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APRESENTAÇÃO 
 

VITÓRIA OU DERROTA? do Major Dilermando de Assis é um livro 
descritivo das operações militares desenroladas no Setor Sul de São Paulo, 
em 1932, contra as Forças Constitucionalistas, pelas tropas ao mando do 
General Waldomiro Castilho de Lima. 

O livro abrange o estudo pormenorizado da pugna, em toda a extensa 
zona do Destacamento de Exército do Sul, constituído de diversos 
Destacamentos, tais como: Boanerges, Marcelino, Plaisant, Dorneles, Silva 
Junior, Saião, Melo, Teles Ferreira, Aimbré, João Francisco e outros. 

Sem visos de glórias literárias, apesar de escrito com apurado gosto 
estilístico, é, antes de tudo, um repositório de feitos bélicos apreciados com 
critério, sem o intuito de exaltar qualquer das facções em luta, como sem o 
propósito de louvar ou deprimir a personalidade de seus autores. Estes são 
apreciados por suas qualidades mais nobres, por suas ações mais valorosas, 
por seus defeitos mais lamentáveis; sendo que, uns, em ligeiros traços 
críticos, outros, em estudos psicológicos sumários. Todos, porém, a cores 
bem vivas. 

Prima pela sinceridade pleiteando, com gáudio e coragem, ser 
verdadeiro. 

Todavia, nenhuma dúvida ou relutância terá o autor em receber a 
colaboração dos que a julgarem necessária, como para a retificação do que 
porventura exigir qualquer reparo a bem da verdade. 

É, pois, um livro de história técnico-militar, tendo por escopo legar à 
posteridade um depoimento verdadeiro dos sucessos aí ocorridos, com a 
crítica que alguns deles provocaram de seu coordenador, o que até agora 
não havia sido feito. 

Encerra ele, ao mesmo tempo, um desmentido formal a certas 
afirmativas, de alguns pseudo-historiadores apaixonados, sobre os 
acontecimentos e os motivos determinantes de certas ocorrências, 
restabelecendo-se em toda a sua realidade. 

Franco, ríspido, severo e independente, talvez nem a todos quantos 
atingidos por suas apreciações ele agrade. Ficará, porém, de pé, o seu 
propósito, – apontar, sem veleidades ou retaliações, erros graves, 
relacionandos-lhes as supostas causas, debaixo da única preocupação de 
ser verdadeiro e útil. 

E, assim, aí aparecem diversos chefes de uma e outra facção, ora 
alcandorados aos encômios da glória que sua conduta provocou, ora 
estigmatizados ou apontados à responsabilidade pelos seus erros ou por 
seus excessos e deficiências. Tudo, no entanto, com o fito de prevenir, 
especialmente para uma guerra externa (se os azares do imprevisto a ela 
nos conduzirem), a reprodução dos mesmo deslizes e a reincidência nos 
mesmos senões. 

Seu objetivo, portanto, é patriótico. 



 
 

Descrevendo os pródromos das medidas militares postas em prática no 
PARANÁ, imediatamente após o conhecimento da rebelião paulista, contém 
uma descrição minuciosa dos combates desferidos a 17 e 18 de Julho para a 
conquista de ITARARÈ, com o estudo das razões presumíveis que levaram 
as forças rebeladas a abandonarem aquelas já lendárias organizações 
defensivas, rumando, de um só arranco, para FAXINA (*).  

Sabe-se o efeito moral que a queda dessa posição implicou e a 
influência profunda que exerceu sobre o rumo, então, impresso aos 
acontecimentos... 

Sucedem-se as importantes ações contra BURÍ, RIBEIRA, RIBEIRÂO 
BRANCO, ARACASSÚ, PINHAL, CAPÃO BONITO, SALTO GRANDE, 
RIBEIRÓPOLIS, CERRADO, TAQUARAL ABAIXO e outras, de menor 
retumbância, com a intercorrência de alguns episódios empolgantes da 
campanha, tudo ilustrado com croquis e clichês elucidativos, tornando mais 
amena a leitura dos diversos lances da tremenda pugna, entre os quais 
reponta a mortificante retirada dos defensores de APIAÍ por IPORANGA e 
XIRIRICA, até às razões que iduziram o Governo paulista a solicitar o 
armistício, e o término da sedição. 

Por certo que, das observações e apreciações feitas e expendidas 
sober as campanha, resultam ensinamentos úteis aos futuros combatentes 
quando envolvidos em luta semelhante. Serão, pelo menos, uma advertência 
aos jovens estreantes na carreira das armas, a quando solicitados para 
reepisodiar os dolorosos acontecimentos que estas páginas procuram 
perpetuar. 

Finalmente, vários documentos, inéditos alguns, figuram neste 
trabalho, entre os quais se destacam ordens de operações, boletins, 
proclamações, depoimentos, crônicas, correspondências e efetivos das 
tropas defrontantes, facultando uma apreciação menos fantasista sobre o 
valor de certos feitos e o mérito de determinadas atitudes, deformadas por 
interesses diversos e pela paixão do momento, nas publicações existentes e 
que orçam, no lado paulista, por mais de cinquenta volumes, ao passo que, 
dos unionistas, apenas se conhece o CARNE PARA CANHÃO (1933). 

Eis como o esquecimento não poderá, jamais, sepultar no silêncio, esta 
página épica de nossa história pátria 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(*) Denominação que perdurou ao atual município paulista de Itapeva até o ano de 1938. 
Doravante no texto deste livro, o termo Faxina foi atualizado para Itapeva. 



 
 

PREÂMBULO 
 

A luta desenrolada na região sul de São Paulo em 1932, tão repleta foi 
de ensinamentos e lances heroicos de parte a parte, que seria deplorável a 
sua exclusão da história militar nacional. 

Todos quantos nela colaboraram deviam contribuir com o seu 
testemunho pessoal para que, em toda a sua realidade, fosse ela inserta no 
registro dos grandes feitos pátrios. 

Muito se tem escrito já sobre essa dolorosa ocorrência, porém somente 
do lado paulista. Dos combatentes do Sul, ao que eu saiba, somente o 
Tenente Clovis Gonçalves publicou um livro a respeito – o ―Carne para 
Canhão‖, excelente subsídio para a reconstituição daqueles trágicos dias de 
angústia da Pátria Brasileira. 

Publicando, agora, o ―Vitória, ou Derrota?‖, nada mais ambicioso do 
que contribuir com o meu pequeno coeficiente pessoal para que o historiador 
do futuro possa, com as tributações acumuladas, reconstituir toda essa 
pungente tragédia nacional em que, depois de tanto sangue, tanta lágrima e 
tanta miséria, não se ficou sabendo, afinal, de que banda estava a razão e 
para que combatente sorriu a vitória. 

Parece-me que os fatos ulteriores estão demonstrando que o vencido 
foi, deverás, o vencedor, porque se ―a guerra é a luta entre duas vontades na 
qual triunfa a mais forte‖, vencido deve ser o contendor que se submete à 
vontade do adversário. 

E, no caso vertente... que me responda o leitor. 
  



 
 

1ª PARTE 
ARMANDO AS PEÇAS NO TABOLEIRO 

(Antecedentes) 
 

Para a grande maioria dos oficiais da guarnição do PARANA, entre os 
quais figurava eu, servindo no 5º Regimento de Cavalaria Divisionário, em 
CASTRO, o levante de SÃO PAULO foi um surpresa. É verdade que o 
ambiente, depois da reforma administrativa do General Klinger, não era de 
perfeita tranquilidade, apesar dos telegramas do M. da Guerra (1). 

Fatos ulteriores, relacionados a outros, anteriores, só então explicados, 
revelaram que, devéras, havia, lá, elementos simpáticos, senão 
comprometidos com o ―movimento constitucionalista‖. 

A versão predominante era de que, remanescentes políticos do regime 
decaído em 930, tentavam retomar o poder. Precisamente o parecer do 
General Rabelo, corroborado por Marrey Júnior (V. ―Correio da Manhã‖ de 
27-x-32). E, na verdade, era maior o número dos chefes políticos do que o 
dos militares implicados no desencadear da luta armada (2) 
 Escritores de origens diametralmente opostas, constitucionalista, um, e 
unionista, outro, comungam na mesma ideia de malsinar os políticos 
responsáveis pelo desencadear da luta – Vieira de Melo e Clóvis Gonçalves 
– o primeiro civil, e, o segundo, militar. 

Não desejo aprofundar-me no ventilar as causas da hecatombe. Não 
me furtarei, porém, ao dever de registrar-lhes a opinião: 

―A lição, porém, aproveitou. A experiência adquirida não foi em pura 
perda. Aprendemos que a revolução foi fomentada pela disputa de posições 
entre a Legião Revolucionária, o Pátio Democrático e o Partido Republicano 
Paulista. O povo foi engodado pelos discurseiros interessados em chamar 
atenção sobre as suas pessoas. 

A revolução não foi preparada. São Paulo foi atirado à luta como um 
brinquedo sem importância. Os homens que tal fizeram são criminosos de 
lesa-pátria. Que o remorso das vidas perdidas e dos órfãos deixados lhes roa 
a consciência como a lepra roe o corpo!‖ (―Renda-se, paulista‖, pág. 97). 

                                                           
1 RIO, 8-7-32, às 13, 10 – Comunico-vos que tendo General Bertoldo Klinger, Cmt. 
C.MATO GROSSO, praticado atos atentatórios disciplina, dando forças ao seu comando 
atestando desobediência e desrespeito aos seus superiores, foi hoje administrativamente 
– (a) General Espírito Santo Cardoso, M. Guerra. 
RIO, 9-7-2, às 12:30 – Comunico-vos Gen. Klinger ter passado comando da Região ao 
seu substituto legal, Cel. Saturnino de Paiva – (a) Gen. Espirito Santo Cardoso, M. 
Guerra. 
2
 ―Se os homens que combinam as guerras nelas entrassem, creio que não haveria mais 

guerras! Tenha certeza de que, se em lugar do povo, as contendas armadas fossem 
decididas entre os governadores, elas se acabariam como por encanto‖ (‖Renda-se, 
paulista!‖). 



 
 

―Temos consciência de que cumprimos com um dos mais elevados 
deveres para com a coletividade apontando-lhe os horrores de uma 
carnificina em que se trucidaram irmãos, para atender aos caprichos e 
interesses de plutocratas e politiqueiros de São Paulo. 

Que caia sobre estes, responsáveis por esta avalanche de sangue e de 
ódios, perturbadores criminosos da ordem e do engrandecimento nacionais, 
a maldição de toda a Pátria Brasileira‖. (―Carne para canhão‖, de Clóvis 
Gonçalves). 

A coesão e os compromissos existentes enter um numeroso grupo de 
oficiais da guarnição de CURITIBA e outros dos diferentes corpos 
disseminados pelos Estados do PARANÁ e SANTA CATARINA, visando 
defender os princípios revolucionários, impediram, de pronto, que os 
comprometidos pudessem agir eficientemente. 

Afastados de qualquer atuação os oficiais suspeitos, entre os quais 
sobressaiam os conceituados Ceis. José Meira de Vasconcelos, então no 
comando da Região, por se achar ausente o respectivo comandante (Gen. 
Maurício Cardoso), e João Batista Mascarenhas, comandante do 9.º R. A. 
M., tormou a dianteira de todas as primeiras providências o prestigioso e 
brilhante capitão deste Regimento, Carlos Amoreti Osório (3), que de há 
muito vinha, com grande acatamento por parte de seus camaradas, liderando 
a corrente revolucionária do PARANÀ. 

Deu motivos a essa decisão o conhecimento de um telegrama captado 
pelo Cmt. da Força Pública, Cap. Airtom Plaisant, do Cel. Euclides 
Figueiredo, recomendando ao Cel. Meira procurasse, com o Cel 
Mascarenhas, a chave estabelecida para os entendimentos criptográficos. 
Não podia restar dúvida sobre as disposições desses Chefes, muito embora 
as negassem formalmente, – tal foi a conclusão dos que se lhes opunham. 

Em face dos rumores que antecederam o surto constitucionalista, e, 
então, provindos de outras frentes e com outras finalidades, a oficialidade 
orientada por Amoreti discutia, deliberava e assentava medidas a tomar, 
segundo as hipóteses formuláveis. 

Entre outras, numa reunião de representantes de todos os corpos, 
levada a efeito no quartel daquele Regimento, ficou decidido que o meu 
nome seria indicado para, no momento oportuno, assumir o exercício do 
cargo de Chefe do Estado Maior da Região (4). 

Eis porque quando, a 10 de Julho, se preparava o 5 º R. C. D. para a 
campanha iminente, tive de assumir, talvez com estranheza para muitos, 

                                                           
3 De Campo Grande, 10-7-32 – ―... Catête fazia apelo aos Capitães Dimas e Amoreti de 
Curitiba pedindo esforços sentido jugular revolução contra ideais revolucionários 1930 
dizendo revolução ser apenas parte de SÃO PAULO e MATO GROSSO‖ – (a) Cap. 
Sallaberry. 
4 Nenhuma vaidade me leva a rememorar aqui este fato, mas simplesmente a 
necessidade de justificar minha conduta. 



 
 

uma atitude de maior atividade, de conformidade com os compromissos já 
referidos. 

 
O INÍCIO DA PARTIDA 

 
Pelas ordens recebidas do Governo, logo que se deu o 

pronunciamento, o 5.º e o 13.º R. I. deveriam formar um Destacamento, sob 
o comando do Cel. João de Siqueira Queiroz Saião, pronto a partir na 
direção do Norte (São Paulo). Seria ele a vanguarda da 5.ª D. I., alertada 
para a campanha e, em grande parte, já acionada para a concentração ao 
Sul de ITARARÉ (5). 

                                                           
5 RIO, 10-7-32 – 2. P. 13 10-1135 – Cel Meira Vasconcelos e. Cmts. 5.º R. C. D., e 13.º R. 
I. – CURITIBA – Um movimento contrário Governo Provisório cujas proporções e objetivos 
ainda não se sabe ao certo estalou em SÃO PAULO. Por determinação superior fui 
investido Comando 5.ª Divisão e Circunscrição Militar de MATO GROSSO. Afim de 
preparar decisões ulteriores constituo desde já um destacamento ao comando do Cmt. 
13.º R. I. composto dos 5.º R. C. D. e um Btl, do 13.º R. I. Missão: Preparar penetração 
eventual das tropas da 5.ª Região no Estado de São. Paulo. Condições de execução: 5.º 
R.C.D. progredirá logo que possível por via férrea para ITARARÉ que guardará até novas 
ordens, devendo, além disso, enviar elementos mais avançados sobre ITAPEVA afim de 
esclarecer a situação desse lado. O Btl. do 13.º R. I. terá como ponto de primeiro destino 
JAGUARIAÍVA afim de tomar conta do nó ferroviário da região e após eventual emprego 
do 5.° R. C. D. devem ser destacados elementos na direção N. O., afim de guardar-se nas 
direções de COLONIA MINEIRA e SÃO JOSÉ DA BOA VISTA. – (a) Gen. Mariante. 

RIO, 10-7-32. – 3 90 10 1140 – Ordem particular ao Cel. Meira de Vasconcelos – 
Curitiba. 

1.º) Fui investido, por ordem superior, dos Comandos 5. ª Região Militar e 
Circunscrição Militar de MATO GROSSO. 

2.º) Resolvi escolher-vos para Chefe do E. M. dos elementos do meu comando. 
3.º) Tomei as seguintes providências preliminares: construir um destacamento 

composto dos 5.º R. C. D. e em Btl. do 13.º R. I. ao Comando do Cmt. do 13.º R. I., com a 
missão de guardar ITARARÉ-JAGUARIAÍVA e as direções que conduzem a essas 
localidades. 

4.º) Providenciareis até a minha chegada sobre a preparação do deslocamento das 
tropas da 5.ª Região Militar para SÃO PAULO de modo que a execução ulterior desses 
deslocamentos se efetue no menor prazo possível – (a) Gen. Mariante. 

 
5.ª R. M. e 5.ª D. I.   P. C. em CASTRO, 10 de Julho de 1932, às 13 horas. 
Dest. Cel. Saião.  
5.º R. C. D.  
 
N.º                                  ORDEM PREPARATÓRIA N.º 1 
I - Segundo telegrama recebido do Sr. Cmt. da 5.ª R. M., forças federais e 

estaduais de SÃO PAULO e MATO GROSSO, sublevadas, marcham na direção da 
CAPITAL FEDERAL afim de depor o Chefe do Governo Provisório da República. 

II - Dos demais Estados do País as informações os declaram ao lado do Governo 
constituído, achando-se forças do RIO em marcha na direção de SÃO PAULO. 



 
 

O Regimento, apesar de possuir um quadro de sargentos instruídos e 
ativos, tinha pequeno efetivo, achando-se desprovido de material de guerra e 
grandemente desfalcado de oficiais. As praças estavam terminando o 1.º 
período de instrução. 

Comandava-o o Major Celso Carlos Busse, que dispunha de quatro 
capitães, três primeiros tenentes e dois aspirantes a oficial. Dos capitães, um 
exercia o sub-comando, outro, a ajudância, cabendo aos dois restantes o 
comando dos Esquadrões com efetivo, um dos quais, de metralhadoras, 
recentemente organizado. Destes dois últimos, um ausentou-se no dia 10, 
indo a CURITBA ―tratar da construção do futuro quartel do Regimento‖... 

Dos tenentes, um exercia as funções de Contador, ficando, assim, 
cada Esq., apenas com um aspirante e um tenente. 

Em face desta situação, foram, pela Região, mandados servir adidos 
ao Regimento, alguns oficiais provindos de CURITIBA, entre os quais o 1.º 
Ten. Carlos de Almeida Assunção, que era instrutor do C. P. O. R. 

As condições em que se encontrava o Corpo para entrar em ação eram 
deploráveis. Melhores não seriam, por certo, as das outras unidades da 
Região, para não dizer do Exército. Felizmente, o adversário devia padecer 
do mesmo mal. 

Não tínhamos, como não temos ainda, devidamente, organizada, uma 
Divisão, quanto mais um Exército. 

Duas, apenas, eram as sub-unidades constituídas – um Esquadrão de 
fusileiros (quando deveriam ser quatro) e um de metralhadoras. Ao todo, 
pouco mais de 300 homens. 

Quanto a cavalhada, quase toda invernada, desferrada, sem vigor para 
resistir aos esforços requeridos, assim era mantida e por inanição ia 
sucumbindo, devido à falta de recursos para sustenta-la em argola. Não 
havia mesmo, no quartel, baias bastantes para acomoda-la. 

Não é difícil avaliar os prejuízos desse regime decorrentes para a 
Nação. Difícil também não é compreender que não podemos continuar 
assim. 

O quartel de CASTRO, construído aos pedaços e em degraus, num 
terreno de pequena área e acidentado, pode ser uma excelente instalação 
para uma companhia de alpinistas, nunca um Regimento de Cavalaria. Não 
conta com um trato livre, sequer, para as evoluções de um Esquadrão, 
quanto mais de um Regimento. 

As praças não dispunham de material de campanha. Faltavam até 
arreiamentos, quanto mais barracas e ferramenta de sapa. 

                                                                                                                                                                                                 

III - Fica nesta data constituído um destacamento composto de 1 Btl. do 13;º R. I. e 
do 5.º R. C. D., sob o comando do Sr. Cel. João de Siqueira Queiroz Saião, pronto a 
marchar na direção de SÃO PAULO. 

IV - Em consequência, o R. deve estar pronto a marchar à primeira voz. 
V - P. C. do Dest. – PONTA GROSSA. P. C. do R. – CASTRO – devendo deslocar-

se segundo o eixo CASTRO-JAGUARIAÍVA. – (a) Celso Carlos Busse, Maj. Cmt. 



 
 

A munição também era escassa, como escassos eram os meios de 
transmissão e quase inexistentes os de transporte, para a constituição dos T. 
C. e dos T. E. 

Nem falemos em material sanitário, pois até o pacote de curativo 
individual era ali desconhecido. 

Tal a natureza da tropa que devia preceder a Divisão para enfrentar os 
revolucionários de SÃO PAULO, de tudo fartamente providos, segundo se 
dizia. 

Mais ou menos assim se encontra o nosso Exército, que o atual 
Ministro da Guerra (6) pretente reorganizar, dando-lhe o direito de pleitear a 
confiança do Brasil. 

Na lufa-lufa dos preparativos da partida, notava-se na fisionomia dos 
oficiais presentes uma certa dúvida sobre qual deveria ser a atitude do 
Corpo. 

Não havia informações precisas do que se passava. 
Parecia dominar a preocupação de não ―tomar bonde errado‖, como 

sucedera em 930. Eram grandes as apreensões com o RIO GRANDE, e não 
de todo sem fundamento, porque pelo PARANÁ eram vistos emissários seus, 
especialmente em CURITIBA, cuja guarnição lhes seguia, de perto, os 
passos. 

Sabia-se também do movimento de Corpos da Brigada Militar em 
direção ao Norte. Tanto assim que o 3. º R. C., com sede em PASSO 
FUNDO, já se achava em MARCELINO RAMOS, na fronteira, o que lhe 
permitiu chegar a tempo de participar da conquista de ITARARÉ. 

Todavia, era preciso tomar uma decisão... 
Ás 10 horas fora recebido o seguinte telegrama do Chefe interino do E. 

M. da Região: 
―Regimento deverá aguardar novas ordens para embarcar, 

conservando-se pronto para isso com composição‖. 
(a.) Cap. Dimas. 

 
Apesar disto, ativavam-se os preparativos para a partida imediata, na 

direção de ITARARÉ, de um Pel. de reconhecimento, sob o comando do 
Aspirante José Codeceira Lopes. 

Era grande a azafama no quartel. Retocava-se as viaturas; ferrava-se e 
selecionava-se os animais vindos da invernada; distribuía-se fardamento e 
equipamento às praças; abria-se cunhetes de munição; idas e vindas de 
estafetas para todos os lados, e curiosos e mulheres dos soldados em torno 
às cercas da caserna contemplando, em emotivo e curioso silêncio, aquela 
desusada, movimentação toda. 

No decorrer do mesmo dia, recebido pelo Agente da estação da 
estrada de ferro, me foi entregue o seguinte aviso telegráfico: 

                                                           
6 Gen. Góes Monteiro. 



 
 

―O Sr. Cap. Amoreti está em CURITIBA no telégrafo desejando-lhe 
falar‖. 

(a. ) Pimentel 
Atendendo, recebi as seguintes informações: 
 
―Notícias ainda confusas. Nossa situação expectativa. Mariante não 

vem mais. Solicitamos conservação atual de comandante. Foste indicado 
para E. M. R. Interventor acaba de chegar. Em sua companhia veio Cordeiro 
e mais três oficiais. Após conferência com eles chamarte-ei às 23 horas‖. 

(Do Cap. Amoreti). 
 
As informações das 23 horas foram as seguintes: 
 
―Dorneles informa guarnição coesa intenção apoiar atual governo. 

Penso que com mais 24 horas situação será clara. Ainda não modifiquei meu 
ponto de vista antigo‖. 

(a.) Amoreti. 
 
Como se vê, até a noite de 10, ainda não se conhcia, ao certo, as 

proporções e os desígnios do movimento irrompido (7). 

                                                           
7 Nem no Rio se tinha plena certeza do que se desenrolava, como se vê do B. I. 

abaixo transcrito: 
ESTADO MAIOR DO EXÉRCITO 
2.ª SEÇÃO 
 
RIO DE JANEIRO, 10-7-1932, às... horas 
BOLETIM DE INFORMAÇÕES N.º 1 
 
I – Estalou na noite de 9 para 10, na Capital do Estado de SÃO PAULO, um 

movimento revolucionário, que se irradiou por algumas cidades, inclusive SANTOS. 
Assumiu o comando das forças rebeladas o Coronel Euclides de Figueiredo em 

nome do General Isidoro Dias Lopes, que se diz Chefe das ―Forças Constitucionalistas‖. 
Parece que tal rebelião conta com tropas aquarteladas na Capital paulista. 
A Estrada de Ferro Central do Brasil informou que da estação Norte (São Paulo), 

partiu um trem às 6 horas, rumo N. E. No começo da tarde hoje chegou à estação de 
CACHOEIRA um trem conduzindo tropas, vindo da direção da Capital de SÃO PAULO. 
Parece tratar-se do trem que partiu da estação Norte às 6 horas. 

Sabe-se precisamente que em LAVRINHAS, estação do ramal SÃO PAULO, 
imediatamente ao N. E. de CRUZEIRO, os trilhos foram arrancados. 

II – Telegramas recebidos dos Comandantes do 16.º B. C. e 17.º B. C., da 
Circunscrição Militar, declaram que suas unidades mantêem-se disciplinadas. 

III – General Comandante 1.ª R. M., enviou uma Cia. e uma Sec. Mtr. P., para 
ocupar BARRA PIRAÍ e proteger os túneis. A mesma autoridade estabeleceu 
entendimento no sentido de impedir qualquer surto de origem comunista. 

Essa divisão engajar-se-á na direção do VALE DO PARAÍBA contra as forças 
rebeldes. 



 
 

O Gen. Mariante, que havia sido indicado e nomeado pelo Governo 
para assumir o comando da 5.ª R. M., foi impugnado pelos oficiais 
revolucionários do PARANÁ, além de outros motivos, por não lhes inspirar 
confiança devido à sua atuação em 930 e nos anos anteriores. Não chegou a 
deixar o RIO (8). 

Tendo em considereção os protestos de lealdade expressos quando 
interpelado pela oficialidade, declarando-se sem compromisso algum com a 
sublevação de SÃO PAULO, os oficiais que superintendiam a situação em 
CURITIBA, à testa dos quais se encontrava, como já vimos, o Cap. Amoreti, 
resolveram concordar em que permanecesse no comando o Cel. Meira de 
Vasconcelos, que se prontificara, sob palavra de honra, a secundá-los em 
todas as suas deliberações. 

Do primeiro telegrama retro transcrito se verifica o início da execução 
do programa já traçado, com a minha inclusão no E. M. da Região, o que, 
pela antiguidade de posto, importava na minha designação para Chefe 
interino do E. M. 

Tal era a situação de 10 de Julho (9).  
 

UMA COMITIVA IMPORTANTE 
 

Com o Interventor Manoel Ribas chegaram, de avião, a CURITIBA, 
procedentes do RIO, o Major Osvaldo Cordeiro de Faria e os Capitães Heitor 
Bianco de Almeida Pedroso, Nelsom de Oliveira Tinoco e Francisco Pereira 
da Silva, oficiais da confiança do Governo Provisório e que iam acompanhar 
as operações das tropas do PARANÁ e as do Sul, que, conforme notificara o 

                                                                                                                                                                                                 

IV – O General Firmino Borba, que assumiu desde ontem o Comando da 4.ª R. M., 
recebeu, hoje, ordem para iniciar as operações contra os revolucionários. Esta autoridade 
comunicou que a polícia do Estado de MINAS GERAIS está fiel ao Governo, conforme 
telegrama recebido do Dr. Capanema, Secretário do Interior. 

V – O General Pereira de Vasconcelos, Comandante da 2.ª R. M., assumiu o 
Comando da guarnição de CAÇAPAVA. 

VI – A 3.ª R. M. E as organizações policiais e provisórias iniciaram a marcha na 
direção de SÃO PAULO. 

VII – Demais guarnições do Brasil e Governos dos demais Estados continuam fiéis 
ao Governo Provisório. 

VIII – Conclusão: O movimento revolucionário acha-se até agora circunscrito ao 
Estado de SÃO PAULO. 

Medidas enérgicas foram tomadas para sua repressão. – (a) A. Duval, Cel.  
8 Exmo. Sr. Chefe do Governo Provisório – Catête – Rio – Não aceitamos comando 

General Mariante. Para comandar homens livres só um general digno – (aa) Cap. Amoreti 
Osório, 1.º Ten. Stoll Nogueira, Pela Legião P  

9 É-me dispensável esclarecer porque determinados oficiais assumiam atitudes 
assim francamente contrárias aos preceitos disciplinares. Co-responsáveis pelo 
movimento de 30, que o eram, permaneceram dentro desse espírito e, temendo pela 
reimplantação do regime deposto, agiam revolucionariamente. 



 
 

Ten. Cel. Argemiro Dorneles, parente do Dr. Getúlio Vargas, estavam, 
coesas, ao lado do Governo Provisório. 

Estes oficiais tinham sido designados para acompanhar o Gen. 
Mariante, junto ao seu E. M. ou mesmo como seus elementos constitutivos, 
tendo para chefe o Cel. Meira de Vasconcelos, cujas ideias eram, no RIO, 
certamente desconhecidas. 

A todas essas, persistiam dúvidas quanto às guarnições de MINAS e, 
mesmo, da CAPITAL FEDERAL, ainda indefinidas, senão vacilantes. 

A incorporação inesperada desses oficiais ao E. M. do Gen. 
Waldomiro, nomeado em substituição do Gen. Mariante, tresandando a uma 
fiscalização dos seus camaradas da guarnição do PARANÁ, causou, no seio 
destes, um certo ressentimento (que desapareceu completamente depois da 
queda de ITARARÉ). 

Por mais que se procurasse disfarçar, havia, de parte a parte, uma 
certa reserva, uma certa prevenção. Nenhum deles possuía o curso de E. M. 
para justificar sua inclusão no Q. G., uma vez que não pertenciam à Região. 
Nenhuma função regulamentar lhes poderia ser afeta. Pela precedência 
hierárquica, caberia ao Major Cordeiro de Faria a Chefia do E. M. Mas 
faltava-lhe o curso... embora lhe sobrassem possibilidades pessoais para vir 
a exercê-la. 

Maior ainda se tornou quando, a par da quase indiferença do Gen. 
pelos oficiais do E. M. de CURITIBA, se notava a sua preferência, e 
predileção, senão mesmo consideração especial, para com os recém-vindos, 
seus prediletos comensais e confidentes. 

Passou a acentuar-lhes, assim, o divórcio entre o Cmt. e seu E. M., 
que, com exceção do Cap. Amoreti, abdicou de suas prerrogativas em face 
do autoritarismo do General. 

A luta seria muito desigual... 
O Interventor Manoel Ribas passou a trabalhar francamente, intervindo 

mesmo até em assuntos de ordem militar (10). Ativou os preparativos de 
mobilização da Força Pública do Estado e cogitou seriamente do 
reaprovisionamento das forças, quer estaduais, quer federais, muito embora 
se diga que visando, especialmente, os benefícios à Cooperativa de que é 
Diretor e a consequente comissão. 

Todavia, ainda existiam desconfianças quanto à sinceridade de sua 
atitude. 

                                                           
10 - ITAPEVA, 3-IX-32 

Gen. Cmt. Dest. Exército – CAPÃO BONITO 
Tendo chegado meu conhecimento Interventor Federal PARANÁ determinou 

abastecimento em gasolina, automóveis. Exército se faça exclusivamente bomba 
Prefeitura para efeito controle, como Chefe S. I. e oficial superior Exército, não me 
conformando essa intromissão absurda, venho perante V. Ex. apenas lançar protesto 
exige dignidade meu posto. 

(a) Ten. Cel. Telom, Chefe S. I. 



 
 

Talvez reminiscências de um telegrama de apoio incondicional enviado 
ao Interventor Pedro de Toledo por ocasião dos acontecimentos de 23 de 
Maio na Capital Paulista... em contraposição ao transmitidos pelos 
revolucionários do PARANÁ ao Gen. Miguel Costa. 

Talvez efeito da antiga dissenção e velhas prevenções políticas, 
enjauladas no horizonte estreito das cogitações pessoais... 

O caso é que a Força Pública, servida por alguns bravos e 
experimentados oficiais, seguiu, afinal, por ordem do Gen. Waldomiro, que 
estranhou o ainda não ter feito, na direção de CAPELA DA RIBEIRA (11). 

                                                           
11 Dizem que sua protelação era motivada pelo receio de que o 9.º R. A. M. depusesse o 
Interventor Ribas, cuja permanência à testa do governo do futuroso Estado do PARANÁ 
não se explica nem se compreende, tal a sua incapacidade, a sua ignorância e a 
prepotência reveladas no poder. 

Comprovo-o. A Fazenda MONTE ALEGRE, sita à margem do rio TIBAGI, é uma 
das mais belas e melhores do PARANÁ. Achava-se em demanda, pleiteando anulação de 
falência. 

Fui, por sua diretoria, incumbido de zelar pela propriedade, visto estar morando 
próximo, em CASTRO. Nenhuma incompatibilidade ou infração disciplinar ia nisso, pois o 
que as disposições regulamentares proíbem ao oficial é ser membro de diretoria de 
sociedade anônima, ter casa de negócio aberta em seu nome, etc. 

Conhecedor da situação, o estancieiro Ribas aguçou desde logo suas vistas para 
aquela invejável opulência. Mas viu em mim um óbice aos seus desígnios. E resolveu, 
então, valendo-se de sua função oficial, pedir ao Chefe do Governo Provisório a minha 
imediata transferência para longe, pretextando que me achava prejudicando interesses de 
colonos ali domiciliados. (Um estrangeiro havia, engenheiro despedido pela empresa e 
que a hostilizava de toda forma, o qual, despeitado e sentindo-se prejudicado com a 
minha fiscalização, queixou-se, embora sem fundamentos, ao consul alemão.) Era o 
pretexto que o satrapa não podia deixar escapar... 

O Governo, ignorando a verdade dos fatos, transferiu-me, mandando-me seguir 
dentro de 48 horas para o RIO GRANDE. Ficava Ribas com o campo livre para operar. 
Hoje, lá tem ele o seu gado invernado, estando a Fazenda dirigida por um seu sobrinho... 
Eis aí o estofo moral do Interventor do PARANÁ. Um capataz de estância removendo um 
oficial do Exército com trinta anos de serviços, como quem expulsa um lacaio recalcitrante 
que lhe impeça a satisfação de sua bestialidade. 

E o Governo, em sua boa fé, servindo de instrumento à usurpação, para não dizer 
o assalto!... Que me conteste o Dr. Assis Tavora, advogado da maioria dos acionistas da 
Cia. MONTE ALEGRE. 

Leia-se ainda o seguinte excerto de um boletim, que teve ampla divulgação no 
PARANÁ. ―Quem não tem imputabilidade moral é Manoel Ribas, que corrompido pelo 
vício e pelo debochem construiu um bengalô para sua amante, uma prostituta qualquer, 
entre as casas das mais respeitáveis famílias desta cidade, defronte ao bispado, perto da 
Intendência, e ainda mais, se ostenta de braço com essa prostituta pelas ruas, afrontando 
a sociedade onde vive sua família! 

Quem não tem imputabilidade moral, é enfim, o ribismo corruptor pelo dinheiro, 
corrupto pelos seus vícios. Infame pelas suas fraudes e perverso pelos seus crimes!‖ 

 
Santa Maria, 13 de Março de 1929. 

Telmo Almeida. 130, Rua Dr. Bozano, 130. 



 
 

Incorporaram-se-lhe dois pelotões do IV /5.º R. C. D., sob o comando 
do 1.º Ten. Maranhão, pelotões esses que, já tendo partido, tiveram brilhante 
atuação nas operações. 

 
DUAS FIGURAS SUSPEITAS 

 
Prosseguia-se no aprestamento das sub-unidades do Regimento, 

quando me veio às mãos outro despacho telegráfico, este, então, do Cap. 
Airton Plaisant, Comandante da Força Pública do PARANÁ, o qual ainda 
parecia agir em harmonia de vistas com os seus companheiros de jornada 
em 930. 

 
―Boa tarde. Aqui estamos nos preparativos lamentavelmente bélicos. 

Movimento São Paulo francamente reacionário chefia Cel. Figueiredo. Há, 
sei perfeitamente, trabalhados, oficiais superiores nossa guarnição, uns já 
destituídos do comando e presos. Seguiram para aí dois oficiais do Exército 
em automóvel n.º 61 partido PONTA GROSSA. Desconfiamos estarem 
estabelecendo ligação  São Paulo para outras guarnições. Diga-me, daí, se 
podemos contar CASTRO. O armamento seguiu. RIO GRANDE DO SUL 
inteiramente conosco, isto é, lado Governo Provisório. Sei dos seus 
propósitos , daí esperar o que solicito sua palavra franca. 

A região militar vai iniciar o avanço de tropas direção ITARARÉ, para 
estabilizar outras contrárias tenham intuito atingir JAGUARIAÍVA 
entroncamento ramal OURINHOS. Vocês devem preparar para o avanço no 
caso de apoiarem o Governo Provisório o qual julgo suficientemente forte‖. 

