te a manobra, com máximo em-

penho para realizá-la, mesmo se

o contato fôr perdido. Poderá,

então, proceder-se ao ataque se-

gundo a modalidade prevista no

caso anterior.

Dêste ponto de vista, parece-
-nos 

que uma unidade tática efi-

ciente para ataque a um subma-

rino terá de ser constituída, pelo

menos, por dois helicópteros ar-

mados e munidos de sonar e, de

preferência, mantidos constan-

temente em vôo.

De fato, para realizar um ata-

que é necessário manter o con-

tato-sonar com o submarino por

um certo tempo, que pode ser

calculado entre 6 e 10 minutos.

Um só helicóptero, por razões

cinemáticas, nem sempre pode
manter por tanto tempo o conta-

to ininterrupto e, com um sub-

marino veloz, nem pode dêle se

aproximar além de 2 000 ou 3 000

jardas. É, em conseqüência, ne-

cessário dispor de, pelo menos,

dois helicópteros que possam tra-

balhar conjuntamente, com o so-

nar, realizando pulos sucessivos

coordenados até determinar as

condições propícias a um bom

ataque.

Essa técnica dá oportunidade

a que todos os helicópteros que
efetuam uma busca tenham,

também, a possibilidade de des-

fechar o ataque. Poder-se-á obje-

tar que, para uma ação que se

verifica intermitentemente e aos

pulos, está-se obrigado a trans-

portar de modo permanente um

pêso que diminui a autonomia do

helicóptero. Ainda que assim seja

a verdade, obtêm-se, entretanto,

tais resultados em rapidez e fie-

xibilidade, que se justifica plena-

mente o sacrifício. Por outra

parte, há possibilidade de renun-

ciar ao armamento dos helicóp-

teros, e ainda com grande vanta-

gem, quando se dispõe na zona

de aviões A/S armados, muito ve-

lozes e de grande autonomia.

É óbvio que o rendimento de

um ataque ao submarino se acha

condicionado às característica?

do armamento empregado, além

de às possibilidades do vector.

Segundo a nossa opinião, as ca-

racterísticas potenciais referentes

ao raio de eficiência da arma e

dos engenhos de autodireção são,

atualmente, adequados para per-
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cursos não muito grandes do vec-

tor que 
— ainda que variando

de um para outro tipo de vector

— 
podemos estimar como não su-

periores a 12 000 jardas. Quanto

menor fôr o percurso do vector,

tanto mais eficiente resultará o

ataque. E isto porque julgamos

necessário que o ataque seja des-

ferido — como no caso de uma

dupla de helicópteros — baseado

num contato próximo, só cabí-

vel, sem risco e com a rapidez

necessária, com o emprêgo de

helicóptero.

A TÁTICA

Não abrigamos a pretensão de

penetrar em detalhes dêste tema,

para o que seriam necessários

tempo, espaço e possibilidades

que nos faltam. Entretanto, pro-

curaremos esboçar quais, ao nos-

so ver, haverão de ser os princi-

pais critérios fundamentais em

que devem inspirar-se as táticas

anti-submarino dos helicópteros,

especialmente se tratando de zo-

nas de águas relativamente res-

tritas.

Todas as operações A/S podem

ser divididas em duas grandes

categorias:

operações de largo raio de

ação, quando inexistentes

objetivos para o submarino;

operações de proteção dire-

ta a objetivos que podem

atrair — e fazer pagar caro

— a ação dos submarinos.

OPERAÇÕES DE LONGO RAIO

Devido à grande velocidade que

o submarino pode desenvolver

por tempo indefinido, as suas

probabilidades de evasão e fuga a

uma frente de busca que avance

com velocidade nem sempre su-

perior à do submarino, são mais

ou menos grandes. O efeito prin-

cipal de uma frente de busca em

avanço é mais o de impelir o sub-

marino para outras zonas, cer-

ceando-lhe a liberdade de movi-

mentos, que o de atingir o desi-

deratum de descobri-lo.,

Quanto mais extensa fôr a

frente de busca, tanto mais im-

portantes serão as limitações im-

postas às derrotas do submarino.

Parece, pois, oportuno explorar

ao máximo tal característica de

varredura da frente, orientando-

-a no sentido de tocar o subma-

rino para águas restritas, onde se

tornem maiores as possibilidades

de sua detecção.

Uma simples frente de busca

pode realizar êsse objetivo, apro-

veitando oportunamente1 os obs-

táculos à navegação do sub-

marino (costas, fundos perigosos,

etc.). Várias frentes coordena-

das podem obter o mesmo resul-

ta, até em mares abertos.

Logo que conseguido tão im-

portantes resultado, podem ser

empregadas, com êxito, táticas

de cêrco, com o quê as vantagens

da velocidade do submarino fi-

carão praticamente neutraliza-

das.
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Helicópteros disponíveis, em

vôo: 10. — Alcance do sonar:

10.000 jardas. 
— Velocidade de

avance da busca: 60 nós. — Ve-

locidade máxima do submarino:

30 nós. — Tempo da interven-

ção do primeiro helicóptero sô-

bre o círculo A: 35'. — Tempo

da intervenção do último heli-

cóptero sôbre o círculo A: 1 hora.

— Distância entre os helicópte-

ros no círculo A: 19 milhas. —

Distância entre os helicópteros,

no círculo B: 6,5 milhas para 10

helicópteros e 13 milhas quando

5 helicópteros. — Distância en-

tre os helicópteros que permita

estabelecer uma barragem bem

intransponível: 13 milhas —

Área explorada: 3 846 milhas

quadradas. 
— Duração da ope-

ração: perto de 1 hora.

Para mais ampla exemplifica-

ção, veja-se a figura 2, na qual

se apresenta uma busca, visando

o cêrco praticável em zonas de

águas restritas ou debaixo de um
"datum", 

com cêrca de uma hora

de tempo de ação. Nesta busca

supõem-se as operações seguin-

tes:

— os helicópteros atingem, su-

cessivamente, as respectivas

posições no círculo A e vão
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estabelecendo uma barra-

gem em sobrevôo da po-

sição prefixada, até todos

os helicópteros terem ocupa-

do os respectivos postos;

os helicópteros efetuam

uma busca de interceptação

com pulos em zigue-zague

a 45°, ao longo de seus

respectivos percursos (X) e

com distância entre os dips

(1) igual à do alcance do

seu sonar (1,6 milhas).

Velocidade de translação

sôbre os percursos (X), 40

nós;

Quando os helicópteros

atingem as respectivas po-

sições no círculo B, os de

posição par dirigem-se pa-

ra o 
"datum", 

a fim de efe-

tuar uma busca dando am-

pia cobertura à zona, en-

quanto os de posição ímpar

estabelecem um apertado

cêrco sobrevoando os pon-

tos a seu cargo no cír-

culo B.

Tal processo de cêrco permite

explorar a área de 3 800 milhas

quadradas em uma hora de bus-

ca, impedindo que o submarino

inimigo possa utilizar-se ou da

própria velocidade ou das infor-

mações que sôbre a posição dos

helicópteros possa, salteadamen-

te, obter, empregando seus meios

de escuta passiva.

Realmente, uma busca com

frente que avançasse durante 1

hora com 10 helicópteros permi-

(1) Posição de "bovering", com o apa-

relhamento detector arriado.

tiria em igualdade de condições

explorar perto de 4 800 milhas

quadradas (100 ml2 a mais), po-
rém com resultados bem menos

eficientes quanto ã detecção do

submarino.

Não fôsse o receio de cair no

fútil e no banal, poderíamos di-

zer que as táticas A/S dos heli-

cópteros deveriam aprender as

lições do pescador. Quando êle

pretende pescar peixes velozes,

não pode exceder certas dimen-

sões da rêde, nem pode, depois

de fixada essa dimensão, ultra-

passar uma certa velocidade. No

nosso caso, isso quer dizer que

não se pode ir além de um certo

número de helicópteros devida-

mente distribuídos, nem ultra-

passar uma adequada velocidade

na movimentação dos mesmos.

É óbvio que operar com mui-

tos helicópteros ao mesmo tempo

e com consideráveis distâncias

entre êles não é coisa simples e

de fácil improvisação. Os proble-

mas de comunicações — coorde-

nação — e de estacionamento

adquirem papel fundamental pa-

ra o êxito das operações. Da nos-

sa parte, não vemos no momen-

to outra solução que não seja a

de utilizarmos para tais finalida-

des, quer um avião devida-

mente equipado, quer uma uni-

dade de superfície. É, aliás, in-

dispensável que os helicópteros

possuam sistema de notável pre-

cisão para a navegação autôno-

ma. Por outra parte, ainda que

êstes problemas possam apresen-

tar difíceis soluções, não deixa

de ser indispensável enfrentá-los

e resolvê-los.
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OPERAÇÕES DE PROTEÇÃO

Surgem estas operações quan-

do há, para o submarino, um ob-

jetivo, e elas têm como finalida-

de fundamental impedir ao ini-

migo e emprêgo da sua ofensiva.

Trata-se, em conseqüência, de es-

tabelecer um obstáculo situado à

distância suficiente do objetivo e

mantê-lo até que a ameaça desa-

pareça. Caberá, então, ao inimi-

go procurar forçar êsse obstáculo,

colocando-se, assim, em situação

de ser descoberto antes de poder
efetivar a própria ação ofensiva.

O problema, porém, de colocar

um obstáculo eficiente torna-se

notàvelmente complicado por

causa da grande velocidade do

submarino, do raio de ação de

suas armas, da considerável ex-

tensão da área onde se acha o

objetivo e da sensível demora da

operação protetora.

A título de exemplo, podemos
calcular como sendo a área a ser

utilizada por comboio de 50 uni-

dades em formação antinuclear

de cêrca de 450 milhas quadra-
das, equivalente a um círculo de

12 milhas de raio.

Supondo que a ação ofensiva

do submarino possa ser realizada

a, mais ou menos, 8 milhas de

um alvo, a linha de intercepta-

ção deverá ser situada numa cir-

cunferência de 20 milhas de raio,

numa extensãqde quase 130 mi-

lhas. Se se dispor de um alcance

sonar de 10 0ÓÕ jãrdas, serão ne-

cessários para fornecer boa efici-

ência à barreira cêrca de 10 he-

licópteros ou 13-14 unidades na-

vais. É evidente que, se fôsse pos-
sível, e economicamente conveni-

ente, manter 10 helicópteros em

vôo contínuo durante tôda a du-

ração da travessia, seria essa a

solução com menores riscos; mas,

como é duvidoso que se possa dis-

por do número de helicópteros

necessário (40 disponíveis, para

manter 10 em vôo durante todo o

tempo de duração da missão), pa-

rece conveniente que o esquema

seja integrado por algumas uni-

dades de superfície e 2 ou 3 heli-

cópteros em vôo permanente para

encetar a tempo a ação repres-

siva, inclusive no caso de ataque

pelo submarino aos navios de es-

coita.

Estas considerações sugerem a

idéia de que seria oportuno em-

pregar helicópteros embarcados

nas unidades de escolta ou nas

que fazem parte da formação a

ser protegida. JPara poder ter

sempre em vôo 2 helicópteros, é

necessário ter em disponibilidade

4 helicópteros o que significa

desponibilidade de 5 helicópteros

70 %. Querendo que êles mante-

nham o índice médio de atividade

em vôo (80 horas por helicópte-

ro e mês) e se se quiser não exi-

gir uma excessiva pressa no tra-

balho de inspeção dos helicópte-

ros, a operação deverá ser reali-

zada à razão de uma média não

superior a 9 dias por mês, o que

exigirá uma disponibilidade de

guarnições de 6 a 11 homens, aos

quais será exigida uma ativida-

de de 1-2 dias, alternados com

períodos de descanso; ou, então,

uma atividade contínua de 9 dias.

Normalmente é considerada ade-

quada a disponibilidade de um

número de guarnições equivalen-

te ao 1,5 vêzes o número dos he-

licópteros disponíveis.

X 
&

/
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Para facilitar a coordenação
e tornar mais econômico e efici-
ente o suporte técnico-logístico,
pareceria oportuno providenciar
que os 6-9 helicópteros fossem,
todos, embarcados num só navio.
Entretanto, não parece que tal
coisa seja tida como imperiosa
quando considerações relativas à
oportunidade de

dispor de unidades navais
que constituam objetivos
menos custosos;
distribuir ao longo da for-

mação outros navios que
possam preencher as fun-
ções de suporte dos heli-
cópteros, possam aconse-

lhar a distribuição dos mesmos
entre várias unidades emprega-
das simultaneamente.

Apresenta-se como aceitável
uma solução harmônica de tão
díspares exigências: a de distri-
buir helicópteros entre duas ou
três unidades navais.

CUSTO E RENDIMENTO

No intuito de darmos uma
idéia do custo e do rendimento
dos helicópteros, oferecemos, em
continuação, alguns dados de má-
xima importância com referên-
cia a um trabalho a ser executa-
do, no caso de serem utilizados
somente helicópteros.

Trabalho a realizar — Expio-
ração de uma área de 50.000
milhas quadradas (equivalente à
das representadas pelo Mar Tir-
reno e as águas da Ligúria), em
11-12 horas, com freqüência mé-
dia diária de 1,3 durante 1 ano,
em condições médias batitérmi-

cas (alcance do sonar de perto de
6.000 jardas).

Solução com somente helicóp-
teros — São necessários 100 he-
licópteros com eficiência média
de, pelo menos, 65-70%; podem
ser realizadas no lapso de um
ano de 100 000 horas de vôo (com
um índice de atividade de 80-85
horas/aeronave/mês); podem ser
exploradas, em 1 ano. 24 mi-
lhões de milhas quadradas e, em
1 dia, cerca de 65.000 milhas
quadradas, com a intensidade
necessária (11-12 horas de vôo,
3 saídas de 20 helicópteros); ne-
cessidade global de pessoal: 1.300
pessoas, das quais 300 pilotos;
custo completo da instalação:
110 bilhões de liras, compreen-
dendo as bases; custo operacio-
nal: 15 bilhões de liras, fora a
quota de amortização. Exposição
média no mar à ofensiva inimi-
ga:

20 helicópteros;
80 pessoas.