 
Em vista destas informações, expedi imediatamente uma patrulha afim 

de capturar ou identificar os presumidos emissários, o que não se verificou 
porque  no automóvel encontrado pela mesma, viajava o Dr. José Muniz da 
Gama e Souza, 1.º Ten. Médico do Regimento, não despertando, por isso, 
ao comandante da patrulham desconfiança alguma quanto ao seu 
companheiro de viagem. 

Além disso, o automóvel não era de n.ª 61. 
Os oficiais superiores destituídos de suas funções, a que se referia o 

telegrama supra, eram precisamente os coronéis Meira de Vasconcelos e 
Batista Mascarenhas. 

O comando do 9. º R. A. M. foi, então, confiado ao seu substituto  legal, 
o inteligente e estimado Cap. Catulo Piá de Andrade, que excelentes provas 
de serenidade e coragem deu, várias vezes, durante a campanha, buscando, 
não raro, o perigo nas linhas de frente, aonde não o reclamavam suas 
funções. Nessa mesma ocasião, por suspeito, foi chamado a CURITIBA o 
Ten. Cel. Alberto Duarte de Mendonça, Sub-Cmt. do 13.º R. I., o qual, mais 



 
 

tarde, mandado à frente, portou-se de modo a desfazer completamente 
aquela impressão (12). 

Uma circunstância que despertou certa curiosidade foi chamado a 
CURITIBA, dois dias antes, pelo Cel. Meira de Vasconcelos , do Dr. Gama e 
Souza, sustando-lhe as férias, em cujo gozo havia entrado nas vésperas, 
principalmente porque missão oficial alguma de caráter urgente lhe foi afeta, 
quer no Regimento, quer no Q. G. da Região, e, três dias depois, surgia 
pelos quarteis de PONTA GROSSA e de CASTRO apresentando o seu 
colega Delfino Freire de Rezende, procedente de MATO GROSSO e 
emissário do Gen. Klinger. 

Já em CURITIBA tinham sido vistos juntos nas ruas centrais e nos 
cafés, tendo mesmo abordado e sondado alguns oficiais, entre os quais o 1.º 
Ten. Murat Guimarães, que repeliu as propostas e insinuações. 

Da passagem desses médicos pelo quartel de Uvaranas (PONTA 
GROSSA), dá ideia a correspondência de Epaminondas Holzmann, 
publicada na ―Gazeta‖, de CURITIBA, a 27 de Novembro de 1932: 

 
UMA TENTATIVA FRACASSADA 

 
Está, assim, toda a atenção voltada aos preparativos da jornada 

quando aparecem no casino do Regimento, dois civis que desejam falar com 
a oficialidade do 13.º R. I. Reunida está no casino, é dada a palavra a um 
dos misteriosos visitantes. Este declarou, sem rodeios, que o fim de sua 
visita ao 13.º R. I. é por a sua oficialidade a par do que se passava. O 
levante de São Paulo era um movimento nacional, sendo com ele solidárias 
as guarnições da 2.ª R. M. Contavam, ainda, não só com o apoio de MINAS 
GERAIS e do RIO GRANDE DO SUL, como do resto do Brasil. A 
oficialidade, unânime, declara estar ao lado do Governo Provisório, não 
podendo, por isso, acompanhar a guarnição do Estado de São Paulo. Ficou 
provado, mais tarde, serem esse dois emissários médicos militares, um deles 
do 5.º R. C. D. Por um dever de cavalheirismo e hospitalidade deixam, os 
oficiais do 13.º, que os dois mensageiros da revolução se retirem do quartel 
sem serem presos, levando, apenas, a convicção de que com o 13.º R. I. não 
contariam para auxiliar o seu ato de rebeldia. É este o primeiro convite que o 
13.º R. I. recebe para aderir à causa dos rebeldes, sendo, com toda a 
lealdade e energia, recusado pela sua digna e valorosa oficialidade. A 
adesão do 13.º R. I. era de grande vantagem para os rebeldes, por ser ele o 
indicado – como o 1930 – para fazer a vanguarda e estar localizado em um 
entroncamento ferroviário, cuja posse seria de muita importância. Depois, o 
efeito moral teria formidável repercussão nas hostes rebeladas‖. 

 

                                                           
12 Constou que as suspeitas foram levantadas simplesmente pelo fato desse oficial 
possuir um filho combatendo em São Paulo. 



 
 

Outro fato não menos curioso, confesso, foi o do Cap. João Teodureto 
Barbosa, precisamente quando o seu Esq. mais necessitava de sua 
presença, pois devia ser o primeiro elemento a lançar-se para a fronteira, 
seguir, sob o pretexto de ir tratar de projetos de construção de quartel, a 
entender-se com o Cel. Meira de Vasconcelos, em CURITIBA. 

Em tal momento, quando se ia abandonar a caserna para afrontar a 
campanha, recolher-se, esse oficial, à capital para tratar da construção de 
novo quartel, convenhamos, devia causar-me estranheza, como a qualquer 
outro oficial, por mais desprevenido que estivesse. E maior estranheza ainda 
quando se sabia das íntimas relações existentes entre aquele Cel. e os 
Gens. Isidoro e Klinger. Com este vinha de servir em MATO GROSSO, e 
aquele servira, em SÃO PAULO, como seu Chefe do E. M. 

Manifestações suas pela imprensa de São Paulo (as ―Folhas‖) por 
ocasião dos acontecimentos de 23 de Maio, revelavam, com um 
desassombro notável, o seu interesse pelos sucessos políticos desse 
Estado, o qual importava, claramente, numa reprovação aos atos do 
Governo Provisório (13). 

Todos estes fatos ligado e, mais ainda, a atitude ulterior no decorrer da 
campanha, francamente infensa aqueles que combatiam a revolução paulista 
(14), fazem a certeza de que efetivamente o Cel. Meira de Vasconcelos (15), 
reconhecidamente um dos mais cultos e inteligentes oficiais da Cavalaria, 
estava comprometido com a rebelião. 

E quando houvesse ainda qualquer dúvida neste sentido, ela 
desapareceria, além do telegrama tratando da cifra com o Cel. Figueiredo, 
ante a carta de credenciais assinada pelos Gens. Klinger e Isidoro 
apresentada pelo Dr. Rezende à oficialidade do 5.º R. C. D., apesar de 
prudentemente cortado o nome de seu destinatário. 

De qualquer sorte, assumo a responsabilidade desta asserção, como 
exclusivamente minha e consequente da reflexão sobre o conjunto destes e 
de outros pequenos fatos, que me induziram a essa convicção, entre os 
quais o dos recém-chegados não se terem logo dirigido ao quartel, só ali 
aparecendo na manhã seguinte, certamente depois de uma prévia 
―sondagem‖ entre os elementos de sua maior confiança. 

                                                           
13 OS ACONTECIMENTOS DE S. PAULO E O CORONEL MEIRA DE VASCONCELOS. 

A propósito dos acontecimentos que tanto dignificaram a terra dos bandeirantes, 
sabemos que o Cel. Meira de Vasconcelos, comandante do 5.º R. C. D., nesta cidade, 
telegrafou ao ―Estado‖ nos seguintes termos: 

―CASTRO, 25 – Foi conseguida a minha retirada da chefia do Estado maior do 
general Isidoro porque não comunguei com a escravidão dos filhos dessa terra que honra 
e dignifica a nossa Pátria. 

Sabia que a liberdade e a justiça deveriam chegar. Saudo o glorioso povo da terra 
Piratininga e esse jornal pela vitória do direito agora alcançada.‖ 
14 E por isto foi, pelo Gen. Waldomiro, solicitada a sua imediata substituição no comando 
da Guarniç 
15

  Atualmente, General. 



 
 

O PRIMEIRO ELEMENTO EXPEDIDO 
UM PELOTÃO DE CAVALARIA EM DESCOBERTA 

 
Organizada a composição necessária (1 carro de 1.ª, 2 gaiolas e 1 de 

carga), embarcados os animais e o material que o acompanhava, partiu, 
enfim, na madrugada de 11, o Pel. de descoberta (do 1.º Esq.), sob o 
comando do Aspirante Codeceira Lopes (16). 

Esse Pel. alcançou JAGUARIAÍVA sem novidade, donde, às 10:20 
expediu o seguinte telegrama: 

―Informações colhidas autoridades aqui dizem chegou ontem ITARARÉ 
batalhão polícia paulista. Seguirei após café direção ITARARÉ‖. 

De ITARARÉ, às 19:20, foi pelo Asp. Codeceira expedindo mais o 
seguinte aviso: 

―Ocupei ITARARÉ onde primeiras informações só existe cidade 
destacamento policial composto 15 a 20 praças. Estradas nenhum 

                                                           
16 Estava em execução, desta forma, a segunda ordem de operações emanada do 
Regimento: 5.ª R. M. e 5;ª D. I. Dest. Cel. Saião. 5.º R. C. D.  
P. C. em CASTRO, 11 (onze) de Julho de 1932, à 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos. 

 
- ORDEM PARTICULAR N.º 1 – 
Ordem ao Pel. de Descoberta 

(Asp. Codeceira) 
 

I – Forças federais e estaduais de SÃO PAULO e MATO GROSSO, sublevadas, 
ameaçam atacar a CAPITAL FEDERAL, afim de depor o Chefe do Governo Provisório da 
República. 

II – Nosso R., fazendo parte do Dest. Cel. Saião, ontem constituído com um Btl. do 
13.º R. I. (PONTA GROSSA) sob o comando de ITARARÉ, donde as informações 
colhidas, até a este momento, são negativas. 

Todas as forças dos demais Estados se mantêm fiéis ao Governo constituído. 
III – Deveis partir imediatamente na direção de ITARARÉ, com o vosso Pel., pela 

via férrea, até aonde o permitir a situação, afim de: 
1.º) – Enviar uma informação, mesmo negativa, de JAGUARIAÍVA; 
2.º) – Apoderar-se da estação férrea da Sorocabana em ITARARÉ, onde 

procurareis colher informações sobre o possível movimento de forças de MATO GROSSO 
para SÃO PAULO; 

3.º) – Em caso de ataque por forças superiores, deveis manobrar em retirada, 
segundo o eixo da via férrea ITARARÉ- CASTRO, sem perder o contato; 

4.º) – Trazer este comando, constantemente, ao par das informações colhidas (trê 
vezes ao dia). 

IV – Duração da missão – indeterminada. 
V – Informações, pelo telégrafo, tanto Nacional como da própria E. F. S. P. R. G. 
VI – O P. C. deslocar-se-a segundo o eixo da E. F. CASTRO-ITARARÉ. 
NOTA – À vossa disposição, na Estação desta cidade, está uma ―composição‖ 

constituída de uma locomotiva, um carro de passageiros, duas gaiolas e um carro de 
carga. 



 
 

movimento de tropas. Informações nesta direção todas negativas. Procurarei 
embora controla-las‖. 

Às 20:50, nova missão adiantava: 
 
―Direção IBITÍ nenhum movimento de tropas. Continuamos ocupando 

Estação‖. 
 
Antes destes, FABIO REGO, confirmando despacho de JAGUARIAÍVA 

não recebido, dizia aquele Aspirante: 
―Informações colhidas autoridades aqui, dizem chegou ontem 

ITARARÉ Batalhão Polícia Paulista. Telégrafos Riogrande sem operante 
substituição seu pessoal virtude péssimo funcionamento. Impossível 
Telégrafo Nacional entender-se ITARARÉ devido isolamento constante linha. 
Povo paulista cheio de grande entusiasmo marcha direção fronteira. Seguirei 
após café direção ITARARÉ‖. 

 
Os termos finais deste despacho, relativamente ao povo paulista, em 

ligação com os de um outro dirigido ao Cap. Teodureto Barbosa, dando 
conta do modo como ia o signatário desempenhando sua missão, 
provocaram-me a impressão de um entendimento prévio e, ao mesmo 
tempo, de um certo interesse, senão satisfação, em revelar aos seus amigos, 
em particular, o grande entusiasmo com que o povo paulista marchava para 
as fronteiras. Afigurou-se-me que ele exultava com esse entusiasmo e, dele 
dando conhecimento, incitava, ou estimulava aos que ficaram, a simpatizar 
(ou se impressionar) com a causa paulista. 

Quando todas as ligações deviam fazer-se com o Cmt. do R., ou com o 
seu Sub-Cmt., era de intrigar tal despacho aquele Cap., - apesar de ser o 
Cmt. do Esq. a que pertencia o informante. 

Quando as instruções ou ordens lhe foram transmitidas pelo Sub-Cmt, 
de ordem do Comando, precisamente durante a ausência de seu Cap., que 
embarcara para CURITIBA, as informações sobre o desempenho da missão 
só se justificavam aqueles chefes. Transmiti-las a outro oficial, causa 
espécia, dando, logicamente, a impressão de uma combinação anterior. 

Várias conjecturas despertam os termos da referida informação, que 
aqui transcrevo, na íntegra: 

 
―SENGÉS, 12-VII-32 Trem esp. 211 

Cap. Teodureto 
CASTRO 

 
Estou SENGÉS levando termo missão já grandemente cumprida 

aguardando agora chegada Esq. 



 
 

Ats. Sauds.‖ Codeceira, aspirante (17) 
O EMISSÁRIO DA REVOLUÇÃO PAULISTA  

NO QUARTEL DO 5.º R. C. D. 
 

Os preparativos do 1.º Esq., que devia partir em seguida ao Pel., 
continuavam, quando a oficialidade presente foi convidada a comparecer ao 
gabinete do Comandante, antes fo almoço de 11. 

Aí se achava, em companhia do Dr. Gama e Souza, à paisana, o seu 
colega 1.º Ten. Médico Rezende, emissário procedente de MATO GROSSO, 
via CURITIBA e PONTA GROSSA. 

Apresentando aos oficiais, expôs a sua missão, que era, segundo 
afirmava, simplesmente por os camaradas ao corrente do que se passava 
em SÃO PAULO e MATO GROSSO. Cumpria, assim, um dever de 
camaradagem, para que, mais tarde, não se queixassem de não terem sido 
prevenidos. Não encontrando imediata repulsa por parte dos presentes, 
antes uma certa tolerância ou depressão, o Dr. Rezende animou-se e passou 
a doutrinar, pretendendo persuadí-los da importância e da nobreza do 
movimento chefiado pelos Gens. Klinger e Isidoro. Tratava-se de um 
movimento nacional, entre cujos objetivos estava a união, o congraçamento 
e o soerguimento moral do Exército. 

Não era seu propósito pleitear a adesão de corpo algum, e, sim, 
simplesmente, por um dever de camaradagem, insistia, a todos advertir, para 
que, mais tarde, não viessem a lamentar não terem sido postos ao par dos 
fatos. 

Sua missão, portanto, era apenas a do companheiro que desejava ser 
leal, prestando aos colegas de classe um bom serviço, qual o de esclarecê-
los sobre os graves acontecimentos já em curso. 

Mostrou-lhes, então, entre outros papéis que conduzia, uma carta 
assinada por esses chefes a um oficial superior cujo nome recortara, 
deixando, no entanto, vestígios, ou partes de letras, que induziam a supor 
tratar-se do Cel. Meira de Vasconcelos, que, como já foi dito, mantinha com 
os referidos Gens. as melhores relações de camaradagem. Além dessa 
carta, foi também exibido um relatório datilografado, dirigido ao Gen. Klinger 
por um oficial, dando conta do desempenho de um entendimento com 
diversos próceres políticos de destaque em SÃO PAULO e, a lápis, as linhas 
gerais do plano do levante das guarnições, elaborado por aquele General. 

Estavam revelados o homem e sua missão – arrastar o Regimento à 
luta contra o Governo Provisório, luta essa de que participariam políticos 
decaídos em 930. Não se tratava simplesmente de um interesse da classe 
militar. 

                                                           
17 O Cap. Teodureto não estava presente quando o Asp. partira. Não lhe podia dar missão 
alguma. Se a missão de reconhecimento lhe fora transmitida pelo Sub-Cmt., que missão 
seria esta a que se referia o telegrama? 



 
 

No entanto, ainda não fora preso!... 
Discordando, eu, de seus argumentos, percebi que o Dr. Rezende 

começara a irritar-se, pois, até então, certamente se lhe afigurou ganhar a 
partida, dado nenhum dos oficiais presentes lhe formular qualquer objeção. 
Insistindo, mal humorado e, ao mesmo tempo, diligenciando fazer 
prevalecerem as suas ideias, chegou-se a uma situação de impasse, cuja 
remoção o Comando habilmente promoveu transferindo para mais tarde a 
discussão e convidando os circunstantes para o almoço, pois já era tarde. 

Retirando-se a oficialidade, ficamos a sós, eu e o Dr. Rezende. 
Ignorando que, concordando enfim com o meu alvitre, o Major Busse 

me autorizara a prende-lo, ficou naturalmente surpreso quando, ao pretender 
retirar-se, lhe cientifiquei de que, por ordem daquele Comando, estava detido 
para ulteriores esclarecimentos. 

Aproveitando o ensejo de nos encontrarmos a sós e com o fito de 
melhor apreciar o valor dos documentos ligeiramente expostos aos oficiais, 
numa outra reunião dos mesmos, solicitei  do Dr. Rezende que mos 
confiasse, no que fui, com alguma natural relutância, afinal, atendido em 
parte (recusou-se a entregar-me a carta assinada pelos Gens. Isidoro e 
Klinger). 

Na suposição de que meu propósito fosse não mais restituí-los e 
comprometer a responsabilidade moral daquele médico, o seu colega Dr. 
Gama procurou-me solicitando, com interesse, sua devolução. 

Não confiando suficientemente na minha palavra, apelou para a pessoa 
do Comandante do Regimento. 

Este, indo à minha residência, especialmente com esse fim, 
manifestou-me a disposição em que se achava de arrecadar aqueles papéis 
para restituí-los. 

Seu empenho, neste sentido, era absoluto, chegando mesmo quase a 
intimar-me a entregar-lhos, o que me levou a  assegurar-lhe que eu próprio, 
em pessoa, os restituiria ao seu portador, pois depreendi que o caso envolvia 
algum compromisso pessoal seu. Não no faria, entretanto, sem advertir-lhe 
que tal gesto viria, mais tarde, a ―causar-lhe dor de cabeça‖ (18). 

A justificativa invocada era que, nas guarnições por onde passa, 
CURITIBA e PONTA GROSSA, ninguém o repelira ou agira oficialmente 
contra. Uma vez que se havia apresentado confiando em nossa dignidade e 
cavalheirismo, não nos ficaria bem assumir atitude diferente. 

                                                           
18 Desta expressão se lembrou e fez constar do inquérito, dias depois procedido pelo Dr. 
Amador Cisneiros, o Sr. Major Busse, inquérito esse que deve estar no arquivo da 5.ª C. 
J. M. Pesava sobre esse honesto oficial a responsabilidade de, cientificado do papel 
francamente subversivo desempenhado pelo Dr. Rezende, em vez de promover a sua 
responsabilidade criminal, fechar os olhos à sua tentativa e à sua fuga. Pugnando por 
evitar-lhe maior responsabilidade com a restituição dos documentos que o comprometiam. 



 
 

Não me foi difícil perceber que a pessoa do Dr. Rezende estava 
cercada, no quartel, de uma especial consideração, quiçá excessiva e 
ostensiva, por alguns oficiais. 

Outros, como o 1.º Ten. Cassiel e o 2.º Ten. Comissionado Erotides 
Prates, mantiveram-se francamente em apoio à minha atitude. 

Compreendi que se formaram, no seio da pequena oficialidade 
presente, dois partidos – o que me apoiava e o que encarava com simpatia 
ou indiferença o Dr. Rezende, a quem todas as regalias estavam sendo 
conferidas, com desprestígio para a minha disposição. 

Isto facultou que o emissário se sentisse com força bastante para 
provocar comigo viva discussão sobre os acontecimentos, na incisiva postura 
de quem pregava a sublevação do Regimento, e, segundo parecer de alguns 
camaradas, com o objetivo de me arrastar à luta pessoal em que eu devia 
ser sacrificado... 

Excessivamente compenetrado de sua missão e empolgado pela ideia 
de levantar essa unidade, o Dr. Rezende, deveras audacioso e enérgico, não 
teve a habilidade que a delicadeza de sua missão requeria, provocando logo, 
de minha parte, uma absoluta e decisiva repulsa à pretensão. 

Confesso que me sentiria muito diminuído se um médico, ainda 
primeiro tenente, oficial moderno, quase um ―paisano‖, levantasse o 
Regimento que eu, com trinta anos de serviço, sub-comandava, mesmo que 
nenhum compromisso me induzisse a agir dessa forma. 

Quando outros princípios e responsabilidades não me compelissem a 
repelir aquela tentativa, bastava essa consideração para que não me 
conformasse com as pretensões do atrevido Esculápio, em quem reconheci, 
surpreso, uma fibra de energia pouco vulgar. Avalio que excelente oficial não 
daria o Dr. Rezende se fosse combatente. 

Deploravelmente para sua causa, porém, sobrou-lhe em fortaleza de 
ânimo o que lhe faltou em diplomacia e tato... 

De que a situação esteve mui tensa, basta lembrar que, em toda a 
cidade de CASTRO, pelos bares e pelos cabeleireiros, correra a notícia de 
que eu ia ser morto para facilitar-se o levante do 5.º R. C. D. !... 

Tal era a tolerância e a proteção dispensada ao Dr. Rezende que lhe 
foi facultada ampla liberdade dentro do quartel e se chegara a assenta a sua 
ida, rumo a ITARARÉ, incorporado ao 1.º Esq., prestes a partir! 

Contra esta perspectiva se insurgiu o Ten. Cassiel, que já suspeitara 
da existência de algum propósito oculto em tal decisão. Não desejava esse 
elemento de apreensões no seio de seus comandados. Tudo indicava que o 
objetivo de sua incorporação era, na melhor das hipóteses, quando não 
tentar, em viagem, sublevar o Esq., pelo menos ter facilitada a sua fuga e o 
regresso, com informações preciosas, às fronteiras de SÃO PAULO (19). 

                                                           
19 Não me aventuro a afirmar que o Esq. já estava preparado para bandear-se. Suspeito-
o, porém. 



 
 

E não deixava de ter fundamento: o Dr. Rezende foi capturado no 
Norte do PARANÁ, quando se dirigia a ITARARÉ e, mesmo preso, num 
vagão do trem do Q. G., pregava às tropas recém-chegadas, catequizando-
as. 

Foi em face desta contingência e por não dispor de subalternos, que o 
Ten. Cassiel aceitou o oferecimento do Delegado da C. R., Ten. Erotides 
Prates, de infantaria, porém disposto e de sua inteira confiança, para seguir 
em sua campanhia. Demais, já tendo combatido, em 930, na região Sul de 
ITARARÉ, ser-lhe-ia de grande utilidade para o cumprimento da missão 
recebida. Seria, por outro lado, mais um elemento com que neutralizar a 
ação do médico, caso persistisse no proposito de seguir com o Esq. 

A pedido do Ten. Cassiel entendi-me com o Comandante no sentido de 
retirar a autorização concedida, no que fui, afinal, atendido. 

Entretanto, o Dr. Rezende, apesar de detido, ausentou-se do quartel, 
verificando-se mais tarde que, com o auxílio do seu colega Dr. Gama, 
abalara, de automóvel, na direção das fronteiras de SÃO PAULO, em cujas 
proximidades foi, afinal, como vimos, preso por autoridades civis e mandado 
apresentar ao Q. G. em JAGUARIAÍVA. 

De parte do Regimento, nenhuma providência para a sua captura. Nem 
mesmo a devida notificação às autoridades superiores... 

Ao ser preso, como se fora um verdadeiro oficial de Cavalaria, rasgou 
os documentos comprometedores que conduzia e atirou-os à sentina do 
hotel, onde a ingenuidade de sua escolta o deixou ficar, tão a vontade, em 
condições tais. 

Tive, ulteriormente, mais um ensejo de admirar a fortaleza de ânimo 
desse co-estaduano arrojado, quando depunha, no trem onde viajava o Gen. 
Waldomiro rumo a SENGÉS. 

Altaneiro e arrogante, enfrentava, ainda atrevido, a crítica situação em 
que se encontrava, sem desfalecimentos, nem tibieza. 

Admirável! 
Confesso que findei simpatizando com esse desassombrado gaúcho... 
Removido para CURITIBA, acabou fugindo, dizem que com a ajuda 

dos oficiais que, lá, eram simpáticos à causa paulista. Desapareceu 
misteriosamente... 

Mas deixou-me algumas impressões bem vivas... 
Oxalá todos os oficiais combatentes tivessem a sua enfibratura!... 

 
AÇÃO DO 1º ESQUADRÃO – SUA FELONA 

 
A situação geral permanecia ainda confusa, como se pode facilmente 

avaliar pelas informações até então recebidas: 
 
―Tropas Sul desloca-se grande lentidão. Comboio às 17 ainda 

PERDIZES. Penso situação lá muito tensa. Estamos providenciando 



 
 

numerário. Diga Gaspar que é necessário muita calma para agir com 
segurança. Situação parece que ficará mais clara em breve. É esta minha 
convicção‖. 

―Notícias sobre SÃO PAULO ainda pouco precisas. Radiogramas 
interceptados dizem-se vitoriosos em SÃO PAULO, MINAS, PARANÁ, 
SANTA CATARINA e RIO GRANDE. Podes avaliar situação em que se 
encontram‖. 

(Do Cap. Amoreti.) 
 
Já eu havia, pelo telégrafo, notificado o Q. G., da situação, nestes 

termos: 
―Cap. Amoreti 
 
Necessário ordem telégrafo Estrada dar imediata transmissão e 

entrega despachos militares especialmente vindos frente. Pelotão descoberta 
proximidades FABIO REGO sem novidade. 

Segue agora meio Esquadrão reforçado Seção Metralhadoras cobrir 
centro informações JAGUARIAÍVA. 

Peço assíduas notícias marcha e ânimo forças gaúchas. Lembro 
Regimento possui apenas um esquadrão cavalaria e outro metralhadoras 
agora reduzidos. Solicito últimas informações‖. 

 
Escurecia já quando o luzido 1.º Esquadrão última o seu embarque na 

estação de CASTRO, num comboio composto de um carro de 1.ª, um de 2.ª, 
cinco gaiolas, uma plataforma e um de carga. Dava, assim, início ao 
cumprimento da ordem n.º 3 (20). 

                                                           
20 5.ª R. M. e 5.ª D. I. Dest. Cel. SAIÃO. 5.º R. C. D. 
P. C. em CASTRO, 11 (onze) de Julho de 1932, às 10 (dez) horas. N.º 3 

 
ORDEM PARTICULAR N.º 2 

(Ao 1.º Ten. Cassiel) 
 

I – Nenhuma informação nova. 
II – Além das informações anteriores sabe-se que já ultrapassou MARCELINO 

RAMOS, rumo a SÃO PAULO, a Vg. de um Dest. Sob o comando do Sr. Gen. Bda. 
Guilherme Ribeiro Cruz. 

As forças enviadas do RIO na direção de SÃO PAULO, aproximam-se de BARRA 
MANSA, sem novidade. 

O Pel. de descoberta Asp. Codeceira alcançou JAGUARIAÍVA sem novidade (V. 
ordem part. n.º 1), continuando negativas as informações prestadas pelo pessoal 
ferroviário de ITARARÉ (a confirmar). 

Um contingente da F. P. deste ESTADO deve encaminhar-se ainda hoje par ao N., 
afim de guarnecer a fronteira. 

III – O 1.º Esq. C. (2 Pels.), reforçado por 1 Sec. Metris. L., partirá em uma 
composição ferroviária, às 14 (quatorze) horas, na direção do N., com a missão de: 



 
 

Prestes a partir, o seu Cmt., Ten. Cassiel Cileno, ao atravessar a linha, 
no escuro, tropeça e cai, batendo e fraturando a cabeça de encontro à 
plataforma. 

Semi desfalecido, derramando muito sangue, teve de ser substituído no 
comando. 

O Cmt. designou o 1.º Ten. Assunção, recentemente chegado de 
CURITIBA, o qual apresentou algumas objeções, afim de não seguir. Em 
vista da insistência do Maj. Busse assumiu, contrafeito, a direção da sub-
unidade e partiu mal humorado e nervoso. 

Um bom psicólogo teria aconselhado a retirar-lhe aquele comando, 
afetando-o a qualquer outro oficial, mesmo inferior, porém efetivo do 
Regimento e que tivesse amor a seu bom nome. 

O Ten. Erotides, que devia seguir com o Ten. Cassiel, acompanhou o 
Ten. Assunção, apesar da manifesta má vontade com que este recebera a 
sua apresentação. 

Esquivar-se a partir, naquele momento, seria uma grosseira prova de 
desconsideração ao novo comando. 

Telegrama de 12, expedido pelo Ten. Erotides, de FABIO REGO, 
informava: 

 
―Chegamos nesta estação sem novidades‖. 

 
A minha preocupação, no entanto, era grande. O Aspirante Codeceira, 

com pouco tempo de serviço na tropa, um tanto melindroso e espevitado, 
ainda inexperiente e moço, por questões de disciplina estava 
incompatibilizado comigo e afastado da atividade no corpo. A ele tornou 
inesperadamente, em consequência do movimento revolucionário, quando já 
se encontrava com ordem de ir servir adido noutra unidade. 

Uma divergência de ideias sobre a escolha de terreno para construção 
de um novo quartel para o Regimento, havia apartado alguns oficiais desta 

                                                                                                                                                                                                 

1.º) – Buscar informações de qualquer movimento de forças nas estradas e 
caminhos que demandam SÃO PAULO, sem ultrapassar a fronteira; 

2.º) – Apoiar o Pel. Descob. Asp. Codeceira lançado na direção de ITARARÉ; 
3.º) – Cobrir a instalação de um C. I. avançado em JAGUARIAÍVA; 
4.º) – Verificar a procedência de ―contas‖ relativos à presença de força irregular sob 

o comando de Elizário PAIM na região entre JAGUARIAÍVA e ITARARÉ; 
5.º) – Manter a posse de JAGUARIAÍVA até a chegada do Dest. 
6.º) – No caso de ataque por forças superiores, manobrar em retirada segundo o 

eixo JAGUARIAÍVA-CASTRO, procedendo destruições. 
 
IV – Informações de preferência, pelo Telégrafo da E. F. 
V – Eixo de deslocamento do P. C. - E. F. CASTRO-JAGUARIAÍVA. 

(a) Celso Carlos Busse. 
Maj. Cmt. 

 
 



 
 

unidade, o que facultou a esse Aspirante sentir certo apoio moral para 
assumir atitude hostil a mim. Contava com a simpatia de seu comandante de 
Esquadrão e, quiçá, em função, com as de superiores – Regimento e 
Região. 

Não desejo invocar aqui as minhas suspeitas sobre os compromissos 
possíveis preexistentes com os chefes da rebelião paulista e que, 
seguramente, ainda mais nos afastariam, estimulando-o à insubordinação. 

Nenhuma demonstração, no entanto, eu dera sobre as minhas 
desconfianças, direta ou indiretamente. 

O fato do Ten. Erotides seguir com o 1.º Esquadrão não podia constituir 
motivo de melindres a quem quer que fosse, pois ele fora convidado pelo 
Ten. Cassiel para acompanha-lo. Na verdade esse oficial me inspirava mais 
confiança do que o Aspirante e o Ten. Assunção – quanto ao primeiro, pelos 
motivos já expostos; quanto ao segundo, porque me era completamente 
desconhecido e não me impressionara bem o modo contrafeito como se 
resignou a assumir, à última hora, o comando daquela excelente sub-
unidade. Mais estranhável seria a incorporação do Dr. Rezende... 

Todavia, tranquilizava-me a reflexão de que se esse oficiais quisessem 
fazer causa comum com SÃO PAULO, teriam tido a hombridade de não 
aceitar a missão que lhes foi afetada. 

E quando, mesmo, não tivessem ânimo necessário para uma atitude 
desassombrada, deixando para se bandearem depois da partida, fá-lo-iam 
sozinhos, sem arrastar seus comandados e as armas que seus 
companheiros de corpo e de Região lhes confiaram para sua cobertura. 

Mas a verdade é que assim não pensaram e, sem surpresa para mim, 
passaram-se, com armas e bagagens, invocando fúteis pretextos para 
justificar sua felonia. Mesmo porque só tomaram essa deliberação depois de 
receber parlamentários de ITARARÉ e de entrar no conhecimento, pelos 
jornais e pelos emissários, das grandes proporções do movimento paulista. 

Segundo informações colhidas na Estação de SENGÉS, com alguns 
ferroviários e moradores das proximidades, o Aspirante Codeceira, ciente da 
aproximação de forças paulistas numerosas na direção de ITARARÉ, decidiu 
retroceder para aquela estação, onde se reuniu ao 1.º Esquadrão (Ten. 
Assunção). Não cogitou de estabelecer e manter o contato com o adversário. 

Daí tiveram entendimento telegráfico com o Major Garcia, Cmt. das 
forças recém-chegadas a ITARARÉ (8.º B. C. P.) e se prontificaram a 
receber seus representantes. 

Em uma locomotiva procedente dessa cidadel apresentou-se, trazendo 
notícias e jornais, que relatavam e enalteciam a grandiosidade e a 
imponência do levante, um 2.º Ten. Com., Severino de Andrade Guedes (21), 

                                                           
21 Tendo chegado a ITARARÉ, na noite de 13, o tenente do Exército, Severino Nóbrega, 
procurou e obteve o Major Garcia, por intermédio desse oficial, a adesão do esquadrão 
que se achava em SENGÉS. À noite, esse esquadrão com seu oficiais e 150 praças 
passou para SÃO PAULO (―A Revolução Constitucionalista‖, pág. 149). 



 
 

que servira no 5.º R. C. D., onde estivera dias antes quiçá no desempenho 
de alguma ligação e que naquele Esquadrão possuía um irmão e um 
cunhado sargentos, sendo que, este, comandando a Sec. De Metrs. L. 
Talvez fosse escolhido a dedo (22). 

Reunidos os oficiais, que passaram a tomar conhecimento das 
ocorrências de SÃO PAULO através dos jornais trazidos, todos inteiramente 
consagrados ao vulto do levante, repletos de clichês e notas sugestivas, 
decidiram, afinal, impressionados, e contra a opinião do Ten. Erotides, 
domanado e preso pela maioria (chegaram, os informantes, a adiantar que 
espancado), passar-se para o lado oposto. 

Sentindo, por certo, vergonha de sua fraqueza e traição, procuraram 
justifica-las com o suposto melindre de seus brios ofendidos por havê-los eu 
mandado ―espionar‖ pelo Ten. Erotides... 

Epatant!... A este digno oficial, testemunha ocular da ocorrência, é que 
cabe confirmar, ou negar, as informações prestadas a respeito pelo pessoal 
da estação de SENGÉS, o qual presenciou os debates que precederam a 
resolução (23). 

                                                           
22 2.º Sgt. João Batista Alves de Brito.   
23 O QUE AFIRMO 

O que posso afirmar da passagem do Esq. é o seguinte: 
Na manhã de 12 de Julho de 1932, quando chegávamos a JAGUARIAÍVA, fui 

informado pelo Ten. Assunção de que o Pel. comandado pelo Asp. Codeceira se achava 
estacionado em SENGÉS e ameaçado por uma força de Cavalaria que já tinha ocupado 
ITARARÉ. 

Como me declarasse o Ten. que ia desembarcar a tropa e que não seguiria em 
auxílio do Pel. ameaçado, procurei entender-me com o Maj. Veiga Abreu, que acabava de 
chegar com um Btl. do 13.º R. I., expondo-lhe o caso, ao que me autorizou a entender-me 
pelo telefone com o Sr. Cap. Dilermando, já componente do E. M. das F. O. 

Entrando em entendimento com o meu digno Cap., esse ordenou-me transmitir ao 
Ten. Assunção a ordem de seguir imediatamente para SENGÉS, pondo que estava 
ameaçado e que muito nos interessava estrategicamente. 

Ao receber a ordem de seguir para SENGÉS, o Ten. declarou que a cumpriria, 
porém que não assumiria a responsabilidade que o caso exigia, em vista dos riscos que 
corria, retrucando-lhe eu que estava pronto a cumprir essas ordens, pois emanavam de 
autoridades competentes. 

Terminado o incidente com bom humor, fui chamado pelo Sr. Maj. Veiga Abreu, 
que me disse ser essa marcha sobre SENGÉS bastante arriscada, porque o Asp. estava 
conspirando com as forças que ocupavam ITARARÉ. 

Dando ciência do caso ao Ten. Assunção, este interpelou-me: ―Que devemos 
fazer?‖ 

Respondi-lhe que o nosso contato com o adversário antes dele penetrar no 
PARANÁ era a vitória, ficando, então, resolvido que, enquanto o Ten. fosse dormir para 
chegar descansado, eu regularia o movimento de aproximação sobre SENGÉS viajando 
na máquina. 

Alcançada esta Estação, o Asp. justificou que os seus entendimentos com o 
adversário tinham por fim ganhar tempo, até que chegássemos. 

Sugerindo ao Ten. a ideia de cortar a linha telegráfica, respondeu-me não ser 
necessário. Percebendo que outras medidas não eram tomadas, denotando pouco ou 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

nenhum interesse da parte desse oficial pela boa marcha das operações, redigi um 
telegrama dando conhecimento de nossa situação e da ocupação de SENGÉS, levando-o 
para que ele o assinasse, tive uma resposta negativa, visto que não lhe interessava. Em 
face de sua relutância, resolvi expedir esse despacho, exagerando as circunstâncias, afim 
de intimidar o adversário, o que, segundo verifiquei depois, produziu os desejados 
resultados. 

Ao cair da noite o Ten. Assunção foi chamado ao aparelho pelo Cmt. das forças de 
ITARARÉ, e como se tivesse dado uma resposta que me pareceu não satisfazer 
plenamente aos que se mantinham fiéis ao Governo, fiquei na expectativa. 

Passados alguns minutos, fui também chamado ao aparelho pelo mesmo oficial, 
afim de que me pronunciasse sobre os acontecimentos. Foi então que tive a oportunidade 
de afirmar que estava incondicionalmente ao lado do Governo, acrescentando que as 
forças do PARANÁ se achavam coesas ao lado da Ditadura. 

Quando terminei a conferência, o Ten. me desmentiu, declarando ao Cmt. de 
ITARARÉ que as forças do PARANÁ estavam indecisas. 

Em face do ocorrido, apresentei-lhe um comunicado escrito para que recebesse o 
seu visto, pois desejava leva-lo ao conhecimento dos superiores. 

Tanto esse oficial como o Asp. pretenderam, então, impedir que eu o 
encaminhasse, senão agir em sentido contrário, levando-me a notificar-lhes não ser o 
meu propósito delatar e, sim, encaminhar, oficialmente, uma denúncia, com o ―visto‖ do 
denunciado e que, para isto, dava dois minutos de prazo, a ele, para resolver. 

Depois de algumas ameaças, o Ten. foi obrigado a visar o comunicado em apreço, 
destes termos: 

―Sr. Major Veiga, Cmt. do Dest. – Tendo falado com ITARARÉ, dizendo que as 
forças do Sul estavam fiéis ao Governo Provisório, o Ten. Assunção desmentiu-me 
dizendo ―que não tinha importância‖, dando prova de que as suas intenções não estavam 
de acordo com o comunicado, que é favorável às forças do Governo.‖ 

Quando, em seguida, me retirei da Estação, encontrei uma comissão de Sargentos 
que me pedia um entendimento em nome do Ten. Assunção, no sentido de darmos por 
encerrado o incidente. Atendi prontamente, não sem declarar, no entanto, àquele oficial, 
que não era admissível estarmos na frente merecendo a confiança de nossos chefes e 
confabulando com o adversário. 

Declarou, então, o Ten., diante da comissão de Sgts., que estava tudo encerrado e 
mantido o compromisso de fidelidade ao Governo. 

Às 23 horas recebi um chamado desse oficial, que me entregou, então, o serviço 
de segurança do Esq. 

Às 24 horas fui dormir em um caminhão (era a terceira noite que não dormia), 
tendo antes pedido ao Sgt. Brito (que, infelizmente, estava merecendo confiança) me 
despertasse às seis horas. 

Dormia eu quando o Ten. Assunção, o Asp. Codeceira, o Sgt. Brito e outros foram, 
na locomotiva, a ITARARÉ combinar com o Ten. Guedes, que havia chegado de SÃO 
PAULO, para passar o Esq. 

Eu, que tudo ignorava, fui, pela manhã, substituir os pequenos postos, afim de dar 
café ao pessoal. Como fosse o último a regressar do café, ao entrar na Estação fui 
agredido pelo Ten. Assunção, pelo Asp. Codeceira, e dois Sgts., sendo conduzido preso 
até SÃO PAULO, onde estive recolhido ao presídio da Liberdade, depois de me haver 
recusado a aceitar o convite de combater ao lado das forças constitucionalistas. 

CURITIBA, 9 de Março de 1934‖. 
(a) Erotides M. Prates. 

2.º Ten. Com. Do 15.º B. C. 
 



 
 

Respondo, assim, aos telegramas que só mais tarde (a 13 e 14) me 
chegaram ao conhecimento e que, para não se desviarem da história, aqui 
transcrevo ipsis litteris: 

―JAGUARIAÍVA, 12-VII-32. 
Cap. Dilermando 

 
Recebemos Aspirante C. Lopes de SENGÉS seguinte despacho o 

entreguei SENGÉS Tenente Assunção. Sem novidade. Mediante 
desconfiança sua minha pessoa segundo relatou Ten. Erotides pelo 
obséquio minha transferência vanguarda e se possível Regimento. Assinado 
– José C. Lopes, aspirante oficial. 

Peço esclarecimentos prezado camarada visto não conhecer ideias 
Tenente Assunção. Estou procurando entendimento Amoreti pedindo 
informações. ‖ 

(a)  Cap. Gaspar 
―JAGUARIAÍVA, 12-VII-32. 

Cap. Dilermando 
 

Peço dizer com máxima urgência deu alguma missão reservada ao 
Ten. Erotides. Este oficial está em divergência Ten. Assunção comandante 
do destacamento em SENGÉS. Há inconveniência que Ten. Assunção 
continue no comando? Saudações. ‖ 

(a)  Cap. Gaspar 
 

―JAGUARIAÍVA, 12-VII-32. 
Cap. Dilermando 

 
Acho conveniente reforçar urgente estação CEL. IZALTINO. Caso 

venha ordem será cumprida por nossos companheiros. Saudações‖. 
(a) Ten. Erotides 

 
―CURITIBA, 12-VII-32. 

Cap. Dilermando 
Entre Assunção e Erotides qual preferes? Ambos são de minha 

confiança‖. 
(a)  Cap. Amoreti 

 
―SENGÉS, 12-VII-32 – 15 horas. 

Cap. Dilermando 
 
Informo-vos que chegamos sem novidade. Aguardo vossas ordens. 

Ten. Lopes cumpriu dever conforme ordens recebidas. Saudações‖. 
(a)  Ten. Erotides 

 



 
 

Estes telegramas só me vieram ao conhecimento, como disse, depois 
da notícia da adesão do Esq. às forças paulistas em ITARARÉ. 

E com eles, repito, a declaração feita por esses oficiais, ―de que se 
bandeavam porque se sentiam ofendidos com a minha desconfiança e com o 
meu ato de mandar o Ten. Erotides espioná-los‖... (24). 

Sem comentários... 
Lembro, contudo, que confiança não se impõe – conquista-se. 
É preciso notar que, de ITARARÉ, o Aspirante Codeceira já notificara o 

seguinte: 
―Informações colhidas dizem forças paulistas atingiram CRUZEIRO e 

LORENA direção RIO. Forças MATO GROSSO atingem SÃO PAULO. 
Forças do Sul Riograndenses apoiam o movimento. Cidade calma. 

Estradas livres. Continuamos ocupando a Estação‖. 
 

DESCUIDOS... 
 

                                                           
24 ―DE SENGÉS 

Comando em JAGUARIAÍVA 
Não tendo sido solucionado satisfatoriamente até presente momento o caso 

surgido com a atitude desaforada do comissionado Prates espião do Cap. Dilermando 
resolvi resolvê-lo. Para a frente marchei disposto a não discordar dos meus companheiros 
da 5.ª R. M. e embora sempre achasse que um país só pode progredir sob o regimento da 
lei estava disposto até o fim colorcar-me ao lado dos companheiros da Região embora 
não conhecesse os ideais que os leva os mesmos a colocar-se ao lado da ditadura. 
Nunca fui político, não entendo de política e não quero entende-la. Portanto, ao tomar a 
presente decisão não enfrento o problema por esse lado. Então entre colocar-me ao lado 
de uma tropa onde para me fosse possível cumprir uma missão necessário o emprego 
dos fontourescos ou Dilermandesco processo colocando um espião para acompanhar 
meus passos e uma tropa cujos chefes tem dado provas de caráter e lealdade eu preferi 
esta após entendimentos que tive com os mesmos. 

Desde já podeis contar que seremos incapazes de dar qualquer informação da 
tropa da Região às tropas paulistas. Os processos empregados contra nós são os 
mesmos que outrora eram empregados por conselhos de Bernardes o pústula. Assim pois 
para defender o brio e a dignidade de um oficial do Exército e para defender os 
camaradas da Região impedindo o emprego de processos semelhantes tomo a decisão 
acima exposta e conduzo preso comigo o soldino Prates regulo do Cap. Dilermando. Jogo 
a cartada por não estar de acordo com semelhante processo. Ten. Jardim declara que 
nos segue, mas que estará ao lado das tropas do seu Estado Rio Grande‖. 

São estes os termos do telegrama com o que o Ten. Assunção deu conhecimento 
de seu ato ao Cmt. da Guarnição de SENGÉS, os quais só agora me foram 
proporcionados por um camarada amigo. 

Não respondo pela sua autenticidade, como também pela sua rígida transcrição. 
Todavia, reputo-o um documento indigno de um oficial do Exército, quer pela tibieza de 
caráter que revela, quer pela incultura intelectual denotada, quiça também pelo 
nervosismo que traduz ter-se apoderado de seu signatário no momento de sua redação. 
De qualquer sorte, é deplorável e digno de tolerância. Os leitores que o julguem, pois eu 
não desejo comentar o que ele distila de covardia moral e de fraqueza mental. 



 
 

É um fato comprometedor da Direção das operações militares paulistas 
iniciadas a 9 de Julho, certamente já de há muito estudadas e preparadas: - 
a 12, ITARARÉ ainda se achava desguarnecida, quando em ITAPETININGA 
existia um batalhão da Força Pública – o 8.º, e, em CASTRO e PONTA 
GROSSA, um R. C. e um R. I., respectivamente, que podiam, dentro de 24 
horas, estar naquela cidade fronteiriça. 

 
―Animava os constitucionalistas um espírito de paz nacional e 

imaginavam que o simples conhecimento dos motivos e dos objetivos do 
movimento eram suficientes para determinar a integral adesão das forças 
armadas do país‖. 

(―A Revolução Paulista‖, de Menotti del Picchia, pág. 42) – (25). 
 
Aliás, se a missão das forças mandadas para o Sul, não era 

francamente ofensiva, e, sim, defensiva, isto é, visando impedir a invasão de 
SÃO PAULO, a detenção, ou o retardamento das tropas vindas do Sul, devia 
ir fazer-se, não em ITARARÉ, mas, pelo menos, em JAGUARIAÍVA, dada a 
importância e as possibilidades deste entroncamento ferroviário, pelo seu 
ramal de JACAREZINHO. 

Outro medida em que me parece não ter andado melhor avisado o 
Comando paulista, foi a de distrair um grande e valioso efetivo para Ribeira, 
deixando OURINHOS em segundo plano. 

A posse do ramal férreo era muito mais importante, quer para cobrir a 
Sorocabana, quer para uma ação envolvente das forças atacantes de 
ITARARÉ-ITAPEVA-ITAPETININGA. 

A deslocação de grandes efetivos pela rodovia CURITIBA-RIBEIRA 
teria, fatalmente, de ser morosa, pois o seu reaprovisionamento não seria 
fácil, mormente levando-se em conta a pobreza da região Sul de CAPÃO 
BONITO e as dificuldades da estrada paranaense... 

Outro erro injustificável da estratégia constitucionalista foi permanecer 
em Ribeira depois da queda, já não digo de ITARARÉ, porém de ITAPEVA 
em poder dos ditatoriais. Era fatal o sacrifício. 

Perdida ITAPEVA, a defesa da rodovia devia transportar-se, 
imediatamente, para o entrocamento de CAPINZAL. 

Distraiu-se o E. M. paulista, permitindo a organização e concentração 
de forças em CAMBARÁ e JACAREZINHO, quando esta região lhe era muito 
interessante, já para evitar a acutilada que João Francisco lhe aplicou na 
ilharga, já para, dominando os ramais férreos, conservar as possibilidades de 
cortar as comunicações e a retirada das tropas ocupantes de ITAPEVA. 

                                                           
25 O Cap. Alves Bastos diz, à pág. 29: 

―Lamentáveis circunstâncias de ordem política haviam feito com que o alto 
comando constitucionalista deixasse, nos primeiros dias de campanha, mal guardada a 
fronteira meridional de SÃO PAULO, onde a linha RIBEIRA-ITARARÉ constitue a barreira 
de defesa natural.‖ 



 
 

Outro cochilo, e sério, foi, esquecendo as grandes possibilidades de 
construção de estradas que SÃO PAULO possui, não ter lançado, de 
JUQUIÁ para APIAÍ, enquanto se combatia ao Sul de PINHAL, um 
destacamento, por pequeno que fosse, destinado a perturbar, senão cortar 
as comunicações do Destacamento Boanerges, antes de tomar CAPÃO 
BONITO. 

Veremos, mais adiante, outra irreflexão do Comando paulista. 
A SITUAÇÃO DAS TROPAS NO DIA 12 

 
Embarcou ao anoitecer de 11, em PONTA GROSSA, pela manhã de 

12 o 1º Btl. do 13º R. I. tomava as posições em JAGUARIAÍVA. 
A disposição da vanguarda das tropas ditatoriais nesse dia era, posi, a 

seguinte: 
1/5º R. C. D. em SENGÉS, com um Pelotão em ITARARÉ, e 1/13º R. I. 

em JAGUARIAÍVA, cobrindo-se na direção de TOMAZINA. 
A situação conhecida de outros elementos era esta: 
11/5º R. C. D. (Mtrs.) em CASTRO, prestes a deslocar-se para o Norte; 
11/13 R. I. em marcha de PORTO UNIÃO para JAGUARIAÍVA; 
9.º R. A. M. embarcando em CURITIBA com destino a JAGUARIAÍVA; 
15º B. C. (2 Cias.) pronto a embarcar com o mesmo destino; 
5.º G. Mth. (de CURITIBA) em preparativos de embarque; 
13.º B. C. (de JOINVILLE) em marcha para PONTA GROSSA; 
14.º B. C. (de FLORIANÓPOLIS) em preparativos de embarque; 
F. P. do PARANÁ, organizando-se para ser lançada na direção de 

CAPELA DA RIBEIRA, incorporando-se-lhe dois pelotões do IV/5.º R. C. D.; 
3.º R. C. da F. P. RIO GRANDE, transportado em E. F., já na Estação 

de ANHANGUERA (SANTA CATARINA); 
Destacamento comandado pelo General de Brigada Guilherme Ribeiro 

Cruz (8.º R. I. e 1/5.º R. A. M.) em trânsito por MARCELINO RAMOS; 
3 Btls. embarcaram em PORTO ALEGRE com destino a PARANAGUÁ, 

e outras forças se achavam em mobilização, preparando-se para se 
concentrarem no PARANÁ. 

Quanto às outras frentes, o conhecimento das condições nos era 
proporcionado pelos seguintes despachos: 

 
―FLORIANÓPOLIS, 12-VII-32 – 2 horas (urgente) 

Cmt. 5.º R. M. – CURITIBA 
 

Acabo de receber, via Western, do Gen. Johnson, seguinte despacho: 
Queira informar Cmt. 5.ª R. M. para dar conhecimento Major Cordeiro 
situação frente SÃO PAULO-RIO contato estabelecido região leste 
CRUZEIRO. 



 
 

Primeira D. I. progride eixo via RIO-SÃO PAULO. Quarta D. I. grosso 
vias reunião JUIZ DE FORA. Destacamentos GUAXUPÉ JACUTINGA em 
direção CRUZEIRO‖. 

(a) Ten. Cel. Alincourt (26) 
Cmt. Guarnição 

 
―JAGUARIAÍVA, 12-VII-32. 
Cmt. 5.º R. C. D. – Castro 

 
Cumprimento item quarto ordem recebida transmito a cópia telegrama 

Cel. Joaquim Lobo JAGUARIAÍVA: (Acabo receber ordem General João 
Francisco para comunicar V. Ex. afim organizarmos nossos elementos e 
marcharmos CAMBARÁ. General Lima chegará amanhã trazendo instruções 
está organizando uma força. Seguirei imediatamente. Deveis manter 
constante comunicação comigo. Abraços Gen. Paim)‖ 

(a) Ten. Assunção 
 
Enfim, outra informação acrescentava: 
―Aviação integral apoio disposta empenhar até último homem e avião‖. 

(a) Cap. Amoreti 
A 12 prosseguiram as conferências telegráficas entre mim e o Q. G., na 

pessoa do Cap. Amoreti. 
Com a sucessão dos fatos ocorridos em CASTRO, e que não vem a 

propósito reepisodiar aqui em todos os seus detalhes, mais se me acentuou 
no espírito a necessidade de ir a CURITIBA para, pessoalmente, esclarecer 
e expor o que, pelo telégrafo, não era possível sem inconvenientes. 

As deficiências materiais do Regimento também aconselhavam esse 
entendimento pessoal. 

Em regra, os nossos corpos de troca só são sortidos de material de 
guerra quando esta se apresenta em todos os seus horrores. Passada a 
borrasca, recai-se na displicência costumeira. 

E a situação piora porque o material perdido e avariado não é 
substituído. 

No quartel do 5.º R. C. D. a tensão entre os que pretendiam sublevar o 
Regimento e os que porfiavam manter-se fiéis ao Governo, embora sem 
exteriorizações dramáticas, atingia os limites. Tal estado de coisas já 
transpirara fora da caserna e era comentado, em cochichos, pelas esquinas, 
pelos corredores, pelas praças... 

                                                           
26 Por este despacho se pode ter uma ideia da importância da missão de que veio 
investido, junto ao Dest. do Sul. o Major Osvaldo Cordeiro de Faria. 

O Gen. Johnson telegrafava, certamente em cumprimento de ordem superior, a um 
Coronel para que este, utilizando-se de outro General, o Cmt. da 5.ª R. M., désse ao 
Major Cordeiro da situação geral. É expressivo... 



 
 

Além disso, da frente de ITARARÉ as notícias não eram positivas, 
tranquilizadoras. Não havia confiança absoluta no rumo que os 
acontecimentos tomariam. 

Foi quando solicitei permissão para ir a CURITIBA elucidar tudo e, em 
pessoa, receber instruções correspondentes, e oficiais. 

Daquelas conferencias dão uma ideia as seguintes transcrições: 
 
―Tuas informações confirmam nossas conclusões sobre fraqueza 

revolucionários SÃO PAULO. Teodureto seguiu hoje tarde. 13º B. C. deverá 
chegar amanhã PONTA GROSSA. Segue também 5.º Grupo Montanha. 
Enviamos IV Esquadrão por CAPELA. Às 23 horas podes chamar pelo 
telégrafo nacional para o Q. G.‖ 

 
―Cmt. Região deseja saber se o Regimento já fez seguir algum 

elemento para frente e este aonde se acha. Até agora nenhuma informação‖. 
 
―Recebemos telegrama Garcez dizendo tropas RIO marcham sobre 

SÃO PAULO. Segue Teodureto levando material. Informam destacamento 
RIBEIRO CRUZ partiu MARCELINO destino ITARARÉ. Esperamos clarear 
dia vir notícias‖. 

 
―Não houve até agora modificação de informações. Goes assumiu o 

comando de forças que marcham sobre SÃO PAULO. Leu manifesto ? Quais 
as informações sobre ITARARÉ?‖ 

 
―Sou de opinião forte destacamento direção BOITUVA (SANTO 

ANTONIO, entroncamento), até aí somente visto estrada de ferro TRES 
LAGOAS, de onde não temos boas informações, ITAPORANGA e PIRAJO 
pontos de concentração de elementos Ataliba Leonel. Convém colher 
informações sobre situação à esses pontos. Conforme solicitação de Flores 
toda a tropa sua faça passar vanguarda‖. 

(a) Cap. Amoreti 
 

―Acabo de saber ser 8.º Btl. comando Major José Garcia ocupou 
ITARARÉ. Entendeu-se Cmt. Btl. do 13.º R. I. em JAGUARIAÍVA pelo 
telégrafo. Depois troca várias mensagens recíprocas cientificando apoio ao 
RIO GRANDE e nossa situação otimista, manteve seu ponto de vista bater-
se ao lado do povo paulista em prol à Constituição do país. Prontificou-se a 
receber do Major Veiga Abreu todas as honras ou parlamentários enviados. 
Veiga abreu decidiu contemporizar esperando a chegada de novos 
elementos afim de concita-lo vir à nós. Sua impressão é que ele acabara 
cedendo à evidência dos fatos. Preciso, pois, acelerar mais possível marcha 
tropas direção JAGUARIAÍVA‖. 

(a) Cap. Dilermando 



 
 

 
Entretanto, o Cmt. da Região julgava inconveniente o meu afastamento 

da frente. 
 
―Não é conveniente vires aqui. Apressa marcha nossos elementos para 

frente. Cel. Meira acha poderás prestar mais serviços coordenando ação à 
todas as forças‖. 

 
Mais tarde, porém, em face da minha insistência, fui autorizado a ir ao 

Q. G., em CURITIBA. 
DIANTE DE ITARARÉ 

 
As explicações dadas sobre o que se passava diante de ITARARÉ não 

satisfizeram o E. M. em CURITIBA. 
 
―Porque resolveu Veiga Abreu contemporização?‖ 
 
Ao que respondi: 
 
―Preparando organizações defensivas e aguardando suplemento de 

munição. Está crente conseguir redução sem derramamento de sangue. 
Minha ideia é atacar amanhã meio dia caso persista o propósito imposto. 
Estou esperando um resultado novo no entendimento. Pretendo ir aí para a 
melhor coordenação de ideias‖. 

 
Antes de partir telegrafei ao Q. G. nestes termos: 
 
―Partirei agora à CURITIBA. Esquadrão 5.º atingiu FABIO REGO sem 

novidade fazendo vanguarda ao destacamento Saião‖. 
 
A ―Gazeta‖ de 27 de Novembro de 1932 (CURITIBA) descreve, pela 

pena de Epaminondas Helzmann, o que se passava na vanguarda a 12 de 
Julho. Vejamos. 
 

EM VIAGEM 
 

Ás 18 horas de 11 de Julho, depois da ordem recebida do comandante 
do destacamento, embarca o 13.º R. I. para JAGUARIAÍVA, menos o 11º Btl. 
que se achava em PORTO UNIÃO. Seguem os seguintes oficias: Estado 
Maior – Major José Ricardo de Morais Veiga Abreu, comandante; capitão 
Creso Jorge de Barros Monteiro‖, sub-comandante; 1.º tenente Dacio Cesar, 
ajudante; capitão Dr. Otavio Salema Garção Ribeiro, médico; 2.º tenente 
José Gabriel de Carvalho, farmacêutico; 2.º Tem. Paulino Alves Martins, 
padioleiro-chefe; 2.º ten. Ubirajara Rolim de Oliveira Aires, almoxarife-



 
 

pagador; 1º Btl. – cap. Gaspar Peixoto Costa, comandante, e 2.º Ten. João 
Tavares Bastos, ajudante; 1.ª Cia – Cmt. 1.º Ten. Luiz Ferraz Sampaio, e 
subalterno 2.º ten. Arnaldo Grossmann; 2.ª Cia., - Cmt. 1.º Ten. Arquimedes 
de Araújo Dória, e subalterno ajudante do Btl. acumulando; Cia. de Mtr. do 
Btl. – Cmt. 1.º Ten. Armando Lobo Alvim, e subalterno aspirante Moisés P. 
Sampaio. O R. I. segue com o seguinte efeitivo: oficiais 17; sargentos 37; 
praças 457; com viaturas 8, e animais 69. A primeira composição parte às 18 
horas levando o pessoal, menos a Cia. Mtr. do R. I., e a segunda sai às 
21:30 conduzindo esta sub-unidade e o material. 
 

EM CAMPANHA 
 

Às 7:40 horas do dia 12 chega o 13.º R. I. a JAGUARIAÍVA. Depois do 
desembarque, feito em ordem, toma, imediatamente, posse das alturas 
próximas da estação, nelas bivacando. O Major Veiga Abreu trata, logo, de 
estabelecer ligações telegráficas com todos os prefeitos do norte do Estado 
do PARANÁ, especialmente com os de municípios limítrofes com SÃO 
PAULO, com o fim de obter deles a máxima vigilância e pede comunicações 
com o seu P. C. em JAGUARIAÍVA, dando notícia de qualquer invasão ou 
movimento de forças nas fronteiras. É também, pelo mesmo comandante, 
mandado exercer vigilância no ramal do PARANAPANEMA, para evitar 
qualquer surpresa pelo flanco esquerdo de sua tropa. Aí aguarda a chegada 
do 11º Btl. que já se achava em marcha de PORTO UNIÃO para 
JAGUARIAÍVA. 

Na estação de SENGÉS, última localidade paranaense, já se acha um 
Reconhecimento de praças do 5.º R. C. D., comandado pelo Aspirante José 
Codeceira Lopes. No dia 12 seguiu, de JAGUARIAÍVA para SENGÉS, o 1º 
Ten. Assunção com o resto do Esquadrão do 5.º R. C. D., tendo como 
auxiliar o 2.º Ten. com, Erotides M. Prates. O Major Veiga Abreu é 
informado, por um telegrafista, que o telégrafo de ITARARÉ chama com 
insistência a estação de SENGÉS e que o Major da Força Pública de SÃO 
PAULO José Garcia deseja entrar em entendimento com o Aspirante 
Codeceira Lopes, que comandava uma patrulha de reconhecimento nas 
imediações de SENGÉS. Supondo o Cmt. do 13.º R. I. que o Major Garcia 
quisesse passar para o lado do governo, telegrafou áquele oficial concitando-
o que evitasse, como paulista e brasileiro, o derramamento inútil do nobre 
sangue bandeirante, pois o RIO GRANDE DO SUL e MINAS GERAIS 
estavam com o Governo Provisório. As forças gaúchas, primeiros 
contingentes, já se achavam nas fronteiras do PARANÁ. Assim que tanto os 
oficiais como as praças seriam recebidos como irmãos, com todas as 
garantias e regalias inerentes aos seus postos, uma vez que depusessem as 
armas. 
 

DOCUMENTOS HISTÓRICOS 



 
 

 
O Major Garcia respondeu ao Comandante do 13.º R. I. nos seguintes 

termos: 
 
―Cmt. 8.º B. C. P. diz que as forças paulistas estão com SÃO PAULO e 

lutarão pelo ideal constitucionalista e assim todos aqueles que estiverem de 
acordo com esse ideal evitarão derramamento de sangue e só assim o Brasil 
será unido e forte e conquistará a sua confiança perante o mundo inteiro. 
Poderemos entrar em entendimento nesse sentido por meio de 
parlamentares. Cordiais saudações. O camarada leal‖. 

(a) Maj. José Garcia 
 
Talvez o signatário do telegrama acima tivesse levado o fato ao 

conhecimento do Cmt. da 2.ª R. M., porque o Major Veiga Abreu recebeu, 
em seguida, o seguinte despacho: 

―Ilustre Major Veiga Abreu. 
Cmt. do 13.º R. I. em JAGUARIAÍVA. 
Acabo de receber o telegrama do Cmt. da 2.ª R. M. de SÃO PAULO 

nestes termos: Oficial Sr. Cmt. 8.º B. C. P. SÃO PAULO 12-VII-32. Peço 
transmitir ao Cmt. tropas PARANÁ onde estiver, seguinte despacho: ao velho 
e prezado camarada amigo e sua distinta oficialidade envio meu caloroso 
apelo sentido aderir causa tão patrioticamente defendida pelo Exército Força 
Pública e totalidade elementos civis em SÃO PAULO; sem derramamento de 
uma só gota de sangue realizamos dia 9 perfeitamente irmanados sociedade 
paulista um dos mais belos feitos nacionais sob as benções da grande 
maioria da população brasileira. Demos mais decisivo passo para a 
constitucionalização do país que anseia pela posse de si mesmo. De toda 
parte país nos chegam os aplausos da coletividade nacional e não seria por 
certo a brilhante unidade do comando do prezado camarada que vá quebrar 
por uma conduta indefensável a comovente unanimidade da 2.ª R. M. Confio 
que respondereis apelo deste comando, posto que não desejei mas que 
circunstâncias me impuseram. Patrioticamente batalhamos pelo regime 
constitucional‖. 

(a) Euclides de Figueiredo. 
Cel. Cmt. 2.ª R. M. 

 
―Peço ao ilustre Cmt. a bondade de transmitir a brilhante oficialidade do 

glorioso Exército Nacional este apelo tão justo que acaba de vir se 
transmitido pelo distinto Cel. Cmt. da 2.ª R. M. Saudações afetuosas‖. 

 
(a)  José Garcia 

Cmt. 8.º B. C. P. 
 



 
 

O Major Veiga Abreu, coerente com os seus princípios de lealdade, 
não quis ser o veículo de um convite de rebeldia ao Exército e, por isso, 
silenciou, transmitindo, apenas, esse telegrama ao Chefe do Estado Maior da 
5.ª R. M. 

Mais tarde, o Major Veiga Abreu recebeu mais este recado do 
Comando Geral da Força Pública Paulista, ainda por intermédio do Major 
Garcia: 

 
ITARARÉ, 12-VII-32 
Major Veiga Abreu 

Cmt, 13.º R. I. em JAGUARIAÍVA. 
 

N.º 28 – Transmito-vos com prazer o telegrama que acho de receber 
Comandante Força Pública Paulista, n. 80. 

Aplaudimos vossa resposta. Entre novamente em entendimento com 
Major Veiga Abreu e noticie esse ilustre bravo militar que as informações que 
lhe transmitiram são inexatas: A situação é bem outra. O RIO GRANDE em 
paz, MINAS igualmente; forças armadas esta Região e as de MATO 
GROSSO formam um só conjunto. Ainda agora aderiram ao 2.º R. C. D. e 4.º 
R. C. D. de BARRA DO PIRAÍ. Acrescente que os seus dignos camaradas 
lhe enviam caloroso apelo para aderir à santa causa que é a do Brasil 
obedecer ao império salutar da lei para sua tranquilidade e progresso. 

(a)  Cel. J. Salgado‖ 
(a)  Maj. José Garcia 

 
Inquebrantável na sua conduta de lealdade ao Governo, o Major Veiga 

Abreu guardou silêncio, sem importar-se com o ―canto das sereias‖... só uma 
coisa o preocupa: a demora da chegada do 2.º Btl. 

Chega novo recado pelo fio: 
 
―Sr. Major Veiga Abreu – JAGUARIAÍVA – 12-VII-32. N.º 34 –  
O Cap. Ribeiro da Costa pede ao dr. Indalécio entender-se com o 

comandante forças que estão JAGUARIAÍVA e pedir que venha à estação. 
Lembra ao dr. Indalécio fazer ciencia deste Comando serlhe-ão dadas todas 
garantias trata-lo-emos como irmão e velho camarada e pedimos apenas se 
corresponder telegraficamente com Estado Maior do General Klinger, atual 
Cmt. da 2.ª Região Militar. Quando chegar chame o Cap. Benjamin Ribeiro 
da Costa. Para vosso entendimento telegráfico com 2.ª Região ser-vos-à 
facilitado o Telégrafo Nacional desta cidade; para isso podereis entedenr-vos 
com este Comando. Do camarada leal‖. 

(a)  Maj. Garcia 
Cmt. 8.º B. C. P. 

EM ITARARÉ 
 



 
 

Momentos após é solicitada a resposta do referido despacho. O digno 
Cmt. do 13.º R. I. contesta, com firmeza, que não aceita o convite visto nada 
ter a tratar com o E. M. do General Klinger. 

A insistência do Major Garcia já é enervante (27). Quer resposta aos 
telegramas. O Major Veiga Abreu usando de um ardil para encobrir o seu 
pequeno efetivo, ordena que o telegrafista informe ITARARÉ que o Cmt. do 
13.º R. I. não se acha presente. Está no quadro recebendo tropas que 
chegam do Sul. A cada pedido de contestação, a mesma desculpa. Um 
nunca acabar de tropas que desembarcam... 

O Cmt. da praça de JAGUARIAÍVA assim agiu por bem compreender o 
perigo a que está exposta a posição. Entrocamento ferroviário de importância 
de linhas que demandam a ITARARÉ e Ramal do PARANAPANEMA, 
podendo, por isso ser atacada por forças procedentes desses dois pontos. 
Para defende-la conta, somente, com um único batalhão, sem existir forças 
na retaguarda para auxiliar em caso de insucesso. Além disso seria 
grandemente prejudicial à sua causa uma derrota de nossas armas logo no 
início da campanha. Era, também, de supor que os rebelados não 
ignorassem o efetivo das tropas que guarneciam JAGUARIAÍVA por ter o 1.ª 
Ten. Carlos Assunção, do 5.º R. C. D., em serviço de vigilância em SENGÉS, 
aderido à causa revolucionaria e desertado com todo o seu contingente para 
ITARARÉ. Convinha portanto, evitar um ataque a JAGUARIAÍVA e, assim, o 
conseguiu, fazendo crer aos revolucionários existir na referida localidade 
uma forte coluna composta de tropas de todas as armas. O Exército 
imaginário recebido pelo Cmt. Veiga Abreu... 

 
A PATRIÓTICA E ENÈRGICA RESPOSTA 

DO MAJOR VEIGA ABREU 
 

                                                           
27 Efetivamente diligência, todo blandícias, catequizar o Cmt. do 13.º R. I., como se pode 
depreender dos termos deste depacho: 
 

ITARARÉ, 13-VII-32. Às 12:40. 
Ilustre e prezado camarada Major Abreu, Cmt. 13.º R. I. 
É com imenso prazer que transmito por cópia o telegrama neste momento recebido 

cujo o teor é o seguinte: 
Urgentíssimo – Major Abreu, por intermédio do Major Garcia, Cmt. do 8.º B. C. P. – 

ITARARÉ – SÃO PAULO. Nil. 
Ten. Cel. Mario Abreu pede informar que todas guarnições federais-estaduais 

secundadas totalidade povo paulista acham-se unidas defesa causa constitucionalização 
país; que é tão nobre a bandeira desfraldada para a salvação do Brasil QUE reassumiu o 
comando do 4.º B. C. onde se acha. É inexato RIO GRANDE estar favorável à ditadura, 
muito ao contrário único iniciado desta arrancada tem compromisso honra conosco. 
Estado Minas Olegário diz não dar um tiro contra SÃO PAULO. Peço também abraçar 
Rosinha, Edi Zé Ricardo. (a) Ten. Cel. Vila Bela, Chefe E. M. do Gen. Klinger. 

Telégrafo Nacional ITARARÉ fica à disposição do prezado amigo para responder o 
telegrama em apreço. Abraço afetuoso. – (a) Major Garcia.  



 
 

Quando o Cmt. do 13.º R. I. teve conhecimento de que o 2.º Btl. havia 
partido de PONTA GROSSA para reunir-se ao seu Regimento, julgou 
oportuno dar resposta aos telegramas do Major Garcia. Eis a constestação 
enérgica e patriótica do Major Veiga Abreu: 

―Ilustre camarada Major Garcia, Cmt. das Forças em ITARARÉ. 
Quando vos fiz o apelo para aderirdes à nossa causa outro não foi o meu 
intuito senão de evitar, em luta desigual, o derramamento inútil do sangue de 
meus ilustres camaradas e que fosse levada a guerra civil ao glorioso Estado 
de SÃO PAULO, digno de melhor sorte. Usando de toda a lealdade que deve 
caracterizar o soldado brasileiro vos declaro que o 13.º R. I., coeso e unido, 
está ao lado do Governo Provisório. MINAS pôs à disposição do Ministério 
da Guerra toda a sua Polícia. Do RIO GRANDE DO SUL tem vindo forças 
por terra e por mar, desembarcando em PARANAGUÁ. Dando por terminado 
esse assunto apresento cordiais saudações‖. 