CONCLUSÕES

Parece-nos poder concluir es-
tas rápidas notas, sintetizando,
em breve epílogo, os aspectos
que, em nossa opinião, fazem do
helicóptero a n t i-submarino o
principal artífice da luta contra
os submarinos modernos:

Possuem o mais alto rendi-
mento nas operações de
busca;
Permitem maior eficiência

do ataque A/S, porque po-
dem levá-lo até distância
aproximada.

A melhor solução para um
caso de ataque parece ser a de
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empregar dois helicópteros por-
tadores de sonar e um avião pa-
ra desferir o ataque a grande
velocidade, porque:

Permitem, por si só, a ado-
ção de táticas de cerco com
ótimos resultados.
Reduzem consideràvelmen-
te os riscos para o pessoal
e o material.
Ainda que não podendo —
exceto em certos casos de
comboios costeiros — as
unidades de escolta A/S,
nas operações de proteção
direta, representam, os he-
licópteros, elemento essen-
ciai e imprescindível, como
parte integrante da ação
dos navios.

O emprêgo dos helicópteros no
setor A/S importa, entretanto,
na aplicação de um esforço in-
tensivo (muitos helicópteros e o
sonar utilizado durante curta
duração — 4-5 horas —), o que
acarreta sérias dificuldades de
coordenação, só resolvíveis com a
colaboração de aviões e navios e
podendo dispor de adequada ca-
deia de bases em terra.

Não queremos dizer com isso
que a aparição e o desenvolvi-
mento dos helicópteros possa
conduzir à eliminação na luta
A/S dos navios e dos aviões, in-
dispensáveis ou de maior rendi-
mento em muitos casos; e sim
que as características dos navios
e dos aviões deveriam ser de
molde a ter em boa conta a pre-
sença dos helicópteros e de tudo
quanto eles podem fazer.

Parece ser especialmente opor-
tuno afirmar que:

os navios A/S sejam dota-
dos, para a própria defesa,
de um certo número de he-
licópteros e de possibilidade
de coordenar e controlar
as operações;
os aviões deverão ser capa-
zes de coordenar e contro-
lar a operação dos helicóp-
teros e de fornecer —
quando fôr oportuno ou
necessário — maior ou mais
eficiente contribuição de
armamento na ação busca-
dora.

(Da Rivista Maríttima, de
set-1966)

Tradução de P. de Miranda

SUBMARINOS E AVIAÇÃO NAVAL NAS MARINHAS
ESTRANGEIRAS

CANADÁ

• Com o lançamento, em 18
de setembro último, do subma-
rino de propulsão clássica Oka^
nagan está chegando ao fim a
realização das encomendas de

submarinos pelo Governo do Ca-
nada a estaleiros ingleses. O
Okanagan é o 3? e último dos
submarinos da classe Oberon do
programa canadense. Já com a
entrega dos dois primeiros ficou
decidida a volta para a Royal
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Navy do submarino britânico
Achenon que estava emprestado
à RCN, a qual ainda conserva
por empréstimo o submarino da
US Navy Grilse que, por enquan-
to, integrará a l.a Esquadrilha de
Submarinos criada em abril do
corrente ano, e cuja principal
missão é coadjuvar ao treina-
mento das unidades de superfí-
cie empregadas na luta anti-
submarino.

ESTADOS UNIDOS

O CVA 54 Forrestal voltou
ao mar, depois de dois meses de
docagem em Norfolk, onde fo-
ram feitos trabalhos nos hélices,
nos porões e no casco, além da
desmontagem das 4 catapultas e

do sistema de fre;agem dos aviões.
Mais adiante — provavelmente
dentro de sete meses — proce-
der-se-á à renovação da tubula-
ção de oito caldeiras, remodela-
ção de oficinas e do hangar e a
melhoramentos no conforto para
a guarnição. O mais importan-
te dos trabalhos será a instala-
ção do sistema NTDS e a am-
pliação do espaço destinado a"parking", o que se obterá com
a instalação de um suplemento
— removível para entrada em di-
que — de aproximadamente 40
metros de comprimento. Este su-
plemento ficará situado a esti-
bordo, a ré do convés de vôo.

O último dos submarinos
nucleares lançadores de Polaris,
dos 41 fixados como necessários
pelo programa de 1957, já foi
lançado ao mar, em Groton,
em 25 de julho último.

Comentando a realização, em

menos de dez anos, deste impor-
tante plano, La Revue Maritime
no seu número de setembro for-
nece algumas informações que
traduzimos:"O custo total do pragrama foi,
até hoje, a 11,8 bilhões de dóla-
res, pre vendo-se que deverá atin-
gir os 12 bilhões. Cada subma-
rino SSNB custou um preço mé-
dio de 100 milhões de dólares.
Trinta mil firmas ou organiza-
ções participaram nos trabalhos.

Quanto aos mísseis "Polaris
A-3", 40 entre 42 lançamentos
atingiram os alvos, segundo in-
forma a revista Technology
Week, sendo que 30 consecuti-
vos.

A USN está estudando qualvenha a ser o sistema que, no
futuro, substitua o Polaris, a fim
de manter a frota de SSNB no
mais elevado nível de eficiência
para a sua missão dissuasora.
Existe, como é sabido, o "Possei-
don" que ocupará o lugar do Po-
laris A-3 em 22 submarinos da
classe La Fayette. O custo global
desse programa é calculado em
3,5 bilhões de dólares, prevendo--se que os novos mísseis sejam
operativos em 1970, e possam re-
alizar seus primeiros lançamen-
tos experimentais em 1968. Ou-
tros submarinos SSNB poderiam
vir a ser construídos, atendendo
a que o "Posseidon" é de difícil
adaptação aos SSNB mais anti-
gos.

Pensa-se, também, na constru-
ção de um míssil mais aperfei-
coado que o Polaris, e de peque-
nos engenhos, vários dos quais
seriam lançados por um mesmo
tubo.
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O SSBN George Washing-
ton Carver. Foi incorporado ao
serviço ativo em 15 de junho úl-
timo, em Newport News. Acha-
se armado de 26 Polaris A-3
(2 500 milhas de alcance) e é o

37.° SSBN em serviço.
Comentando a viva atenção

com que os Estados Unidos se
mantém alerta perante o rápido
e perigoso incremento adquirido
pela frota submarina soviética
a Rivista Maríttima de setembro
assim se expressa:

"A crescente ameaça submari-
na soviética especialmente pelo
que diz respeito ao desenvolvi-
mento qualitativo dos meios (se-
gundo os mais recentes cálcu-
los, os soviéticos estariam atual-
mente construindo uma média
de 10 unidades nucleares de ata-
que por ano, o que elevaria a sua
força atual a um total de 60)
criou para a Marinha norte-ame-
ricana o problema de um contí-
nuo aperfeiçoamento quanto aos
meios para a luta anti-submari-
no, especialmente no que se re-
fere à busca e à localização dos
submarinos, quer quanto à con-
fiança que mereçam os dados
obtidos, quer quanto à sua ma-
nipulação eficiente e ao seu uti-
lizamento. Neste setor, a USN
chegou às seguintes conclusões,
às quais tem chegado, no refe-
rente à guerra aérea, depois da
atual experiência bélica no Viet-
nara. Pode-se afirmar que mui-
tos dos processos adotados nos
últimos anos mostraram-se ex-
cessivamente complicados para
serem de útil e eficiente emprê-
go no campe operacional. Con-
seqüentemente, as novas enco-

mendas de fornecimento de apa-
íelhamento — especialmente os
de busca e localização — inclui-
rão cláusulas especiais para ha-
ver credibilidade nos dados for-
necidos, estabelecendo, ao mes-
mo tempo, graves sanções para
o caso em que cs resultados não
corresponderem às condições es-
tabelecidas nos contratos.

Sintèticamente, assim podem
condensar-se as medidas referên-
tes a meios e aparelhamentos de
luta submarina, ora em fase de
estudos, de desenvolvimento ou
de criação de protótipos para a
luta anti-submarino:

O avião "Grumann S-2E"
da aviação naval deverá ser subs-
tituído pelo da aviação embarca-
da "VSX", dotado de motores
muito mais potentes e de raio
de ação superior a 1.000 milhas.

O sistema "A-New" (nome
em código) apto para reunir e se-
lecionar os dados fornecidos pelos
aparelhos de busca e localização
utilizados pelas aeronaves patru-lhadoras anti-submarino, depois
do ótimo resultado obtido duran-
te um ano de experiência, deve
ser instalado a bordo dos aviões"Lockhed" P-3, aeronaves de pa-
trulha de longo raio e, provável-
mente também, nos "VSX".

Está previsto o emprego a
bordo dos patrulheiros aéreos
A/S da DIFAR (Directional Fin-
ding and Ranging Sonar) para
a localização dos submarinos, em
lugar dos atuais boe sonar.

Realização de um sonar de
alta capacidade para revelar um
periscópio, mesmo em condições
adversas do mar.

Adoção a bordo das unida-
des de escolta dos mais moder-
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nos sistemas de detecção para
os mais vários serviços: qual seja
o sonar SQS-26.

Estudo das possibilidades
de melhorar os sinais sonar, de
maneira a serem melhor discri-
minados entre os outros rumores
do fundo.

Mais amplo emprego pelas
unidades de superfície do heli-
cóptero dotado de radar de bus-
ca, além dos atuais meios de ata-
que aos submarinos.

Melhoramento do sistema de
comando e controle das opera-
ções anti-submarino, inclusive
com a adição do sistema auto-
mático de obtenção e seleção de
dados."

O pequeno submarino para
pesquisas oceânicas Star II rea-
lizou em l.o de julho uma imer-
são experimental à pua quota
normal de operação — 600 me-
tros —. Empregou na descida
lhl8m e permaneceu nessa pro-

fundidade 30m, realizando as co-
letas e observações predetermi-
nadas no programa de provas.

Foram entregues à USN os
três primeiros aviões com lugar
para dois pilotos e duplo coman-
do "Skyhawk TA-4F. As suas ca-
racterísticas são completamente
iguais às do de um só tripulan-
te, com a única modificação de
lhes ter sido aumentado o com-
primento do nariz em 70 centí-
metros, para a instalação do as-
sento e dos comandos do segun-
do piloto.Nos meios aeronavais norte-
americanos fala-se na possibili-
dade dos Estados Unidos adota-
rem um novo caça de geometria
variável — o "Mc Donnell F-4"—

em substituição ao "General Di-
namics F-111B", atualmente em
provas finais. O "Mc Donnel"
custa e pesa menos e é propul-
sionado por 2 turbo-reatores"General Electric J-79-GE-10/17"
com impulso de 17 900 libras,
achando-se armado com mísseis
ar-ar "Sparrow III" aperfeiçoa-
do e com performances superio-
res às do ar-ar "Phenix"', atual
arma dos "F-111B".

A Rivista Marittima de ou-
tubro dá notícia de um novo sis-
tema de iluminação do convés
de vôo dos porta-aviões, assim
descrevendo-o: "No intuito de
diminuir o número de acidentes
nos pousos noturnos a bordo e
para facilitar a tarefa do pessoal
do convés de vôo, a USN acaba
de instalar em 10 porta-aviões
(4 dos quais em operações no Su-
deste asiático) um novo sistema
de iluminação do convés de vôo
com luz branca tênua difusa que
faz ressaltar as cores naturais
do convés, de maneira a pode-
rem os pilotos utilizar pontos de
referência semelhantes aos que
empregam nos pousos diurnos
A nova iluminação difusa é atu-
almente empregada juntamente
com o já existente sistema de
sinalização vermelha e o sistema
ótico, no momento do pouso".

Já aprovado nas suas finais,
o míssil ar-superfície "Bullpup"
AGM-12B, é provável que sejam
armados com êle os aviões pa-
trulha A/S "Lockheed P3B" da
Aviação Naval, que poderiam
carregar 4 destes engenhos.

Segundo informações veicu-
ladas pela Aviation Week, estaria
em estudo um pequeno helicóp-
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tero pilotado capaz de levantar
vôo de bordo de contratorpedei-
ros é de transportar conjunta-
mente aparelhamento detector e
mísseis A/S. Serviria para sub-
sanar a limitação de raio de ação
do atual helicóptero sem piloto"Dash" QH 50 C, posto que a
nova aeronave poderia aproxi-
mar até a zona de visibilidade
direta 2 torpedos MK-44 ou um
MK-46. La Revue Maritime re-
laciona esta notícia com outra
acolhida pela revista Spaces Ae-
ronautiques, segundo a qual a
USN cogitaria instalar nos dois
contratorpedeiros lançamísseis de
5 500 t. do programa de cons-
truções novas de 1966-67, um pe-
queno helicóptero tripulado "Li-
ght Airbone ASW Vehiclé".

Entraram em serviço: em 22
de julho, o SSN 613 Flasher e,
em 20 de agosto, o SSBN 655
Henrry L. Sitimson; aquele é o
22° submarino de ataque é uma
das 3 unidades cujo comprimento
foi aumentado em relação ao
primitivo projeto, passando de
85 para 89 metros e ganhando,
assim, em estabilidade e confor-
to para a tripulação. Desloca
4 060 t.

FRANÇA

Depois de permanecer du-
rante vários anos emprestado à
Marinha francesa, foi devolvido
aos Estados Unidos o veterano
porta-aviões Dixmude o qual, es-
coitado por unidades norte-ame-
ricanas, deixou, a reboque, o pôr-
to de Toulon, em 14 de junho
último.

GRÃ BRETANHA

• Em Faslane, a 30 de junho,
foi inaugurada a "Royal Naval
Polaris School". Forma parte da
grande base para submarinos nu-
cleares lançadores de Polaris que
a Inglaterra está construindo às
margens do Gareloche para os

seus submarinos Polaris e pa-
ra preparo das guarnições que
deverão operá-los, em breve. In-
tegram a Base oficinas, arma-
zéns, depósitos de projéteis, além
de instalações logísticas e aloja-
mentos para as tripulações dos
submarinos Polaris que, como na
USN, serão duas completas para
cada unidade, para estas se man-
ter em serviço contínuo.