(a)  Veiga Abreu 
Cmt. 13.º R. I. 

 
Por informações colhidas, mais tarde, em ITARARÉ, soube ter esse 

telegrama lançado o desânimo entre os chefes das tropas que defendiam a 
porta de SÃO PAULO, convictos, até então, do apoio de MINAS e do RIO 
GRANDE e embalados na alentadora esperança da adesão do glorioso 
Vanguardeiro de 1930, tão célebre pela sua bravura na Fazenda 
MORUNGAVA. 

Bem acercado andou o Governo em confiar o comando desse valoroso 
Regimento a tão distinto e bravo oficial como o Major Veiga Abreu, que 
soube, pela sua bela atuação e elevado espírito de cultura, captar a 
confiança e estima de sua digna oficialidade que, nos momentos mais 
críticos por que passou o 13.º R. I., colocou-se, com extraordinário 
patriotismo, ao lado do seu Comandante, dando-lhe todo o apoio e a mais 
leal e decisiva solidariedade. 
 

A CHEGADA DO 11º BTL 
 

Às 2 horas da madrugada de 13 chegou a JAGUARIAÍVA o 11 Btl. do 
13.º R. I., sob o comando do Major António Tomé Rodrigues, com a seguinte 
oficialidade: 2.º Ten. Com. João Lima da Silva, ajudante; 2.º Ten. Com. Elias 
Monteiro da Cunha, Cmt. da 4.ª Cia; 1.º Ten. Anibal de Araújo Dória e 2.º 
Ten. Com. Idu’ Vilagrant de Pinho, Cmt. e subalterno da 5.ª Cia.; 1.º Ten. 
João Vieira Pessoa Fontes e Aspirante Alexis Adalberto Ador, Cmt. e 
subalterno da Cia. Mtr. O seu efeitvo era composto de 14 sargentos, 12 
cabos e 191 praças, com 20 animais. Nessa data assumiu o Major Tomé 
Rodrigues a sub-comandância do R. I., passando o capitão Creso a 
comandar o 2.º Btl. 

 



 
 

AVANÇANDO 
 

Conhecida a traição do 1.º Ten. Carlos Assunção e Aspirante José 
Codeiceira Lopes que aderiram ao movimento revolucionário seguindo para 
ITARARÉ com o contingente de cavalaria e, preso, o 2.º Tem. Com. Erotides 
M. Prates, o 13.º R. I. teve ordem de partir, com toda a urgência, para 
SENGÉS, em trem militar. Precedia esse comboio uma máquina levando, em 
um carro plataforma, um Pelotão de reconhecimento sob o comando do 2.º 
Ten. Com. José Taváres Bastos, cuja missão era comunicar, ao 13.º R. I. na 
estação antecedente, estar a linha desembaraçada, para garantia de seu 
avanço. Assim foi percorrido o trajeto até SENGÉS, com todas as 
precauções e cuidados. A chegada verificou-se às 21:10 horas. 
Desembarcada a tropa o Comando tratou, incontinente, de tomar posse das 
alturas e estradas que vinham de ITARARÉ. Devido à escuridão da noite não 
foi possível ser feito um reconhecimento completo e fazer ocupações 
definitivas. Mesmo assim tomaram posse do Morro do PELAME e da estação 
de IZALTINO PINHO, - MORUNGAVA, em cujas proximidades ficou 
constatada a falta de 200 metros de trilhos‖. 

 
EM POSIÇÃO ESQUERDA 

 
Ao chegar à estação de CURITIBA já encontrei, pronta a rodar para 

PONTA GROSSA, a composição em que viajaria, com o E. M., o Gen. 
Waldomiro Castilho de Lima, recentemente chegado do RIO, por mar, com o 
2.º B. C., de SÃO GONÇALO, NITEROI. 

Quase toda a oficialidade já estava na plataforma, parte para o 
embarque, parte para assití-lo. 

Foi para mim outra surpresa saber, então, que esse Gen., já há anos 
reformado voluntariamente, fora convocado à atividade para comandar a 5.ª 
R. M., ou melhor, as tropas em operações no Setor Sul. 

Tão inesperado fora para ele tal chamado, que se achava presente, 
comandando e pronto a embarcar, trajado civilmente! 

Não solicitara comando, ou comissão alguma, conforme o testemunho, 
por ele invocado, do então Ministro da Guerra, Gen. Espírito Santo Cardoso. 

Já havia tomado diversas medidas urgentes e enérgicas, inclusive a 
reiteração da ordem da imediata partida da F. P. Paranaense para CAPELA 
DA RIBEIRA, que, a seu ver, já devia estar guarnecida, e a nomeação do 
Cel. Luiz de Afonseca, Cmt. do 5.º B. E., para comandante da Praça de 
CURITIBA. 

O Cel. Meira, notoriamente deplacé e constrangido, veio a mim 
sorridente e amável, o que de alguma sorte me desconcertara, por isso que, 
ultimamente, mesmo à sua despedida, quando deixara CASTRO para 
assumir o comando interino da Região, me dispensara um tratamento mais 



 
 

prussiano, um tanto frio (a questão do local para quartel nos colocara em 
terrenos opostos). 

Compreendi, imediatamente, a razão de ser da transformação, - era um 
alijado naquele meio, franca e dominantemente ditatorial, desprestigiado e 
mal visto, por assim dizer, - corrido de todos. 

Estou certo de que, outra fosse a sua situação, e não viria a mim tão 
pressuroso e gentil. 

Condoeu-me ver um oficial de tão excelsas qualidades relegado, 
assim, desprezivelmente, a segundo plano. 

Não foi este o primeiro caso de tão constrangedora situação. Não será 
o último. 

Raros são os indivíduos que se sobrepõem ao despótico ―Que dirão?‖ 
de Jules Payot. Em geral todos se esquivam, como da peçonha, dos 
camaradas atingidos pela malquerença dos chefes ou pelo anátema das 
multidões. Não se cogita de saber se a vítima tem como justificar-se. 

Dolorosas contingencias das nossas intermitentes comoções 
militares... Quanta injustiça! Quanta difamação!... 

A adversidade é uma grande escola! Feliz de quem a experimenta e... 
aproveita! 

Não me afastei da plataforma da estação porque o trem estava a partir. 
Em viagem daria conhecimento, ao Cap. Amoreti, das ocorrências que 
levaram a CURITIBA. 

 
 

O Gen. Waldomiro ignorava de minha situação particular em relação ao 
E. M. Nem podia conhece-la. 

Vendo-me no salão do seu carro, em companhia dos seus oficiais, e 
supondo-me um intruso, ou metediço, atirou-me algumas indiretas. Foi 
preciso que os Cap. Amoreti e Dimas lhe explicassem a minha condição. 

Apesar disso, continuei a perceber que minha pessoa não lhe era 
simpática, ao que presumi, devido a termos estado em campos opostos em 
1924, quando a minha difamação pelos adversários tocou o auge. 

Os meus camaradas do E. M. Impuseram-me o sacrifício de 
permanecer em sua companhia, crentes de que esta situação de 
incompatibilidade se modificaria em breve. Ainda não conheciam o feitio do 
General. Enganavam-se. 

Sucedeu que, alcançando PONTA GROSSA ao amanhecer de 13, ao 
seu conhecimento chegou a confrangedora notícia do triste papel do 
Esquadrão do 5. º R. C. D., a qual aumentou a sua prevenção contra minha 
pessoa. Sabia que eu é que o havia expedido. E tal era o seu estado de 
espírito e de desconfiança que, incidentemente me vendo palestrar numa 
Estação em que nos encontramos, com o Sgt-Ajudante do Regimento, 
Anterior Fortes, quando eu exprobava a conduta dos Sgts. do 1.º Esquadrão, 
imaginou coisa inteiramente oposta. 



 
 

Mais ainda se acentuou a sua desconfiança. Outros pequeninos 
incidentes surgiram tornando ainda mais tensa a situação. 

Só mesmo o compromisso solene assumido para com os 
companheiros e suas solicitações para que me submetesse ao sacrifício, me 
levaram até SENGÉS como oficial do E. M. of side. 

Comigo também incidira no desagrado do Chefe o desprendido então 
1.º Ten. Manoel Stoll Nogueira. 

Há situações de compromissos morais tão sérios e, por outr lado, tão 
secretos que, muita vez, até o brio parece, aos estranhos, ter-nos 
abandonado. Quantas lutas se travam, às vezes, entre os sentimentos e o 
dever! 

Conheço um episódio, que, então, invoquei ao Cap. Amoreti, nesse 
gênero, ocorrido no Extremo Oriente. 

Um general russo tinha como chauffeur um japonês humilde e 
devotado. Tais qualidades morais e tais virtudes havia revelado em sua 
conduta, que grangeara o apreço e a confiança do arrogante guerreiro do 
Czar. Passara a cuidar, nas horas vagas, do interior da casa, especialmente 
da arrumação e limpeza da biblioteca do hirsuto cabo de guerra slavo. 

Em dada ocasião, incidindo em certa falta, foi impiedosamente 
esbofeteado pelo seu autoritário e hercúleo patrão. 

O pequeno oriental tremeu, entumeceu como se fora reagir com algum 
golpe de jiu-jitsu, porém conteve-se diante da hirta fisionomia ameaçadora do 
Chefe. 

Este, com desprezo, voltou-lhe as costas, perdoando, logo depois, ante 
sua súplica, a falta do desprezível serviçal, satisfeito de o ter dominado. 

Estala a guerra. O japonês desapareceu. Mêses volvidos, as tropas do 
Czar sofrem novo revés, sendo aprisionado o general russo e conduzido à 
presença do Chefe do E. M. da Divisão nipônica. 

Qual não é a sua surpresa ao reconhecer, na autoridade que o ia 
interrogar, o seu chauffer poucos meses antes esbofeteado! 

- Mas, o Senhor?!... 
Não foi preciso concluir. O coronel japonês compreendeu o valor das 

reticências e respondeu: 
- Sim, por amor à minha pátria! 
Talvez tivesse acrescentado: 
- Agora, chegou a minho vez, vou vingar-me. 
E, tomando da espado do general, deposta sobre a sua mesa, lha 

afivelasse à cinta acrescentando: 
- Podeis conserva-la, porque já fostes vencido, graças, em grande 

parte, à bofetada que me destes. Sem ela eu não teria conhecido os planos 
estratégicos do vosso G. Q. G. e não vos teria derrotado agora... 

 
Aos quatro oficiais revolucionários chegados do RIO e attachés ao 

Comando, também não era simpática a minha presença à testa dos serviços 



 
 

do E. M. Salvo em 1930, sempre estivemos em terrenos opostos. Mal nos 
conhecíamos. 

Cabe-me desde já esclarecer, no entanto, que essa prevenção se 
desvaneceu completamente logo após a queda de ITARARÉ. Tornamo-nos 
camaradas de absoluta confiança. 

 
 
 
 

BUSCANDO UMA PASSAGEM NO RIO ITARARÉ 
 

Foi nesta situação de quase ―limite de elasticidade‖ que me foi 
cometida a missão de explorar uma passagem do rio, a jusante de ITARARÉ. 

Era outro meio de que lançava mão o Cmt. para afastarme do E. M., de 
vez que eu já me esquivara de ir para a retaguarda (JAGUARIAÍVA) em 
outra missão secundária. 

Apesar de própria para um 2.º Ten., ou mesmo um sargento escolhido, 
eu, capitão já de dez anos e com trinta de serviço, com os cursos de 
engenharia, aperfeiçoamento e estado maior, fui, sem tropa alguma e nem 
mesmo uma ordenança para me acompanhar, sem os necessários meios de 
transporte postos à minha disposição, proceder ao referido reconhecimento 
do PASSO DE CIPRIANO MELO, que, por engano, algumas informações 
davam como DO DELGADO, depois de haver explorado a frente de 
MORUNGAVA (Cel. IZALTINO) (28) e PELAME, especialmente porque se 
tratava de missão arriscada, ao encontro do adversário. 

Pela afinidade de boicotados que entre nós se estabelecera, resolveu o 
Ten. Stoll seguir em minha companhia. 

O Gen., transmitindo-me as instruções, frizava, percucientemente, que 
eu devia ir até ao rio; que devia levantar um croquis da região, insistindo 
muito em precisar que eu fosse pessoalmente até à barraca, o que me levou 
a retrucar que lhe traria o croquis não só da margem paranaense e da 
passagem, mas até mesmo do lado de lá se quisesse, ao que me respondeu 
secamente: ―Pois vamos ver!‖ 

 
Aproximavamo-nos da região indicada, a pé, quando, a meio caminho, 

em sentindo oposto, a cavalo, regressava o Gen., acompanhado de alguns 
oficiais, afim de retomar o automóvel que o transportara, antes de mim, até 
às proximidades, isto é, até ao ponto  onde os caminhos davam acesso ao 
veicido. 

                                                           
28 MORUNGAVA passou a chamar-se CEL. IZALTINO porque aí morreu, com o ventre 
aberto por uma rajada de metralhadora, em 1930, quando, de pé, e à frente, impulsionava 
o seu Btl. (15.º B. C.), esse brioso, valente e desditoso oficial. 



 
 

Entre os que o acompanhavam estavam o Cel. Pelegrino, Cmt. 3.º R. 
C., da Brigada Militar do RIO GRANDE DO SUL, que já tinha um Esquadrão 
(Cap. Scherer) avançado na direção do PASSO, e o 1.º Ten. Agostinho 
Pereira, seu ajudante de ordens e um dos nossos companheiros de 
princípios no PARANÁ (ex-comandante da Fortaleza de PARANAGUÁ) (29). 

Estabeleceu-se, entre nós, um ligeiro diálogo: 
- Oh, por aqui?! 
- Sim, senhor. Vamos proceder ao reconhecimento do Passo. 
- Mas, a pé? 
- Sim, senhor. Não temos cavalos. 
- Então, toma o meu. 
- Muito obrigado, Gen., o Sr. Ainda tem um grande percurso a fazer e o 

terreno é mau. 
- Não, o auto está perto. 
- Não tanto. Daqui até lá ainda vai um bom pedaço e, para o Sr. os 

caminhos são penosos. 
- E para voltar? 
- Eu não voltarei, Gen. Pretendo passar a noite lá. 
- ?!... 
Despedimo-nos, eu e o Ten. Stoll, prosseguindo na caminhada através 

das macegas e dos milharais, entre tigueras e coivaras... 
E eu pus-me a meditar sobre aquele General que... também fazia 

reconhecimentos, arriscando-se, sem escolta, aos azares e as surpresas de 
uma campanha irregular!... 

É que ele se preocupava consideravelmente com essa passagem, 
tendo em conta a manobra projetada. 

 
Escurecia já quando alcançamos uma clareira, nas proximidades do 

rio, onde havia o rancho esburacado e pobre de um caboclo, aí encontrando, 
bivacado, o Esquadrão do Cap. Scherer. 

                                                           
29 O 1.º Ten. Agostinho, ―anistiado de 22‖ (picolé, como o carioca apelidou os 
reingressantes ao Exército já nos postos de 2.ºs e 1.ºs Tenentes), oficial de grande 
atividade e valor, comandava a arcaica fortaleza da entrada da barra de PARANAGUÁ 
(3.º B. I. A. C.). 

Quando a vapor que conduzia o Gen. Waldomiro e o 2.º B. C. se aproximava, foi 
pela fortaleza intimado. Não obedecendo, uma granada tombada adiante de sua proa, 
convenceu-o de que devia dar marcha a ré. Ancorou. 

Logo depois uma lanchinha conduzia a bordo o Cmt. da fortaleza, onde se via 
içada uma bandeira vermelha, o qual foi inteirado, então, pelo Gen. Waldomiro, de sua 
missão. 

Perguntando-lhe este se não havia temido subir a bordo, onde se achava um Btl. 
que o podia prender e até mesmo fuzilar, respondeu serenamente estar certo de que, 
neste caso, a guarnição do Forte cumpriria as suas instruções – poria a pique o vapor, se 
dentro de meia hora não fosse, por ele, içado a bordo o sinal convencionado... 

Resultado: - O Gen. convidou-o para seu ajudante de ordens... 



 
 

Não duvido que ao cérebro do Gen. ocorresse a ideia de que eu 
pretendesse me bandear. Sei, sim, que no Esquadrão encontrei a mais 
enérgica resistência para assentir na transposição do rio aquela noite. 

O Cap. Scherer tinha instruções rigorosas, severas. Estava a cerca de 
um quilômetro do PASSO DO CIPRIANO e aí não dispunha sequer de uma 
sentinela. 

Esse bravo e sereno capitão conhecia-me de nome desde tempos idos 
em PORTO ALEGRE, estabelecendo, então, comigo, a melhor 
camaradagem possível. 

Isso, porém, não bastou para que concordasse em experimentarmos 
nessa noite a passagem do rio. Tinha ordens contrárias. 

Predispus-me a faze-lo só, para amanhecer do outro lado, ao que se 
opôs, delicadamente, procurando convecer-me dos inconvenientes e riscos 
que eu iria afrontar. 

Depois de muita insistência de minha parte, resolveu, afinal, mandar 
consultar, a respeito, o seu Comandante. 

Eram mais de 20 horas quando chegou a resposta: 
 
―Ordem ao Cap. Scherer – 
As ordens continuam as mesmas; se houver tempo, irá para aí um 

reforço do Esquadrão Cap. Adonis. Às 19 horas de 15-VII-932‖. 
(a)  Ten. Cel. Pelegrino 

 
O meu pensamento era, transpondo o rio com o Esquadrão, caso pelo 

prévio reconhecimento se verificasse estar o PASSO desocupado, 
estabelecer na margem oposta uma ―cabeça de ponte‖ que assegurasse, no 
dia seguinte, a passagem do Dest. que devia manobrar, pela esquerda, as 
resistências de ITARARÉ. 

Jamais deixa-lo em repouso, amontoado, encurralado numa clareira 
entre o caminho de acesso ao PASSO e a margem esquerda do rio. 

A meu ver seria um erro permitir que o adversário se apoderasse dessa 
passagem antes de nós, o que, caso sucedesse, muito viria atrazar e 
dificultar a operação recomendada, senão mesmo impossibilita-la de todo. 

Três são as missões que uma tropa pode receber em relação a uma 
passagem, ou ponte (desfiladeiro), conforme se pretenda: 

 
1. º) Impedir que o adversário a utilize; 
2. º) Manter a sua posse material, e 
3. º) Assegurar a sua passagem pelas tropas amigas. 

 
O primeiro caso comporta duas modalidades: 
 
a) Na ofensiva, quando se pretende utilizar a ponte, sua integridade 

deve ser defendida; 



 
 

b) Na defensiva (ou retirada), sem a inteção de vir a utiliza-la mais 
imediatamente, - destruí-la. 

 
O terceiro caso varia segundo o efetivo que deve transpor o vale, o 

qual tanto pode ser um Btl., como uma Divisão. 
A tropa incumbida de assegurar a passagem deve colocar-se, em 

―cabeça de ponte‖, a tal distância que reservado fique, na margem oposta, o 
espaço de terreno necessário ao seu ulterior desenvolvimento. 

Em qualquer caso, deve instalar-se de modo a impedir que o 
adversário possa agir eficientemente com seu fogos contra a passagem, de 
sorte a dificultar ou obstar a sua utilização pelas tropas antigas. 

A instalação da força incumbida da defesa se fará: 
No 1.º caso, aquém do desfiladeiro; 
No 2.º caso, no próprio desfiladeiro ou suas adjacências; 
No 3.º caso, além do desfiladeiro. 
No caso em apreço, nosso escopo sendo assegurar a passagem, no 

dia seguinte, de um destacamento, só uma ideia podia ocorrer-me: 
estabelecer uma ―cabeça de ponte‖ além do PASSO DO CIPRIANO, a tal 
distância que a esse Destacamento ficasse assegurado o seu ulterior 
desenvolvimento após a passagem. 

 
VIRTUDES E DEFEITOS DE UM CHEFE 

 
Vem a propósito lembrar aqui que o Gen. Waldomiro, 

incontestavelmente uma robusta inteligência servida por uma grande 
erudição e uma extraordinária vontade, é de uma vaidade incompatível com 
a sua cultura. É um ególatra, possivelmente sem no perceber. 

E tem, deveras, do que se envaidecer, tais são as suas qualidades 
pessoais, superiores, invulgares. 

Quando os oficiais do E. M. comigo estudavam a manobra, 
concordaram com a minha ideia, assim rascunhada em primeira mão: 

 
5.ª D. I. E. M.  3.ª Seção  N.º ...... 
 
P. C. em marcha para SENGÉS, 14 (quatorze) de julho de 1932. 
 

I. P. S. 
Ao Sr. Cel. Saião 

 
I – (Sem alteração). 
II – Mantendo o contato com a frente já balisada, ao longo do rio 

ITARARÉ, deveis procurar apoderar-vos das alturas da FAZENDA SILVIO 
MELO, que devem ser mantidas, face a ITARARÉ, até que se possa 
desencadear o ataque geral (Hora H, aprovada por este Comando). 



 
 

Essas alturas constituem, pois, o primeiro objetivo a conquistar. 
Uma vez o R. C. B. (30) (V. ordem particular junta) senhor do PASSO 

DO CIPRIANO, cuja transposição deve ser, se necessário, apoiada pela A., 
os elementos de I., que lhe seguirem na esteira, ficarão em condições de 
prosseguirem imediatamente na direção da FAZENDA SILVIO MELO. 

Uma vez as alturas de SILVIO MELO em nosso poder, a frente de 
ITARARÉ deverá ser fixada para facilitar a manobra de desbordamento e, se 
possível, de envolvimento das frcas forças que ocupam ITARARÉ. 

Depois da posse da FAZENDA SILVIO MELO pela I., o R. C. B. será 
lançado rapidamente na direção de IBITÍ, afim de cortar a retirada ou, pelo 
menos, hostilizar as retaguardas adversas. 

III – Aproveitamento do bom êxito – rápido e enérgico, na direção geral 
de ITAPETININGA (entroncamento ferroviário de SANTO ANTÓNIO). 

 
Gen. Cmt. 5.ª D. I. 

 
Confére 
Ch. E. M. 
 
NOTA – (A título de lembrança) – Uma vez SILVIO MELO ocupada, 

deveis fazer lançar pelas tropas de ocupação, vários foguetões. – Adquiridos 
em SENGÉS. Na falta, notificar a este P. C. de ―Estou aqui‖. 

Com a vida da Missão Militrar Francesa para instruir o Exército 
Brasileiro, verificou-se que a nossa oficialidade, dados os progressos e a 

                                                           
30 Regimento de Cavalaria da Brigada Militar do RIO GRANDE DO SUL. Substituiu o 5.º 
R. C. D., virtualmente dissolvido, em vista da conduta do 1.º Esquadrão e da ineficiência 
dos elementos restantes, que perderam em parte, por esse fato, a confiança do General. 

... ―Foi exposta e discutida pelo general Waldomiro Castilho de Lima a necessidade 
que tem este comando em tomar medidas acauteladoras de todas as Forças nesta Praça 
acampadas, dando-lhes mais eficiência e segurança e mantendo forte o seu ânimo de 
combate, no que teve apoio do seu E. M., chegando-se, por fim, à seguinte conclusão e 
deliberação: 

Considerando ter uma parte do 1.º Esquadrão do 5.º Regimento de Cavalaria 
Divisionário constituída por três pelotões e uma seção de metralhadoras leves do mesmo 
Regimento, na avançada que fez para reconhecimento do inimigo para ele se passado 
totalmente, em ITARARÉ; 

Considerando que no desenrolar de um inquérito policial militar presidido pelo 
Capitão Bianco de Almeida Pedroso chegou-se a conclusão de que o referido Regimento 
foi trabalhado por emissários do inimigo; 

Considerando que seria uma temeridade para este comando conservar como 
cobertura de suas forças os restantes esquadrões da referida unidade, resolveu, este 
comando, com o consenso unânime do se Estado Maior entregar a cavalhada do mesmo 
5.º R. C. D. ao 3.º Regimento de Cavalaria da Brigada Militar do RIO GRANDE DO SUL 
comandado pelo coronel Pelegrino; b) constituir com os soldados e inferiores do 5.º R. C. 
D. a Escolta deste Quartel General; c) nomear os oficiais do citado Regimento para 
postos de importância e responsabilidade.‖ (Trecho de ata lavrada a 14-VII-32 em 
SENGÉS). 



 
 

evolução de 914-918, se achava muito distanciada de sua missão e muito 
alheia aos modernos métodos de guerra. 

Certamente, aos oficiais  superiores, já avançados em idade, não era 
agradável tornar aos bancos escolares, em concorrência com oficiais jovens, 
ante os quais pudessem vir a desprestigiar-se com os naturais insucessos 
diante dos Mestre franceses. 

Poucos foram, por este e outros motivos, os que se animaram ao 
aperfeiçoamento e se sujeitaram à situação de colegiais. 

Em consequência, a geração nova ilustrou-se e passou, então, a ter a 
ascendência do saber sobre os seus superiores hierárquicos, levando muitos 
a renunciarem a carreira, por não quererem se sujeitar aos constantes 
vexames que o seu atraso intelectual acarretava cotidianamente, nas 
inevitáveis competições do metier. 

Outros, porém, inclusive generais, persistiram, diligenciando, embora 
muita vez com quebra da disciplina, assenhorear-se da doutrina. 

Ficavam, assim, voluntariamente sujeitos a acatar o parecer dos 
tenentes, quer nos exercísios correntes, quer nos de maior envergadura, 
como as manobras anuais de quadros. 

Entre a oficialidade era, então, motivo de apreciações, às vezes 
acerbas, o desprestígio de certos generais e oficiais superiores que 
recorriam aos seus subordinados para não fazerem papel triste. 

Com raras exceções, pois alguns, como o Gen. Waldomiro (então 
Coronel), até se distinguiram, (conquistou o 1.º lugar em sua turma - 
laureado); firmou-se a escola – o General nada mais fazia do que assinar, de 
cruz, o trabalho dos oficiais de seu E. M., fosse ele constituído de capitães 
ou majores, fosse mesmo de tenentes. 

E contra essa depreciativa injunção tratou de se rebelar, logo, em 
campanha, o nosso brioso General. 

Assim foi que quando lhe falaram a respeito, percebendo que se 
tratava de trabalho meu, tudo fez, o enérgico e bravo Chefe, para se alheiar 
ao caso, afim de que não parecesse aos seus subordinados ter ―comido pela 
mão do capitão‖. Chegou mesmo, mais tarde, ao expor, em reunião, a ideia 
da manobra, a declarar que, diante do caso concreto, ninguém podia sugerir 
outra solução, - era maneira que ―qualquer corneteiro concebia‖... 

Como que enciumado, já havia, doutra feita, perguntado aos 
companheiros ―se julgavam que eu era insubstituível‖. 

Ainda hoje o valente General timbra em declarar que não precisou do 
E. M. para comandar, tendo dispensado todos os seus oficiais para mostrar a 
todos que agia e resolvia por si. (31). Aliás o seu E. M. se reduzia a uns dois 
ou três capitães com o curso. 

                                                           
31 Bazaine não dispensava Jarras; Frederico não decidia sem ouvir Winterfield, e 
Napoleão não passava sem Berthier. 

―Hoje o general em chefe não pode, mesmo que o quisesse, concentrar em si todas 
as funções. O próprio gênio necessita de auxiliares.‖ (von der Goltz). 



 
 

Explica-se: - o Gen. encarava essa campanha como mais um dos 
nossos clássicos ―cerca lourenço‖... Não era uma campanha regular que ia 
ferir-se. As próprias tropas eram irregulares. 

Tendo feito uma brilhante figura por ocasião da Missão Militar Francesa 
iniciar aqui os seus ensinamentos, quando era, exatamente por isso mesmo, 
mais tolerante e o nosso nível médio profissional muito acanhado e 
ignorante, e tendo-se retirado, logo a seguir, da carreira das armas, 
reformando-se, não desejava fazer figura feia diante de seus subordinados, 
simplesmente por isso mais treinados e mais ao corrente dos métodos 
modernos como ao par dos atuais regulamentos. 

Foi mais uma prova de inteligência que revelou, para não entrar em 
conflito com o seu já reconhecido e justificado amor próprio. 

A tal ponto chegou a divergência de orientação técnica entre os oficiais 
do E. M. e o ilustre Chefe, que se cogitou de solicitar ao Governo a sua 
substituição ou a retirada de todo esse grupo de oficiais, visto como parecia 
não haver possibilidade de se estabelecer entre ambos a devida e 
indispensável harmonia, para o bom andamento das operações, segundo as 
prescrições técnicas pregadas em nossas escolas superiores pelos Mestres 
Franceses. 

Será dispensável lembrar aqui como se escandalizariam esses 
Mestres, se lhes disséssemos que um general, seu discípulo, declarou que 
não precisava do E. M. para comandar sua Divisão, uma vez não esclarecida 
a particularidade do caso em apreço. 

A verdade, no entanto, é que comandou com brilho e a levou à vitória, 
jamais sofrendo qualquer revés. 

Seria somente porque a tropa era boa e o adversário muito inferior em 
número e em material ? 

Seria porque ele sabia, muito hábil e inteligentemente, explorar o brio e 
o amor próprio de seus comandados, estimulando-os às arremetidas 
violentas com o espicaçar-lhes o franco ? (32) 

                                                           
32 O Dest. Boanerges estava detido das posições organizadas no CERRADO. Não havia 
possibilidade de progredir, tal a cortina de fogos de armas automáticas colocada a nossa 
frente. 

Todas as tentativas de desbordamento ou de infiltração eram repelidas 
prontamente. O terreno facilitava consideravelmente a defesa. 

E o Gen. já se achava irritado com a demora. 
No indisfarçável propósito de o melindrar, mandara, por uma passagem de linha, 

substituir o Dest. Boanerges, que já se vinha distinguindo desde CAPINZAL, por sua 
bravura, pelo Dest. Marcelino, 

O resultado, apesar disso, permanecero o mesmo. Nem se deu a substituição: 
somaram-se os esforços conjuntos de ambos, ainda infrutiferamente. É que o adversário 
era mesmo de valor e a posição ocupada, difícil de ser abatida. 

Lá estavam as barreiras intransponíveis dos fogos das armas automáticas a 
impedirem a progressão. 

Ocorreu-lhe, então, a ideia de me declarar que estávamos detidos diante de 
matracas, e, não, de metralhadoras. O adversário estava zombando de nós, cujo ridículo 



 
 

Seria porque os ensinamentos franceses não tem aplicação às nossas 
campanhas internas, apesar de postos em jogo todos os meios materiais da 
guerra moderna ? 

Seria porque a sorte (a sorte é o maior dos fatores da vitória) sorria 
mais para o seu lado ? 

Os mestres e os críticos militares que se pronunciem. 
 
O Gen. Waldomiro não procura, não sabe ou não gosta de fazer 

amigos, dentro de sua classe. Repele, pelo seu temperamento ríspido, rude, 
às vezes chocante, todas as afeições que suas extraordinárias virtudes 
excitam. 

Dos seus mais dedicados auxiliares, que ele mesmo admirava e 
enaltecia, raro foi o que não afugentou. Haja visto que da campanha, donde 
saiu coberto de glorias e de prestígio, só o Cap. Adalberto Pereira dos 
Santos ainda permanece a seu lado (começos de 1934). 

Entre os que, da luta, passaram a serví-lo na paz, é enorme o rol dos 
que se incompatibilizaram e o abandonaram ou foram por ele dispensados: 
Amoreti, Cordeiro de Faria, Bianco Pedroso, Neisom Tinoco, Pelágio, para 
não mencionar outros tantos que, noutras condições, também se afastaram 
ou foram por ele afastados. 

Ao assumir o comando da 5.ª D. I., o Gen. não levou consigo nenhum 
antigo camarada de sua confiança e seu amigo. A nenhum mandou chamar. 

E quando um militar chega a coronel, ou general, tem tido já bastante 
convivência com subordinados para fazer predileções... sempre lembradas 
nesses momentos. 

Só posso atribuir esse fato ao gênio, ao temperamento do General, que 
não tem jeito de agradar, nem com isto se preocupa: não atrai, - repele. 

Talvez se explique esse feitio moral recordando o habitat e as 
condições excepcionais em que desabrochou a sua mocidade – francamente 
ásperos e hostis. 

Muito jovem ainda, apenas com dezessete anos, já era alféres em 
campanha, desempenhando missões das mais arriscadas e, 
estranhavelmente, adrede a ele cometidas por seu próprio pai, então seu 
comandante. 

                                                                                                                                                                                                 

ele exagerava chocarreiramente, irritando-nos. Era o meio de nos levar à imprudência e a 
loucura, para vencer as resistências encontradas, violando, concientemente, o 
severíssimo princípio de Foch: ―Não se luta com homens contra material‖. 

Convidei-o, enfim, para ir até à frente. Não foi preciso avançar muito, e o Gen. teve 
de descer às trincheiras porque as balas estavam envolvendo-nos as silhetas. 

Eram as... matracas. 
Mas o caso é que, num lance épico, desesperado, alucinante, do bravo Cap. 

Gomes, conseguiu, por esse processo, conquistar a posição. 
Mais tarde, palestrando, confessou: 
- Eu sabia... Mas era preciso estimular...   



 
 

As rajadas ríspidas, do minuano ou do pampeiro, surpreendendo-o no 
topo das coxilhas, e o iminente risco das ciladas onde o esguicho da degola 
em regra fertilizavam o solo das refregas de 93, enrijaram-lhe a alma e 
enduraram-lhe o coração. 

A lide e o trato com a soldadesca desenfreada e bronca, rixenta e 
facinorosa, predispuseram-no à severidade e à rudeza. Adaptou-se à 
hostilidade que o envolvia e lhe transformava as docilidades e as branduras 
da juventude. 

Terminada a luta, ingressa na Escola Militar. Vivo, inteligente, forte... 
porém inculto como um ―bagual‖, na expressão genuína do gaúcho, fácil não 
foi aclimatar-se ao novo caldo de cultura a que o lançaram. 

Brioso e altivo, os episódios escolares, naturais em tais circunstâncias, 
ainda mais o previnem contra os que o cercam. Vence brilhantemente as 
barreiras do curso e é jogado a outro meio – a tropa, também infensa ao 
jovem oficial, onde os portadores de estudos eram pejorativamente tratados 
por ―bacharéis‖ e sua capacidade a todo momento posta a prova e em xeque 
pelos despeitados. 

Novas lutas, novos reencontros, novos estímulos ao seu temperamento 
indomável... 

Em um discurso proferido no Hotel Gloria, quando o Dr. Epitácio 
Pessoa deixara o governo, o Gen. Waldomiro, falando em nome da Bda, 
assim se referiu ao seu modo rude de tratar: ―caboclo criado de camisa 
aberta ao peito subjugando potro bravio nas campinas brancas de geada, ao 
sopro rijo do minuano‖... 

E a vida decorre-lhe assim, sempre excitante, sempre acometendo, 
sempre tentando, em vão, submetê-lo, até renunciar, para não transigir, a 
sua brilhante carreira – a sua segunda natureza. 

Àspero no tratar, ríspido no discordar de ideias, violento no impor sua 
vontade e rude nas expansões de sua proverbial vaidade, é, no entanto, 
paradoxalmente, um homem de magnânimo coração. Tudo faz numa 
exteriorização sem raízes, sem guardar rancor. Mal termina de repreender e 
já faz uma concessão, um elogio, uma aproximação... Assim foi ao chegar à 
capital de SÃO PAULO. 

Depois de lhe ser o maior e mais violento adversário, transformou-se 
no seu grande pacificador (33). 

                                                           
33 Com a invasão de SÃO PAULO em 1930, até pianos foram atirados das janelas à rua. 

Eis porque, em 1932, os Paulistas, terminado o movimento armado, esperavam 
assistir a maiores desatinos da tropa vencedora. No entanto, ocorreu, 
surpreendentemente para a família paulista, exatamente o contrário. 

Visitei a casa de um amigo de infância e que foi um dos maiores e mais ardoroso 
combatentes. 

Estava quase vazia. Com a família, levara para uma fazenda do interior, tudo 
quanto de mais caro possuía em sua residência, temendo o saque e a depredação. 

Só mesmo um homem singular como o enérgico e voluntarioso Cmt. do Dest. de 
Ex do Sul que, de maior adversário se transformou no seu maior defensor, teria a 



 
 

Todos os grandes homens tem as suas excentricidades... 
 
A resposta ao Cel. Pelegrino era confirmada, ao mesmo tempo, pelo 

cartão do Ten. Agostinho, assim redigido: 
                                                                                                                                                                                                 

coragem de, quando ainda não sabia como seria recebido pelos inimigos da véspera, 
dirigir-se à capital paulista sozinho declarando que ―a luta se passara havia cinquenta 
anos‖... 

Era preciso dispor de uma grande confiança em si mesmo para, contrariando as 
esperanças das tropas irregulares, cuja maior ambição de vencedores era tripudiar sobre 
essa capital, proibí-los, terminantemente, de dar sequer mais uma passo à frente. 

É, deveras, necessário possuir um temperamento especial para, esquecendo-lhes 
a dedicação e aquistando a antipatia dos seus comandados da véspera, e de cujo auxílio 
não sabia se ainda viria a precisar no dia seguinte, fazê-los, voltar, decepcionados, aos 
lugares de origem, como elementos indesejáveis daí em diante. 

SÃO PAULO desmentiria as suas tradições se não guardasse, desse gesto de 
suprema coragem e grande antevisão de psicólogo, com a eterna lembrança, o culto da 
mais profunda gratidão. 

Posto que fora do programa desta obra, não deixa de ser oportuno, como também 
não deixa de ser impressionante apreciar-se, aqui, modalidades do espírito vigoroso do 
Gen. Waldomiro. Em poucos dias foi ele o Cmt. de uma ofensiva sem tréguas para, em 
seguida, transformar-se no pacificador magnânimo e justo, sem sacrifício de um só 
paulista. Desconcertara o inimigo pela violência do ataque e, em seguida, domina-o pela 
generosidade, não tendo preocupações que não para o bem de SÃO PAULO. 

Mas não é tudo. Concebe, com larga visão social, um plano administrativo, fecundo 
e seguro, e o executa com aquela vontade bronzea que todos lhe conhecem. 

Esse plano, pela beleza da concepção, e por ser de um soldado que jamais 
administrara, merece uma sintética recapitulação: 

a) Resgate imediato dos bônus da Revolução (o Governo ficaria em situação muito 
precária se não tomasse esta medida – que só mesmo o seu prestígio de 
General vitorioso poderia conseguir); 

b) A devolução dos 2 % ouro; 
c) A remodelação da Instrução Pública, deixando o único código de ensino na 

América, obra vultosa que ainda será glorificada; 
d) A instituição do cooperativismo (primeiro instituto criado em todo o país); 
e) O plano rodoviário, nos moldes mais modernos e a criação do Departamento 

autônomo de Estradas de Rodagem; 
f) Colonias de férias, gratuitas para os escolares, nas praias, em média e grande 

altitude (até o projeto ficou pronto); 
g) Instituição do Banco de Crédito Rural com as cédulas hipotecárias; 
h) Intensificação das obras da estrada MAIRINQUE a SANTOS; 
i) Proposta, ao Governo Federal, para o arrendamento da Noroeste, afim de 

prolonga-la até ao porto de SANTOS, ou outro, sempre com a mesma bitola; 
j) O plano do resgate da dívida externa, que chegou a ser aprovado pelo 

Conselho Consultivo; 
k) A solução do problema da lepra, pela hospitalização de todos os leprosos; 
l) O aumento das escolas rurais (1.524); 
m) A moratória, que veio salvar a economia paulista; 
n) Grandes recursos à Agricultura, etc. 
Em todos estes problemas o Gen. consultou e nomeou comissões de técnicos 

paulistas e, uns, estranhos a SÃO PAULO. 



 
 

―Cap. Dilermando 
 
O Sr. Gen. acaba de dizer ao Sr. Cel. Pelegrino que as ordens são as 

mesmas. Não se referiu à cabeça de ponte. Saudações‖. 
(a)  Ten. Agostinho 

 
Outro aviso, só muito mais tarde recebido, assim rezava: 
―Stoll, 
 
Envio-te a capa e o capote do Dilermando e os dois cavalos para vocês 

se recolherem, pois o Gen. não concorda, segundo ouvi dizer, que o PASSO 
seja transposto hoje. Abraços‖. 

(a)  Cap. Amoreti 
 

Não nos recolhemos. Permanecemos na brecha. 
O Gen. justificara, depois, sua decisão, declarando que não desejava 

revelar antecipadamente, ao adversário, a sua presença nas proximidades 
do PASSO, para evitar que ele o guarnecesse fortemente, dificultando, 
assim, a passagem. Desejava simular um ataque pelo flanco oposto, onde 
conservou a grande massa de sua Arte. 

Raciocinávamos, como se vê, de modo diferente, entendendo eu que o 
melhor meio de assegurar a posse dessa passagem, era justamente a sua 
transposição à noite e o imediato estabelecimento da ―cabeça de ponte‖ na 
margem paulista... 

 
PREPARANDO UM GOLPE DE MÃO (34) 

 
Em face destas confirmações, apenas consegui do Cap. Scherer 

concordar com o envio de um reconhecimento de Sgt. até às proximidades 
da FAZENDA SILVIO MELO. 

Havia em seu Esquadrão um homem extraordinário, sacudido e 
conhecedor, desde 930, daquela região, o 2.º Sgt. Arlindo Rosa, que 
imediatamente se prontificou a, em companhia de duas praças de sua 
confiança, cumprir a delicada missão. 

Partiu esporeando sua montada, que empinava, acuada e rebelde. 
 

                                                           
34 O notável escritor patrício Gustavo Barroso (João do Norte), inquisitou com esta 
expressão quando a usou o Major Garrastazú Teixeira. 

Ela está, porém, consagrada em nossos regulamentos e o uso já a sancionou com 
algumas outras. Por isso a mantenho, pois no meio militar ela traduz uma operação 
especial característica. Será mais outro galicismo... 

Quem ousaria substituir o ―engajamento‖? 
Além disso, a expressão já desde há muito foi incorporada à nossa literatura (V. 

pág. 440 dos ―Sertões‖, ed. 3.ª de 1905). 



 
 

COMPLETANDO O RECONHECIMENTO 
 

Aguardava-se, ansiosamente, o regresso do Sgt. Arlindo. 
A noite fora longa e fria. Mesmo à beira do fogo, tiritava-se. E junto a 

nós, buscando o calor do braseiro, os pintinhos piavam e tremiam... Os cães, 
ganiam. Parece que até a higiene chorava de... falta de agasalho. 

O hospitaleiro e bonachão morador reepisodiava os sucessos de 930. 
Por ali haviam andado muitas tropas. Entre outras, uma requisitou-lhe um 
cavalo. Não era dele. Pertencia a uma amigo, também pequeno agricultou, 
das redondezas. Mas ele ficou responsável pelo valor do ―pingo‖, cento e 
oitenta mul réis. Deram-lhe uma requisição, porém até áquela época não 
conseguira receber. Ninguém sabia explicar-lhe bem como devia proceder 
para consegui-lo. Desejava que eu lhe indicasse um meio... Do seu trabalho 
de um ano na roça, pagando todas as dívidas, se ficasse livre essa 
importância, já seria sorte! 

Em todo o caso, dizia, dava por bem empregado o seu sacrifício. Era 
para o bem do país. O seu amigo é que não podia ficar no prejuízo. E ele 
estava pagando... 

Quantos casos semelhantes, inúmeros e de muito maior vulto não 
existem por aí sem solução ?! 

A verdade é que a tropa não pode deixar de requisitar. Raramente 
dispõe de dinheiro para pagar à vista. 

Mas é uma iniquidade tirar aos pequenos proprietários o objeto de sua 
produção. Quantos chauffeurs, por exemplo, com imensos sacrifícios 
tornados proprietários do seu ganhão-pão diário, se veem, dum momento 
para outro, sem o sustento dos filhos ?! 

E quanto tem de dispender, depois, para, subordinados ao critério (às 
vezes descriterioso) das comissões e funcionários julgadores, conseguir 
receber uma parte da avaliação?! 

Incontestavelmente tem-se de dar razão áqueles que, nesses 
momentos, se furtam a facilitar à tropa sua missão, retirando e escondendo  
tudo quanto possa ser requisitado. É natural. 

Em consequência, os prejuízos do Governo e do País tornam-se 
consideravelmente maiores. 

Conheci uma comissão de avaliação de requisições militares que 
depreciava os automóveis requisitados, de uns tantos por cento ao ano de 
uso. Com esse critério, ao cabo de uns cinco anos o carro nada mais valeria. 

No entanto, o caso é que, um chauffer despojado de seu auto, mesmo 
que com dois, três ou quatro anos de uso e que poderá prestar-lhe serviços 
por outros tantos, vê-se na contingência de ter de comprar outro para poder 
viver. E com a importância recebida do Governo, nem igual ao seu, 
depreciado, encontrará outro carro para defender a existência da família, 
quanto mais um veículo novo. 



 
 

O Governo devia, pelo menos, atenuar essa cruel situação, uma vez 
que ele não tem o direito de sacrificar o pobre, de saquear os que não tem 
meios para consitituir bons advogados ou, estrangeiros, o poder de apelar 
para vias diplomáticas (solução expedita); e isso não seria difícil. 

Ao objeto requisitado e avaliado, estando de acordo com a avaliação o 
proprietário, deveria corresponder um documento que, apresentado pelo 
interessado na primeira repartição pública pagadora (federal, estadual ou 
municipal), fosse imediatamente resgatado. 

A vítima, assim, não poderia queixar-se, não morreria de fome. 
O processo atual é muito complexo, senão moroso, muito injusto e 

mesmo imoral, porque dá margem a agiotagens e extorsões. As requisições 
transformam-se num verdadeiro saque oficializado, documentado, porque o 
Governo, em geral, não nas paga. Ainda estão por pagar muitas de 1924. 

O sargento Arlindo regressou de madrugada declarando ter chegado 
até aos cercados da FAZENDA SILVIO MELO (ou CIPRIANO MELO) cujo 
prédio se achava às escuras, apenas constatando, no potreiro, a existência 
de alguns cabritos e poucos cavalos, entre os quais um tordilho que muito 
lhe agradara. 

Ficou-se na dúvida sobre se haveria alguma fração de tropa ali 
acantonada. 

Sua grande preocupação era, no dia seguinte, quando 
transpuséssemos o rio, ir ver se apreendia o referido tordilho para sua 
montada. Desejava que lhe autorizássemos a trocar de montaria... como 
prêmio de sua aventura. 

 
Pela manhã, precedido pelos mesmo homens e em companhia do Ten. 

Stoll fui, a cavalo, proceder ao reconhecimento e ao levantamento do 
croquis. 

Predispunhamo-nos a atravessar o rio quando, na disparada, 
afigurando-se-nos que perseguidos, regressavam os dois batedores 
declarando que os paulistar ali estavam. Parecia-lhes tratar-se de um posto 
de Cavalaria da Polícia de SÃO PAULO instalado na FAZENDA SILVIO 
MELO. 

Estavamos na iminência de ser alcançados e alvejados. 
Completado o trabalho de levantamento do croquis de uma e outra 

margem, conforme eu prometera ao Gen., regressamos ao bivaque no Esq., 
deixando o PASSO vigiado pelas duas praças. 

O Destacamento da F. P. de SÃO PAULO não teve a curiosidade de 
mandar verificar o que ocorria pelo PASSO. Acreditou na resposta astuta do 
cavaleriano rio-grandense que, ao ser chamado, declarou ―que ia buscar o 
ofício que um oficial (o ―seu‖ Tenente) desejava mandar entregar-lhes‖. Ficou 
esperando... A instalação na Fazenda era cômoda e pintoresca – muita 
laranja, gado bastante, bela paisagem... 



 
 

Dois incidentes para mim quase funestos ocorreram nessa manhã de 
16 de Julho, depois daquela noite cruel passada sem dormir à beira de um 
foguinho aceso na casa do caboclo simplório e acolhedor, próximo ao 
PASSO DO CIPRIANO – uma queda do cavalo, consequentemente da 
corrida dos arreios, o qual saiu ―velhaqueando‖ e despojando-se de tudo, e o 
disparo do mosquetão conduzido pelo Ten. Stoll, quase atingindo-me. 

Peripécias da guerra... tipo ―café pequeno‖. 
Redigi, então, e encaminhei a SENGÉS, anexando-lhe o croquis 

organizado, a seguinte informação: 
 

PASSO DO CIPRIANO MELO, 16-VII-32, ÀS 7:30. 
Sr. Ch. E. M. 5.ª D. I. 

 
- P.º DO CIPRIANO MELO continua livre. A Fazenda, porém, está 

mantida por um posto de C. 
- O P.º DO CIPRIANO dá água pelo umbigo, mas, no estado atual, é de 

fácil transposição. 
- Do lado do PARANÁ ficou ele vigiado por duas praças do Esq. 

Scherer (3º R. C. B.). 
- A estrada da FAZENDA CIPRIANO MELO para ITARARÉ é boa, 

perfeitamente carroçável e deve regular um percurso de 8 kms. Da Fazenda, 
que fica num vale, galgando o divisor de águas que lhe demora a L., fica-se 
orientado para ITARARÉ, aí sob as vistas do observador. 

Vencido esse divisor, que domina a região numa extensão de 2 kms., 
tem-se de atravessar uma garganta para galgar a altura que comanda 
ITARARÉ. 

- A A. Mth. pode ser transportada em boas condições até às 
proximidades de ITARARÉ pelo P.º DO CIPRIANO‖. 

(a) Cap. Dilermando 
 

―Em tempo: - No PASSO DO CIPRIANO, margem esquerda (nossa) 
existe uma passarela, que foi cortada na margem oposta, podendo ser, com 
arame e algumas tabuas, facilmente reconstruída (largura: +- 1,5 metros – 
comprimento: 25 metros)‖. 

 
Terminada a minha missão no PASSO, regressei a SENGÉS 

conduzindo no bolso o croquis e as informações complementares 
necessárias para desenrolar das operações em torno de ITARARÉ, e, na 
alma, a mágoa das ordens dadas pelo Gen. à tropa gaúcha, ou de sua falsa 
interpretação. 

 
DESIGNADO COMO OFICIAL DE LIGAÇÃO 

JUNTO AO DEST. DE MANOBRA 
 



 
 

Ativavam-se os preparativos para o início das operações. 
O momento era dos mais graves. Todos sentiam estar diante de uma 

posição fortemente defendida e de difícil assalto que, certamente, iria nos 
custar duros sacrifícios. 

Apreensão geral. Feições taciturnas. Recordações... Saudades... 
Aproveitando o ensejo em que o Gen. se encontrava quase a sós no 

salão do seu carro, a ele me dirigi declarando que, nas vésperas, me havia 
escusado a deixar o E. M. para incorporar-me a um destacamento, mas isso 
porque essa coluna ia agir na retaguarda, numa frente que me parecia não 
ter grande importância. Como, porém, agora, se tratava da organização de 
um destacamento para ITARARÉ, eu desejava acompanha-lo. 

Sua resposta foi lacônica e incisiva, áspera mesmo: 
- Já estava designado! 
- Sim, senhor, muito obrigado, tartamudeei, entre desconcertado e 

ofendido, porém satisfeito por me ver honrosamente afastado de uma 
situação de constrangimento que há dias me torturava. 

- Mas o sr. vai na frente... 
- Sim, senhor. 
- Vai na vanguarda. 
- Sim, senhor. 
- Vai com o Regimento gaúcho. 
- Sim, senhor. 
- E junto do Cmt. 
- Adiante dele, se o sr. quiser! Com licença. 
E retirei-me quase alucinado... 
Era de mais!... 
Aquele homem me supunha um cobarde, senão um traidor , ou as duas 

coisas ao mesmo tempo. Positivamente mal impressionado comigo. Era 
preciso mostrar-lhe que eu não era nem uma coisa nem outra, caso, em face 
da minha atitude meio insolente, não me mandasse recolher a CURITIBA. 

Meus companheiros, ao terem conhecimento da ocorrência, ficaram 
estarrecidos. Não era possível exigirem de mim maior sacrifício... E não 
insistiram. 

Mas o Gen. não me mandara prender... 
Apenas, na reunião em que expos aos oficiais, diante do croquis por 

mim desenhado (não tínhamos cartas da região), a ideia de manobra ―que 
qualquer corneteiro concebia‖, não me deu a menor atenção. Era como se eu 
estivesse presente. 

Só mais tarde vim a compreender que o Chefe desejava experimentar-
me, conhecer-me, desfazer impressões, como também só mais tarde vim a 
saber que ele tem especial admiração pelos homens valentes e pelos cultos. 
Afeiçoa-se-lhes ferrenhamente. 

Afinidade... É um sibarita do heroísmo. 
Questão de atavismo... fundo ancestral, diria um Le Bon. 



 
 

Seu progenitor, o acatado e estimado velho Gen. Lima, de S. BORJA, 
foi uma das figuras mais destemerosas da campanha de 93. 

Não posso furtar-me ao desejo de transcrever, aqui, uma entrevista 
que me foi solicitada em CURITIBA sobre a pessoa do Gen. 

 
 
 

RAÇA DE SOLDADOS 
 
Um perfil de soldado por um psicólogo militar – As tradições de família 

do General Waldomiro Lima – Dantas Barreto e uma anedota – Flagrantes 
noturnos da Capital Paranaense (Curitiba, 1 de Outubro – Via aérea especial 
para ―O RADICAL‖). 

CURITIBA, à noite, neste tempos tormentosos de revolução, é uma 
cidade de aspectos pitorescos. 

As ruas cedo ainda, tornam-se solitárias e silenciosas, quase lúgubres. 
Fecham-se as casas, logo que caem as primeiras sombras noturnas. Na 
Avenida Quinze enchem-se, porém, os cafés, que se tornam ruidosos. 

As gaitas, - todos eles possuem-nas – pefuram os ares com as vozes 
languidas e amorosas das ―rancheiras‖. Fora o frio corta. Sopram os ventos 
húmidos. Lá dentro o fumo torna a atmosfera densa, quase opaca. Corre o 
―chimarrão‖. Ele é servido ali, nas mesas, nas tradicionais ―cuias‖ gaúchas, 
como qualquer bebida. 

Agita-se, nos longos salões uma população cosmopolita, dentro da 
própria raça: - homens do sul, do centro e do norte do país. Fisionomias 
enigmáticas, loiras e frias, de meridionais. Rostos morenos insinuantes e 
alegres dos nortistas palradores e comunicativos. Semblantesd fechados, 
morenos e carrancudos dos filhos dos pampas. 

A indumentária bizarra, imprevista, vai dos ponches largos, de 
gabardine e de lã, às capas de pano escuro, - azul-marinho quase sempre, - 
abrigando dos derradeiros frios agudos do inverno que se despede 
implacável. 

Nas mesas, onde se fala, a meia voz, gravita invariável a palestra, 
sobre um mesmo assunto: a revolução. Feitos militares. Atos de bravura, e 
de temeridade. Marchas e contra marchas das forças. Previsões civis. 
Boatos. 

Raro é o grupo que não contém dois ou três militares. Eles 
predominam sempre, em grande número. São oficiais de todas as armas, 
ostentando os mais variados uniformes. Altas patentes. Inferiores. Forças 
auxiliares. Infantarias impetuosas do norte. Tipos varonis dos inexgotáveis 
regimentos da legendária cavalaria gaúcha, cujo tropel reboa, hoje, nos 
verdes descampados dos campos gerais paranaenses, rumo ao grande 
―rodeio‖ paulista. 



 
 

O nosso companheiro, que se encontra no PARANÁ, a serviço desta 
folha, entrou ante-ontem, num dos numerosos cafés da rua principal de 
CURITIBA. A gaita gemia uma valsa da moda, branda como um soluço, 
acariciante e romântica, própria para embalar as saudades dos que partem 
para as linhas de frente, denominada: ―Lá para as bandas do sul‖. 

Numa mesa, ao fundo, conversava, com animação, um grupo de 
oficiais e civis. Falava um oficial alto, olhos azuses, fisionomia expressiva de 
homem de ação. Era o capitão Dilermando de Assis, uma das figuras do 
Exército mais em evidência hoje em CURITIBA. Destruidor de mitos! Ele foi 
que comandou as forças que tomaram, em julho, a famosa ITARARÉ. 

O objeto da palestra era o General Waldomiro Lima. 
Á chegada do nosso companheiro o valente oficial calou, Escasseia 

muito, hoje, aqui, entre os homens, o velho e elegante espírito de 
sociabilidade. Nestes temerosos dias de guerra civil eles se entre olham 
apenas: - desconfiados e hostis. O nosso companheiro, feita a apresentação, 
insistiu junto ao oficial para que retomasse a palestra. Tratava-se de um 
tema interessante: o General Waldomiro Lima, velho soldado que comanda 
hoje, com galhardia, disciplina e impetuosa bravura, uma sangrenta e ativa 
linha de frente de mais de 20 kms. de extensão, onde as vitórias contam-se 
pelos combates que o inimigo aceita. 

O capitão Dilermando revelava na fisionomia um certo prazer em falar 
no General. Não se fez de rogado. Continuou as suas interessantes 
informações hoje reconstituídas para os leitores d’O RADICAL, pelo nosso 
companheiro. Constituem um incisivo perfil daquele a quem estão por certo 
traçados os belos destinos que os deuses da vitória reservam, nas guerras, 
aos favoritos das batalhas. 

- ―Conheci-o – disse aquele que descobriu, afinal, o labirinto da famosa 
cidade, tão maravilhosamente fortificada pela ardente imaginação brasileira, - 
quando comandava o 3.º Regimento, na Praia Vermelha, Era uma unidade 
de ―elite‖, reservada a oficiais de destaque. 

Não tivemos contato algum senão quando, como aluno da Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais, fui por ele arguido. Era presidente da banca, 
onde, ao lado dos franceses, primavam o saudoso Souza Reis e o acatado 
mestre que é Paes de Andrade. 

Basta isto para apresenta-lo áqueles que ignoram o passado 
profissional do General, reformando voluntariamente, a quem, em tão boa 
hora, chamou o governo para entregar-lhe o comando do setor sul. 

Lembro-me ainda que as suas perguntas versaram sober ―ligações‖, 
descendo aos detalhes e particularidades do assunto. Recordo igualmente 
das de ―comando‖, feitas pelos oficiais do Estado Maior, longe de supor que 
esta seria a missão que, passados tantos anos, viesse ele afetar-me, 
fazendo-me seu representante junto a dois destacamentos, os do Coronel 
Silva Junior e Tenente-Coronel Boanerges, nas regiões de ITARARÉ e 
estrada geral de APIAÍ-CAPÃO BONITO. 



 
 

E si não bastasse, aí estaria a recomenda-lo, como técnico 
reconhecido, o prêmio de viagem à Europa, que conquistou por ter 
alcançado o primeiro lugar de sua turma, no tirocínio feito com a Missão 
Militar Francesa, sob a direção do incomparável General Gamelin. 

Lá se distinguiu, entre outros oficiais estrangeiros que se 
aperfeiçoavam, despertando a atenção das autoridades superiores. 

Este resumo rápido de alguns traços da sua carreira militar basta para 
dar uma ideia do valor profissional do chefe. 

Suas virtudes de soldado de raça são hereditárias. Conheci, em SÃO 
BORJA, nos últimos dias de  existência, seu velho progenitor, o popular e 
estimado General Lima, cujo passado guerreiro todo o RIO GRANDE 
conhece e relembra com emoção e respeito. 

Tive há pouco a satisfação de recordae junto ao próprio general o 
incidente ocorrido entre seu velho pai e o General Dantas Barreto, então 
comandante do Distrito e no apogeu de sua fama. 

Todas as manhãs o estimado ancião fazia a volta da praça, onde 
residia, tomando o seu ―chimarrão‖: - a chaleirinha de água quente numa das 
mãos, a ―cuia‖ na outra. 

Já não mais tomava banho frio pela madrugada, como sempre o fizera, 
mesmo em campanha, geasse como geasse, porque ―esses moços (os 
médicos) lho haviam proibido, para mata-lo. Tirando lhe o banho é que 
morreria mais depressa‖ – queixou-se-me. 

Ao passar junto do hotel, onde se hospedara o Coronel Dantas Barreto, 
este chegando à porta, na ocasião, perguntou-lhe se era o dono do 
estabelecimento. 

O General Lima, sem se perturbar, lançando um olhar percrustador, de 
cima para baixo, de baixo para cima, retrucou-lhe simplesmente: 

= E você, quem é? 
Dantas Barreto, insultado, crescendo, ainda mais, na sua mal 

humorada disposição de ânimo, convencido de que ia esmagar, com sua 
arrogância, o simplório velhinho, fulminando-o com a revelação do seu nome, 
já muito conhecido, contraveio enfaticamente: 

- Eu sou o Coronel Dantas Barreto! 
Desconcertou, porém, em seguida. Dando de ombros, o estimado 

ancião que, como o General Vargas, pai do chefe do Governo Provisório, era 
uma relíquia da população são-borgense, respondeu-lhe chocarreiramente, 
como genuíno gaúcho: 

- Chô, égua! Pois eu sou o General Lima. 
E, voltando as costas, pôs mais água na cuia, prosseguindo, de vagar, 

o seu higiênico passeio. 
Impetuoso, enérgico, vontade férrea, - tais são algumas virtudes 

herdadas pelo General Waldomiro, que só há pouco, vim a saber ser o filho 
daquele venerando velhinho que, com religioso respeito ouvi, em SÃO 
BORJA, nos últimos dias da sua existência. 



 
 

Em resumo, digo-lhes, que a Divisão de Infantaria, está satisfeita  com 
seu General, agora que vai aos poucos conhecendo-o melhor, grangeando-
lhe a confiança, a estima e a admiração. Já não é mais o estranho reformado 
que ressurge: é o chefe ardoroso e cônscio de seu importante papel no 
resultado desta formidável luta, que conduz segura e impetuosamente as 
suas forças rumo à vitória final‖. 

 
(Do ―O Radical‖, do RIO, DE 5-X-32)‖. 
 
Como disse, o Gen. experimentava-me. 
Verifiquei-o depois da tomada de ITARARÉ, após ter tido conhecimento  

da minha atuação nos combates de 17 e 18 de Julho. Mudou... Eu passei a 
ser um dos homens de sua confiança, sempre seu representante junto às 
tropas destacadas e que tinham por missão progredir, manobrar, atacar. 

Também, a parte dada pelo chefe do E. M. não podia ser mais positiva, 
como se vera mais adiante. 
 

CONTEMPLANDO ITARARÉ 
 

A séria ameaça em que importou a rápida marcha das hostes paulistas 
na direção da CAPITAL FEDERAL, requeria uma imediata medida que fosse 
aliviar a pressão exercida em suas proximidades com aqueles fortes efetivos 
prontamente transportados. 

O meio era forçar o Comando paulista a retirar unidades de L. para 
acudir aos perigos do S., aliviando, assim, aquela frente. 

Para isso, tornava-se necessário agir não só energicamente, porém 
rapidamente, invadindo o Estado por ITARARÉ e prosseguindo vivamente 
para o N. E., ainda que com os pequenos efetivos disponíveis no momento. 

A ameaça de um perigo é sempre de efeito moral maior do que mesmo 
a atualidade do próprio perigo. 

A ITARARÉ, com a sua morfologia topográfica especial, mais uma vez 
seria reservado o histórico papel de, como em 93, fechar as portas da 
fronteira, impedindo a invasão. 

Suas bem estudadas organizações defensivas e a prevista morosidade 
de concentração das forças legais nos seus arredores, facultaram às tropas 
paulistas uma certa tranquilidade e não menor despreocupação com esta 
frente, apesar das apreensões que as possibilidades do RIO GRANDE 
haviam de despertar. 

Foi uma imprudência, senão um erro, esse raciocínio. 
ITARARÉ não representava, para o Governo, somente a barreira 

material onde seriam detidas as tropas repressoras, mas especialmente um 
grande fator moral, que era preciso conquistar. 

Não era só a penetração material no Estado de SÃO PAULO, 
ameaçando seriamente a Sorocabana e a própria capital, que se 



 
 

asseguraria, mas um golpe de morte na ilusão dos que supunham estar ali a 
Verdun paulista, onde seriam detidas as temerosas vagas do Sul. 

Com a queda de ITARARÉ ruíram muitas esperanças, defindo-se 
atitudes e perspectivas (35). 

Desenganavam-se, deste modo, todos quantos, indecisos, aguardavam 
o desenrolar dos acontecimentos para se pronunciarem, especialmente 
depois que a fraqueza de um oficial facultou a passagem de um Esquadrão 
para as hostes constitucionalistas. 

Houve quem se deixasse embair pela insinuação de que, atrás dessa 
centena de homens, outras unidades, à medida que alcançassem a fronteira, 
iriam engrossando os efetivos rebelados. 

 
―Formou-se em todos os Estados do Sul uma atmosfera favorável ao 

governo central e nela se perderam muitas dedicações à causa paulista; 
favoreceu ela a decisão dos milhares de indecisos que se inclinam sempre 
para o lado sobre o qual pendem as possibilidades de vitória e facilidades da 
luta‖ (―Palmo a Palmo‖, pag. 31). 

 
As informações colhidas até aquele momento revelavam a ocupação, 

por efetivos já consideráveis, das celebres organizações defensivas da 
fronteira meridional. 

O contato positivou a impossibilidade de progredir segundo o eixo da 
via férrea, cuja posse se impunha para o grande conjunto das operações de 
penetração no Estado. 

Cumpria, pois, reduzir as resistências de ITARARÉ. 
Por um ataque frontal, a operação deixaria muito a desejar, dados, 

especialmente, os obstáculos naturais do terreno, entre os quais avulta o 
próprio rio ITARARÉ. 

Examinando a situação, compreendeu o Comando, claramente, que 
era impossível atacar os rebeldes de frente, estadeando-se, então, o plano 
de praticar um desbordamento. 

Impunha-se, portanto, a manobra, especialmente como fatora de ganho 
de tempo e poupança de pessoal. 

Pelos flancos – OURINHOS e RIBEIRA, nada, ainda, que pudesse 
preocupar o Comando. 

Em JAGUARIAÍVA estava prevista, com a cobertura face ao Norte 
(JACAREZINHO), uma posição de acolhimento, para qualquer 
eventualidade. 

Tudo indicava que, no Sul, SÃO PAULO se manteria na defensiva, 
procurando a decisão na frente do RIO. 

Naturalmente, à primeira ideia acudira o movimento pela direita, isto é, 
por montante, tendo em consideração, acima da curta distância a vencer, a 

                                                           
35 ―Regra que se não contesta: os primeiros combates tem grande importância, por causa 
da influência preponderante que podem exercer nos acontecimentos ulteriores‖. 



 
 

dupla vantagem do menor volume do curso a transpor e o comandamento 
para jusante. Além disto, nenhum risco da intervenção de forças adversas, 
ao contrário do que sucedia do lado esquerdo, com as direções perigosas de 
ITAPORANGA e ITABERÁ (36). 

Teria, porém, que alongar muito a operação, para fugir às vistas do 
defensor e continuaria com o flanco esquerdo descoberto (fracos efetivos). 

Por outro lado, a natureza revolta do terreno, aí, e a facilidade de sua 
manutenção pela defesa, indicavam a manobra pela esquerda, num largo 
movimento, é verdade, porém longe das vistas e das possibilidades do 
contendor. 

Obtido o sucesso no envolvimento das posições defensivas, ou mesmo 
do desbordamento, o adversário, não tendo possibilidades de movimento 
para L. e S. E., seria jogado contra as forças de fixação operantes nas 
colinas de MORUNGAVA (CEL. IZALTINO) e PELAME. 

Com este raciocínio foi que o Cmt. das forças do Sul coordenou a 
investida contra o adversário. 

 
ORGANIZAÇÃO DO ATAQUE A ITARARÉ 

 
Com as tropas então disponíveis e já desembarcadas nos arredores de 

SENGÉS, foram constituídos dois Destacamentos, ficando uma unidade 
combatente como reserva do Comando da D. I.: 

 
Destacamento de Manobra – 
 
Cmt. – Cel. Francisco José da Silva Júnior 
 
Tropa: 
 
3.º R. C. B.    452 homens (sendo 140 a cavalo) (37) 
2.º B. C.    265 ― 
14.º B. C.    350 ― 
15.º B. C.    130 ― 
Seção do 5.º Gr. A. Mth. 38 ― 
Seção do 5.º B. E. 
 
Destacamento de Fixação - 
 

                                                           
36 Que seria de nós se, depois da queda de ITARARÉ, precipitando-se na direção de 
ITAPEVA sob a impulsão do primeiro passo, fossemos surpreendidos com um forte 
contra-ataque provindo de ITABERÁ? 
37 O 3.º R. C., não trouxera animais. Então, como o 5.º estivesse reduzido só ao Esq. de 
Mtrs., o Gen. transferiu a sua cavalhada, como já foi dito, para essa unidade gaúcha, que 
pude, então, montar uma parte de seus homens. 



 
 

Cmt. – Cel. João de Siqueira Queiroz Saião 
 
Tropa: 
13.º R. I.      730 Homens 
9.º R. A. M.     330 ‖ 
5.º Gr. A. Mth. (menos 1 Seção) 220 ‖ 
 
Reserva do Comando – 
 
II/8.º R. I.      284 homens 
5.º B. E. (1 Cia. menos 1 Sec.)  100  ‖ 
13.º  B. C. (prestes a desembarcar) 287 ‖ 
 
Dado o extravio, durante a marcha noturna, do 14.º B. C., foi ele 

substituido pelo II/8.º R. I. Nestas condições, o Dest. de manobra ficou com o 
efetivo de 1.169 homens, inclusive oficiais e pessoal dos Serviços. 

 
UM PARLAMENTÁRIO 

 
Antes de ser dada a ordem de operações contra as lendárias 

organizações defensivas de ITARARÉ, mais respeitadas ainda por se 
saberem gizadas pelo conhecido estrategista e mestre de tática de Infantaria 
na Escola de Estado Maior, Gen. Paes de Andrade, quando, em 1930, lhe 
fora afeta a defesa da fronteira, foi solicitada do comando a recepção de um 
parlamentário paulista. 

Era o Major Eugênio Terral, Sub-Cmt. do 9.º R. A. M. (CURITIBA) e 
que se achava na capital de SÃO PAULO, em gozo de férias, quando 
explodiu movimento. 

Muito nosso conhecido e geralmente estimado pelos seus 
companheiros de classe e, especialmente, de guarnição, todos viram com 
simpatia a sua acolhida pelo Gen. e seus auxiliares. 

Recebido, em companhia de dois aspirantes do C. P. O. R., (38) todos 
de olhos vendados, no vagão onde funcionava o E. M., e ainda mal 
esboçada a sua missão – concitar-nos a aderir à causa paulista – o Gen. 
Waldomiro contraveio-lhe energicamente, repelindo qualquer proposta neste 
sentido e mesmo dispensando-o de justifica-la, qual ia tentando. 

A primeira condição formulada para que se desse entre nós um 
entendimento, era, segundo declarava o Major Terral, a imediata deposição 
do Dr. Getúlio Vargas do cargo de Chefe do Governo Provisório. 

                                                           
38 Um deles, filho do Dr. Washington Luis. 

  



 
 

A repulsa do Gen. Waldomiro não podia ser mais pronta nem mais 
incisiva, determinando que o parlamentário fosse reconduzido às linhas da 
frente. 

A resposta, com a aquiescência de todos os oficiais do E. M. 
presentes, um a um ouvidos a respeito, foi de que se não se rendessem 
imediatamente, seriam dentro de pouco tempo atacados e tratados como 
inimigos (39). 

Tornando a vendar os olhos, aqueles emissários regressaram à 
fronteira, acompanhados do 1.º Ten. Agostinho, até ultrapassarem nossas 
linhas. 
 

A IDEIA DE MANOBRA – ESTUDO DA ORDEM 
 

Discutindo a redação final da ordem de operações, insisti sobre a 
conveniência de dar mais tempo ao Dest. para fazer, de noite, a longa 
marcha que lhe estava prescrita visando atingir e transpor o rio ITARARÉ, no 
PASSO DO CIPRIANO, até às 8 horas do dia 17. A meu ver, a partida devia 
fazer-se, o mais tardar, às 22 horas de 16, e, não, a 0 hora. 

Não seria de mais dar-lhe tempo para um ligeiro descanso ao 
amanhecer. 