Na Escola Polaris da Royal
Navy será feita a aprendizagem
para os integrantes das guarni-
ções dos submarinos Polaris cons-
truídos na Inglaterra, em repli-
cas exatas de todos os aparelha-
mentos de bordo, inclusive um
especial aparelhamento eletrôni-
co provisto de um tubo de lan-
çamento, em tamanho normal,
completo e exatamente igual aos
que encontrarão a bordo do Va-
liant e de seus 3 irmãos de série.
A manutenção dos mísseis Pola-
ris será feita no depósito de
Coulport, ainda em construção à
beira do Loch Long. O curso
para os Missilers ainda não ini-
ciados na especialidade será de 9
meses, com períodos subseguin-
tes de dois ou três dias para con-
servação do treinamento.

• Anuncia-se para breve a en-
trada em serviço do Submarino
britânico de ataque Valiant, cujas
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provas no arsenal já foram rea-

lizadas satisfatoriamente.

Anuncia-se 
que será adota-

do pela Royal Navy um nôvo tipo

de helicóptero — o Sikorsky

SH-3D — cujos estudos cami-

nham ràpidamente e que será

utilizado para luta A/S ou para
transporte. Em missão anti-sub-

marino terá 4 tripulantes e dis-

porá de 4 torpedos autodirigidos

e de aparelhamento sonar, po-
dendo, assim, operar dia e noite.

Na missão de transporte poderá
embarcar 20 homens completa-

mente equipados para combate.

Supõe-se que êstes novos he-

licópteros possam entrar em ser-

viço dentro de 3 anos, com van-

tagem sôbre os atualmente em

uso, aos quais superam em au-

tonomia de vôo e em capacidade

de transporte, assim como no

equipamento: o mais moderno
"Wasp" 

atualmente em serviço

na aviação naval britânica. A

encomenda será, segundo 
pare-

ce, de 60 aparelhos.

Fala-se 
que a Royal Navy

projeta nova encomenda de

aviões de ataque 
"Buckaneer

Mark-2", iguais aos que 
— como

em número anterior noticiamos
— 

já foram entregues e integram

duas Esquadrilhas, uma das

quais foi embarcada no porta-
aviões Victorious.

Realizaram 
seus primeiros

vôos de experiência os aviões
"Mc 

Donnel F-4K" destinados a

aviação naval britânica, cuja en-

comenda, de 150 aparelhos, deve

começar a ser entregue em fim

de 1967. São aviões com dois

turbopropulsores 
"Rolls 

Royce

Spey 201" portadores de mísseis

s u p e r f í cie-ar 
"SideWinder" 

e
"Sparrow 

3" e> possivelmente, de

um nôvo míssil ar-superfície de-

nominado 
"Martel" 

que seria

imune ao radar e à televisão e

especialmente projetado para

operar sem ser perturbado pe
Ias contramedidas eletrônicas.

Em 28 de junho realizou seu

primeiro vôo o primeiro dos
"Phantom 

II" ecomendados pa-
ra a Fleet Air Arm aos Estados

Unidos, com 2 motores Rolls Roy-

ce Spey, cujo impulso é de 5.670

kg (9.640 com poscombustão).

Entrou 
em serviço o subma-

rino'nuclear de ataque Valiant,

ligeiramente maior que o seu ir-

mão o Drednought. Servirá de

protótipo para a sua classe, da

qual formarão parte mais duas

unidades, sendo que a quarta
ainda não teve balida a quilha.
Desloca, imerso, 4 500 t e dispõe

de 6 tubos lançadores de torpe-

dos de cabeça buscadora.

Fala-se em que o SSBN Reso-

lution, assim como os outros três

submarinos lançadores de Pola-

ris construídos na Inglaterra, se-

riam enviados ao Índico, ainda

que no Parlamento o Govêrno

manifestou não existir qualquer

plano de transferir essas unida-

des para além o canal de Suez.

A notícia teria sua origem no

aparecimento do nôvo míssil
"Posseidon" 

que, mais potente

que o Polaris armaria os subma-

rinos da USN nos mares da

OTAN, indo, então, as unidades

britânicas armadas de Polaris

para o agitado cenáro assiático.
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O Porta-Aviões Ark Royal,

depois de sua missão na África

do Sul, regressou a Portsmouth,

entrou no arsenal de Eievonport

para ser desarmado e submetido

a grande reforma cujo custo es-

tá calculado em 30 milhõeS de

libras.

HOLANDA

Após longas cogitações, a

Marinha neerlandesa decidiu

adotar o helicóptero 
"Saunders

Roe P 531" Wasp para portador

das armas anti-submarino a bor-

do dos navios de escolta da cias-

se Van Speik ora em constru-

ção. Doze dessas aeronaves fo-

ram encomendadas, das quais,

as duas primeiras devem ser en-

tregues em 1967, data em que o

Van Speik entrará em serviço,

viço.

PAQUISTÃO

O Paquistão encomendou

aos estaleiros franceses três sub-

marinos de propulsão convencio-

nal de 850 toneladas em super-

fície, da classe 
"Daphné".

SUÉCIA

Numa caverna, na ilha de

Musko (ao sul de Estocolmo) es-

tá sendo construída uma base

naval absolutamente a prova de

bomba atômica. Será a maior no

seu gênero existente no mundo

e nos seus estaleiros de carena-

gem poderão ser reparados os

maiores contratorpedeiros atual-

mente em serviço na Marinha

sueca. O pessoal nela alojado

compreende Comando, Logística

e turmas de trabalho, e chega

a mil homens em tempo de paz

dos quais 450 operários, podendo

ser bem maior em pé de guerra.

URSS

Dois submarinos da classe

W, formando parte de um Gru-

po Naval juntamente com um

Contratorpedeiro lançamísseis da

classe Washin e um outro da

classe Krupnyi e uma unidade de

patrulha, realizaram, nos pri-

meiros dias de julho, uma visita

não oficial ao pôrto de Spalato,

na Iugoslávia.

Outros dois submarinos, ês-

tes formando parte de um Gru-

po integrado por um CT lança-

mísseis, 1 unidade escolta e 1

navio auxiliar, sob o comando do

Almirante G. K. Chenobay, fi-

zeram visita oficial à RAU, per-
manecendo cinco dias em Ale-

xandria.

P. de M.
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BATALHA NAVAL DO RIACHUELO E SUAS

CONSEQÜÊNCIAS

ALMIRANTE PRADO MAIA

Ao observador superficial dos

fatos históricos parecerá exage-

rada a afirmação de que a Ba-

talha Naval do Riachuelo exer-

ceu influência decisiva sôbre o

desenvolvimento das operações e

o desfêcho da Guerra do Para-

guai. Isto porque, travada a ba-

talha no dia 11 de junho de

1865, a guerra só viria a termi-

nar cêrca de cinco anos depois,

a 1.° de março de 1870. Como

influência decisiva — indagarão

muitos — se a luta ainda se pro-

longou por tão longo espaço de

tempo?!

Antes de mais nada, precisa-

mos considerar a posição e o va-

lor numérico das forças belige-

rantes de terra na ocasião do

encontro naval; bem como, prin-

cipalmente, a orientação políti-

co-estratégica dos nossos inimi-

gos.

Quando Solano López, com

aprisionar ostensivamente o va-

por brasileiro Marquês de Olin-

da, atirou-nos o cartel de desa-

fio para a luta, o Brasil levan-

tou-se estremunhando, pois que,

era então, como ainda hoje, o

eterno gigante que dorme. Des-

prevenido de recursos bélicos, so-

nhando utopisticamente com as

delícias da paz, êle assistiu quase

que estarrecido à invasão do seu

território, sujeitas as populações

e cidades fronteiriças a tôda sor-

te de vexames e violências im-
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postos por uma onda de bárba-

ros.

Diante da situação de fato,

apelou-se para o nunca desmen-

tido patriotismo dos brasileiros

como o remédio salvador de to-

dos os tempos. E de tôda parte

acorreram voluntários. E orga-

nizaram-se batalhões. E adquiri-

ram-se armamentos. E enco-

mendaram-se navios. E pensou-

se, enfim, na realidade brutal da

guerra.

Os nossos aliados do Prata não

estavam melhor preparados. De

modo que em junho de 1865 as

tropas que podíamos contrapor

aos invasores eram, em Corrien-

tes, os 6.500 homens dos gene-

rais Paunero e Cáceres, mais

aquém, na Concórdia, os 12.000

de Osório e Mitre.

E êles, os paraguaios, que apre-

sentavam contra nós?

O general Robles, à frente de

um poderoso exército de 25.000

homens, depois de atravessar o

Paraná no Passo da Pátria, in-

vadira Corrientes avançava, pa-

ralelamente ao grande rio, com

destino a Entre-Rios. Estigarri-

bia e Duarte, comandando, o

primeiro, uma coluna de 7.500

homens e, o segundo, outra de

3.500, marchavam em cada uma

das margens do rio Uruguai ru-

mo da vila brasileira de Uru-

guaiana e da correntina de Res-

tauración. As hostes de Bar-

rios e Resquín assolavam Mato

Grosso.

Dirigindo-se a Entre-Rios, con-

tava Robles com o anunciado

apoio dos federais argentinos,

chefiados por Urquiza. Pene-

trando na República Oriental ti-

nha Duarte como certo levantar

os blancos, inimigos rancorosos

do Império, e com êles constituir

a vanguarda do exército inva-

sor. Resta Estigarríbia. Êste in-

vadindo a próspera província do

Rio Grande do Sul, tencionava

nela implantar a desordem e, tal-

vez, a desagregação, para mais

fàcilmente conseguir seus objeti-

vos militares.

Nestas condições, para a com-

pleta realização do plano de Ló-

pez, apenas faltava a livre nave-

gação do Paraná, que a esqua-

dra brasileira interceptava, im-

pedindo não só o abastecimento

por via fluvial ao grande exérci-

to de Robles, como, ademais,

ameaçando cortar-lhe a retirada.

Com efeito, quer bloqueando o

território paraguaio nas Tres Bo-

cas, quer concorrendo eficazmen-

te para a retomada de Corrien-

tes, a nossa fôrça naval apresen-

tava-se — além de adversário te-

mível — como o obstáculo mais

a ser removido pelos paraguaios

no momento.

Daí deixar López Assunção e,

dirigindo-se a Humaitá, organi-

zar êle próprio a expedição auda-

ciosa que resultou no fracasso de

Riachuelo. O plano paraguaio

era muito simples. A nossa es-

quadra fundeada um pouco abai-

xo da cidade argentina de Cor-

rientes, compunha-se, no dia 10

de junho, de nove unidades. Ló-

pez escolheu por sua vez nove

de seus melhores navios, guar-
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neceu-os com o escol da marinha
e do exército paraguaios, entre-
gando o comando deles ao mais
antigo dos seus oficiais de mar,
o velho comodoro Meza, provec-
to conhecedor da navegação do
Paraguai e do Paraná.

Esses nove navios, partindo de
Humaitá na noite de 10, deve-
riam alcançar a esquadra brasi-
leira na madrugada do dia 11.
Cada navio paraguaio abordaria
um dos navios brasileiros. Estes,
atacados de surpresa, de certo
não resistiriam; mas, se resistis-
sem, repelindo a abordagem, lá
estariam, para obstar-lhes a fu-
ga, as seis chatas armadas com
canhões de grosso calibre trazi-
das a reboque pela força de Me-
za, e, mais do que isso, a pode-
rosa bateria de 22 canhões e os
milhares de atiradores dispostos
pelo tenente-coronel Brúguez nas
barrancas do Riachuelo.

— "Acaben con los brasilehos
pero traigan sus buquês intactos
para refuerzo de nuestra escua-
dra!" — foram as últimas pala-
vras da proclamação de El Su-
premo aos expedicionários.

Um dos seus navios, entretan-
to, o Ibera, sofreu um desarran-
jo nas máquinas, e ficou no ca-
minho. As 14 unidades restan-
tes — oito navios e suas chatas
— prejudicadas na sua marcha
por esse contratempo, só às nove
horas da manhã defrontavam os
navios brasileiros.

Parece que o chefe paraguaio
Meza não se sentiu com coragem
para a realização da abordagem
em pleno dia, encontrando a es-

quadra brasileira, como encon-
trou, perfeitamente aparelhada
para o combate. Daí a sua reso-
lução de desfilar a toda veloci-
dade pela nossa frente e ir pos-
tar-se sob a proteção da artilha-
ria de Brúguez, "para enfrentar"
a intrepidez e competência pro-
fissional do almirante Barroso.

Se nós, brasileiros, tivéssemos
perdido a batalha, é fácil acom-
panhar o rumo que tomariam os
acontecimentos. A esquadra pa-
raguaia, descendo o Paraná, fa-
ria de Montevidéu sua base es-
tratégica de operações. Robles
teria o caminho desimpedido, e
certamente as simpatias dos en-
trerrianos pelo Paraguai não se
teriam resumido na demonstra-
ço platônica da debandada de
Basualdo, senão num apoio mais
decidido. Reforços seriam envia-
dos a Estigarribia e a Duarte, e
tanto a República Oriental como
a província do Rio Grande se-
riam dominadas inteiramente.

O pensamento chega a vaci-
lar, atemorizado, ante a perspec-
tiva que se desdobra! Se comple-
tamente isolado do exterior, co-
mo ficou desde o começo da guer-
ra, pôde López sustentar a luta
durante cinco longos anos, obri-
gando-nos a despesas fabulosas
e ao sacrifício de cem mil vidas,
que não faria êle se atingisse

Montevidéu e dominasse de pron-
to a navegação do Paraguai e do
Paraná?! A que imensas propor-
ções não atingiria a campanha
se a república mediterrânea pu-
desse receber do mundo inteiro,
que a olhava com simpatia, os
recursos que o nosso bloqueio



170 REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

fluvial não lhe permitiu adqui-
rir?! Recebendo da Inglaterra e
da França os encouraçados que
aí tinha em construção quando
rebentou a guerra, o arrojo do di-
tador paraguaio decerto nos vi-
ria combater dentro da própria
capital do Império!

Isolado do mundo, o Paraguai,
graças a Ias onzas de oro que o
ministro Berges distribuía, con-
seguiu as simpatias de grande
parte da imprensa universal.
Vencedor no Riachuelo, com a
chave do Rio da Prata nas mãos,
todos os louvores seriam parao pequeno Davi — como chegou
a ser comparado que arrostava
impàvidamente as fúrias impe-
rialistas do gigante Golias.