Outra insistência minha, em que, afinal, fui atendido, era a da dotação 
de uma artilharia de acompanhamento ao Dest. Silva Junior, a qual 
deprimente efeito produziu no ânimo do contendor, desprovido dessa arma 
(a Bateria chegada a ITARARÉ não teve tempo, ao que me consta, de entrar 
em ação – permaneceu sobre rodas). 

Havia-se presumido que, às 8 horas de 17, todo o Dest. estaria do 
outro lado do rio, pronto a atacar o flanco Oeste e Noroeste das 
organizações defensivas de ITARARÉ. 

Combinado então ficara que, para facilitar a ação desse Dest. e sua 
progressão para Leste, o Dest. Saião simularia um ataque frontal, agindo 
mais com os seus fogos, especialmente de A. 

                                                           
39 SENGÉS, 16-VII-32 
n.º 117 B Ministro Guerra – RIO 
Acordo prescrições regulamentares recebi parlamentários forças paulistas 

chefiados Major Terral proposta seguinte em carta do Ten. Cel. Mario Veiga Abreu dirigida 
ao Major José Veiga Abreu: 

a) Substituição da ditadura por um triunvirato, que dará Constituição dentro prazo 
cinco meses. 

b) Renúncia dos militares aos cargos políticos, dedicando-se todos exclusivamente 
aos misteres de sua profissão. 

c) Vitoriosa a luta, esquecimento completo das paixões para que o Exército, livre 
das perseguições, possa, unido, trabalhar para a sua eficiência. 

Ouvido meu E. M. repeli todos itens da proposta. – (a) Gen. Lima. 



 
 

Esta ação de fogos, porém, só teria início depois de recebida a minha 
informação de haver transporto o rio, isto é, depois de estar pronto a 
progredir para Leste. 

Escusado será dizer que, se o Dest. não pudesse transpor o rio 
(resistência do adversário), a operação prevista para o Dest. Saião se 
desenrolaria em pura perda, alevantando a força moral do adversário. 

Além disso, o efeito antevisto, de sua distração no momento da 
démarrage, ficaria inteiramente perdido, por não poder executa-la a tempo. 

É claro que esse efeito seria momentâneo, não podendo permanecer 
por muitas horas, mesmo porque a ação de fogos do Dest. não poderia 
prolongar-se pelo dia afora. Seria um consumo de munição exagerado, de 
difícil recuperação, dispendido sem compensação alguma. 

Tomemos a ordem de operações, sem atender aos seus defeitos de 
redação, pois não confio bem no exemplar de que me sirvo, visto não ser o 
original. 

5.ª R. M. e 5.ª D. I. – P. C. em SENGÉS, 16 de Julho de 1936 
 

ORDEM DE OPERAÇÕES N.º 1 
 

I – O adversário ocupa a cidade de ITARARÉ e as alturas ao Norte do 
rio ITARARÉ. 

 
II – As tropas sob meu comando vão atacar as posições ocupadas pelo 

adversário, agrupadas do seguinte modo: 
a) – 13.º R. I., 5.º G. A. Mth. e I/9.º R. A. M., constituirão o 

Destacamento Cel. Saião. 
b) – 3.º) R. C. da Bda. M., 2.º B. C., 14.º B. C., 13.º B. C,, 1.ª Cia. do 

15.º B. C. e 1.ª Seção do 5.º G. A. Mth. constituirão o Destacamento 
Cel. Silva Junior. 

c) – 8.º R. I., Cia. 5.º B. E., reserva do Comando. 
 
III – MISSÕES 
 
a) – O Destacamento Saião tem por missão fixar o adversário em suas 

posições afim de proteger o ataque levado a efeito pelo flanco 
esquerdo, devendo para isso progredir sob o apoio da artilharia até 
as alturas que dominam imediatamente o rio ITARARÉ, sem 
contudo transpo-lo. 

Deverá ainda o Destacamento Saião simular um movimento 
desbordante na direção Leste de ITARARÉ. 

b) – O Destacamento Silva Júnior tem por missão levar a efeito um 
ataque envolvente pela esquerda na direção Norte de ITARARÉ, 
transpondo o rio desse nome no passo CIPRIANO. 



 
 

c) – As unidades da reserva do Comando inicialmente ficarão 
aguardando ordens em SENGÉS. 

 
IV – O ataque será preparado e apoiado pela artilharia constituindo um 
agrupamento formado pelo I/9.º R. A. M. e 5.º G. A. Mt., menos uma 
Seção, sob o comando do Major Maza. 
 
A artilharia deverá estar em condições de: 
 
a) – bater as alturas entre a cidade de ITARARÉ, as que ficam ao 

Norte do passo da Estação IZALTINO. 
b) – bater os declives entre o rio ITARARÉ, e as posições já ocupadas 

pelos nossos elementos. 
c) – bater os pontos de passagem sobre o rio ITARARÉ. 
Uma Seção do 5.º G. A. Mth. ficará à disposição do Destacamento Cel. 
Silva Júnior. 
V – A Cia. do 5.º B. E. fornecerá ao P. C. do Cmt. da divisão um grupo 
de cinco estafetas montados, às 6 horas, no morro do PELAME. 
 
VI – REMUNICIAMENTO 
 
a) – Do Destacamento Cel. Saião, pelo deposito divisionário sobre 

rodas que ficará no corte da E. F. próximo à segunda passagem de 
nível; 

b) – Do Destacamento Cel. Silva Júnior, pelo depósito organizado junto 
ao passo do CIPRIANO. 

 
VII – SERVIÇO DE SAÚDE 
Evacuação de feridos para a ambulância divisionária em SENGÉS 
(Igreja e Cinema): 
 
a) – Para o Destacamento Cel. Saião por intermédio do carro 

ambulância colocado junto ao depósito de munição na segunda 
passagem de nível; 

b) – Para o Destacamento Cel. Silva Júnior por intermédio da 
ambulância localizada nas proximidades do passo CIPRIANO. 

 
VIII – A tropa será reabastecida com 2 dias de víveres (rações frias) 
com os homens. 
 
IX – As alturas de MORUNGAVA serão mantidas de qualquer modo. 
 
X – P. C. do Cmt. no morro do PELAME. 
 



 
 

P. C. do Dest. Cel. Saião no morro do PELAME. 
P. C. da A. D.  – morro do PELAME. 
P. C. do Dest. Cel. Silva Júnior deslocando-se ao longo da estrada de 

marcha do Destacamento. 
P. C. da A. D. – morro do PELAME. 
 
XI – Senha para 16 e 17: AVAÍ. 
Contra-senha: TRIUNFO. 
 
Hora do ataque – a determinar oportunamente. 
O Dest. Cel. Silva Júnior iniciara o movimento na direção do passo 

CIPRIANO a zero hora de 17. 
 
DESTINATÁRIOS: 
 
Cmts. de Destacamentos. 
Cmts. de Corpos. 
 

(a)  Gen. Waldomiro C. Lima 
Cmt. 

 
Como se vê, a ideia de manobra é a que me ocorrera quando, com os 

comapanheiros de E. M., balanceamos as possibilidades. Vê-se, pois, que... 
já temos unidade de doutrina. 

Aliás, em linhas gerais, figura no meu caderno de lembranças, 
organizado quando ainda em CASTRO, nos preparativos de entrada em 
ação, com o 13.º R. I., formando a Vg. da D. I.: 

 
1) – Uma vez o 13.º R. I. substituindo a Vg. (5.º R. C. D.), este deve 

cobrir o flanco esquerdo do R. I., pronto a manobrar ITARARÉ pelo 
Oeste. 

2)  – É preciso não esquecer, ao montar o ataque a ITARARÉ, a 
cobertura na direção de JACAREZINHO – OURINHOS 
(possibilidades de MATO GROSSO). 

3) – Uma vez reduzida a resistência da Pol. em ITARARÉ, o 
aproveitamento do êxito se fará imediatamente na direção geral de 
St.º ANTONIO (BOITUVA). 

4) – No caso de insucesso, tendo de manobrar em retirada, fazê-lo na 
direção de JAGUARIAÍVA, segundo o eixo da E. F. Aí será prevista 
uma posição de acolhimento. 

5) – O ataque a ITARARÉ não deve ultrapassar as 12 (doze) horas do 
dia 13 (treze), mesmo sem o esperado apoio da A. 



 
 

6) – Procurar ligação com os elementos, em organização, dos Gens. 
João Francisco, Eliziario Paim e Cel. Joaquim Lobo, na região de 
CAMBARÁ. 

7) – É muito importante ter informações positivas de CAMPINAS, 
PORTO EPITÁCIO e JUPIÁ, ou estações anteriores. 

8) – Prever destruições nas vias férreas Sorocabana e Noroeste, no 
caso de não poder conter, doutra forma, a progressão de forças 
superiores vindas de MATO GROSSO. 

9) – O Aspirante Codeceira, uma vez estabelecido o contato da Vg. 
com a Força Pública em ITARARÉ, deve ter sua missão terminada, 
convindo repousar um dia. 

10) – Todas as composições – previstas e ao alcance da mão para a 
mais rápida deslocação. 

11) – Preparar carros para a evacuação de feridos a PONTA 
GROSSA. 

12) – Evacuação de prisioneiros, para PONTA GROSSA (quartel de 
UVARANAS). 

 
Depois da posse de ITAPEVA, o raciocínio foi assim conduzido, tendo 

em vista as operações ulteriores: 
―Tudo leva a crer que um ataque frontal a ITAPETININGA seria, além 

de demorado, muito custoso. Demais, o adversário poderia prolongar a 
resistência, alimentando a defesa com outros recursos, trazidos doutras 
frentes. Ainda mais. Conquistada essa cidade, novas resistencias seria de 
esperar, sucessivas, desesperadas, pleiteando a manutenção da via férrea 
para MATO GROSSO. Em resumo, a conquista de ITAPETININGA 
representa-nos uma perda de, nunca menos, uns trinta dias de luta. Depois, 
para alcançar SANTO ANTONIO, outros tantos. As destruições preparadas, 
postas em execução, muito nos retardariam a progressão. 

Resultado: grandes perdas para nós e vantagens para o adversário, 
pelo menos no tempo ganho. 

Nestas condições, melhor será fixar os defensores de ITAPETININGA 
com o menor efetivo possível e levar o grosso da D. I. (ou um forte Dest.), 
pela estrada CAPÃO BONITO – SÃO MIGUEL ARCANJO – PILAR – 
PIEDADE – UNA – COTIA, QUER a SOROCABA, quer a SÃO ROQUE, quer 
a ITAPEVI, cortando a retirada dos defensores de ITAPETININGA e, 
ulteriormente, atuando diretamente dentro da própria capital paulista. 

Para isto, é preciso, antes, resolver a liberação do Dest. Plaisant, coisa 
simples. Uma parte do Dest. lançado pela estrada CAPÃO BONITO – 
PIEDADE – COTIA, antes de prosseguir para L. N. E., agirá contra as 
retaguardas dos defensores de RIBEIRA. 

De BURÍ a COTIA vão cerca de 180 kms., o que quer dizer, marcha de 
uns 10 a 12 dias, caso o adversário não na pressinta e embargue. 



 
 

Se as tropas de ITAPETININGA deixarem as suas posições para 
atenderem à manobra, o Dest. (Fg. N.) poderá desbordar a resistência na 
direção de TATUÍ, cortando a retirada aos remanescentes da defesa. 

Outra variante é, do Grosso da D. I., uma vez atingido PILAR, jogar um 
Dest. na direção de SARAPUÍ, ou de SOROCABA, para abreviar a 
capitulação. 

Seria um golpe ideal envolver e submeter à rendição todos os 
defensores de ITAPETININGA. 

A posse da Sorocabana e da Noroeste comporta um duplo sucesso 
para as forças legais de S. O. 

1.º – a separação dos dois Estados, implicando também a 
impossibilidade de um refluxo das forças batidas na frente do RIO, da capital 
paulista para MATO GROSSO. 

BOTUCATU, SANTO ANTONIO e SÃO ROQUE (MAIRINQUE), são os 
três pontos mais indicados para essa operação. SANTO ANTONIO seria o 
mais presto se o adversário não se antepusesse aos nosso propósitos. Tudo 
leva a crer que o seu esforço principal, agora, consistirá em cobrir este 
entroncamento. A defesa de ITAPETININGA não tem outra significação. 
Devem, aí, ser concentrados fortes elementos que porfiarão cobrir a E. F. 
Sorocabana, tal qual sucederá na região Sul de CAMPINAS, relativamente à 
E. F. Noroeste do Brasil. 

2.º – Incontestavelmente, apoderando-se, as forças federais, de SÃO 
ROQUE e CAMPINAS, terão elas vibrado um golpe mortal na nuca do 
adversário, cuja cabeça está em SÃO PAULO, mas os pés em MATO 
GROSSO‖. 

A ideia de lançar uma forte massa móvel pelo itinerário SÃO MIGUEL 
ARCANJO – PILAR – PIEDADE – COTIA, então desembaraçado devido à 
atuação dos Dests. de I. mais para O., outra coisa não é senão uma derivada 
deste raciocínio. 

 
A decisão de marchar a noite importava numa dupla vantagem, além 

de facilitar, ainda com o dia, os preparativos para a importante e dura missão 
recebida: de um lado, causar, ao adversário, a surpresa e, de outro, furtar a 
tropa às vistas e à ação do avião (―o vermelhinho‖), que já nos vinha 
causando estragos desde JAGUARIAÍVA (O 1.º Ten. João Mendes, do Esq. 
Mtrs. do 5.º R. C. D., fora derrubado com um ferimento grave num braço). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RUMO À BRECHA 
 

Às 23 horas, sentindo-me perfeitamente senhor da missão do Dest., 
apresentei-me ao seu Cmt., Cel. Silva Júnior, em seu P. C., com a seguinte 
credencial: 

 
16-VII-32. 
―Sr. Cmt. do Dest. Silva Júnior. 
Apresento-vos o Sr. Cap. Dilermando de Assis que foi nomeado oficial 

de ligação do Quartel General da 5.ª D. I. junto a esse Destacamento‖. 
P. O. 

(a) Cap. Dimas 
Ch. E. M. 

 
A 0 hora, precisamente, teve início o movimento. 
Bancando o infante, pois nenhum meio de transporte me foi 

proporcionado (nem ordenança!), pus-me em marcha, acompanhando o 
Dest. 

A meu lado, o Ten. Stoll, voluntariamente. As aventuras da véspera  
vincularam-se ao meu destino. 

A noite não era de todo escura e a marcha, sem altos horários, 
decorreu sem incidentes de monta, apesar do mau estado do caminho. 

Ao amanhecer estava a tropa do Dest. senhora do PASSO DO 
CIPRIANO. O R. C. B., transpondo-o ao clarear do dia, aprisionou o posto de 
Cavalaria da FAZENDA CIPRIANO MELO (um cabo e onze praças), 
logrando escapar poucos homens. 

Assegurada a transposição do rio com as posições ocupadas pelo 3.º 
R. C. B., teve lugar a travessia da I., enquanto a Sec. E. se desdobrava para 
reconstruir a passadeira e, derrubando arvores das margens, preparar uma 
passagem para as viaturas. 

Às 8 horas, com surpresa para o Cmt. do Dest., ouve-se o troar da A. 
do Dest. Saião. Não foi aguardada a informação relativa à travessia do passo 
para ter início a ação. 

- ―Que teria acontecido?‖ 
Em face deste imprevisto, e tendo em consideração que os serviços da 

Sec. E. levariam muito tempo para ser concluídos, sugeri ao Cmt. do Dest. 
acelerar a travessia, fazendo os homens transpor a torrente, mesmo vestidos 
e calçados. Não havia tempo a perder. O atraso era sensível e regulava duas 
horas, exatamente o espaço de tempo que eu visava obter a favor quando 
pleiteava a antecipação da partida para as 22 horas (40). 

                                                           
40 ―Atravessou o passo Cipriano, com água pelo peito, pois a ponte mandada lançar não 
ficará pronta em tempo‖. (―Carne para canhão‖, pág. 13). 



 
 

Lembrando da experiência feita nas grandes manobras de Cavalaria 
em 1919, alvitrei a ideia a fazer passar a A. por meio de cabos de arame, 
estendidos de margem a margem. O resultado foi satisfatório. 

A. I. progredia, galgando as alturas fronteiras, enquanto a A. 
reconstituía os cargueiros para por-se em marcha. 

Pelas informações dos prisioneiros feitos, soube-se que na FAZENDA 
DO PASSO JOÃO TURCO, diante de MORUNGAVA, estava em Esq. C. 
paulista, com o efetivo de cerca de 130 homens (41). 

Já era possível, então, libertar o R. C., sendo-lhe expedida a seguinte 
ordem: 

―P. C. em PASSO CIPRIANO, 17-VII-32, às 10:35. 
Sr. Cmt. do R. C. B. 
 
I – Na FAZENDA DO PASSO JOÃO TURCO, defronte de 

MORUNGAVA, está um Esq. C. de 130 homens. 
Deveis convida-los a renderem-se por estarem já envolvidos pela C. 

gaúcha, pois não queremos derramar mais sangue. 
 
II – Lançai-vos para a frente de modo a buscar o contorno aparente do 

adversário e de sorte a facilitar a progressão do Dest. 
 
III – Enviai um reconhecimento na direção de IBITÍ afim de verificar se 

está ocupada, ou não. Neste caso, mandai um elemento forte cortar a via 
férrea e o telégrafo, trazendo o aparelho. – Execução rápida‖. 

(a)  Cel. Silva Júnior 
 

Valendo-nos da montada do Cel. Silva Júnior, gentilmente emprestada 
por este Chefe, um de cada vez, transpusemos, eu e o Ten. Stoll, o P.º do 
CIPRIANO, cerca de 11 horas. 

Estavamos a pé, em território paulista. O recurso foi apelar para o Cmt. 
da Seção de A. Mth., o qual nos mandou emprestar dois cavalos arreiados, 
tirados de Sargentos, seus comandados. 

Avançando celeremente para alcançar a testa da coluna, que já devia 
estar um pouco adiantada, fomos encontrar o 3.º R. C. B., descansando, 
chupando laranjas na FAZENDA CIPRIANO MELO, inclusive seu impávido 
Cmt. aguardava, tranquilamente, que o Dest. atravessasse o rio. 

Prosseguindo e concitando a tropa a marchar, penetramos, sempre a 
cavalo e a trote largo, numa estrada aberta no mato. Alcançavamos os 
elementos de cobertura mais avançados do R. C. B., quando fomos 
alvejados por tiros de fusis partidos de dentro da floresta. 

Caíramos na emboscada!... 
O abalo sofrido pela tropa não foi pequeno. Houve o que censurar. 

                                                           
41 Esq. Cap. Amaral. 



 
 

E o simples episódio quase se transforma num retumbante insucesso... 
Reconstituída da relativa desordem que a surpresa lhe causara, 

batidas e vasculhadas as redondezas por algumas patrulhas, sem que nada 
mais encontrassem, continuamos o movimento rumo a Sueste, na direção de 
IBITÍ e ITARARÉ. 

Ao que pareceu, tratava-se de um Pel. C. destacado e que ficou, 
assim, cortado de seu Esq. 

Estimulados, os comandantes de tropa ativaram o deslocamento. Era 
preciso ganhar o tempo perdido. A A. D., junto ao Dest. Saião, continuava a 
troar, embora mais espaçadamente. 

O Cel. Silva Júnior alcançara-me, encontrando-se propenso a fazer a 
tropa descansar. Estava fatigada, tinha marchado toda a noite e não se 
sabia, ao certo, a que ponto ia ter a estrada seguida. 

Ponderei-lhe que nossa missão sendo atacar e manobrar o adversário 
em ITARARÉ, parecia-me devermos avançar mais. Os tiros contínuos da 
nossa A. revelavam ser desejo do Cmt. da D. I. que continuássemos a 
progressão, e esta, pela orientação, nos conduziria à E. F., que desejávamos 
cortar. 

Seu assistente também era de parecer que deveríamos repousar e 
alimentar as unidades. 

Interveio o Ten. Stoll e, enfim o Cel. Silva Júnior assentiu em que se 
marchasse mais um pouco. Foi uma decisão feliz. 

Afinal, não transcorria meia hora, chega-nos a informação da frente, 
nestes termos singulares: 

 
INIMIGO À VÍSTA! 

O PRIMEIRO CONTATO 
 

Não tardou muito a ser estabelecido o contato pelo fogo. Engajou-se o 
combate pouco depois das 13 horas. 

Como a posição em que me encontrava, junto à vanguarda da coluna 
(R. C. B.), era um fundo corredor aberto na mata, donde nada se podia 
apreciar, pois o adversário ocupava as alturas imediatamente adiante, depois 
de ter ido reconhecer a frente, retrocedi, sempre acompanhado do Ten. Stoll, 
para galgar a altura anterior, donde poderia descortinar pelo menos uma 
parte da elevação mantida pelo contendor. 

A região em torno era mais ou menos coberta de capões e capoeiras. 
Não se tinha completa visibilidade, tornando-se difícil do P. O. (posto de 
observação) improvisado, obter-se amplo conhecimento dos sucessos. 

A inexistência do serviço de ligações era absoluta, não se sabendo, por 
isso, da marcha dos acontecimentos, como era mister para um perfeito 
exame das necessidades e o acerto das medidas a tomar. 

Em geral, quem se vê empolgado pelas emoções da luta, esquece-se 
de trazer seus superiores ao correr dos fatos, parecendo mesmo que, quanto 



 
 

mais crítica è a situação, mais precário se torna esse serviço, a que ainda 
não nos habituamos a dar o devido valor. 

 
―As informações de contato colhidas pelas unidades que tomam parte 

no combate são abundantes, mas é necessário que elas cheguem aos 
comandos. Os comandantes de pequenas unidades, com o ardor do 
combate, esquecem-se ou passam para o segundo plano a preocupação de 
informar ao chefe. A parte de informações sobre o inimigo deve entrar nos 
seus reflexos‖. 

 
Todavia, depois de quase uma hora de combate, o Cel. Pelegrino 

manda dizer que não podia progredir, estando já sua tropa toda empenhada. 
Tinha, apenas, recalcado os elementos de vigilância da posição, estando 
agora diante de numerosas armas automáticas. 

Expedi, então, ao Cmt. da 5.ª D. I., a seguinte informação: 
 
―P. C. na estrada de FAZENDA CIPRIANO MELO – IBITÍ, 17-VII-32, às 

14:00. 
Sr. Cmt. 5.ª D. I. 
Estamos progredindo diante de armas automáticas numerosas, na 

direção L. (N. N. O. de ITARARÉ). 
Minha intenção é cortar a E. F. na região S. de IBITÍ. 
Peço fornecer meios de ligação, mesmo que sejam estafetas‖. 
 
A esse tempo, cerca de 14 horas, o Dest. Saião reencetava a sua ação 

pelo fogo da Artilharia. O 13.º R. I., com seus 2 Btls. justapostos, iniciou sua 
progressão na direção geral de L., procurando desbordar pela direita a 
sucessão de cristas que demoram entre o MORRO DE MORUNGAVA e o 
RIO ITARARÉ. 

O I/8.º R. I. iniciou também sua progressão, de SENGÉS, rumo ao 
MORRO DO PELAME, visando ultrapassar o 14.º B. C. e prolongar a 
esquerda do 13.º R. I. 

Tal foi a situação em que a noite colheu o Dest. Saião, detido pelos 
fogos dos defensores de ITARARÉ e donde havia de recomeçar, no dia 
seguinte, 18, a colaboração no esforço do Dest. Silva Júnior. 

O terreno onde este progredia era dobrado e, em grande parte, como 
disse, coberto. As condições de visibilidade, precárias. Todavia, distinguia-se 
elevações à esquerda e à direita das posições ocupadas pelo adversário. 

Era preciso aproveita-las. 
A unidade que se achava mais à mão era a Cia. do 15.º B. C., que 

teve, então, a missão de se transportar para uma elevação à esquerda do 3.º 
R. C. B., de onde, prolongando-lhe esse flanco, devia tentar, se possível, 
pronunciar um desbordamento por esse lado. 



 
 

A Cia. partiu. Debalde, binóculo em punho, se procurou vê-la surgir na 
crista indicada. Sua ação pareceu ter sido neutralizada pelos órgãos de fogo 
da defesa (42). 

Chegou, nesse momento, o Cap. Dimas, Ch. do E. M., que passou a 
observar e a prestar-me informações dos movimentos percebidos com o seu 
binóculo. A Cia. do 15.º B. C. eclipsara-se, desaparecera no mato fronteiro. 

Chamei, então, o Cap. França, Cmt. do II/8.º R. I. (brava unidade de 
PASSO FUNDO) e, expondo-lhe a situação, solicitei que encaminha-se uma 
Cia. para uma crista existente à direita, orientada para a orla de um capão 
donde poderia surgir algum contra-ataque ao flanco, aí exposto, do 3.º R. C. 
B. 

Esta Cia. deslocou-se rapidamente, por lanços sucessivos e marcha 
rastejante, galgando, enfim, a perigosa elevação desprotegida. 

O tiroteio continuava intenso, nutrido. 
Os flancos do R. C. estavam, porém, cobertos e, portanto, livres do 

risco de um contra-ataque perigoso. 
A verdade, no entanto, é que não podia progredir, diante de um 

extensa frente batida pelas armas automáticas. 
Foi quando se lançou mais um G. C. do II/8.º R. I. pela crista mais à 

direita, onde se apoiava a esquerda inimiga, de modo a fixar os fogos dessa 
ala. 

Apesar desse grande empenho de troca, o adversário, dado o valor de 
sua posição, continuava, irredutível, senhor das alturas onde se instalara. 

Restavam apenas as duas Cias. do 2.º B. C. (a unidade mais fraca, por 
ser a que menos tempo de instrução contava), as quais foram conservadas 
em reserva para prevenir qualquer eventualidade. 

Era necessário, pois, apelar para um elemento mais poderoso. Foi 
quando recorri à Sec. Mth. Tinha, porém, ficado muito para trás, ainda pelas 
orlas da FAZENDA CIPRIANO. 

Um estafeta, a galope, foi chama-la. 
Uma hora depois entrava em bateria, às margens da estrada. 
Foram, então, recebidas algumas informações sobre a localização dos 

núcleos de maior resistência, os quais ficaram tomados à conta do 75 de 
Mth. 

Ao primeiro tiro, o canhão não tornou a bateria. Estavamos de pouca 
sorte. Entrou em ação a segunda peça, enquanto se reparava a primeira. 

Salientavam-se, então, a perícia, o desembaraço, a calma e a precisão 
do Aspirante Boiteux, verdadeira revelação. 

Impressionou bem aos presentes a sua estreia. Parecia um velho e 
traguejado capitão, já habituado ao zunir das ponteagudas... 

O avião ―vermelhinho‖ surgiu ao longe. Deslocava-se em nossa 
direção. Passou, porém, bem alto, um pouco de lado. Não nos molestou. É 

                                                           
42 Já se achavam em ITARARÉ: o 8.º B. C. P., o ―14 de Julho‖, 2 Esq. de Cav. da F. P., 1 
Bateria de MATO GROSSO e 1 avião de combate. 



 
 

possível que não nos tivesse percebido, pois, foi lançar as suas bombas 
sobre as baterias de MORUNGAVA. Ou, se nos viu, não nos deu a honra 
dos seus cumprimentos (43). 

 
―Ao iniciar a marcha fomos surpreendidos por intenso bombardeio 

aéreo. Repetia-se, assim, uma cena já nossa conhecida, daqueles mesmos 
lugares, na campanha de 30. Era um avião, apenas, a inquietar a gente. 
Contemplamos, com atenção, o pássaro indesejável que, de quando em vez, 
deixava cair qualquer coisa reluzente à luz do sol, seguindo-se um formidável 
estrondo! As metralhadoras de que dispúnhamos eram impróprias para a 
vigilância anti-aérea. Mas a imperiosa necessidade do momento lhes atribuiu 
tal missão. Crepitavam, vertiginosas, sem contudo, alterar o indiferentismo 
do avião que prosseguiu na sua faina de morte. Reduzidas à maior 
neutralidade, as metralhadoras matraqueiavam improficuamente. Às vezes o 
avião abaixava e respondia, pelo tiro espaçado das suas, ao desafio das 
nossas‖. (―Carne para canhão‖, pags. 16/17). 

 
Mais outra Cia. foi jogada na esteira do 15.º B. C. 
Feitos alguns disparos, que, certamente, surpreenderam os defensores 

da posição (seguramente não contavam com artilharia por este lado e já tão 
próxima), começou-se a sentir o enfraquecimento da resistência. 

Foi, então, mandada alongar a alça e, cerca das 17 horas e 30 
minutos, o adversário cedia o terreno e a progressão foi retomada na direção 
de ITARARÉ (ou IBITÍ). 

Dentro em pouco, transpondo o RIB. DO ONOFRE, estávamos na 
FAZENDA BARREIRO, ou melhor, no fundo de uma bacia, dominado, 
completamente, pelas alturas imediatas, até aonde já haviam chegado os 
nossos elementos do 1.º escalão. 

O contendor, ao retirar-se, abandonou algum material de guerra, 
inclusive uma Mtr. P. e cofres de munição carregados. Aqui e ali, destroços 
de equipamento e de material de curativos tintos de sangue. 

Ficaramos, assim, senhores da posição de vigilância das organizações 
defensivas de ITARARÉ, face a S. E., sem perder nenhum homem. 

Caía a noite. 
A tropa estava fatigada. Era preciso repousar. 
 

NOITE DE ANSIEDADE 
 

Estabelecida a linha dos postos avançados nas alturas a S. E. da 
Fazenda, onde o tiroteio continuava estrídulo e enervante, embora 
intermitente, foi encaminhada, ao E. M., a situação de fim da jornada: 

 

                                                           
43 Tenente aviador João Silvio Holtz. 



 
 

 
―5.ª D. I. 
Dest. Cel. Silva Júnior 
 
P. C. em FAZENDA BARREIRO, 17 (dezessete) de Julho de 1932. 

 
SITUAÇÃO DAS 18 HORAS 

 
I – O inimigo foi recalcado na direção de ITARARÉ, onde se mantém 

em contato. 
II – O dispositivo do Dest. é o seguinte: 
2 Cias. do II/8.º R. I., na altura imediatamente a L. da altura D. 

Prolonga-lhe a esquerda o 3.º R. C. B. M., que mantém a frente do Dest. face 
a N. E. 

O Grosso do R. C. B. M., em FAZENDA BARBEIRO. 
O 15.º B. C. em 2.º escalão, atrás do II/8.º R. I. 
O Grosso de Dest. (2.º B. C. e Sec. Mth) a O. da FAZENDA 

BARREIRO. P. C. em FAZENDA BARREIRO. 
 
Preciso, com urgência, da remessa de munição, de fusil e armas 

automáticas, para o ataque noturno previsto (mais ou menos, 100.000 tiros). 
Preciso também tropa fresca para assegurar a cobertura na direção do N. e 
fazer a substituição das tropas fatigadas. 

Penso que esta ação será decisiva e de efeitos morais consideráveis, 
pelo que espero ser atendido dentro de 5 (cinco) horas (U. U. U.) 

(a)  Cap. Dilermando 
 

O Cap. Dimas retirara-se ao escurecer. Em compensação, tive a meu 
lado a confortadora companhia do Cap. Nelsom Tinoco, que muito me 
auxiliou na ronda dos P. A. 

O frio era cruel e a tropa estava prostrada, dormindo atirada à beira da 
estrada. Só no 1.º escalão, em contato, se tinha a noção da luta. 

A posição em ficaramos era-nos muito desfavorável. Por todos os 
lados, dominados pelas elevações que nos circundavam. De N. e N. E. 
sérias possibilidades de contra-ataques, para nós perigosíssimas. Era 
preciso sair dessa colisão. Convinha não dar tempo, ao adversário, de 
receber tropas frescas para manobrar-nos. 

Compreendendo o grande efeito que teria uma ação envolvente 
comprometedora da linha de comunicações adversa, qual, desde as 
primeiras cogitações da manobra fora objeto de instruções, expus aos 
oficiais presentes a importância de tal execução. Era um meio de poder 
impor uma capitulação e evitar maior sacrifício de parte a parte. 

Esse pensamento foi traduzido nas seguintes instruções: 
 



 
 

 
―5.ª D. I. 
Dest. Cel. Silva Júnior. 
 
P. C. em FAZENDA BARREIRO, 17 (dezessete) de Julho de 1932, às 

19 (dezenove) e 50 (cinquenta) minutos. 
 

ORDEM E INSTRUÇÕES AO DEST. 
 

I – O R. C. B. (um Esq.), cortará a E. F. em diversos pontos, para o N., 
organizando-se defensivamente nessa direção; 

II – Isto feito e estabelecida uma cobertura perfeita na direção do N., 
será interceptada a estrada de rodagem e preparada emboscada para 
qualquer envio de reforços em autos. 

III – Em seguida será dado um golpe de mão (44) no hangar e campo 
de aviação, destruindo o aparelho. 

IV – Com o concurso da A. D., a A. do Dest. manterá, durante uma 
hora, uma concentração de fogos sobre ITARARÉ, afim de impor-lhe a 
rendição incondicional, ainda esta noite. Isto conseguido, 2 schrapnells serão 
lançados acima de ITARARÉ (para conhecimento de toda a D. I.). 

V – A Cia. do 15.º B. C. passa à disposição do Sr. Cmt. do 3.º R. C. B. 
M., a partir das 22 (vinte e duas) horas, na colina imediatamente ao N. de 
ITARARÉ. 

A Cia. Mtrs. Mixta do 15.º B. C., protegerá, com o concurso do II/8.º R. 
I., a Sec. Mth.‖. 

(a)  Cel. Silva Júnior 
Cmt. do Dest. 

 
O Cel. Pelegrino pretextara falta de munição para lançar o seu Esq. a 

cavalo na direção de IBITÍ. No visível propósito de criar um embaraço, 
solicitou-me 50.000 tiros. Era impossível, naquele momento e naquele lugar, 
obter, de pronto, essa quantidade de cartuchos. 

A pedido meu, o Assistente do Dest. mandou fornecer-lhe dois 
cunhetes (3.200 cartuchos). 

Ponderando que era pouco, fui pessoalmente, seguido do Cap. Tinoco 
e enquanto o Ten. Stoll, prostrado de fadiga, dormia numa valeta da estrada, 
buscar, no próprio equipamento das praças em repouso (2.º B. C.), a 
munição que lhes fora distribuída, levando-a, a granel, ao Cel. Pelegrino. 

Ficou, então, de fazer partir o Esq. à meia noite, depois que 
descansasse um pouco. Às 23 horas, no entanto, tudo repousava. Nenhuma 
providência para pegar cavalos. 
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golpe de sonda. São expressões já consagradas pelo uso, como já vimos. 



 
 

Nova investida. Despertei o Cel. e, delicadamente, lhe perguntei pela 
partida. 

A resposta foi que os seus comandados não marchavam nem 
combatiam a noite, e que ao romper do dia o Esq. cumpriria a missão. 

Insisti ainda, pela madrugada, inutilmente. O Cel. já estava irritado... 
O frio, depois da meia noite, passou a acentuar-se. Um foguinho aceso 

no rancho espaçoso e subdividido da Fazenda, permitia-nos, ao Cap. Tinoco, 
ao Ten. Stoll e a mim, recobrarmos, de quando em vez, as calorias perdidas 
nas diligencias noturnas, cada um para o seu lado, através do terreno onde a 
tropa fora disposta. 

Aproximava-se a alvorada e o Esq. não se mexia. O Cel. Pelegrino 
roncava, a bom dormir. E com ele, o Esq. montado do Cap. Adonis. 

Ao alvorecer, escondidos no mato, ferviamos a água para o chimarrão 
e o café. Em torno à fogueira o pessoal gaúcho, do 3.º R. C., com a 
bonomica figura do Cel. Pelegrino pontificando, rememorando episódios e 
anedotas. 

Bom humor geral. Completa despreocupação de tudo quanto, 
ressumando a tragédia próxima, ali nos reunia. 

Agora, no que tomassem o mate, o Regimento se prepararia para as 
operações do dia. Tudo se faria a contento, proveitosamente... 