Felizmente, porém, fomos os
vencedores. E as conseqüências
também não se fizeram esperar.
Duarte, pouco depois, em Itajaí,
era fragorosamente batido pela
vanguarda do exército aliado, ao
mando do general Flores. Esti-
garribia, isolado e cercado em
Uruguaiana, rendia-se sem dis-
parar um tiro. Robles era obri-
gado a retroceder da posição ai-
cançada, e, mais tarde, a evacuar
Comentes. Os aliados, que, até
então, apenas se defendiam, pas-
saram à ofensiva.

A Batalha Naval do Riachuelo,
portanto, considerada do ponto
de vista das conseqüências poli-
tico-estratégicas imediatas, teve
uma importância decisiva sobre
a sorte de toda a campanha.
Do ponto de vista militar, sua

importância foi, porém, mais de-
cisiva, porquanto destruímos o
poder naval inimigo e continua-
mos com o domínio pleno de
toda a navegação, o que era, pre-
cisamente, o nosso objetivo.

A descrição da batalha está
tão difundida em jornais e re-
vistas, figura em tantos livros,
em tantas páginas antológicas,
que nos sentimos desobrigados
de aqui reproduzi-la. É de jus-
tiça repetir, entretanto, que os
feitos dos que nessa batalha se
empenharam, por parte do Bra-
sil — desde o chefe ao menos
graduado dos tripulantes —
constituem exemplo e padrão de
orgulho para as gerações que se
sucedem. Barroso, Greenhalgh,
Marcílio Dias, simbolizando o co-
mando, a oficialidade e as guar-
nições marinheiras assim como
os gloriosos representantes do
exército nacional capitão Pedro
Afonso e tenente Andrade Maia,
tombados com honra e glória no
convés do Parnaíba, são hoje fi-
guras tutelares de heróis autên-
ticos, representantes da bravura
indômita não apenas do Brasil,
mas do próprio continente sula-
americano!

Há a ressaltar, ainda, uma ca-
racterística marcante que so-
bressai do comportamento cole-
tivo e individual dos nossos ho-
mens durante todo o desenrolar
da luta homérica. É a noção
exata, serena, do cumprimento
do dever. Não há um titubeio,
uma vacilação, da parte de quem



RESPIGA 171

quer que seja. Cada um de por

si e todos, no conjunto, enfren-

tam o perigo com a galhardia e

impavidez de quem cumpre um

dever sagrado.

À sucessão daqueles sinais em-

polgantes que a capitânia vai

desfraldando à brisa da manhã,

um por um, desde o aparecimen-

to do inimigo: — Preparar para

combate — Safa geral 
— espertar

os jogos das máquinas — Sus-

pender 
— O Brasil espera que

cada um cumpra o seu dever —

Atacar e destruir o inimigo o

mais perto que puder 
— Susten-

tar o fogo que a vitória é nossa

— 
que vemos, nas tripulações da

esquadra? — a prontidão nas

manobras, a rapidez na execução

das ordens, o entusiasmo, o si-

nal O Brasil espera que cada um

cumpra o seu dever como que

eletrizou a esquadra. Em todos

os navios erguem-se vivas ao Im-

perador, 
ao chefe Barroso, ao

Exército, à Marinha, e, sobretu-

do, acima de tudo ao Brasil, à

estremecida Pátria distante, em

defesa de cuja honra ultrajada

e de cuja dignidade ofendida

ofereciam em holocausto a pró-

pria vida!

E durante o dia todo, no trans-

correr da luta, a situação não

se modifica. A Belmonte é ava-

riada e, daí em diante, permane-

ce pràticamente fora da luta. A

Jequitmhonha se imobiliza, en-

calhada num banco. Uma e ou-

tra, todavia, como que criam

energias novas para revidar com

tenacidade e ardor ao fogo con-

centrado das baterias e navios

inimigos. A Parnaíba, após re-

pelir o Paraguai, é abordada por

três outros navios paraguaios:

o Tacuari (capitânia de Meza)

por BE, o Salto Oriental por BB

e o Marquês de Olinda pela pôpa.

Cada homem da guarnição tem

de enfrentar a um tempo dois e

três inimigos. A desproporção

numérica é enorme, porém nin-

guém se atemoriza, ninguém se

acovarda: caem e morrem, mas

lutando bravamente, pelo seu

navio, pela sua bandeira, pela

sua pátria! E quando a luta pa-

rece perdida, quando o navio está

prestes a cair em poder do inimi-

go, dizimada a sua guarnição, 
—

o pensamento que ocorre aos so-

breviventes no é o da rendição,

não é o da capitulação vergo-

nhosa, mas, ao contrário, é o de

lançar fogo ao paiol de pólvora,

o do cumprimento do dever leva-

do até ao sacrifício sereno da pró-

pria vida. O navio iria pelos

ares, mas nêle não tremularia

outro pavilhão que não o nacio-

nal. O que reponta em tôda a

esquadra é aquela determinação

inflexível do chefe Barroso de

atacar e destruir o inimigo, de

defender a bandeira do Brasil a

todo custo, preferindo, assim, a

morte à desonra.

Guardando mais no coração do

que no olhar os sinais e as pala-

vras do cheffe resoluto: — O

Brasil espera que cada um cum-

pra o seu dever — Atacar o ini-

migo o mais perto que puder 
—

— Sustentar o fogo que a vitó-
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rioi é nossa — todos em Riachue-

lo, cumpriram o seu dever!

E ontem, como hoje e sem-

pre, essa noção exata, rígida,

impávida, mesmo diante da mor-

te, do cumprimento do dever, é

a característica mais alta do ver-

dadeiro cidadão, do autêntico pa-

triota!

Diário de Notícias — Seção:

Forças Armadas — Coordenador:

Péricles Neiva. Rio de Janeiro,

12 de junho de 1966.

O OCEANO COMPÕE-SE DE MUITAS CAMADAS

GEOFÍSICOS PRESTAM DECLARAÇÕES

NUM SIGNIFICATIVO CONGRESSO EM KIEL

A capacidade de transforma-

ção no Oceano, foi, há poucos

meses, tema central de investi-

gações marítimas. 
"Grupos 

de

trabalho internacionais foram

formados, simpósios internacio-

nais foram programados, organi-

zações internacionais começa-

ram a se coordenarem". Isto

afirmou o Prof. Dietrich, Dire-

tor do Instituto de Oceanografia

da Universidade de Kiel, no Con-

gresso da Sociedade Geofísica

Alemã em Kiel. Êste é o mais

importante congresso nos seus

44 anos de existência.

Como ponto alto do Congresso

constam os significativos resul-

tados obtidos nas expedições do

Meteor aos oceanos Indico e

Atlântico. Já, apenas quatro me-

ses após o término da expedição

do Atlântico no ano geofísico de

pouca atividade solar, os cientis-

tas puderam apresentar dez dos

quartorze trabalhos realizados a

bordo do Meteor.

Importantes Pesquisas no

Oceano Índico

Um dos objetivos da primeira

viagem do Meteor, está também

ligado ao programa internacio-

nal de esclarecimento das 
"mu-

tações oceânicas" (CIVO), con-

cebido, sob êste título, nos E.U.A.,

descoberto também ao mesmo

tempo por investigadores oceano-

gráficos alemães.

De grande significado para

êste programa foram as pesqui-

sas do Meteor, na sua expedição

ao oceano Índico. Nesta viagem

o Meteor descobriu que as des-

crições que tínhamos até agora

sôbre as camadas oceânicas, to-

madas em estrutura de grandes

áreas, não estão corretas; mas-

sas de água estão, na maioria das

vêzes, divididas em camadas ex-

tremamente finas. Isto, por ou-

tro lado, combina com velhas

descobertas sôbre as irregulari-

dades dos fenômenos dinâmicos,



B E S P I G A 173

como correntes marítimas e ma-

rés.

Duas Viagens no Decorrer

Dêste Ano

Êstes fenômenos forçam a con-

cluir, que as estruturas globais,

as camadas e correntes mariti-

mas dos oceanos são apenas apa-

rentemente estáveis. O verdadei-

ro quadro das ocorrências nos

oceanos é muito mais complica-

do. A observação das variações

de pequenas áreas e a diferencia-

ção exata de todos os fenômenos,

permitirão, então, desvendar os

verdadeiros processos físico-quí-

micos 'dos oceanos. Dentro de

um amplo programa, o Meteor

pretende desvendar êstes proble-

mas, a partir de 1967. No cor-

rente ano êle realizará uma gran-

de viagem ao 
"banco 

Meteor" e

outra para Gibraltar, procuran-

do pesquisar a influência de de-

terminados processos do Medi-

terrâneo sôbre o Atlântico.

O BRASIL AFRETA NAVIO

O presidente 
da Sociedade

Brasileira de Engenharia Naval,

Almirante José Celso de Macedo

Soares Guimarães, afirmou que

o Brasil está despendendo anual-

mente cêrca de 300 milhões de

dólares em divisas com o afreta-

mento de navios de bandeira es-

trangeira, 
"embora a indústria

nacional de construção naval es-

teja em condições de atender a

tôdas as necessidades internas e

à demanda do mercado latino-

americano".

Como resultado mais impor-

tante da ultima expedição do

Meteor ao Atlântico, os investi-

gadores indicaram como sendo a

descoberta de que tôdas as possi-

bilidades no possível processo de

migração dos continentes, cujo

ponto de partida foi o meio do

Atlântico, já deviam ter há mui-

to tempo terminado; já que a

crosta terrestre em todos os sen-

tidos parece ter chegado a um

equilíbrio.

Além disto, o Congresso Geo-

físico trará resultados deveras in-

teressantes sôbre as pesquisas do

subsolo da Europa Central, da

área terrestre e da superfície em

geral. Assim puderam os cientis-

tas alemães provar que o epicen-

tro do terremoto da região de

Badenwurttemberg está eviden-

temente ligado com o término

do deslocamento dos Alpes.

Tribuna Alemã — Hamburgo,

maio de 1966. N.° 8.

E ESQUECE INDÚSTRIA

Segundo o presidente da SO-

BENA, que na ocasião anunciou

a realização do I Congresso Pan-

Americano de Engenharia Naval

e Transportes Marítimos, no Rio,

entre 29 de maio e 4 de ju-
nho, com a finalidade de reu-

nir técnicos, estaleiros e arma-

dores das 3 Américas, o 
"Brasil

deverá lutar pela adoção de uma

política de trocas comerciais com

outros países do Continente, a

fim de que todos se beneficiem

do mercado que têm à frente".
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Esquema Global

Insistindo na necessidade de

formação de um esquema global

em matéria de construção naval,
"principalmente 

levando-se em

conta que os países latino-ameri-

canos ainda compram fora de

sua zona 60% dos seus navios, o

almirante Macedo Soares reve-

lou que o Brasil sustentará, du-

rante o Congresso a tese ae que

as nações americanas devem re-

solver entre si o incremento da

sua indústria naval.

Os países latino-americanos —

disse — 
possuem cêrca de 4 mi-

lhões de toneladas deadweight de

navios, dos quais a metade entre

20 e 40 anos de idade, já obsole-

tos, e precisam estabelecer um

sistema de trocas comerciais pa-

ra aproveitar êsse mercado em

potencial, a fim de que as enco-

mendas de novos navios não se-

jam feitas — como vem aconte-

cendo — a países fora do conti-

nente americano. Agora, mesmo,

o México comprou cêrca de 14

navios do Japão. No entanto, o

Brasil já vendeu vantajosamente

a outros países, inclusive ao pró-

prio México, navios ao preço in-

ternacional, e a Argentina tam-

bém está em fase de montagem

de navios. É preciso conjugar

esforços para que um país aten-

da ao outro em suas necessida-

des.

Situação

Sobre a situação da constru-

ção naval no Brasil, afirmou que
os estaleiros nacionais são capa-

zes de produzir 200 toneladas de-

adweight por ano, em um turno

de trabalho, e estão, portanto,
em condições de atender à de-

manda dos países latino-america-

nos. A indústria naval brasileira

já atingiu sua plenitude, com um

índice de nacionalização de cêrca

de 90% e pode produzir quais-

quer tipos de navios, inclusive

com tonelagem até 100 tdw. Essa

potencialidade representa consi-

derável economia de divisas. Já

exportamos para o México navios

num total de 7 milhões de dóla-

res, e estamos, inclusive, cons-

truindo um dique flutuante para

a Inglaterra. Muito breve devere-

mos atingir 100% de nacionali-

zação; mas êste é um trabalho ir-

relevante, por ser mais econômi-

co, em alguns casos, adquirir

aparelhos ultra-especializados, no

exterior. Já produzimos motores

marítimos até de 18.000 HP.

Encomendas

O almirante Macedo Soares

lembrou que nem tôdas as enco-

mendas do País são oficiais, vin-

do a maioria delas de armadores

particulares, 
"embora 

estejamos

em condições de construir navios

de guerra e há muito tempo cui-

damos de repará-los. No mo-

mento, esperamos a programa-

ção da construção naval para o

biênio 66-67, que será feita em

conjunto pelos armadores e pela

Comissão de Marinha Mercante,

e nela depositamos grandes es-

peranças.

O presidente da SOBBENA

considera de grande importância

a emancipação do Brasil no setor

dos transportes marítimos, dizen-
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do que ainda afretamos, anual-

mente, navios na ordem de 3 mi-

lhões de tdw, o que representa um

dispêndio de cêrca de 300 milhões

de dólares; 
"isto 

para não falar

na conquista de novos mercados,

ou seja, o transporte de mercado-

rias estrangeiras em navios de

bandeira nacional." A tonelagem

necessária para que haja uma

emancipação econômica é da or-

dem de 3 milhões, incluindo gra-

néis de tôda a espécie de carga

nacional. Com o dispêndio em

afretamento, poderíamos 
cons-

truir nada menos de 100 navios!

No Brasil — assegurou — não

há problema na indústria naval,

a não ser o de encomendas.

Quanto aos transportes maríti-

mos, dependem de três fatores

principais: navios, portos e uma

legislação adequada, para tornar

eficiente o regime dêstes dois

componentes. O atual Govêrno,

felizmente, já encarou o proble-

ma e tem tomado medidas efeti-

vas a êste respeito.

Potencialidade

No entender do Almirante Ma-

cedo Soares, 
"os 

Estados Unidos

ainda não descobriram a poten-

cialidade que o Brasil oferece pa-

ra a aquisição e reparo de na-

vios", tema que também será um

dos pontos importantes analisa-

dos no Congresso, através da pos-

sibilidade dos navios dos EUA,

nas linhas sulamericanas, faze-

rem certos reparos em estaleiros

dêste lado do Continente".

Quanto ao problema da aquisição

existe uma lei obrigando que

10% das despesas com importa-

ção de produtos seja no país im-

portador, com produtos manufa-

turados. Neste ponto há uma

grande aplicação às companhias

petrolíferas, que poderão cons-

truir no Brasil, para satisfazer a

êste requisito, navios para suas

frotas, como vêm fazendo alguns

países da Europa. Além disso, a

mão-de-obra é o ponto em que o

Brasil oferece mais vantagens,

pois seu custo pode ser compara-

do ao do Japão: é mais baixo

que o da Europa e quatro vêzes

inferior ao dos Estados Unidos.

Congresso

Falando sôbre o Congresso dis-

se a 
"quase 

totalidade dos países

americanos enviará delegados ao

Congresso Pan-Americano de En-

genharia Naval e Transportes

Marítimos, que já tem 60 inseri-

ções do exterior, sendo aguarda-

dos, entre outros, o Presidente do

Instituto de Estudos da Marinha

Mercante Argentina, sr. Climent,

e o sr. Matt Forrest, presidente

da Sociedade de Engenharia dos

Estados Unidos.

O que o Congresso espera dos

governos interessados — frisou —

é que estudem atentamente as

recomendações feitas pelas diver-

sas comissões, pois, além da poli-
tica global de construção naval,

o Congresso vai discutir a poli-
tica de reparos navais no conti-

nente, a fim de conseguir maior

atividade para os nossos estalei-

ros; a política de transportes ma-

rítimos, abrangendo, inclusive, a

questão de fretes; a formação de

engenheiros navais; e, finalmen-

te, a criação do Instituto Pan-
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-Americano de Engenharia Naval

e Transportes Marítimos, que

promoverá, no futuro, outros

congressos, e constituirá um cen-

tro de intercâmbio.

Concluindo, informou que será

apresentada aos congressistas,

cujo número possivelmente atin-

girá a 400, uma exposição da nos-

sa indústria naval. Peças pesa-

das e de grande porte serão ex-

postas num pavilhão, que será

erguido enquanto durar o Con-

gresso na Praça Baden Powell.

Correio da Manhã — Rio de

Janeiro, 16 de janeiro de 1966.

PERIGOS DA RADIOATIVIDADE DA BOMBA ATÔMICA

Prof. WALDEMAR FRETZ

Catedrático de Genética na Escola

Fluminense de Medicina Veterinária

A humanidade acompanha,

atulmente, com vivo interêsse, as

discussões sôbre os perigos da ra-

dioatividade da bomba atômica.

E não é para menos, dada a con-

fusa situação internacional.

Parece-me que a história do

mêdo já vai atingindo a muita

gente e, em realidade, já se es-

cutam nas conversas de casa, nas

escolas e, até nas ruas, estas per-

guntas: 
"Haverá 

perigo nas ex-

periências? Se houver a guerra

atômica, o que será do mundo?

Até a presente data, segundo o

comunicado da Comissão Ameri-

cana de Energia Atômica, os Es-

tados Unidos já teriam detonado

75 bombas e breve detonarão

mais 14, de uma série; a Rússia

50 (de 3 a 6/a/457), explodiu

mais duas; e a Inglaterra deto-

nou 10, sendo a décima de hidro-

gênio, nas ilhas Christianas, no

Pacífico.

Sabemos que não há perigo

iminente nas radiações produzi-

das pelas detonações atômicas,

até a presente data. As pesqui-

sas continuam e é cêdo ainda

para conclusões mais seguras;

porém, haverá perigo se não se

puser têrmo a tantas experiên-

cias atômicas.

Muitas investigações colocam o

coeficiente mutativo espontâneo

ou natural entre a freqüência de

1 em 100.000 e 1 em 1.000.000,

por gente por geração. Estas ci-

fras parecem manter-se indepen-

dentemente da duração da gera-

ção, ou seja de 10 dias na Droso-

phila ou de 20 anos na espécie

humana.

O quociente mutativo normal

no homem está sendo, aparente-

mente, entre 1 a 4 por 100.000.

As doses de radiações se expres-

sam, comumente, em unidades

Rõentgen, conhecidas como uni-

dades r. Um r de radiações X ou

de radiações gama ionizará os te-

cidos, alcançando um promédio

de 1,6 pares de íons, por mícron

cúbico, ou seja, mais ou menos,
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um trilhão de pares de íons por
grama do tecido.

As doses de irradiações natu-
rais, como os raios cósmicos, a
irradiação gama local, recebidas
por um indivíduo é de 0,1 por
ano. No homem, desde o nasci-
mento até o período médio de
procriação a dose alcança a 3 r.
Como vemos, a irradiação natu-
ral não é suficiente para explicar
o quociente mutativo natural es-
pontâneo. Esta freqüência resul-
ta, em grande parte, de outras
causas.

As pessoas, no entanto, que tra-
balham, diariamente, com subs-
tâncias radioativas e radiações,
estão, por acordo universal, limi-
tadas a uma dose para todo o
corpo de 0,1 r por dia de trabalho.
Se o período de trabalho alcança
10 anos, antes que a pessoa tenha
um filho, a dose total máxima
será de 250 r. Devido as rigoro-
sas medidas protetoras adotadas
atualmente, as pessoas que traba-
lham, ou estão expostas à radio-
tividade, rarament recebem tanta
quantidade, mas apenas um pro-
médio de 25 r. ao ter os primei-
ros filhos. Tendo em conta que
cada pessoa leva indübitàvél-
mente uma acumulação de ge-
nes mutados muito maior que o
número que há mutado em sua
própria geração, 250 r de irra-
diações provocaria uma ou duas
mutações em cada cem mutações
espontâneas e acumuladas em
suas células.

As doses diárias de 0,1 r, por
dia, não é, pois, provável que pro-
duzam um aumento perceptível
de anormalidades hereditárias,

inclusive depois de muitas gera-
ções. Mas, sem dúvida, haverá
grandes perigos se pessoas expôs-
tas às irradiações se descuidarem
e receberem doses excessivas. Os
que trabalham ou estão expostos
à ação dos raios X, fluoroscópios
e equipamentos similares, devem
tomar maiores precauções.

Os possíveis efeitos da bomba
atômica são de considerável inte-
rêsse em Genética e em Mediei-
na, produzindo o câncer e dimi-
nuindo o tempo de vida.

O prof. Russel, chefe do servi-
ço de Genética do Laboratório de
Biologia da Comissão Americana
de Energia Atômica, em experi-
ências recentes realizadas em
animais, precisou que a vida de
um rato é diminuída de 6/10 em
um dia, para cada Roentgen, re-
cebido pelo .sistema genital de
seu ascendente. Se se observarem
as mesmas proporções para o ho-
mem, a vida do sêr humano se
reduziria de 20 dias para cada
Roentgen, recebido por seu pai.
O indivíduo não deve receber
mais de 10 r em seu sistema ge-
nital até a idade de 30 anos.

Naturalmente muitas pessoas
que estavam na área afetada pe-
Ias bombas americanas em Naga-
shaki e Hiroshima receberam do-
ses letais de irradiações. Muitas
outras, que receberam doses infe-
riores às mortais, morreram em
conseqüências de outros danos fí-
sicos, associados com o bombar-
deio. Os sobreviventes receberam,
provavelmente, doses variadas de
irradiações, do ponto de vista ge-
nético.
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Os cientistas americanos e ja-

ponêses estão investigando êste

problema. Até a presente data,

não foram observadas mutações

devidas às irradiações nos filhos

dos sobreviventes; porém, natu-

ralmente, é um problema de

muitas gerações e as investiga-

ções continuarão por muitos anos.

O perigo, assim, ocasionado

pelas radiações pode ser de dois

tipos: um, o perigo, de ordem ge-

nética, afetando as gerações fu-

turas, e o outro, afetando a saú-

de do indivíduo, produzindo o

câncer. O dano à saúde do in-

divíduo depende, naturalmente,

da quantidade de radiação que

êste receba.

O fator de maior preocupação

dêste problema é não sabermos

as doses de radiações que, tal-

vez, ocasionem o perigo decisivo

à gênese.

Há um ano, investigadores

britânicos, consideraram, que,

devido às explosões atômicas, a

dose já recebida pela população

era igual à dose anual do meio

ambiente. Isto provocou uma

onda de ansiedade entre o povo

inglês. Na Inglaterra foi, então,

criado o Comitê do Conselho de

Pesquisas, que, estudando me-

lhor a questão, chegou a conclu-

sões mais tranqüilizadoras. Pe-

los testes realizados, das expio-

sões, descobriu-se que a dose to-

tal recebida pela população era

menor que 1% da dose do meio

ambiente. O perigo genético ori-

undo desta fonte é, portanto, in-

significante. Contudo, o Comitê

advertiu que se a proporção no

teste das explosões, fôr aumen-

tada, o perigo à gênese deveria

ser considerado.

Os testes com armas nuclea-

res, nessa louca corrida arma-

mentista, realizados, principal-

mente, pelos norte-americanos,

podem ocasionar perigos maio-

res. As explosões da bomba de

hidrogênio dão origem a uma

substância radioativa chamada

rádio-estrôncio. Esta se eleva à

região superior da atmosfera e

se espalha, depois, sôbre a su-

perfície do globo, depositando-se

no solo. Sendo solúvel, agrega-

se às plantas e daí, chega ao

homem diretamente, ou através

do leite ou da carne do gado

que pasta as plantas irradiadas.

Em determinada quantidade o

estrôncio 90 pode, neste caso,

provocar o câncer.

A quantidade de estrôncio, de-

positada nos ossos humanos, é

de apenas um milésio do nível

geralmente considerado inofen-

sivo, mas, considerando que as

crianças absorvem uma quanti-

dade maior de estrôncio, e que,

talvez, sejam mais sensíveis às

radiações, deve, esta questão, ser

melhor observada e estudada.

O prof. francês Paul Berthold,

em março último, em conferên-

cia proferida na cidade de Syd-

ney, afirmou que teve ocasião de

observar que os habitantes das

ilhas do Pacífico sofriam de ter-

ríveis moléstias provocadas pela

absorção de radiatividade, pro-

veniente das explosões atômicas

nas águas do Pacífico. Afirmou

o prof. Berthold que os peixes

atingidos pelas radiações pode-

riam nadar nas águas do mar e
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contaminar o homem. Verificou-

se que na ilha de Tahiti, nas

Marshall e ilhas Marquises, a po-

pulação era atacada por 
deter-

minada moléstia para qual não

existia tratamento algum e que

a mesma era provocada pelos

peixes procedentes 
da zona em

que se realizaram as experiên-

cias atômicas norte-americanas.

A moléstia em questão ataca tan-

to o adulto como a criança, e os

principais sintomas são racha-

dura e inchação dolorosa da

pele.

O prof. Otto Hann, prêmio

Nobel, — o homem que dissociou

o átomo — em palestra que rea-

lizou no mês de abril findo, em

Hamburgo, declarou que dez

bombas de hidrogênio encerra-

das em envelopes de cobalto se-

riam suficientes para pôr em jô-

go a existência de tôda a huma-

nidade, qualquer que fôsse o pon-

to de queda dessas bombas. As

poeiras de cobalto resultantes de

uma explosão atômica poderiam

manter efeitos nocivos durante

dezenas de anos, afirmou o prof.

Hann.

O prof. Otto Hann faz parte

do grupo dos 18 cientistas da

Sociedade de Investigações Max

Planck, em Goettingen, na Ale-

manha, que pediu a Adenauer, a

proibição 
de armas atômicas, e

anunciou, que se forem usadas,

se negará a trabalhar na ener-

gia atômica. Conjuntamente, os

seus colegas profs. Max Born e

Max Von Lane, fizeram idênti-

cas declarações. Na Rússia o cé-

lebre físico Peter Kaptiza, que

dirige, hoje, o Instituto de Pro-

blemas de Física, da mesma for-

ma, negou-se a colaborar em ar-

mas atômicas.

Farece-me gracejo pretender

afirmar que os testes que se vêm

realizando com armas atômicas

não redundarão, no futuro, em

perigo para a espécie humana.

Necessitamos dar um fim a tan-

tas experiências atômicas que,

afinal de contas, não tem mais

sua razão de ser. Se não existe,

no momento, um perigo iminen-

te poderá trazer, no futuro, gra-

ves prejuízos para humanidade.

Os últimos telegramas de Mos-

cou anunciam que as duas Cã-

maras do Parlamento Soviético

aprovaram, por unanimidade,

que se solicite ao Congresso dos

Estados Unidos e ao Parlamen-

to Britânico medidas imediatas

de proibição de explosões atômi-

cas experimentais.

Fazemos, aqui, votos para que

as grandes nações entrem em

entendimento sôbre a palpitan-

te questão. A guerra atômica se-

ria, de conseqüências mais gra-

ves do que a guerra química ou,

talvez, da própria guerra micro-

biana, ambas, creio, proibidas

pelo Direito Internacional.

O que temos que pregar é a

paz, não imposta pelo mêdo das

armas de destruição, mas sim,

a paz vinda da compreensão mú-

tua entre as grandes potências.

NOTA: O Diário da Noite de 18 de ju-

nho de 1957, publica um telegrama de

Washington, dando-nos a notícia de que

chuvas radioativas foram registradas no

dia 14 daquele mês e ano, quando vio-

lenta tempestade abateu sôbre a região.

O fato foi comunicado pelo úr. Wel-

lard Libby, da Comissão Federal Ame-

ricana de Energia Atômica.
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AMIGO DA MARINHA

Na noite da última quinta-
feira, recebi do Comando do III

Distrito Naval, o Diploma de

AMIGO DA MARINHA, que me

foi conferido 
"em 

reconhecimen-

to aos serviços prestados" à Ar-

mada Brasileira por êste modes-

to médico de Província.

Instituído no ano centenário

da Batalha Naval do Riachuelo,

representa, o Diploma, bonita

alegoria alusiva àquele grande
feito, vendo-se Barroso, no alto da

fragata Amazonas, saudando as

côres nacionais, em seguida à

memorável vitória.