Eu já havia notado, na atitude de um oficial desse corpo, além da 
incisiva postura do Cap. Scherer na noite de 16/17, que havia alguma 
prevenção contra minha pessoa. A minha função de oficial de ligação, ou 
representante do General junto ao Dest., não era tomada na devida 
consideração. Afigurou-se-me que o Cmt. em chefe havia feito qualquer 
recomendação que, quiçá, mal interpretada, levava esses oficiais a não 
atenderem prontamente às minhas sugestões, ou a fazerem-no com 
reservas. 

E a convicção de que eu continuava a não inspirar confiança ao Gen. 
Waldomiro, mais se arraigou em meu espírito depois que ao Dest. se 
juntaram, inicialmente, o Cap. Dimas, e, depois, o Cap. Tinoco. 

Entretanto, para os oficiais da guarnição do PARANÁ, eu continuava a 
merecer a mesma confiança, reconhecendo todos que o meu sacrifício se 
processava em cumprimento à palavra empenhada de não deixa-los. 

Dessa trágica noite de que iam depender os destinos da Ditadura da 
uma pálida ideia o Relatório apresentado ao Cmt. em chefe e do qual extraio 
o seguinte transunto: 

 
―Compreendendo a grande importância do imediato movimento para 

diante, o Cmt. do Dest. prescreveu a partida de um elemento forte na direção 
de IBITÍ, afim de cortar a retirada das tropas defensoras de ITARARÉ. 

Era de esperar que, depois de revelada e esboçada a manobra, o 
adversário cogitasse de sua retirada, de vez que a massa de A. posta em 
ação lhe faria ressaltar as dificuldades do tardio desapego. 



 
 

Deploravelmente, porém, por motivos e pretextos diversos, esta 
missão, que devia ter início às 22 horas; transferida, depois, para 0 hora e, 
mais tarde ainda, para às 6 do dia 18, nem às 8, quando foi recebida a 
ordem de atacar às 10, havia sido cumprida ou, siquer, iniciada. (V. ordem 
das 19:50).‖ 

 
Só então, em face da ordem do comando da D. I., é que o Cap. Adonis, 

do 3.º R. C. B. M., foi lançado nessa direção. Era tarde de mais. 
Efetivamente. 
Tendo as tropas defensoras iniciado sua retirada de ITARARÉ, pela E. 

F., às 17 horas de 18, sobraria tempo ao Esq. de destruição, partido na 
véspera, para praticar sérias destruições, já durante a noite de 17/18, já 
durante toda a primeira metade da jornada de 18. 

O que resultaria desta operação em benefício do conjunto, não me é 
necessário encarecer: está ao alcance de qualquer apreciador militar. 

Da responsabilidade pela inexecução, não me cumpre apurar, nem 
apreciar. 

A todos os pretextos procurei neutralizar, senão destruir. 
Alegada a falta de munição, fui, pessoalmente, à noite, buscar no 

próprio equipamento das praças em repouso (no 2.º B. C.) a munição 
distribuída, como testemunhou o Sr. Cap. Nelsom de Oliveira Tinoco. 

A situação das 18 horas foi redigida e enviada por estafeta a cavalo. 
Além da situação, foi feito o pedido de munição e reforço que foi 

atendido, conforme se vê do documento das 8 horas e 30 minutos de 18, 
assinado pelo Sr. Cap. Amoreti. 

 
―5.ª R. M. e 5.ª D. I. 
SENGÉS, 18 – VII – 32. 

Dilermando 
 

Seguiu um caminhão com gêneros, munições e durante a noite 
faremos transportar o necessário para o reabastecimento da coluna. 

O Ten. Gambús foi designado para organizar os serviços de 
remuniciamento e reabastecimento; segue com ele uma coluna de 24 
cargueiros para transportar gêneros e materiais do PASSO até à frente. 

A deficiência do reabastecimento é culpa exclusiva dos Cmts. de 
corpos, pois todas as unidades estão pagas de tudo até o dia 23, menos o 
3.º R. B. M. que é até 19. 

O 13.º B. C. já seguiu para aí, tendo partido às 12 h., portanto já deve 
ter contato com vocês. 

O 1.º Btl. B. M. ainda não pode desembarcar por estar congestionado o 
tráfego, mas espero tê-lo aí amanhã sem falta. 

A Cia. de Mtrs. atrazou-se um pouco; só poderá chegar aí amanhã de 
manhã. 



 
 

Estamos lutando com dificuldade de transportes, mas, até amanhã, 
espero que esteja solucionado. 

Seguem os médicos e material sanitário pelo caminhão. 
Espero, com confiança, que os companheiros não desanimarão, pois, 

só dificuldades materiais nossas e relaxamento de alguns encarregados de 
serviços, impediram-nos de enviar em tempo os recursos necessários. 

Foi mandado construir uma balsa no rio, já havendo sido enviados os 
materiais. 

Do camarada e amigo confiante na vitória, apesar dos sacrifícios a que 
teremos de nos submeter‖. 

(a)  Cap. Amoreti (45) 
 

Como se vê, tudo nos faltava. 
 
―Pensou-se, nesta noite, em impor a rendição, depois de um violento 

fogo de A., em ação conjunta com a A. D. Chegou-se, mesmo, a cogitar dos 
termos da intimação. 

 
5.ª D. I. 
 
17 de Julho de 1932, às 22 horas 
 
Dest. Silva Junior 
 
Sr. Cmt. da Praça de Itararé, 
 
Já destes de sobejo, as mais incisivas provas de valor no cumprimento 

de vosso dever militar. 
Não podeis deixar de ter compreendido que estais vencido, diante da 

superioridade numérica (46) de nossas forças. 
Assim, já envolvido, convido-vos a renunciardes a luta dentro do prazo 

de duas horas, vindo a nós para que vos recebamos condignamente. 
Cumprimentos‖. 

(a)  Cel. F. J. da Silva Junior 
Cmt. do Dest. 

 
A dificuldade de ligação com a D. I. não permitiu que se entrasse em 

entendimento a respeito. 
A noite de 17/18 passada, pelo Dest., na ingrata situação topográfica 

em que o deixou o adversário em fim de jornada e de combate: no fundo de 
uma bacia, onde tem sede a FAZENDA BARREIRO (na carta figura como 
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46 Argumento persuasivo de que se valem todos quantos não se sentem fortes – 
exageram os seus meios para intimidar o adversário. 



 
 

NAPOLEÃO ROLIM); felizmente, porém, com os postos avançados na crista 
topográfica alcançada após a retirada do adversário para além dessa bacia. 

Durante toda a noite e, especialmente, pela madrugada, o inimigo 
inquietou os P. A. 

Patrulhas e sentinelas permaneceram em grande atividade, não 
podendo penetrar-lhes na rede de vigilância. 

A ausência completa de meios de ligação e transmissão levava os 
comandos a se deslocarem assiduamente para colher informações no P. C. 
do Dest. 

É assunto que está demandando sérias atenções, desde já, tanto dos 
chefes como dos instrutores. 

O resultado foi que, pela madrugada, o adversário se retraiu sem ser 
pressentido. 

Pelo menos nenhuma informação da frente chegou ao P. C. do Dest. 
dando conhecimento desta relevante circunstância. A impressão era, pois, de 
que o contato permanecia íntimo. 

A ordem particular, ao 3.º R. C. B. M., de marchar na direção de IBITÍ, 
permanecia sem execução. 

Afim de salvar responsabilidades futuras, redigi, às 23 horas e 58 
minutos de 17, o pedido que a este vai junto por cópia: 

 
―P. C. em FAZENDA BARREIRO, 17 – VII – 32, às 23:58. 
 

Sr. Chefe E. M. 5.ª D. I. 
 

Com o esforço desenvolvido pelas tropas do Dest. nas jornadas de 
16/17 e 17/18, acham-se elas exaustas, em grande parte devido à falta de 
alimentação. 

Era minha intenção aproveitar a surpresa e o abalo produzido no 
adversário para, com um pequeno esforço mais, coroar o êxito da operação. 

Neste sentido tomei as disposições de que dá notícia a ordem junta. 
No entanto, a indisposição do Chefe deixou-me mal (refiro-me ao 

Cmdo. da B. M., o qual não gosta de combater à noite). 
Fiquei, então, exposto a: 
1. º) – ser hostilizado pelo avião; 
2. º) – ser atacado pelos reforços trazidos (perder-se tempo); 
3. º) – não ter como parar um ataque bem dirigido, se permanecer 

neste terreno. 
Preciso, pois, sair dessa golilha. A tropa vinda é bisonha (salvo a 

gaúcha, que é excelente) (47) e de pequenos efetivos, desarticulada e 
desprovida de tudo. Estando, como disse, cansada, não pode produzir o que 

                                                           
47 Esta qualidade também já revelava o II/8.º R. I. 



 
 

a situação requer. Preciso, pois, que me seja enviada tropa nova, de 
preferência gaúcha, para que eu possa atuar decisivamente hoje. 

Preciso de munição e de procurar uma passagem fácil, mais ao nosso 
alcance. Minha intenção, agora, é atacar a direita inimiga, destruir o hangar e 
cobrir-me na direção de SÃO PAULO. Se, porém, for contra-atacado, a 
situação não será boa: terei de perder a posição e manobrar sobre a 
esquerda da D. I., pelo P.º DO TURCO (penso). É preciso melhorar este 
passo urgentemente, mantendo-o ocupado. Peço urgente resposta‖. 

(a)  Cap. D. Assis 
 

O ATAQUE À POSIÇÃO PRINCIPAL 
 

Ia-se retormar a progressão na direção de ITARARÉ, quando chegou a 
ordem geral de operações n.º 2-A (ataque, às 10 horas, em toda a frente da 
D. I., secundado pelo Dest.). 

Como esta ordem prescrevesse a missão da destruição da E. F. no 
rumo de IBITÍ, então o Comando do 3.º B. C. B. M. se decidiu a enviar o Cap. 
Adonis nessa direção. 

O resultado, por tardia a partida, foi negativo, qual se verificou 
posteriormente e era de esperar‖. Junto a esta, chegara também a n.º 2: 

 
―5.ª R. M. e 5.ª D. I. 
 
P. C. em MORUNGAVA, 18 de Julho de 1932, às vinte horas (48). 
 

ORDEM GERAL DE OPERAÇÕES N.º 2 
 

I – O adversário conserva as suas posições de ITARARÉ. O Dest. Cel. 
Silva Junior reiniciará hoje (18), o movimento começando ontem, devendo, 
às 6 horas, balisar a frente com foguetes. 

II – Às 6 horas o Dest. Cel. Saião deverá iniciar, com a maior energia, o 
movimento em direção a ITARARÉ, afim de aliviar a pressão que está sendo 
exercida contra o Dest. Cel. Silva Junior. 

III – Por informações chegadas ontem, será o adversário reforçado por 
uma Bia. de A. M. 

IV – Em MORUNGAVA ficará, à minha disposição, o I/8.º R. I. (Maj. 
Tancredo). 

V – O 14.º B. C. guardará a esquerda do dispositivo, reconhecendo e 
tomando à sua conta as rampas que lhe são fronteiras. 

VI – A Artilharia cooperará no ataque, batendo todos os órgãos de fogo 
do inimigo que se revelarem nas vertentes fronteiras ao Dest. Cel. Saião. 
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 Seguramente há engano nesta data: ou esta ordem é da madrugada de 18, ou da noite 
de 17. 



 
 

VII – O I/8º R. I. acompanhará a direita do dispositivo do 13.º R. I. 500 
metros à retaguarda, aproximadamente. 

(a)  Gen. Lima 
Cmt. 5.ª D. I. 

 
Ás 2 horas de 18 era distribuída ao Dest. a seguinte informação: 
 
―I – Continuarmos a encontrar armas automáticas na direção de 

ITARARÉ. Entretanto, tudo indica que o adversário não seja muito forte. 
 
II – A D. I. progrediu em seu flanco esquerdo, permitindo a ligação com 

o Dest. através do PASSO DE LUIZ MEREGI. 
 
III – O Dest. vai retormar a progressão na direção de ITARARÉ, 

facilitando, assim, a da D. I. e a missão da C. 
 
IV – O P. C. deslocar-se-á pelo eixo de marcha‖. 
 
Às 7 horas era expedida ao E. M. a seguinte informação: 
 
―5.ª D. I. 
P. C. na FAZENDA BARREIRO, 18 de Julho de 1932, às 7:50. 
Dest. Silva Junior 
Sr. Ch. E. M. 
 
Precisamos estreitar a ligação com a D. I. pelo itinerário seguido por 

este agente de ligação. 
É indispensável a vinda de reforços e tropa fresca para prevenir 

insucessos; demandamos energias que já foram gastas. 
Precisamos munição e reabastecimento (munição de A.). 
O Dest. vai prosseguir na direção de ITARARÉ, destruindo a via férrea 

e o campo de aviação, para os lados de IBITÍ. 
É conveniente fazer concentrações sobre ITARARÉ toda vez que a A. 

do Dest. agir. A intenção é forçar a rendição de ITARARÉ hoje‖. 
(a)  Cap. Dilermando 

 
Já estava redigida a ordem de ataque para às 8 horas quando foi 

recebida a da D. I. prescrevendo o ataque geral para as 10 horas. 
Achava-se a oficialidade reunida e recebendo as instruções 

complementares. 
Quando o Cel. Pelegrino via a ordem de lançar um Esq. na direção de 

IBITÍ, operação que desde a véspera lhe fora prescripta e, cuja execução, 
sob todos os pretextos, como vimos, protelou, não pode conter uma 
exclamação de pasmo. 



 
 

―- Capitão!... Eu fui iludido!...‖ 
E ia continuar quando eu, em vista da presença dos demais oficiais, lhe 

acabei dizendo: 
- ―Eu sei perfeitamente... Eu compreendi tudo...‖ 
E não se tocou mais no assunto, senão para fazer o Esquadrão partir 

incontinente. 
Mas... era muito tarde já. 
Foi expedida, então, a seguinte ordem, pouco diferente da que já 

estava prescrita e que ficou, por isso, de nenhum efeito: 
 
―5.ª D. I. 
Dest. Silva Júnior. 
 
P. C. na estrada de ITARARÉ – FAZENDA BARREIRO, 18 DE Julho 

de 1932, às 8 horas e 25 minutos. 
 

ORDEM GERAL DE OPERAÇÕES N.º 2 
 

I – O adversário ainda mantém ITARARÉ e espera receber hoje uma 
Bia. 75. 

II – A D. I. desencadeará, às 10 horas de hoje, violenta ofensiva sobre 
essa posição, a qual será secundada pelo Dest. 

III – Em consequência, o Dest. lançar-se-à ao ataque às 10 horas, com 
toda a energia, apoiado pela Sec. Mth., exercendo o esforço principal pela 
esquerda, procurando atirar o adversário sobre ITARARÉ. 

a) – O II/8.º R. I. atacará a fundo, fazendo o esforço principal pela 
esquerda. 

b) – O 3.º R. C. B., agindo em ligação com a esquerda do II/8.º R. I., 
ampliará o movimento desbordante procurando rebater e atirar o 
adversário sobre ITARARÉ. 

c) – O 15.º B. C., em 2.º escalão à esquerda do II/8.º R. I., terá os seus 
deslocamentos regulados pelo Cmt. do II/8.º R. I. 

d) – A Sec. Mth. fará o acompanhamento imediato da I. e, 
eventualmente, facilitará a progressão da C., reduzindo os ninhos de 
resistência encontrados. 

e) – O 2.º B. C., continuando na posição de acolhimento em que se 
encontra, guardando o flanco esquerdo e retaguarda, estará pronto 
a cooperar no esforço principal, pela esquerda. 

f) – Ulteriormente, novos elementos entrarão em ação, procedentes do 
Sul. 

g) – O 2.º B. C., deixando balisada a posição de acolhimento, ora 
ocupada, levará os demais elementos para a retaguarda da 
esquerda do II/8.º R. I., na esteira do 2.º escalão. 
- Movimentos – regulados pelo Cmt. do Dest., a partir das 10 horas. 



 
 

- Objetivos sucessivos a atingir, prescritos pelo Cmt. do Dest‖. 
(a) Cel. Silva Júnior. 

Cmt. do Dest. 
 

Discutida e esclarecida esta ordem, bem como que o ataque se faria a 
fundo, cada oficial se dirigiu a seu posto para esperar a hora da partida (dez 
horas). 

O adversário mantinha-se em silêncio desde o clarear do dia. 
Sem vistas durante a noite, entretivera-nos com um quase ininterrupto 

fogo de inquietação. Agora, com a luz do dia, certamente se limitava a vigiar 
nossos movimentos, enquanto recobrava energias... Era o que muita gente 
supunha. 

Recebidas as informações dos diversos Cmts. de unidades, foi 
expedido ao E. M. da D. I. o seguinte despacho: 

 
―5.ª D. I. 
 

18-VII-32, às 9:30 
 

O Dest. está pronto para partir‖. 
(a)  Cel. Silva Junior 

Cmt. do Dest. 
 

Para maior fidelidade das impressões vou transcrever, aqui, um trecho 
do Relatório sobre esta violenta e inovidável fase da queda de ITARARÉ. 

 
―Redigida, às 8 horas e 25 minutos de 18, a ordem de ataque; 

explicada aos oficiais a situação; esclarecido que dito ataque devia ser 
levado a fundo, custasse o que escutasse, pois, em caso de insucesso, se 
poderia contar com o acolhimento da esquerda da D. I. atravessando o 
PASSO DO TURCO (LUIZ MEREGI), às 9 horas e 30 minutos estava a tropa 
em sua base de partida, pronta a partir ao primeiro tiro de canhão. Este, 
porém, mesmo depois das 10 horas, não tinha sido ouvido, pelo que foi 
iniciada a marcha independentemente daquela advertência. 

A tropa progrediu bem, sem topar resistência alguma, segundo o 
dispositivo em que se encontrava. 

Parece que este fato a levou, insensivelmente, ao cabo de mais de 
uma hora de marcha, a pender para a estrada, descuidando-se um tanto da 
cobertura, principalmente em seu flanco direito, exposto, então, às vistas e 
aos fogos de um longo espigão orientado para o O. e que, com grande 
comandamento sobre toda a tropa, se prestava admiravelmente para algum 
contra-ataque. 

Achando-se os 1.º e 2.º escalões dentro do grande arco de círculo 
ocupado pelo adversário, a cavaleiro da estrada em que, fugindo ao mato, 



 
 

descuidosamente defluíram esses escalões, foi, em toda a linha, 
repentinamente aberta nutrida fuzilaria contra o Dest., como que acionada 
por um foguete. 

Apesar da surpresa e da inferioridade da situação em que se 
encontrava o Dest., este reagiu energicamente, dominando o torpor inicial‖. 

 
Progrediamos em terreno ascendente e inteiramente descoberto, 

simplesmente gramado e pontilhado, aqui e ali, pelo ilusório abrigo de uma 
ou outra rara termiteira (―cupim‖). 
 À direita, um espigão descambava suavemente sobre nosso flanco, 
também desnudo. 

O adversário, encoberto no mato fronteiro e dominante, alvejava-nos 
impiedosa e vantajosamente. Era difícil a progressão. Uma saraivada de 
balas riscava o solo em torno as silhuetas dos homens deitados, acolados ao 
terreno. 

Foi nessa situação, quando, pelo alto da colina eu procurava 
descortinar a marcha do conjunto, que foi recebido, a menos de cem metros, 
por algumas rajadas de armas automáticas. 

Foi preciso abandonar o cavalo, então entregue à ordenança (um dos 
prisioneiros paulistas da FAZENDA CIPRIANO) e retirar-me, de costas para 
não ser ferido por detrás, até à fralda do espigão, onde passei a agir com 
uma das metralhadoras, em posição, do 3.º R. C. 

Lá bem reza o adágio: - ―Não se morre na véspera‖. 
A posição, não era das melhores, ao contrário, francamente batida 

pelos fogos da defesa, deixava a guarnição permanentemente exposta aos 
projetis paulistas. E estes, passando perto, sibilavam e chamavam – psiu!... 
psiu!... quando não ricocheteavam no chão, levantando terra e fragmento da 
grama, e, ruflando, na culbutagem, se perdiam no espaço. 

 
―Só quem já esteve nesta situação sabe avaliar quanto é preciso de 

habilidade e sorte para se poder escapar‖ (―Renda-se, Paulista!‖, pág. 13). 
 
Retomemos o relatório: 
 
―Recebido por algumas rajadas vindas da orla Sul do mato fronteiro, fui 

forçado a apear e, para não permanecer inútil, pois marchava só, no campo, 
com meu bagageiro, resolvi tomar uma das Mtrs. da Força Gaúcha, 
procurando, como ela, remover as resistências que detinham sua esquerda. 

Não foi de todo infrutífera minha ideia, pois a progressão logo depois 
se verificou. 

Houve flutuações nas linhas. Desapareciam umas resistências para 
surgir outras, mais aqui, mais ali. 



 
 

Afinal, fiz entrar em ação a Sec. Mth., alça longa, na direção N. de 
ITARARÉ, o que parece ter contribuído para arrefecer a tenacidade da 
defesa. 

Os oficiais e praças entraram a progredir, apesar da densidade da 
barragem das numerosas armas automáticas postas em ação. Houve, 
porém, uma certa desordem, sendo combatentes da frente atirados pelas 
costas. 

A montada do Cmt. do 3.º R. C. B. M. tombou ferida por trás. 
Comprava-o o seguinte apelo: 
 
―Metralhadores. Coragem e venham mais perto para não ferir os 

companheiros. – Pessoal 3.º R. C.‖ 
(a) Ten. Olívio Marques 

 
―Lances de heroísmo e loucura se registraram logo de início, ao meio 

dia, impressionando o defensor, segundo se soube mais tarde. 
Algumas trincheiras foram assaltadas a arma branca. Numa delas 

foram feitos 27 prisioneiros‖. 
―Ao Cap. Dilermando foram feitos 27 prisioneiros em uma trincheira. 

Estou interrogando a todos‖. 
Às 15:15 de 18-VII-932‖. 

(a.) Ten. Cel. Pelegrino (49) 
 

                                                           
49 ―OS NOSSOS PRISIONEIROS 

Na tomada de ITARARÉ fizemos 45 prisioneiros, uns, espontaneamente e outros, 
esses em maioria, no campo da luta. Os primeiros foram os seguintes: 2.º ten. Waldemar 
Braga, cabo Fernando Dias Duarte, anspeçada João Monteiro de Lima e soldado Manoel 
Correa de Lima que se apresentaram ao comando do 13 R. I. 

Foram aprisionados no campo de batalha, além de copiosa munição de guerra, 
metralhadoras e cavalos, os seguintes: 2.º sargento Lindolfo Vieira da Silva, anspeçada 
Benedito Ozório e soldados Augusto Pereira da Silva, João Batista da Silva, Antonio 
Ramos, Amantino José de Arruda, Heitor Simões de Almeida, Sebastião Moreira, José 
Júlio, Perminio Correa de Oliveira, Adail de Moura, Irineu Pinto da Silva, André dos 
Santos, Sebastião Dias, Manoel Bernardes Nunes, Adolfo Cortez, Benedito Ferreira 
Machado, António Ortiz, António Santana, Laudelino Mariano de Assis, Antonio Caricati, 
Benedito de Morais, Sebastião Alves Pinheiro, José Galdino dos Santos, José de 
Azevedo, João Benedito de Melo, Pedro Leandro Pedroso, José Teixeira, Pedro 
Rodrigues, José de Paula, Benedito Ribeiro de Prado, António Rodrigues, Noris Cavani, 
Leonidas Nicolau, Gustavo Rosa todos do 8.º B. C. Paulista e cabo Francisco Miguel da 
Silva, soldados Vitório Neves, Marcelino Ramos, Isaac Martins dos Santos e Arthur Vieira 
do 3.º Esquadrão do 1.º Regimento de Cavalaria Paulista. Total 45. 

Esses prisioneiros constituíram, por determinação deste comando, um corpo de 
trabalhadores empregados no serviço de terraplanagem do campo de Avaliação e outros 
misteres. Tem a moral abatida e absolutamente não desejam mais combater ao lado dos 
sediciosos. Queixaram-se de maus tratos e de fome por que passaram durante três dias.‖ 

(Do P. A. de 19-VII-32)  



 
 

O combate generalizara-se em toda a extensa frente, de cerca de dois 
quilômetros. 

Percebendo que a nossa esquerda (3.º R. C. B.) estava detida, passei 
a bater a orla do mato cujos fogos a detinham. 

Pouco depois observei, pelo ruído especial dos seus Z. B. (fusis 
metralhadores tscheco-slovacos, cuja acelerada cadência de tiro lembra o 
trinado de um canário), diferente do das demais armas automáticas por nós 
empregadas, que a progressão tinha sido retomada. 

Escrevi, então, a seguinte informação, às 12:30, mais ou menos: 
 
―O ataque progride, apesar da forte dotação de armas automáticas do 

adversário. A munição é escassa para o vulto do combate que promete ser 
duro. Estou completamente alheio ao que se passa na frente, salvo a 
impressão que me faculta o tiroteio. Estou extenuado. A falta de ligação e 
transmissão é muito sensível‖. 

 
De trás, avançando, passavam pela base de fogo aí estabelecida, 

outras sub-unidades do R. C. Iam reforçar o 1.º escalão. 
O Ten. Cassal, a cavalo, atrevidamente ia e vinha, transmitindo ordens 

e trazendo informações, passando incólume entre a densa trama dos 
projétis. 

Um bravo oficial! 
Era grande a angústia geral dos que formavam, junto à mim, uma 

espécie de P. C. (Não havia agentes de transmissão). 
Minha grande preocupação se voltára para o flanco direito, por onde o 

adversário parecia estar tentando lançar um contra-ataque. 
O trajeto do P. C. ao P. O., todo batido, tinha de ser feito em corrida 

rastejante. 
Era preciso orientar alguns elementos para esse lado, afim de prevenir 

o desastre iminente, pois toda a tropa já estava empenhada, a exceção do 
2.º B. C. (reserva), que, então, foi puxado para esse flanco. 

Renovam-se os pedidos de socorro aos feridos e de remuniciamento. 
O consumo é grande. 

Todos estes apelos são transmitidos para trás, onde se acham os T. C. 
e o P. C. do Cmt. do Dest. (junto ao 2.º B. C.). 

Comecei a perceber, concomitantemente ao afastamento do tiroteio, 
que o adversário estava cedendo terreno e deixando as suas primeiras 
posições e que grupos nossos, por outro lado, refluíam em desordem, 
dispersos. 

Insistiam, elementos vindos da frente, em pedir socorro aos feridos, 
que asseveravam em grande número, um horror!... 

Redigi mais uma informação: 
 



 
 

―Às 13 horas e 20 minutos. – O adversário foi desalojado de suas 
posições batendo em retirada. Estamos com falta da munição. Esperamos os 
reforços prometidos (Se enviar esta informação pelo PASSO DO CIPRIANO, 
não chegará lá tão cedo: inútil perder um homem). Recebi às 13 horas e 10 
minutos do Cap. Amoreti, seu despacho de 8 horas e 30 minutos. É 
impossível atender no momento. Situação final – desastre: vários mortos e 
feridos‖. 

 
A impressão geral, era, devéras, deprimente, tal a desordem, a 

debandada, a indisciplina. A tropa era bisonha. 
O tiroteio afastava-se, transportando-se, sempre intenso, para as orlas 

Oeste da cidade de ITARARÉ. (Grande teria sido o massacre se ao espírito 
generoso e humanitário do chefe não tivesse ocorrido determinar que a sua 
A. só atirasse atrás das posições, evitando danificar a cidade, em busca, 
apenas, do efeito moral. Eis porque a estação da E. F. foi poupada). 

Feitas algumas rajadas para o flanco direito, numa Fazenda onde havia 
reunião de forças paulistas em condições de ameaçar esse lado, decidi 
lançar-me mais para a frente, afim de ir reconstituindo reservas com os 
elementos que erravam pelo campo. Estavam abatidos, trôpegos, incapazes. 

E era preciso guarnecer as posições abandonadas pelo adversário, 
afim de prevenir um retorno ofensivo: 

 
―Às 15 horas, mais ou menos. – Peço atacar aí até ao fim. Estou 

reconstituindo tropa para reocupar posições. Peço refôrço‖. 
(a)  Cap. Dilermando 

 
Vejamos outro trecho do Relatório: 
 
―Reinou, porém, uma certa desordem, uma certa ansiedade. 
E nessa preocupação única de progredir diante de seu objetivo 

limitado, os primeiro escalões se despreocuparam do flanco direito, onde se 
esboçava um forte contra-ataque, felizmente parado pelas Mtrs. P. do 3.º R. 
C. B. M., em cuja ação colaborei pessoalmente. 

Cada um agia por si, sem aguardar ordem dos chefes e sem fazer 
ligação alguma com o P. C., que permaneceu ignorando totalmente o que se 
passava na frente. 

Outro movimento, ainda mais amplo do que o primeiro, por outra crista, 
esboçou-se à direita do Dest., levando-me a orientar a Reserva (2.º B. C.) 
para este lado. 

O fogo permaneceu intenso e pertinaz, maciço, até às proximidades 
das 15 horas e 30 minutos, quando amainou quase de vez, retirando-se o 
adversário, desabaladamente, para a cidade de ITARARÉ, onde começou a 



 
 

embarcar às 17 horas. (50) Levou todas as armas automáticas, feridos e 
mortos, salvo, destes, nunca menos de seis, dos derradeiros contatos das 
retaguardas. 

A última composição, segundo informações do Agente da E. F., deixou 
ITARARÉ às 22 horas, tendo sido transportados 2.450 homens (Há 
informações cuja procedência é suspeita, que reduzem este dado a 1.400. 
Talvez se retirassem, com os combatentes, alguns populares). 

No campo da luta foram encontrados cerca de 50.000 tiros de 
infantaria, alguns arreios da Polícia Paulista e cerca de 20 fuzis. 

A munição já estava escasseando, tendo-a faltado a algumas frações 
do 3.º R. C. B. M., o que as levaram a sentir-se em más condições e 
ocasionando algumas perturbações. 

Sem ideia do conjunto, encararam os fatos somente no horizonte 
limitado de sua ação, não percebendo o sucesso do todo. 

Ocorreu daí uma dada apreensão nos escalões da Reserva e, devido à 
falta de ligações e meios rápidos de transmissão, uma certa desordem se 
manifestou à retaguarda, sendo necessário muita energia para reconstituir 
algumas frações do 3.º R. C. B. M.‖. 

Redigi, então, a seguinte informação, depois assinada pelo Cmt. do 
Dest.: 

 
Às 15:50 

Sr. Cmt. do 2.º B. C. 
 

I – O inimigo bateu em retirada. Ocupamos as posições abandonadas, 
perdendo, porém, o contato. 

II – A D. I. continua atacando. Deve ter partido para cá a Cia. Mista do 
8.º R. I. e partirá hoje à tarde, com o mesmo destino, o 1.º Btl. da Bda. Militar 
Gaúcha. Foram solicitados novos reforços. Apreendemos grande quantidade 
de munição e algumas armas. 

III – O Dest. manterá as posições conquistadas, pronto a retomar a 
progressão na direção de ITARARÉ, aproveitando o bom êxito‖. 

(a)  Cel. Silva Júnior. 
Cmt. Dest. 

 
Usando da palavra, exortei-os a não esmorecerem, pois a vitória seria 

nossa. 
Exibi-lhes a informação das 17 horas da véspera e concitei-os a reagir. 
Isto feito, foi mandado retomar o contato, ocupar as posições 

abandonadas e lançar novos reconhecimentos na direção geral de 
ITARARÉ. 

                                                           
50 O nosso flanco direito, ameaçado desde o começo, cedeu, obrigando o comando a 
ordenar a retirada às 16 horas. (―A Revolução Constitucionalista‖, pág. 150). 



 
 

De que foi cumprida a ordem, dá notícia a informação junta, do Cap. 
Scherer: 

 
―Ocupei as últimas trincheiras abandonadas, organizando-me face a 

ITARARÉ e fazendo alguns prisioneiros. Vossas ordens estão cumpridas‖. 
 
―Foi-me, então, dado apreciar a excelente posição ocupada pelo 

adversário, cujas organizações defensivas muito poderiam resistir se outro 
fosse o ânimo e a natureza das tropas que as guarneciam. 

Recolhidos os mortos e feridos, cuja relação já é do conhecimento de 
V. Ex., resolvi fazer repousar a tropa, retomando a marcha para a cidade já 
abandonada, na manhã de 19, onde me apresentei por haver concluído 
minha missão.‖ 

 
Como se vê, a queda de ITARARÉ não foi uma vitória barata às forças 

ditatoriais, nem, tampouco, uma defecção vergonhosa das 
constitucionalistas. 

A integridade dessa posição dependia da estabilidade dos flancos. 
Desde que o flanco direito foi batido e refluiu, toda a organização 

restante ficou em xeque. 
O êxito da manobra, pois, foi que proporcionou o sucesso. 
É verdade que as guarnições de N. O. poderiam, quiçá, oferecer maior 

resistência... Mas é preciso investigar criteriosamente dos motivos, de ordem 
material e moral, determinantes de sua conduta, para poder fazer justiça. 
Tudo mais será juízo precipitado e leviano, que não recomenda bem seus 
imponderados propaladores. 

Não nos esqueçamos, além do mais, que as possibilidades, em 
efetivos, provindos do Sul, deviam levar à defesa a preciencia de sua 
derrota. 

E o principal fator do sucesso está na convicção da vitória. 
―É inevitável a derrota quando cessa a esperança de vencer‖. 
 

FINAL DO COMBATE 
 

Com a retirada dos defensores de ITARARÉ, as nossas formações já 
desorganizadas, sob o impulso de alguns oficiais bravos e fisicamente 
resistentes, estimulados pelo meu apelo, e ainda pelo élan restante, pondo 
em evidência, mais uma vez, a importância dos quadros, precipitaram-se 
sobre as trincheiras evacuadas. (51) 

Daí para diante, porém, não puderam progredir – estavam estafados 
pelo esforço dispendido. 

                                                           
51 ―O que mais vale nas forças em campanha, provou-o ainda uma vez a experiência, - 
são os ―quadros‖ 



 
 

Outros, menos resistentes; alguns, levemente feridos; outros mais, 
contundidos ou prostrados pela fadiga, jaziam esparsos, tombados pelo 
campo. 

A impressão era consternadora. 
Sob uma árvore, um núcleo de esgotados repousando à sombra, entre 

os quais um capitão do Exército e o Cel. Pelegrino, reconstituíam-se. 
Diante deste espetáculo desolador, certa parte das praças (em sua 

maioria, recrutas) refluía, retirava em desordem, sob pretexto vários. Era 
inútil compeli-las a tornarem à frente, Estateladas, olhos fixos no superior, 
não respondiam – nem sim, nem não. Mas não obedeciam, mesmo ante o 
revólvel apontado. 

Tinham ido até aonde os conduziu o valor de seus chefes. 
 
―Os fisiologistas sabem que a máquina humana exige repouso para 

expulsar os venenos formados nas horas de trabalho. Se não há descanso o 
organismo deixa de funcionar e a máquina para. O cérebro se apaga, a 
vontade se embota, o músculo não move e o desânimo surge.‖ (―Renda-se, 
Paulista!‖, pág. 51). 

 
A impressão que se tinha era a do desastre. Houvesse a possibilidade 

de um contra-ataque aí, e estaria tudo perdido, porque a tropa já havia dado 
tudo quanto podia, salvo as fracas possibilidades dos poucos e novos 
soldados do 2.º B. C. 

E esse estado de desarticulação foi a tal grau que este, a Reserva, 
chamado várias vezes para ultrapassar as linhas, não se aproximava. 
Parecia que também estava convencido da derrota. 

Não foi tarefa expedita reanimar e reconstituir esses combatentes 
desarvorados. Poucos foram os elementos que se mantiveram capazes de 
repelir uma reação do adversário, que, felizmente, sofrera um abalo maior. 

Passou-se, então, a arrecadar o material disperso e a tomar 
providências para a alimentação e o repouso. 

Prevendo, todavia, a possibilidade de um retorno ou contra-ataque, 
sugeri ao Cmt. do Dest. as medidas constantes deste despacho: 

 
―18-7-32, às 17:30 ITARARÉ. 
Cel. Silva Júnior. 
―Afim prevenir qualquer tentativa retorno ofensivo, parece conveniente 

alertar tropa Destacamento orientando seu prosseguimento para Norte 
depois fazer completa cobertura ITARARÉ na direção de IBITÍ‖. 

(a)  Cap. Dilermando. 
 

A seguir, foi redigida a situação de fim de jornada: 
 
―5.ª D. I. 