Não sei, em verdade, se para

tão grande prêmio, houve relê-

vo nesses pobres serviços; posso,

todavia, assegurá-los sinceros,

leais e desinteressados, tanto

considero dever dos maiores, es-

sa permanente cooperação dos

brasileiros com as Forças Arma-

das do país.

Forte, soberba, majestosa tem

sido a Marinha em toda a sua

longa vida de dedicação ao Bra-

sil; e bravos, generosos, inteli-

gentes os homens a compõem,

tendo como padrão a figura aus-

tera e nobre do Marquês de Ta-

mandaré — cujo garbo impo-

nente, severo e marcial não lhe

excluiu do coração os mais pu-
ros sentimentos de compreensão

humana e de caridade cristã.

Aquêle flagrante de Barroso,

saudando as côres nacionais em

seguida à vitória de Riachuelo,

implica, igualmente, no louvor

da coragem e na glorificação do

sacrifício de quantos se empe-

LEDUAR DE ASSIS ROCHA

nharam na peleja homérica; e

êle próprio é a exaltação da cons-

tância, do heroísmo e da humil-

dade, que levaram o Império ao

triunfo e à glória.

O Diploma está assinado pelo

Almirante Francisco Duque Gui-

marães a quem coube, até há

pouco, o Comando do III Distri-

to Naval.

Dêsse ilustre oficial da Arma-

da Brasileira, hoje meu tão que-

rido amigo, guardarei sempre as

mais gratas recordações; de um

lado, pela sua cultura, pelo seu

espírito, pelo seu cavalheirismo,

revelando a sua condição de ho-

mem de estirpe; de outro, pelos

seus altos dotes de Comando,

que o transformaram em autên-

tico paladino do trabalho inten-

so, pelo bem da Marinha e pela

grandeza do Brasil.

Equânime na distinção das

maneiras e na espiritualidade do

trato e das ações, o almirante

Francisco Duque Guimarães, dei-

xando o Recife, pode se orgulhar

de haver feito a conquista de

uma praça, que êle próprio terá

observado como é resistente aos

aplausos e rigorosa na escolha

das personalidades de sua elei-

ção.

Se êste velho burgo o aplau-

diu e o elegeu, fê-lo pelas excel-

sas qualidades intelectuais e mo-

rais dêsse marinheiro ilustre, que

tem sabido ser, a um só tempo,

cérebro e coração a serviço des-

ta grande Pátria.

Destinando-se, agora, à Escola

Superior de Guerra, não sei se
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o almirante Francisco Duque

Guimarães — espírito agudo e

ágil, um dos mais brilhantes e

curiosos de sua geração 
— irá

ser ali mais aluno do que pro-

fessor, tantas foram as lições que

nos deu.

Lições de patriotismo, de cul-

tura histórica, de bondade, de

energia moral, de compreensão

humana, de coragem, de civis-

mo e de brasilidade — tudo coli-

mando o fim único de bem ser-

vir ao Brasil e aos seus compa-

triotas, onde quer que o situem

as exigências da profissão, de que

é Mestre consumado.

Assim como o fêz quando da-

qui saiu o meu boníssimo amigo

almirante Amoldo Toscano, atual

Chefe do Estado Maior da Ar-

mada, o Recife inteiro lamenta-

rá, sinceramente, a saída do al-

mirante Francisco Duque Gui-

marães, que a cidade tôda esta-

va habituada a ver e aplaudir,

na suas solenidades cívicas e pa-

trióticas; nas suas horas de ale-

grias e de apreensões; nos seus

bons e nos seus maus dias; em

tudo sendo o mesmo homem de

decisão, de serenidade e de senti-

mento; de alma leve e de coração

tranqüilo, como convém aos le-

gítimos herdeiros de Tamandaré

e de Barroso.

Hei de ser sempre muito agra-

decido ao almirante Francisco

Duque Guimarães por êste Di-

ploma que me leva à desvanece-

dora dignidade de Amigo da Ma-

rinha, o que (se no possível cou-

besse) ainda mais a ela me vin-

cularia, tanto tem sido o meu

velho empenho de exaltar os fei-

tos dessa corporação nobre, aris-

tocrática, superior, que tantos e

tão bons serviços tem prestado à

Nação.

Diário de Pernambuco — Reci-

fe, 11 de março de 1966.

FORÇAS AEROTERRESTRES E A GUERRA NUCLEAR

Em artigo publicado em janeiro de 1964, em concei-

tuada revista especializada, o major ROGER F. HAR-

DENNE, do Exército belga, traça uma série de conside-

rações sôbre o emprego de forças aeroterrestres, na even-

tualidade de um conflito nuclear. Demonstra êle a in-

viabilidade da aplicação dos esquemas convencionais,

face aos novos meios de ataque disponíveis, e enfatiza a

necessidade de se, reestruturarem a estrutura e modo de

operar das unidades pára-quedistas.

Problemas

O articulista põe em xeque,

inicialmente, a possibilidade de

serem eficazmente utilizadas as

cabeças-de-ponte, nos moldes em

que o foram há vinte anos, ar-

gumentando que estas serão ex-

tremamente vulneráveis a um

ataque nuclear, pelo fato de
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ocuparem uma área relativamen-

te pequena. Depois de esclare-

cer que a grande concentração

de tropas dentro da cabeça-de-

ponte não pode ser reduzida sem

que se amplie perigosamente o

perímetro externo da área, ob-

serva o major Hardenne que, ao

defrontar as posições defensivas

estáticas da divisão aeroterres-

tre, o comandante inimigo pode

obter as informações necessárias

para o levantamento do alvo e a

precisa ajustagem do fogo. E

acrescenta:

"As 
cabeças-de-ponte menores,

ao nível de brigada ou batalhão,

são ainda mais vulneráveis, pois

uma grande porção das forças

defensivas podem ser fàcilmente

destruídas por uma única arma

nuclear.

Nôvo Conceito

Isso pôsto, defende a tese de

que a missão útil das unidades

aeroterrestres seria hoje a de ne-

gar ao inimigo o controle de uma

grande extensão de terreno em

sua própria retaguarda — atrás

de um obstáculo como, por exem-

pio, um rio, para impedir o esta-

belecimento de uma posição de-

fensiva ao longo dessa barreira.

Em operações que demanda-

riam a centralização do planeja-

mento e controle e a descentra-

lização da execução, aos coman-

dos subordinados seriam designa-

dos setores dentro dos quais gru-

pamentos à base de companhia

ou pelotão pudessem ocupar áreas

importantes, bloquear estradas

e caminhos e interditar os mo-

vimentos do inimigo, escolhendo-

se sítios em que as condições to-

pográficas e de vegetação ofere-

cessem às tropas aeroterrestres

o necessário abrigo e cobertura

contra blindados e forças meca-

nizadas.

Sendo a mobilidade e a flexibi-

lidade imperativos nesse tipo de

operação, as tropas devem des-

locar-se a pé, com o emprêgo

acessório de veículos leves e he-

licópteros para transporte de ar-

mas, evitando engajar-se com o

inimigo em resistências a todo

custo. Não haveria necessidade

de se recorrer a carros de comba-

te, artilharia ou equipamento

pesado.

Grupos Dispersos

Segundo idéia exposta pelo
major Hardenne, as forças aero-

terrestres poderiam também ser

empregadas em pequenos gru-

pos largamente disseminados na

área da retaguarda. Sua missão

seria hostilizar essa retaguarda,

cortar as principais estradas de

suprimentos, atacar veículos iso-

lados ou pequenos comboios, des-

truir centros de comunicações,

QG, depósitos de suprimentos ou

pontos de distribuição, aeródro-

mos ou unidades logísticas, óleo-

dutos e material de comunica-

ção.

Demonstrando a eficiência des-

sa forma de atuação, o articulis-

ta ressalta que, numa grande
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unidade, a missão de segurança
da retaguarda é freqüentemente
atribuída a elementos de comba-
te, como os regimentos blindados
ou um de seus esquadrões. Ora,
qual seria a validade dessas fôr-
ças contra pára-quedistas treina-
dos para operar em pequenos
grupos, amplamente dispersos em
terreno de sua própria escolha?

Organização

De acordo com o esquema de
ação alvitrado, as tropas aéroter-
restres poderiam ser organizadas
à base de grupos de cinco ho-
mens dotados de uma arma tipo
lança-rojão e quatro armas au-
tomáticas capazes de lançar gra-
nadas anticarro e defensivas. A
comunicação entre os grupos e o
comandante far-se-ia através de
rádios portáteis.

Cada pelotão teria seis grupos
e um grupo de comando. Os pe-
lotões manteriam contato com
uma base situada em território
aliado, da qual receberiam or-
dens.

Cada pelotão trabalharia inde-
pendentemente e seria responsa-
vel por uma área de operações.
O comandante do pelotão daria
missões a cada grupo pelo rádio
ou por mensageiro. Nenhum
grupo deveria saber a localização
exata do PC do comandante do
pelotão, para que, na ausência de
ordens específicas, a atuação fôs-
se determinada pela iniciativa
própria. Poderia acontecer que

todos os grupos atuassem inde-
pendentemente, sob o controle
direto da base de operações.

A área de atuação seria de
cerca de 150 Km. Cada pelotão,
em conjunto, seria lançado à noi-
te em uma única zona. Depois
de aterrar e receber o equipa-
mento, os diversos grupos mo-
v e r-se-iam independentemente,
para as áreas designadas, carre-
gariam alimentos, munição e su-
primentos necessários para qua-
tro ou cinco dias de operações.

As unidades aerotransportadas
raramente operariam em uma
zona onde as unidades de mano-
bra inimigas estivessem estácio-
nadas, mas sim nas. áreas da re-
taguarda onde pudessem conse-
guir resultados mais decisivos.

Emprego

Na eventualidade, por exein-
pio, de uma operação conduzida
na retaguarda de uma divisão
de carros que atuasse como força
de cobertura de um corpo, em-
pregando três brigadas em pri-
meiro escalão, seriam usados seis
pelotões aeroterrestres, dos quais
três operariam na área dos trens
das brigadas, e os demais na área
de retaguarda da divisão. Em ca-
da pelotão, três grupos recebe-
riam a missão de cortar a estra-
da principal de suprimentos. Tra-
balhariam independentes e sele-
cionariam cuidadosamente os lo-
cais das emboscadas, evitando se-
rem descobertos. Depois de ata-
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carem um veículo isolado ou um

pequeno comboio, escapariam

rapidamente para terreno segu-

ro. Algum tempo depois, o mes-

mo grupo retornaria à estrada

de suprimentos e prepararia uma

nova emboscada.

Operando dessa maneira, pe-

quenos grupos de pára-quedistas

bem treinados e bem armados

poderiam atuar nas retaguardas

sem serem descobertos, com re-

lativa segurança e por longos pe-

ríodos. Enquanto as unidades

permanecessem dispersas, não

se constituiriam em alvo para os

blindados do inimigo. O impac-

to de suas ações poderia ir mui-

to além do que seria de esperar

de seu pequeno efetivo.

Diário de Notícias — Rio de

Janeiro, 21 de novembro de 1965.



NOTICIÁRIO

DIA DO AVIADOR

Em solenidade realizada na Es-

cola de Aeronáutica a 23 de ou-

tubro pp., foram entregues as

condecorações aos agraciados

com o Mérito Aeronáutico.

Após aquela cerimônia, que

teve a presença do Marechal

Castelo Branco, Presidente da

República, foram apresentados

os cumprimentos ao Ministro da

Aeronáutica pelos demais Minis-

tros Militares e Oficiais Gene-

rais da Marinha e do Exército,

no Salão Nobre da Escola de

Aeronáutica. Nesta oportunida-

de o ministro Araripe Macedo,

falando em nome do Exército e

da Marinha, saudou à Fôrça Aé-

rea Brasileira.

Após iniciar sua saudação di-

zendo-se honrado com a mis-

são de falar em nome do Exér-

cito e da Marinha, o Ministro

Araripe Macedo prosseguiu:
"O 

ônus dessa responsabilida-

de, se bem que dobrado, torna-

se tão suave quão harmônica e

fraterna a camaradagem que une

os soldados de terra, mar e ar

permitindo-nos alcançar cb mas

perfeita identidade de pontos de

vista, sentimentos e ações, que

se traduz pela devoção ao cum-

primento do dever, pela vigília

constante que exercemos na pre-

servaçãc dos altos interesses da

Nação e pela firme determina-

ção de alcançarmos a consolida-

ção dos ideais da revolução de-

mocrática de 1964, para que pos-

samos levar, finalmente, a pátria

à trilha do desenvolvimento e

da prosperidade.

Nunca nos furtamos a esta ta-

refa; e ao ressaltar, logo de iní-

cio, a coesão existente nas Fôr-

ças Armadas, faço-o com o pro-

pósito de lembrar àqueles que

insistem em revolver braseiros

extintos numa tentativa cúe res-

taurar ambições em boa hora

frustradas, que escolhemos, à

custa de duras experiências, um

caminho definitivo, retilineo, do

qual não nos desviaremos".
"A 

Revolução representa um

processo evolutivo e saneador da

democracia brasileira. Para atin-

gir seus propósitos ela própria se

institucionalizou e na letra de

seus Atos, concedeu p^errogati-

vas ao Govêrno constituído para

que êste pudesse cumprir fiel-

mente, como vem fazendo, os

compromissos assumidos perante

o povo, de ord\enação das finan-

ças, moralização da vida pública

e redemocratização do país. Ês-
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ses Atos são, portanto, tão irre-

versíveis quanto a própria Revo-

lução; e só constituem ameaça

para aqueles cuja ação compro-

mete a continuidade e os sadios

ideais revolucionários."

Ao final de sua oração, assim

se expressou o Ministro da Mari-

nha:
"Que 

a Fôrça Aérea Brasileira

siga multiplicando progressiva-

mente seu poderio humano e

material; que siga constante-

mente fiel ao seu lema 
"A 

Pátria

pelo dever"; que siga continua-

mente elevando bem alto o nome

do Brasil, são os nossos votos de

irmãos de armas, de cidadãos e

de patriotas."

SERVIÇOS REALIZADOS PELO

NAVIOS E COMISSÕES DA

DHN EM 1966

Navio Hidrográfico
"Sirius

1) Observação de Coordenadas

Astronômicas do farol de São

João

2) Sondagens no Rio Bacanga

3) Sondagens de contorno, pelo
SUL, do recife Manoel Luiz

4) Sondagens entre a ilha de São

João e recife Manoel Luiz

5) Instalação de sinal luminoso

no mastro do casco soçobrado

NM Ilha Grande no recife

Manoel Luiz

6) Pesquisa de perigos ao largo

da costa de Pernambuco.

Navio Hidrográfico
"Canopus"

1) Poligonal telurométrica desde

o farol de Macapá até o farol

de Bailique.

Medida a distância entre os

faróis de Bailique e o de Gua-

rã.

2) Nôvo levantamento do Braço

Norte do Rio Amazonas (Car-
tas 201, 202, 203, 204, 205, 206,

210 e 220), para determinação

do nôvo canal de acesso

3) Novos elementos para as car-

tas de praticagem do trecho

MACAPÁ-GURUPÁ

4) Verificação das cartas de pra-
ticagem entre Gurupá e Ma-

naus

5) Levantamento do pôrto de

Manaus.

6) Prosseguimento do Levanta-

mento de Abrolhos.

Navio Hidrográfico
"Argus"

1) Sondagens desde o Saco de

Tapes até as proximidades do

Canal Feitoria. Delimitação

dos Bancos D. Maria, Qui-
lombo e Vitoriano

2) Poligonal de apoio à sonda-

gem na margem E da Lagoa.

Navio Hidrográfico
"Orion"

1) Sondagens de1 Verificação no

Canal de Acesso aos portos de

Paranaguá e Antonina.
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Navio Hidrográfico
"Taurus"

1) Sondagens de verificação no

canal de acesso ao pôrto de

Tubarão (E. Santo)

2) Determinação da posição dos

faroletes do canal de acesso

aos portos de Madre de Deus

e Instrução no balizamento da

Baía de Todos os Santos

3) Poligonal com telurômetro

entre Tremembé (CE) e Ma-

cau, e determinação de pon-

tos de apoio à restituição e à

sondagem.

Comissão de Levantamento Geo-

désico da área a ser alagada pela

Barragem da Ilha Solteira

Poligonal telurométrica entre o

Pôrto de Alencastro e o Canal de

São Simião, encerrando assim a

poligonal prevista no Convênio

com a CELUSA.

Foram feitos ainda 2 azimutes

do sol (um dêles em cumprimen-

to ao convênio e outro de verifi-

cação no meio da poligonal).

Comissão de Levantamento do

Litoral Nordeste

1) Pesquisa de perigo a 5' a E da

foz do Rio Goiana

2) Pesquisa de perigo a E da

ponta do Jango (PE)

3) Complementação da sonda-

gem da carta do pôrto de Re-

cife

4) Poligonal com telurômetro

entre Tremembé (CE) e Ma-

cau, com determinação de

pontos de apoio à restituição

e à sondagem por métodos to-

pográficos. Realizadoa com

uma equipe do NHi Taurus.

A MARINHA MERCANTE

HOLANDESA

O Serviço Holandês de Infor-

mações enviou-nos a seguinte

nota:

"A 
marinha mercante holan-

desa deverá fazer um esforço sé-

rio para enfrentar a concorrên-

cia mundial. No ano passado

pôde ser constatada uma melho-

ria no que concerne às linhas re-

gulares e de cabotagem interna-

cional, mas a navegação petro-

leira sofreu certa regressão.

Tais foram as constatações

tornadas públicas pelo Sr. For-

tuyn, presidente da União Real

dos Armadores Holandeses, no

decorrer da entrevista concedi-

da à imprensa, anualmente.

O transporte de carga de for-

ma geral conheceu um período
assaz favorável. O transporte de

carga internacional teve mesmo

suas tarifas aumentadas com

relação a 1964. As grandes com-

pras de cereais efetuadas pela
Índia, pela República Popular

da China e pelo Japão contribui-

ram para que a habitual queda
do movimento nos meses de ve-

rão não se fizesse sentir. A ligei-

ra melhoria registrada nas linhas

de navegação regulares foi inte-

ressante, sobretudo porque dois

têrços do total dos navios que

navegam sob a bandeira holan-

desa pertencem a essa categoria.
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A frota de petroleiros conhe-
ceu um período difícil. Somente
mais para o fim do ano ocorreu
ligeira melhora. Ao iniciar-se
1965 a tonelagem líquida dos
petroleiros era de 350 mil t.b.r.,
cifra que não sofreu quase alte-
ração nos meses seguintes. Mas
em comparação com o total
mundial, essa tonelagem líquida
é mínima (cerca de 0,7% da fro-
ta petroleira mundial).

Não se deve concluir, por outro
lado, que a elevação das tarifas
e as melhores condições da na-
vegação de longo curso tenham
provocado um aumento propor-
cional nos lucros das companhias,
já que as despesas não param
de subir sobretudo no custo ope-
racional dos navios e no embar-
que e desembarque de mercado-
rias nos portos. O nível dos sa-
lários e dos preços tendo aumen-
tado no decurso dos últimos
anos, impediu que os Países-
Baixos mantivessem a posição
favorável concorrencial que lhes
pertencia nos anos de após guer-
ra. Além disso, segundo o pre-
sidente da União dos Armadores,
as medidas fiscais atualmente
em vigor impedem a realização
do capital indispensável à ma-
nutenção do nível da frota mer-
cante.

Em contraste com a frota
mundial, a frota holandesa di-
minuiu em extensão. De 30 de
junho dé 1964 a l9 de julho de
1965 baixou de 5.110.000 t.b.r.
para 4.981.000 t.b.r. ou seja
4,3 %. Longe vai o tempo em que
a marinha mercante holandesa
representava 4/5 da frota mun-
dial, porém ainda hoje ela ocupa

apesar disso, o nono lugar (an-
tes da França e da Alemanha).
Para continuar mantendo essa
classificação e cumprindo as ta-
refas a que se dispôs a marinha
mercante holandesa deverá, co-
mo foi dito de início, dispender
grandes esforços.

Movimento Portuário em Rot-
terdam e Amsterdam

Rotterdam, no decurso de 1965,
viu entrar em seu porto 28.103
navios de alto mar com uma
carga bruta total de 126,9 mi-
lhões de toneladas. Em 1964 as
cifras registravam respectiva-
mente 27.548 navios e 122,1 mi-
lhões de toneladas.

De acordo com os dados pro-
visórios, 121 milhões de tonela-
das de mercadorias transitaram
pela entrada e saída do porto de
Rotterdam, um aumento de mais
de 6% com relação a 1964, um
ano que atingiu um total de
113,6 milhões de toneladas. Em
1964 a manipulação de carga
aumentou de 10%. Quanto aos
anos de 1958-1964, a taxa de au-
mento foi calculada em uma
média de 7,5%.

Amsterdam por seu lado, rece-
beu no decurso de 1965 um total
de 8.714 navios de alto mar, re-
presentando um total bruto de
21,0 milhões de toneladas, con-
tra 8.518 navios totalizando 22,1
milhões de t.b.r. em 1964. De
acordo com os dados provisórios
a manipulação total de merca-
dorias em tráfego marítimo se
elevou em 1965 a 14,5 milhões de
toneladas, das quais 11,0 milhões
entraram e 3,5 milhões sairam
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daquele porto. Em 1964 essas
cifras foram assim distribuídas:
manipulação total de mercado-
rias 14,7 milhões de toneladas,
de que 11,3 milhões entrando e
3,4 milhões saindo. Da manipu-
lação total de mercadorias em
1965 as 10,5 milhões de tonela-
das (inalterado) diziam respeito
a mercadorias a granel e 4 mi-
lhões (4,25 em 1964) a merca-
dorias diversas."

CONTRATORPEDEIRO"ARAGUARI"

A bordo do contratorpedeiro
Araguari foi realizada no dia 27
de outubro p.p. a solenidade de
transmissão do cargo de coman-
dante daquele navio, presidida
pelo Capitão-de-Mar-e-Guerra
Herick Marques Caminha, Co-
mandante do 2? Esquadrão de
Contratorpedeiros.

Assumiu o cargo o Capitão de
Fragata Valentim Pereira Ferrei-
ra recebendo-o do Capitão-de-
Mar-e-Guerra Dylo Modesto de
Almeida.

O Araguari integra, junta-
mente com os contratorpedeiros
Acre, Araguaia e Amazonas, o 29
Esquadrão de Contratorpedeiros.

UNITAS VII

Este ano, embora não contan-
do com a participação da Argen-
tina, voltaram a exercitar-se em
conjunto as Marinhas do Brasil,
Estados Unidos e Uruguai ao
longo do litoral sul-americano.

Ao nosso Grupo Tarefa junta-
ram-se um Grupo Tarefa norte

americano, constituído por um"Destroyr Leader", por dois Con-
tratorpedeiros e um Submarino
e outro Uruguaio, integrado por
dois Contratorpedeiros.

O GT brasileiro é comandado
pelo contra-almirante Mario
Geraldo Ferreira Braga, coman-
dante da Força Aeronaval; co-
manda o GT norte-americano o
contra-almirante C. J. Van
Arsdall, Jr e o uruguaio o Capi-
tão-de-Mar-e-Guerra H. Mur-
dock.

Os exercícios foram realizados
entre Montevidéu, Rio e Recife,
e encerraram-se no fim de no-
vembro pp.

INAUGURAÇÃO DA FÁBRICA
WILLYS EM JABOATÃO

Mensagem do Sr. Edgar Kaiser
felicitando o Sr. William Max

Pearce
"Foi para mim um privilégio,

ter participado 17 meses passa-
dos, do começo desta aventura
pioneira. Eu desejaria que me
fosse possível poder estar hoje
novamente com você, nesta sua
orgulhosa realização. Esta nova
fábrica de automóveis, que você
está se dedicando é a maior rea-
lização, criando novas oportuni-
dades de emprêgo e melhor es-
treitamento da economia, não
só em Pernambuco, mas também
em todo Brasil. As Indústrias
Kaiser estão orgulhosas de serem
associadas neste empreendimen-
to e orgulhosa também que a
empresa privada possa juntar
com os líderes dos governos fe-
deral e estadual para escrever
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esse novo capítulo arrojado da
história brasileira. O futuro do
Nordeste Brasileiro depende não
somente do trabalho \em colabo-
ração do governo e empresa pri-
vada mas também da coragem
e determinação do povo da re-
gião. Estou confiante que você
terá sucesso na grande tarefa
porque eu sei qise o povo tem fé
e força tão necessárias para abrir
novas fronteiras, florescendo no-
vas cidades para uma vida mais
intensa para ambos, o povo e seu
país. Felicidades e o desejo de
que tudo corra bem."

ENTUSIASMO GERAL NO
NORDESTE PELA

INAUGURAÇÃO DA
FÁBRICA WILLYS

A primeira fábrica de veículos
do Nordeste, a Willys, inaugu-
rou-se em ato solene, que teve a
presença do representante do
Presidente da República, minis-
tro João Gonçalves de Souza; do
Governador de Pernambuco, dr.
Paulo Guerra; do arcebispo de
Olinda e Recife, Dom Helder Câ-
mara; do comandante do 4"?
Exército, general Francisco Da-
masceno Portugal; do represen-
tante do ministro da Aeronáuti-
ca e comandante da 2.a Zona
Aérea, brigadeiro Manuel Vi-
nhaes; do comandante da 7.a Re-
gião Militar, general Antônio
Carlos Muricy; dos almirantes
Edir Carvalho e Nelson Fernan-
des; do general Aurélio Lyra Ta-
vares, diretor do Departamento
de Produção e Obras do Exerci-

to; do sr. Alberto Tangari, secre-
tário executivo do GEIMEC e re-
presentante 

*do Almirante Lúcio
Meira; do diretor do Imposto de
Rendas, sr. Orlando Travancas;
do prefeito de Jaboatão sr. Vi-
cente Caricio; do cônsul geral dos
Estados Unidos, sr. Edward Ro-
well; de membros da Magistra-
tura, da SUDENE, do CONDEPE
e de figuras de expressão nos
meios econômicos e financeiros
de todo o Nordeste; do presiden-
te do Sindicato Nacional da In-
dústria Automobilística, sr. Os-
car Augusto de Camargo; de nu-
merosos jornalistas e de traba-
lhadores.

Cerca de 3 mil pessoas com-
pareceram à festa inaugural, não
obstante a chuva intermitente
que caiu durante a tarde em Re-
cife e no município de Jaboatão.
A estrada da capital pernambu-
cana até o quilômetro 19, onde
se acha localizada a fábrica, fi-
cou tomada de veículos e ônibus,
transportando convidados não
só locais, como de vários pontos
do país.

Os convidados foram recebidos
pelos diretores da Willys, srs.
William Max Pearce, presidente;
Euclydes Aranha Netto, Fábio
Monteiro de Barros, General Ro-
bin Hough, Laurence Wyman
Jr., Lloyd Keith Covelle Jr., Ste-
phen A. Girard e Sérgio Jun-
queira.

Em palanque armado na área
do pavilhão principal, teve iní-
cio o ato inaugural com palavras
proferidas pelo gerente geral da
fábrica Willys de Jaboatão, sr.
Antônio da Rocha Peres. Seguiu-
se o sr. Gerald Robin Hough, que
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falou em nome da diretoria da
empresa. Após, o arcebispo de
Olinda e Recife, dom Helder Cã-
mara, deu a bênção à fábrica e
proferiu sua alocução. Seguiram-
se com a palavra o representan-
te do Presidente da República,
ministro João Gonçalves de Sou-
sa, Coordenador dos Organismos
Regionais; o sr. Governador do
Estado, Paulo Guerra; o prefei-
to de Jaboatão, sr. Vicente Ca-
ricio; o representante do almi-
rante Lúcio Meira, sr. Alberto
Tangari; o presidente do Sindi-
cato Nacional da Indústria Au-
tomobilística, sr. Oscar Augusto
de Camargo.

A seguir, a exa. sra. d. Ka-
rola Pearce, esposa do presiden-
te da Willys, fêz entrega a Dom
Helder Câmara, do l9 Jeep Cha-
péu de Couro, fabricado em Ja-
boatão, em favor das obras de as-
sistência da Operação Esperan-
ça.

Os srs. ministro João Gonçal-
ves de Souza, Governador Paulo
Guerra, William Max Pearce e
Stephen A. Girard procederam
ao corte da fita simbólica, dando
por inaugurada a primeira fábri-
ca de veículos do Nordeste. Nês-
se momento, uma sirene tocou e
todos os departamentos da fábri-
ca entraram em funcionamento.
Os visitantes percorreram as vá-
rias instalações, para conhecer a
obra ali implantada, como esta-
belecimento pioneiro capaz de
gerar efeitos multiplicadores na
industrialização do Nordeste.

DISCURSO DO GOVERNADOR
PAULO GUERRA, DE PERNAM-
BUCO, NA INAUGURAÇÃO DA

FÁBRICA WILLYS, NO
NORDESTE

"Considero dos mais significa-
tivos para assinalar a fase de-
senvolvimentista que atravessa
nosso Estado e toda a região nor-
destina, este acontecimento, que
é a inauguração da fábrica da
Willys, em Pernambuco.

A implantação da indústria
automobilística no Nordeste é
uma expressiva definição de que
estamos saindo de uma fase a-
centuadamente marcada pelo
subdesenvolvimento, para entrar
num estágio de progresso social
e de bem estar para a nossa gen-
te. Vão, assim, ficando para trás,
como imagem do passado, as ma-
nifestações de pessimismo que
nos tornaram prisioneiros do
atraso <e dificultavam a nossa in-
tegração no processo de indus-
trialização do país.

Criou-se uma nova mentalida-
de no Nordeste, através de lutas
incessantes nos mais diversos se-
tores de ação. Com o advento da
SUDENE foram eliminadas as
tendências de desequilíbrio e de
improvisação e rasgaram-se, no-
vos horizontes para o progresso
da região Nordestina. Nosso Esta-
do soube acompanhar esta mar-
cha para oferecer uma visão per-
feita do trabalho que há dois anos
se fealizahn em Pernambuco no
sentido de seu desenvolvimento
industrial.

Não citarei apenas a criação
de um órgão, com estas finalida-
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des específicas, como é o COM-
PER, e a simples concessão de
incentivos fiscais, nem faríamos
referências às obras de infra-es-
trutura que vêm sendo realiza-
das. Pediria permissão para es-
clarecer que dos 109 projetos a-
provados pela SUDENE no ano
passado, Pernambuco participou
com 36% do total de todo o Nor-
deste. Dos 138 bilhões de cruzei-
ros aplicados nos referidos proje-
tos, 65 bilhões destinaram-se à
indústria deste Estado. Podem,
desta forma, avaliar o interesse e
o entusiasmo com que participo
desta solenidade. Sei do alto in-
vestimento feito pela Willys-
Overland do Brasil para lançar
aqui este marco de progresso tão
valioso qu*s tornou possível a am-
pliação do nosso mercado de tra-
balho. Quando se sabe que êle
foi realizado em prazo tão curto
e que nada teria sido feito se não
fosse a capacidade dos empresa-
rios e a confiança que hoje des-
perta o Nordeste Brasileiro, em
nome do Govêrno e do povo de
Pernambuco, tenho a honra de
saudar os diretores da Willys,
enaltecendo sua patriótica ini-
ciativa e exaltando a sua notável
contribuição para o desenvolvi-
mento econômico e social de Per-
nambuco e do Nordeste."

Atos Administrativos

Decreto n? 58 303, de 2 de
maio de 1966

Aprova o Regulamento para
Escola Naval. (Boi. 20/66).

Decreto n? 58 358, de 5 de
maio de 1966

Fixa a composição da Delega-
ção Brasileira na Comissão Mi-
litar Mista Brasil - Estados Uni-
dos e dá outras providências.
(Boi. 20/66) .

Lei n? 4 967, de 11 de maio
de 1966

Dispõe sobre nomeação e de-
signação de oficiais da Marinha
e dá outras providências. (Boi.
21/66).

Lei n° 4 972, de 11 de maio
de 1966

Dispõe sobre a elevação da gra-
tificação de professores prima-
rios civis, postos à disposição de
corpos de tropa ou de estabele-
cimentos militares. (Boi. 21/66).

Decreto n? 58 378, de 10 de
maio de 1966

Cria a "Base Aero-Naval de
São Pedro da Aldeia", e dá ou-
trás providências. (Boi. 21/66).

Lei n? 4 961, de 4 de maio
de 1966

Decreto n? 58 384, de 10 de
maio de 1966

Altera a redação da Lei n<?
4 737, de 15/7/1965 (Código Elei-
toral). (Boi. 20/66).

Fixa normas de procedimento
com referência a convites para a
visita de militares ou de organi-
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zações militares estrangeiras ao

Brasil, em caráter oficial. (Boi.

21/66).

Decreto n° 58 400, de 10 de

maio de 1966

Aprova o Regulamento para a

cobrança e fiscalização do Im-

pôsto de Renda. (Boi. 21/66).

Decreto vP 58 401, de 15 de

maio de 1966

Declara luto oficial em todo o

país pelo falecimento do ex-pre-

sidente da República, Sr. Wen-

ceslau Braz. (Boi. 21/66).

Lei n° 4 986, de 18 de maio

de 1966

Isenta de quaisquer tributos as

embarcações de até uma tonela-

da. (Boi. 22/66).

Decreto vP 53 386, de 10 de

maio de 1966

Modifica a jurisdição territo-

rial dos Distritos Navais, cria o

7<? Distrito Naval e dá outras pro-

vidências. (Boi. 22/66) .

Decreto np 58 478, de 20 de

maio de 1966

Retifica o Quadro de Pessoal

do Ministério da Marinha (Boi.

22/66).

Aviso nç 1 042, de 2 de junho

de 1966

Normas para promoções da

Lei n<? 4 767, de 30/8/1965. (Boi.

23/66).

Decreto n° 58 552, de 30 de

maio de 1966

Regulamenta a Lei n9 4 376, de

17 de agosto de 1964. (Boi. 24/

66).

Decreto 58 564, de 1 de junho

de 1966

Altera o Decreto n? 53 480, de

23 de janeiro de 1964, que dispõe

sôbre o Regulamento de Promo-

ção dos Funcionários Públicos

Civis da União. (Boi. 24/66) .

Aviso n° 1 066, de 6 de junho
de 1966

Aprovação de Instrutores re-

lativos à situação de oficiais sub-

metidos à ação da Justiça. (Boi.

24/66).

Lei n? 5 021, de 9 de junho

de 1966

Dispõe sôbre o pagamento de

vencimentos e vantagens pe-
cuniárias asseguradas, em Sen-

tença Concessiva de mandado

de segurança, a servidor público
civil. (Boi. 25/66).

Decreto nç 58 591, de 7 de

junho de 1966

Aprova o Regulamento para a

Base Naval de São Pedro da Al-

deia. (Boi. 25/66).

Aviso n9 1 113, de 10 de

junho de 1966

Prorrogação de prazo de Estu-

dos da Reforma Administrativa
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para o Ministério da Marinha —

(Boi. 25/66).

Aviso n9 1 120, de 15 de

junho de 1966

Regulamentação para uso de

Medalha Estrangeira pelo pessoal

da Marinha do Brasil. (Boi.

25/66).

Lei ri 5 028, de 15 de junho

de 1966

Altera o Quadro de Pessoal do

Tribunal Marítimo. (Boi. 26/66)

Aviso ri 1 214, de 20 de junho

de 1966

Cursos realizados por pessoal

extra-Marinha em estabeleci-

mento de ensino da MB. (Boi.

26/66) .

Decreto n? 58 677, de 21 de

junho de 1966

Abre o crédito especial de Cr$

400.000.000 para atender às des-

pesas com a construção do Quar-

tel do Corpo de Fuzileiros Navais

em Brasília — 
(Boi. 27/66).

Decreto ri 58 693, de 22 de

junho de 1966

Aprova o Regimento da Con-

sultoria Geral da República.

(Boi. 28/66).

Decreto ri 58 693, de 22 de

junho de 1966

Fixa medidas de incentivo ao

desenvolvimento da pesca e dá

outras providências. (Boi. 28/

66)

Decreto ri 58 678, cDe 21 de

junho de 1966

Aprova o Regulamento para o

Arsenal de Marinha do Rio de

Janeiro. (Boi. 28/66)

Aviso ri 1 276, de 1.° de

julho de 1966

Resolve dar baixa definitiva do

Serviço ativo da Marinha ao S

Riachuelo. (Boi. 28/66).

Lei ri 5 057, de 29 de junho

de 1966

Reajusta o valor da pensão pa-

ga pelo Tesouro Nacional a her-

deiros de contribuinte do Mon-

tepio Civil, e dá outras providên-

cias. (Boi. 29/66).

Lei ri 5 063, de 4 de julho

de 1966

Institui o 
"Dia 

da Caridade".

(Boi. 29/66).

Decreto ri 5 860, de 28 de

junho de 1966

Aprova o Plano Geral de Con-

vocação para o Serviço Militar

Inicial nas Forças Armadas em

1967. (Boi. 29/66).

Decreto ri 58 800, de 13 de

julho de 1966

Aprova o Regimento do Curso

de Museus, do Museu Histórico

Nacional. (Boi. 30/66).

L.M.
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Almirante Ref.
JOSÉ MARIA NEIVA

Faleceu em sua residência,
nesta cidade do Rio de Janeiro,
no dia 2 de novembro de 1962,
o almirante reformado José Ma-
ria Neiya.

Capitão-de-Mar-e-Guerra
(QM) Ref.

LOÉ GUTIERREZ SIMAS

Em sua residência, na cidade
do Rio de Janeiro, GB, faleceu no
dia 13 de março de 1966, o capi-
tão-de-mar-e-guerra (QM) ref.
Loé Gutierrez Simas.

Capitão-de-Mar-e-Guerra
(QM) Ref.

BENEDITO RANGEL
COUTINHO

A 24-de outubro de 1965 fale-
ceu em sua residência, no Esta-
do da Guanabara, o capitão-de-
-mar-e-guerra (QM) ref. Bene-
dito Rangel Coutinho.

Capitão-ãe-Fragata
(QO) RRm.

AÉCIO DE ALBUQUERQUE
ANTUNES

No dia 2 de dezembro de 1965
faleceu no Hospital Central da
Marinha o capitão-de-fragata
(QO) RRm. Aécio de Albuquer-
que Antunes.

Às famílias enlutadas a Revista
condolências.

Marítima Brasileira envia
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REVISTA MARÍTIMA BRASILEIRA

Destinada aos interesses da Marinha Nacional de Guerra e Me.c_.nt»

ASSINATURA ANUAL

No Brasil  Cr$ 1.000
No Estrangeiro (mais o porte postal)  CrÇ 5.000

As assinaturas devem começar sempre no mês de janeiro
Número avulso  Cr$ 300
Número atrasado  CrÇ 500

Toda correspondência destinada a esta Revista deve ser reme-
tida com este endereço: "Revista Marítima Brasileira"
(SDGM) — Edifício do Ministério da Marinha - Rio de Janeiro"

Aos nossos assinantes rogamos o especial obséquio de reno-
varem sempre em tempo oportuno as suas assinaturas, a fim
de que não haja interrupção na remessa da Revista.

Igualmente pedimos que nos comuniquem qualquer mudança
de residência, a fim de que não haja extravio.

Das marinhas de comércio e de recreio, solicitamos o favor
de nos enviarem, sempre que puderem, quaisquer informações
úteis ou notícias de interesse geral dignas de publicação.

Admitimos a inserção de anúncios, principalmente dos
que se relacionam com a vida marítima, mediante prévio en-
tendimento.

Os pagamentos, quer de assinaturas, quer de anúncios,
de pessoas que residem fora desta Capital, só poderão ser fei-
tos mediante cheques e vales postais.
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MÃOS QUE

REPRESENTAM VIDA.

POR ISSO MESMO,

SHELL FAZ QUESTÃO

DE AJUDÁ-LAS.

Para que estas rnaos possam repre-
sentar vida é preciso um sem número
de grandes e pequenos auxílios. Assim
como luvas de borracha sintética; com
bustivel para um gerador de eletricidade;
ou o uso de determinada resina num
tubo de oxigênio. Aparentemente, coisas
tào simples mas que ás vézes valem
tudo. Ai Shell faz sentir sua presença.

Pesquisando em laboratórios, realizan
do descobertas, experimentando novas
fórmulas para acelerar o progresso e
servir ã vida. Cumprindo seu dever
Porque Shell sabe quanta coisa pode
depender do que ela fizer de bem feito
Shell faz questão de ajudar mãos que
representam vida.

VOCÊ PODE CONFIAR NA

E30
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ÍNDICE dos anunciantes

Standard Electrica S/A 2.a Capa

Companhia Souza Cruz 3.a Capa

Ishikawajima do Brasil S/A 4.a Capa

Companhia Comércio e Navegação

(Estaleiro Mauá) 2

Pirelli 3

First National City Bank 4

Stork — Werkspoor 5

Verolme 6

Indústrias Bormann 16

Companhia Vale do Rio Doce 50

Nescafé 132

Esso 197



EDIÇÃO COMEMORATIVA
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PARA O BRASIL E PARA O MUNDO

MlllS fllMIMÍS

V.

Ishibras

Vencendo concorrência pública inter-

nacional para fornecimento à Inglaterra

de um DIQUE FLUTUANTE construído

em seus estaleiros, a Ishikawajima do

Brasil conquista um eloqüente atestado

de alta especialização, que lhe oferece

condições de produzir equipamentos dá

elevado padrão, e reais possibilidades
de competir com os mais. tradicionais ;

mercados do mundo. -.. • ***»

>'

Ishibras

¦ Ishikawaiima do Brasil-Estaleiros S. A:

- uma indústria integrada no progresso do Brasil
Rio: Av. Pres. Antônio Carlos. 607 - s/loja • Tols.: 31-1975 e 31-0090 (réde intena)

End. Teleg.: "ISHIBRAS - Tel^x n.« IHICO 3511031
S. Paulo: Rua Direita, 250 - ia»,andar. s/1603 • S.P Tela;'36-5210 e 34-8817

Estaleiro Inhaúma: Rua General Gurjãò*. 
*s/n - Rio 1e Janeiro - ,GB - Tel^: 34-8054 ? 54-2140

Navios - Guindastes - Pontes

rolantes - Pontes metálicas
- Comportas e condutos for-

çados para hidro-elétricas -

Tanques metálicos - Motores
Diesel - estacionários e mari

timos - de 300 a 15.000 BHP.
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