 
 

Dest. Silva Júnior. 
P. C. estr. ITARARÉ, a 3 km. O. desta, 18-7-32. 
 

Situação das 18 horas 
 

I) – O adversário bateu em retirada na direção de ITARARÉ, depois 
de violento combate em que tivemos cerca de 40 baixas 
(apuradas) sendo 20 mortos, entre os quais 3 oficiais subalternos. 

II) – Mantemos as posições abandonadas tendo sido lançados 
reconhecimentos na direção de ITARARÉ, buscando retomar o 
contato. 

III) – Confirma-se a existência de 1 Bia. em marcha, ontem, em 
ITAPETININGA. 

IV) – Apreendemos uma Mtr, e muita munição de fuzil. 
(a)  Cel. Silva Júnior 

Cmt. Dest.‖ 
 

Nada mais se podia fazer. 
Declinava o dia e chegava, escorreito e garboso, o 13.º B. C., que 

vinha reforçar o Dest. Não tivera tempo de participar do choque. 
Trazia-nos, o seu Cmt., no entanto, ordem de prosseguirmos... 
Já, então, caía a noite, álgida e tétrica. Era preciso descansar. 
Enquanto, a 18, o Dest. Silva Júnior assim se conduzia, o Dest. Saião 

se aproximava, sob o fogo do defensor, das margens do RIO ITARARÉ. 
Desde o amanhecer foi iniciada a aproximação, conseguindo, o 13.º R. 

I., alcançar a última crista da margem O. do rio, e o I/8.º R. I., a crista da 
elevação situada a N. E. de FAZ. MORUNGAVA. 

O 14.º B. C. permaneceu, como reserva, no MORRO DO PELAME, ao 
passo que a A. destacou uma Seção para o bosque da elevação logo a N. E. 
daquela FAZENDA. 

A ocupação da cidade foi feita pelo 13.º R. I., unidade que se achava 
mais próxima, ao amanhecer de 19, logo que esse reconhecimento 
confirmou a informação prestada, por dois paulistas extraviados, de que a 
cidade fora evacuada. 

 
DEPOIS DO SUCESSO 

 
Raiava a madrugada. 
Para os lados da cidade de ITARARÉ, os primeiros albores recortavam 

as silhuetas negras das arvores isoladas, na crista das coxilhas, e do casario 
mais elevado. Silêncio absoluto. 

Em um plano mais próximo, alguns cavalos pisoteavam o chão, ou 
mastigavam soturnamente, de quando em vez espirrando, quebrando a 
mudez do campo. 



 
 

Em torno a mim, de um lado, sob a fronte a espargir algumas gotas de 
orvalho, montículos de mantas e capotes, arreios e armas, e algumas 
figuras, de cócoras, em redor do braseiro que lhes ilumina os traços mais 
salientes, emprestando-lhes fulgurante relevo. Alguns sarilhos e, também 
coberta, cansada, envolta em capa de lona, uma das famigeradas 
Hotschkiss, agora muda e fria. 

Brisa fresca, fustigante, do Sul. 
Tudo plúmbeo, lúgubre, pesado... 
Mal se apercebe, no lusco-fusco, sob as cobertas improvisadas, a 

forma humana dos que, encolhidos, dormiam, disseminados pelo campo frio 
e úmido. 

Do outro lado, junto à estrada, a alguns metros de mim, os quatro 
corpos hirtos, contorcidos e contrafeitos, face volvida para o céu, para 
sempre indiferentes ao despertar do dia, - dos companheiros para aí 
removidos à espera de condução. 

Para quem, colocado de chofre diante daquele quadro macabro, 
transportado da serenidade de seu lar para o campo da luta, - aquele 
enfileiramento de cadáveres, à beira do caminho, talvez parecesse até uma 
profanação. 

Para que, porém, já de três dias vinha combatendo, sem dormir e sem 
comer, transformado já, pelos horrores e as brutais emoções da luta, no 
troglodita feroz de que nos fala Taine, indiferente já ao sangue e à morte, 
como aos vernizes da civilização, aquela ―derradeira formatura‖ não era um 
sacrilégio. 

Maior descaso seria deixa-los abandonados no campo, entregues à 
decomposição ou irreverência das intempéries e dos demais agentes 
destruidores, como sucedeu a alguns, perdidos pelos matos e pelas bibocas 
não rebuscadas do terreno. 

Era preciso reuni-los em determinados pontos da estrada, aonde podia 
ter acesso à viatura que os devia transportar, depois, para a necrópole de 
ITARARÉ. E todas as providências neste sentido já tinham sido tomadas. 
Infelizmente, porém, em campanha, nem tudo se passa como seria de 
desejar. E aqueles veneráveis restos dos heróis da véspera, que deveriam 
pernoitar num velório na cidade, assistidos pelo respeito de uma guarda de 
honra de tropas menos fatigadas, dada a falta do transporte, tiveram de 
permanecer toda a noite tendo como leito de morte o gramado em que 
tombaram e se passaram para a glória. 

Nenhuma vela, nenhuma guarda mais do que a dos camaradas 
prostrados de fadiga, repousando ao seu lado, como a última e única 
homenagem possível naquela contingência. 

Aquelas criaturas ainda na véspera tão cheias de energia e de arrojo, 
ali estavam inermes e inúteis, olhos semi-cerrados, fisionomias deformadas e 
ensanguentadas, porque tiveram dignidade bastante para cumprir com o seu 



 
 

dever militar. Sacrificaram sua vida por serem obedientes, disciplinados e 
valentes. 

 
―Chama-se Marcelino Mendes. É do 15 B. C. Trouxeram-no ao front em 

ITARARÉ. Sabia que vinha guerrear, pois lhe deram equipamento, 
armamento e munição. Contra quem não sabia. E não sabia, ―ipso facto‖ por 
quem. Em SENGÉS recebeu ordem de avançar. Era um domingo 
excepcionalmente belo e radioso. Na sua casa, em CURITIBA – que 
saudade! – estaria gozando as delícias da Paz! Mas avançou. Na ponta da 
vanguarda. Tiros inimigos. Armas automáticas e individuais. Tomou a 
formação de ataque que mal aprendera em dois meses de instrução. 
Avançava. Ao se preparar para um lance, sob o comando do valoroso 
Tenente Hinon, viu o seu comandante cair morto e sentiu-se ferido. A mesma 
bala fatídica tivera o destino cruel de pô-lo fora de combate. O Tenente 
Hinon deixando o campo de honra para a glória infinita da imortalidade. O 
soldado Marcelino, para os cuidados sem limites do Hospital em ITARARÉ. 

Encontramo-lo bem disposto. O ferimento fora leve. Conversámos. 
Olhos vivos, voz franca, ele dizia, com a sua apreciável coragem, que 
desejava restabelecer-se para voltar ao front. Disse-nos ainda, - e o 
perguntamos de propósito – que não sabia as causas da luta. Queria, 
apenas ir para a frente para mostrar que não tem medo...‖ (―Carne para 
canhão‖, pág. 31). 

E porque foram bravos e porque foram honrados e dignos, foram 
mortos... 

E quem os matou não sabe que roubou às suas famílias, mulheres e 
filhos, o amparo e o guia. Não se lembrou da falta que fariam... Cumpriu, 
também, o seu dever. 

Tinha de matar, para não morrer. 
 
―O homem na guerra perde a personalidade. Vem o bruto primitivo com 

toda a experiência do instinto dos seus ancestrais. O desejo é matar para 
não morrer. O soldado que se pode ferir não é poupado. Tudo fica perdido no 
cérebro – educação, sentimentos de humanidade, religião. É a luta pela 
conservação da vida. É preciso matar para não morrer!‖ 

 
Assim era preciso para que se fizesse o país entrar no regime da 

ordem e do respeito aos direitos do cidadão... 
E ali estavam, para isso, aguardando o caminhão que os devia 

transportar ao cemitério, os corpos ensanguentados e rígidos dos nossos 
bravos companheiros, que eu mandaria se precipitassem sobre as balas, se 
atirassem sobre as baionetas, se arrojassem sobre a morte. 

E eu sentia-me o culpado, o responsável perante seus amigos e 
parentes por essas vidas sacrificadas à nossa vitória, à salvação da nossa 
vida... 



 
 

 
―Os comunicados sintetizam, com um número apenas, cinco, dez, ou 

vinte feridos, esses heróis que, progredindo através de banhados, ou de 
terreno limpo sob rajadas de metralhadoras, são os autênticos donos da 
vitória‖. (―Carne para canhão‖, pág. 183). 

 
Eles é que morreram e nós é que fruímos a glória e as vantagens do 

sucesso. Ninguém se lembra de dizer que quem venceu foram eles. Não. 
Quem venceu foi exatamente quem lá não foi, quem lá não jogou a sua vida 
e o futuro de seus entes caros, na maior e mais sublime das renuncias. 

 
―Na guerra é assim: - Soa, por toda parte, levados pelos jornais o nome 

dos chefes bravos e gloriosos. Ninguém quer saber do cadáver do ínfimo 
cumpridor de ordens, muita vez de bravura e de espírito de sacrifício acima 
dos pintados pelo ardor jornalístico das cidades distantes. 

Esses sacrificados anônimos tem a sua glória, a sua recompensa, na 
pá de terra que, na sepultura sempre esquecida do front, lhes subtrai a 
―carcaça‖ do pasto indesejável dos urubus...‖ (―Carne para canhão‖, pág. 
132). 

 
Não fora o seu arrojo e a sua abnegação no cumprimento da ordem – 

atacar a fundo, custasse o que custasse – e talvez não lográssemos esse 
importante e decisivo, quão violento e custoso triunfo. 

Foi esta, repito, uma das grandes causas de nossa vitória – o valor e a 
superioridade dos quadros, quer se tratasse de oficiais, quer de sargentos e 
graduados. O 11/8.º R. I. e a Cia. do 15.º B. C. recomendaram-se, por seus 
chefes, à veneração dos companheiros de jornada. Foram as unidades mais 
sacrificadas. 

 
A PERDA DO CONTATO 

 
Confirmada, na manhã de 19, a completa retirada das forças 

defensoras de ITARARÉ (2.450 homens pela via férrea, conforme 
documentos encontrados na agência, e uma parte, inclusive cavalaria, pela 
estrada de rodagem), impunha-se a perseguição imediata e tenaz. 

Sucedia, porém, que as tropas realizadoras da manobra estavam 
fatigadas e mal alimentadas, quase sem dormir desde a noite de 16. 

Além disso, os retirantes utilizavam-se das composições de que 
dispunham, podendo ganhar uma grande distância em pouco tempo (o último 
comboio deixou ITARARÉ às 22 horas). A perseguição, quando se 
dispusesse de material rodante suficiente (a sua maioria retornava para 
transportar novos elementos), não poderia precipitar a sua deslocação, sob 
pena de, como veremos adiante, arriscar-se a alguma surpresa com as 
possibilidades da destruição da linha, senão de emboscadas. 



 
 

Demais, o reabastecimento, como o reaproveitamento de toda sorte, se 
tornava mais difícil com a extensão das linhas de comunicações, num 
momento como aquele, em que os Serviços ainda não organizados, ou 
melhor, ainda não tinham vencido a inércia natural, agravada com a rapidez 
das operações. 

Não procede, pois, a crítica sobre a perda do contato. 
 

 
UMA PROCLAMAÇÃO 

 
Senhor da afamada praça forte (pedra que canta, ou que ronca), 

lançou o Sr. Gen. Waldomiro a seguinte proclamação: 
 

AO POVO PAULISTA 
 

Ao transpor as fronteiras de SÃO PAULO, como Comandante em 
Chefe das forças regulares que se conservaram fieis aos seus princípios de 
fidelidade ao GOVERNO PROVISÓRIO, por elas mesmo implantado, dirijo-
me ao POVO PAULISTA afim de que não paire no seu espírito a menor 
dúvida quanto aos sentimentos de fraternidade que nos animam. 

Como chefe Militar, por vezes várias, evitei depredações inúteis e tão 
comuns às expansões de ódio, preferindo atacar de frente o meu principal 
objetivo que é sempre o da posse do terreno ocupado pelo inimigo. 

Delegado de imediata confiança do GOVERNO PROVISÓRIO, quero 
transmitir aos Paulistas o desejo que todos temos de vermos regressar, em 
breve o País, a sua atividade, no desenvolvimento normal de suas fontes de 
produção, para a prosperidade econômica do BRASIL. 

É preciso que a população ordeira se compenetre de que o GOVERNO 
PRIVISÓRIO é eminentemente nacional e que não se orienta por interesses 
de partidarismo locais que tanto entravam o progresso das Nações. 

Confiem os Paulistas na ação ordeira e disciplinada das minhas Tropas 
e nas intenções patrióticas que nos animam, pois que como brasileiros só um 
sentimento de unidade nacional neste momento nos inspira. 

Praça Militar de ITARARÉ, em 19 de Julho de 1932. 
General Waldomiro C. de Lima 

Comandante em Chefe das Forças do Setor Sul. 
 

 
APRECIAÇÕES INJUSTAS 

 
Várias vezes tem chegado ao meu conhecimento apreciações pouco 

airosas às guarnições que defendiam ITARARÈ contra a progressão das 
forças do Sul. 



 
 

Uns adiantam que os seus defensores abalaram sem combate; outros, 
que podiam e deviam ter resistido mais; outros, finalmente, que se retiraram 
precipitadamente, desabaladamente. 

Não é exato. 
 
―Nós que fazíamos a fixação da frente, no Destacamento Saião, 

ouvimos, durante todo o dia 18, a cerrada fusilaria‖. (―Carne para canhão‖, 
pág. 14). 

 
O Sr. Honório de Sylos, baseando-se no Cap. Alves Bastos, à página 

145 comunga nesse coro: 
 
―ITARARÉ caiu um ―passe de magia‖, deixando o adversário atordoado 

diante do triunfo mais fácil do mundo‖. 
―ITARARÉ foi entregue ao adversário na menor e mais amena das 

batalhas da America do Sul. 
Abriu as portas de ITARARÉ a traição covarde...‖. 
 
As baixas que aí sofremos, no intenso combate de 18, revelam a 

improcedência dessa asserção e clamam contra a injustiça aos que se 
bateram e se sacrificaram para sustentar a posição. 

 
―Desde 1894 que aquelas barreiras ganharam fama de 

inexpugnabilidade... Era com certa apreensão que aguardávamos o fim 
daquela jornada. Não tínhamos dúvida quanto ao que se estava operando à 
nossa esquerda. A triste expectativa era, pouco depois, confirmada pelo 
grande número de baixas sofridas de parte a parte. Nas nossas fileiras 
tombaram heroicamente, na defesa dos ideais por que tanto batalharam em 
30, os tenentes Hinon Silva, do 15.º B. C. e Aguiar (1.º Ten. João Andrade 
Aguiar) do 8.º R. I., ambos à testa dos seus pelotões (52). – (―Carne para 
canhão‖, pág. 14).‖ 

 
Cinco oficiais e vinte e quatro soldados nossos foram postos fora de 

ação, não se sabendo, então, quantos ficaram pelos matos, feridos, ou 
mortos, para serem recolhidos depois. 

Proporcionalmente, em nenhum outro encontro houve tantas baixas. 
 
―Não é a tropa combatente que cumpre fazer a limpeza do campo de 

batalha. A tarefa está regulada. E as medidas prescritas a respeito são 
sábias, oriundas de custosos ensinamentos. Pediram quatro homens à nossa 

                                                           
52 O autor esquesceu-se de mencionar aqui, também o 2.º Tenente comissionado Ernesto 
Campos da Silva, morto nas mesmas condições, bem como o 2.º Tenente Eugênio 
Ferreira da Silva, ferido gravemente, e o seu colega Otacílio da Silva, em consequência 
da rodada de seu cavalo na arrancada final sobre as trincheiras de ITARARÉ. 



 
 

Bateria munidos de pás e picaretas. Com a notícia das grandes mortes que o 
último combate provocara, ficamos algo apreensivos. Talvez se tratasse da 
inumação de mais uma leva de patrícios, aos quatro e cinco, em sepulturas 
coletivas mal assinaladas por cruzes toscas, sem o nome dos sepultados, 
que, aqui, não tem, como na Europa, as homenagens prestadas diante do 
pomposo triunfo do Soldado Desconhecido. 

E lá se foram os quatro encarregados da nobre missão de, na guerra, 
realizar o multi-secular ―pulvis est in pulverem reverteris‖...‖ – (―Carne para 
canhão‖, pág. 33). 

 
Efetivamente, a retirada se fez sem a necessária coordenação e mais 

ou menos sob a influência do pânico. Mas explica-se. 
Antes de mais nada, é preciso lembrar que se tratava do primeiro 

choque, levado com toda a violenta e superioridade de fogos: - mais de 12 
bocas de fogo de 75 atirando ao mesmo tempo. 

Só este fato bastaria para provocar o desânimo áquela mocidade 
bisonha que pela primeira vez ouvia o rugir do canhão, não possuindo outros 
com que responder. 

Mas o caso é que ITARARÉ caiu rapidamente não só pelo vigor e 
rapidez da manobra, como também, e sobretudo, por um fator moral 
inesperado. 

A instrução apressada, recebida pela juventude paulista alistada, 
persuadiu-a de que, diante de uma barreira de fogo estabelecida à frente da 
posição, nenhuma tropa lograria progredir. 

Por outro lado, as forças gaúchas e paranaenses (II/8.º R. I. e 15.º B. 
C.), secundadas pelas da Bda. Militar, que o Gen. Flores da Cunha mandara 
pedir fossem colocadas na vanguarda, estimuladas todas pelo desejo de não 
desmentir as tradições de sua bravura e pela primeira vez entrando em fogo,  
na ignorância do poder das armas automáticas, não se detiveram diante da 
nutrida fuzilaria com que foram recebidas. 

A ordem prescrevia, mesmo, no dia 18,  um ataque a fundo. Não se 
tratava de conquistar as dobras do terreno, marchando por lanços 
sucessivos, de objetivo em objetivo, de crista em crista, e, sim, de uma 
progressão ininterrupta, presistente, custasse o que custasse. 

Os defensores, notando que, apesar de seu nutrido fogo de armas 
automáticas, os atacantes prosseguiam avançando rapidamente e a peito 
descoberto sobre as trincheiras, impressionando-se, perderam a calma e a 
confiança em suas armas, cujos efeitos estavam parecendo-lhes nulos, e 
arrefeceram. 

A alucinação era contaminante, apavorava... 
 
―São soldados que tomaram parte no rude combate do flanco 

esquerdo, em Morungava. Conversam alegremente. Todos contam, 
satisfeitos da bravura com que nasceram, - mas que vem de ser 



 
 

desperdiçada no Campo Patrio – os episódios daquela violenta luta. 
Atendem, com satisfação, às perguntas dos soldados de outras unidades 
que, cheios de curiosidade, querem saber o que se passou no flanco direito 
do inimigo. E os heróis descrevem, com a simplicidade que lhes é inata, a 
marcha de aproximação, o engajamento, os lances do avanço, as situações 
críticas, finalmente o assalto à arma branca e a retirada do inimigo em 
completa desordem. 

Quando se referem as ―seus mortos‖ é com profundo pesar, é com 
elogio à sua valentia. Quando, porém, se referem aos mortos do inimigo não 
escondem a ferocidade com que os caçavam. Parecem não compreender, 
entretanto, que a morte de uns e outros vem enlutar a alma brasileira! 

Não percebem que mães, esposas, filhos brasileiros choram, do outro 
lado, as vítimas desta guerra em que se defrontam irmãos contra irmãos! 

Não veem que o que destruíram foi um pedaço do coração do Brasil! 
Não vislumbram, através a densa cortina de fumo e sangue que lhes 

turva o raciocínio, que os mortos do outro lado da Pátria foram, também, os 
mais valentes e foram soldados que deixarão lacuna sensível na defesa 
externa do Brasil! 

Como compunge essa narrativa fria e cruel de atrocidades entre 
irmãos! 

E vão prosseguindo nas suas revelações. 
Contam que, num pequeno capão, havia um ninho de metralhadoras 

inimigas, com uns trinta homens aproximadamente. Os atacantes decidiram 
evitar os azares de uma investida frontal. E os foram cercando, cercando, até 
que, cortada a retaguarda, investiram contra os ocupantes os quais, 
irremediavelmente perdidos, levantaram os braços implorando a vida, 
pedindo clemência aos próprios irmãos!‖ – (―Carne para canhão‖, pág. 37) 
(53) 

 
Aqueles atacantes que, diante das armas de fogo, não se detinham e 

não se colavam ao solo, continuando a progredir e a atirar, talvez se lhes 
afigurassem criaturas sobre-humanas, invulneráveis... 

 
―O inimigo atacava de um modo original. Parecia uma extensa fila de 

homens que avançavam curvados. Corrida a metralha, tombava a fila e outra 
imediatamente surgia por detrás. Assim várias filas. O que, porém, nós 
ignorávamos é que a fila curva era a segunda, e, que havia uma outra que 
caminhava de rastros. Quando algumas delas tombavam o inimigo recuava. 
A linha de assalto ficava, entretanto, para logo depois cair sobre nós de 
surpresa. O ―entrevero‖ era inevitável. Nós sempre levamos o pior partido‖ 
Só sabe brigar quem já brigou e paulista nunca o soube, nem ―entrevero‖ – 
(―Renda-se, Paulista!‖, pág. 48). 

                                                           
53 Segue-se a descrição de cenas talvez exageradas pelos que as veicularam, ou 
fantasiaram. Todavia, lá estão descritas pelo Tem. Clóvis Gonçalves. 



 
 

 
A falta de oficiais em número bastante para dirigir a ação levou-os a, 

sob a hipnose, decidir pelo abandono das trincheiras, que os assaltantes já 
vinham escalando. 

 
―O sargento Avelino Pinheiro, que foi dado pelos jornais de Curitiba 

como morto no combate de ITARARÉ, foi ferido em uma carga de baioneta 
na tomada daquela praça, onde se portou bravamente‖. 

(Do ―Castro Jornal‖) 
 
E não houve conter a abalada. 
Poupou-lhes a um insucesso maior, a extrema fadiga dos atacantes, 

ansiosos por um reconfortador repouso. 
Tivéssemos de reproduzir essa operação com os mesmo homens, e, 

estou certo, o resultado seria muito diferente. 
A inconsciência de ambos os adversários, então ainda estreiantes, foi 

que permitiu esse sucesso, não tão fácil como talvez possa parecer a quem 
lá não esteve presente. 

O número de mortos e feridos que tivemos, repito, não deixa mal a 
reputação da guarnição de ITARARÉ. 

 
―Examinamos, detidamente, cerca de quarenta jovens que, na maioria, 

se contorcem nos leitos. Alguns oscilam entre a vida e a morte.‖ – (―Carne 
para canhão‖, pág. 30). 

 
Esses mesmos homens, depois deste batismo de fogo e noutras 

posições, demonstraram cabalmente o seu valor. 
É o próprio Cap. Alves Bastos quem no reconhece quando, aliás se 

contradizendo, à página 95 consigna: 
 
... ―ele viera no roldão de nosso mau começo desde o entrevero inicial 

de ITARARÉ‖. 
 
Se houve entrevero... não eram ―os mesmo seixos rolados nas 

enxurradas de ITARARÉ e de ITAPEVA‖. 
As resistências oferecidas em CAPINZAL e em PINHAL são o atestado 

irretorquível da sua bravura e do seu estoicismo. 
Seria uma injustiça julgá-los pela sua conduta em ITARARÉ, passando-

lhes o anátema de cobardes, quando ainda não estavam bem certos de que 
iam lidar com inimigos (muitos contavam com a nossa adesão...) e quando 
ainda não se haviam ambientado com os azares de uma campanha cruenta. 

De resto, além da manobra, por mal dirigida (falta de oficiais, de 
tirocínio, de munição e de organização) em ITARARÉ, tempo lhe não foi 
concedido para sequer poder avaliar do efetivo que a estava atacando. 



 
 

Talvez se lhe afigurasse muito maior, sobretudo depois que entrou em ação 
a A. do Dest. atacante. 

Não nos esqueçamos de que o posto de C. da FAZ CIPRIANO DE 
MELO foi aprisionado, não tendo podido, por isso, informar da natureza da 
coluna que atravessara o ITARARÉ no passo daquele nome, e, ainda mais, 
de que os defensores não possuíam artilharia com que neutralizar as nossas 
baterias. 

Todos estes fatores devem ser enfileirados para permitir um julgamento 
menos precipitado e injusto. 

 
REPOUSANDO EM ITARARÉ 

 
Amanhecendo o dia 19, pusemo-nos em marcha para o centro da 

cidade. Para trás de nós ficavam as trincheiras abandonadas, os cadáveres 
ainda não recolhidos e os feridos à espera de transporte; material espalhado 
e perdido pelo campo e pelo mato; cunhetes arrebentados, caixotes vazios, 
pedaços e fragmentos variados, por toda parte; aqui e ali, recordações da 
peleja, recordações daqueles dias de apreensões, de ferocidade, de 
estupidez... 

Matavamo-nos sem nos conhecermos, sem jamais termos tido 
qualquer desavença, na grande maioria sem mesmo sabermos ao que 
íamos. 

O fim era salvar o país, restabelecer o regime da Leí, conceder ao 
cidadão a liberdade e a justiça. 

Para isto, matava-se. E matava-se quem menos havia cooperado para 
o mal, quem menos podia influir sobre essas nobilíssimas aspirações. 

 
―O pobre soldado que perdeu a vida nas trincheiras é que continua, não 

mais a defender, mas a protestar com o protesto comovente de sua cruz – se 
a tiver! – contra o profundo negror da alma dos que o arrastaram a tão 
inglório e trágico empreendimento!‖ – (―Canhão para canhão‖, pág. 162). 

 
Os que as podiam promover e, de pronto, estabelece-las, não vão aos 

campos da luta, não matam, não são mortos... Pregam, estimulam, mandam. 
Perdida a refrega, viajam confortavelmente para o estrangeiro e 

regressam, depois, endeosados, talvez para promoverem nova pendenga. 
 
―Estes bandidos não tiveram consciência de atirar irmãos contra 

irmãos, em uma guerra que fariam S. PAULO, MINAS e o RIO GRANDE 
contra o ditador. 

O osso era maior pois entrava a disputa de SÃO PAULO e do governo 
federal. Aliás eles não perdiam nada. Quem combate é o povo. Quem morre 
é o soldado. Os mutilados, as viúvas, os órfãos, que fossem para o diabo, 
desde que não fossem eles, os seus filhos e protegidos. Eu desafio o político 



 
 

que me prove ter combatido no fogo, no corpo a corpo, no bombardeio‖. – 
(―Renda-se, Paulista!‖, página 29). 

 
Os mais descontentes com a situação havida como prejudicial aos 

interesses sociais, não participam da peleja. A ela comparecem, em maior 
número, os que não desejam combater, os que são mandados. Ou vão, ou, 
não indo, serão presos, serão reformados, serão vilipendiados, no mínimo 
com a pecha de cobardes. E seguem, contrafeitos, alma dilacerada, somente 
para obedecer. E, mais tarde, são execrados porque cumpriram o seu dever, 
porque não quiseram se envolver, porque precisavam atender às 
necessidades vitais da prole, porque não queriam pactuar com a desordem... 

Depois... destroços, sangue, cadáveres, mutilados, viúvas, órfãos, 
lágrimas, esquecimento... 

E tudo isto para implantar o regime da ordem, da justiça, da Lei, da 
felicidade da família brasileira... 

Para se obter a Lei, a sua violação; para a paz, a guerra: para a ordem, 
a revolução; para o progresso, a destruição... 

Entra-se na cidade e tudo é, também, desolação, estragos, 
depredações, desordem... 

 
―O delegado escolhido pelos vencedores nos convidara para constatar, 

―de visu‖, as depredações que ITARARÉ sofrera. Casas arrombadas, 
incendiadas, utensílios quebrados e revolvidos pelo chão, tudo apresentando 
um aspecto desolador. As farmácias, as casas de negócio, todos tinham 
sofrido roubo considerável, sob a capa de requisições sem documento‖. – 
(―Carne para canhão‖, pág. 29). 

 
A estação da estrada de ferro, revolvida, móveis quebrados, gavetas 

arrombadas, papeis atirados pelo chão, um caos. 
Os fios condutores, arrebentados; os aparelhos Morse, retirados; só o 

―seletivo‖, por poucos conhecido, se salvou: - ainda funciona, depois de 
ligeiro reparo. 

As residências, quase todas abandonadas. 
Muitas, abertas; violadas, outras. 
Numa delas, roupas caídas, deixadas na pressa da retirada. No 

banheiro, destacam-se os sapatinhos de uma criança. E toda aquela 
intimidade de um lar, até há pouco respeitado e inviolado, devassada pela 
tropa, por soldados e oficiais, oficiais que também tem família e tem recato e 
tem sapatinhos de criança em casa... 

Doloroso! Impressionante! Muito triste! 
Com que opressão, com que agonia não teria aquela mãe carregado o 

seu filhinho e abandonado, espavorida, o seu lar querido?! 
Quando lhe passara pelo espírito aquela conspurcação... necessária, 

ordenada, oficializada?!... 



 
 

Pungente!... 
 
―Quem já viu um comboio de retirantes, esfaimados, pedindo esmolas, 

crianças perdidas, mulheres com filho ao seio mirrado, tudo sujo, amontoado 
até o teto dos vagões, em uma promiscuidade que causaria nojo se não 
horror! 

Quem viu isto aprendeu como eu aprendi a ter asco do mau político. É 
esta a nova mentalidade vinda da trincheira! 

– Cuidado, homens! A sua vez está chegando. Quem já atirou 
centenas de granadas bem pode atirar mais algumas!‖ – (―Renda-se 
Paulista!‖, pág. 96). 

 
Que importa essa tragédia aos fomentadores da revolução, se eles 

estão livres desses transes e, vencedores, assumirão o poder e imporão a 
sua vontade?! 

Que importa aos despeitados que visavam reconquistar as posições 
perdidas?! 

 
―É que, para o político profissional, é indiferente o rumo que tomem os 

fatos. Em caso de vitória usufruirá, nababescamente, a salvo das balas, do 
que o soldado conquistou na insânia das trincheiras. Em caso de derrota, há 
o clássico sentimentalismo de nossa raça...‖ – (―Carne para canhão‖, pág. 
13) 

 
Haja chair au cannon e a pátria será feliz, a vida melhorará; teremos 

respeito à lei, à ordem, à justiça, à liberdade. 
Não importa que, agora, se desrespeite os lares, os haveres, as vidas... 
Tout passe, tout casse, tout lasse, 
ITARARÉ!... ITARARÉ!... 
Não és tão feroz como nos parecias momentos antes. Quebrou-se o 

teu mistério. Já não infundes terror. Recebe-nos com as portas 
escancaradas, camas e mesas à disposição, depois de dois dias sem dormir 
e sem comer, retemperando-nos para novas noites ao relento e ao frio dos 
campos onde, também frios, para sempre dormem aqueles que não tiveram 
a sorte, ou a desdita, de galgar e transpor as trincheiras que te circundavam 
e onde nos recebeste a bala. 

Agora, sim! Lei, ordem, liberdade, justiça!... 
 

 
APRECIAÇÕES SOBRE MINHA CONDUTA (54) 
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à inveja. Permita-mo o leitor imparcial, e... passe adiante. 



 
 

Antes de chegar ao trem do Q. G., onde fui recebido com um grande 
hurra! Pelos camaradas presentes, já me sentia compensado das torturas 
padecidas, e das que ainda havia de sofrer, com o telegrama abaixo 
transcrito e que muito me confortou: 

 
―19 de Julho de 1932 

Cap. Dilermando 
 

Um grande abraço ao bravo amigo que soube apesar dos sacrifícios, 
levar à vitória as tropas do Setor Sul, ofuscando a maledicência dos 
pigmeus‖. 

(a)  Cap. Amoreti 
 

O Cmt. do Dest. assim se externou em seu boletim n.º 9, de 20-VII-32: 
 
―PARTE DE COMBATE – Devo ainda salientar a ação operosa e 

eficiente com que se portou o Cap. Dilermando de Assis, revelando-se um 
oficial de grande valor pessoal e profissional e de rápida visão nas suas 
decisões. Acantonamento em ITARARÉ, 20 de Julho de 1932‖. 

(a)  Cel. J. Silva Júnior 
 
Ainda a respeito assim se expressou o Gen. Waldomiro Castilho de 

Lima, Cmt. do Dest. de Ex. do Sul, em seu boletim de 25-VII-32, aditamento: 
 
―Cumpre-me com justiça fazer salientar aqui a atitude firme, enérgica e 

brava do Cap. Dilermando de Assis, meu representante junto ao Dest. Silva 
Júnior e que sem dúvida foi o elemento decisivo na brilhantíssima vitória 
alcançada em ITARARÉ‖. 

 
O Chefe do E. M., em parte dada ao Gen. Cmt., tem expressões como 

estas: 
 
―Até esse momento não foi preciso minha intervenção pois todas as 

ordens eram elaboradas pelo Cap. Dilermando, que conduziu o Dest. com 
real capacidade e energia‖. 

 
―A presença desse oficial no Dest. permitiu que presenciasse o 

desenvolvimento das operações sem que fosse necessária minha 
intervenção, pois foram elas conduzidas pelo mesmo com energia e 
segurança‖. 

 
―Esse oficial, no dia 18, transportou-se para a linha da frente e aí 

portou-se como um bravo, animando os que pensavam numa retirada, 



 
 

chegando mesmo a sentar-se numa metralhadora que manejou durante o 
ataque‖. 

 
Sua afirmativa não ficou sem amparo: 
 
―Nas operações de guerra da região Ribeirão Branco-Apiaí, onde fortes 

destacamento estiveram desbaratando a retaguarda do destacamento 
rebelde de Ribeira, tem se imposto à admiração de seus companheiros e 
comandados o Sr. Capitão Dilermando de Assis, o Bravo de Itararé, que ora 
desempenha as funções de oficial de ligação entre o E. M. da coluna sul e o 
destacamento Boanerges‖. (Do Comunicado n.º 35 (das 22 horas de 3-VIII-
32), ―À Tarde‖, de Curitiba). 

 
Finalmente, não posso deixar de transcrever aqui, um trecho de ata 

que, dada a sua imediata partida noutro destino, deixou de ser assinada 
pelos oficiais do 3.º R. C. B. e do 15.º B. C. presentes à luta, tendo-o sido, no 
entanto, pelos Caps. do II/8.º R. I. 

 
―ATA 

 
Aos vinte e dois do mês de Julho do ano de 1932, na cidade de 

ITARARÉ, Estado de SÃO PAULO, os oficiais do Segundo Batalhão do 
Oitavo Regimento de Infantaria, de PASSO FUNDO, Estado do RIO 
GRANDE DO SUL, cumprindo um dever de honra e de inteira justiça, lavram 
a presente ata para tornar como documento de fé a admiração que a atuação 
do Sr. Capitão Dilermando de Assis lhes causou, dirigindo, coordenando e 
assistindo em pessoa, na base de fogo do Batalhão, aos combates dos dias 
dezessete e dezoito, atuação essa que foi o verdadeiro segredo da conquista 
de ITARARÉ... ‖ 

(a)  Olinto de França Almeida e Sá 
Capitão Comandante 

 
Severino Antonio da Cunha 

Cap. Cmt. da C. M./II (55) 
  

                                                           
55 ―que, em última análise, estou convencido de que o êxito da manobra envolvente de 
ITARARÉ se deve, na sua maior parte, à atuação brilhante e eficiente desse bravo e 
distinto oficial. Isto posto, não tenho dúvida nenhuma em secundar e subscrever 
inteiramente os conceitos emitidos pelos Caps. Olinto França e Severino Antonio da 
Cunha‖. – (a.) Stoll Nogueira. 



 
 

2.ª PARTE 
RETOMANDO A PROGRESSÃO 

 
Satisfeito com a atuação de sua tropa, o Gen. lançou a seguinte 

proclamação: 
 

SOLDADOS! 
 

No fragor da batalha travada contra o inimigo bem apreciei o vosso 
denodo, a vossa bravura na investida memorável da jornada de ITARARÉ. 

O batismo de sangue no PASSO DO CIPRIANO e na colina da 
FAZENDA MORUNGAVA, falaram bem alto do vosso valor militar e do 
patriotismo consciente que vos anima nesta hora em que a Pátria precisa 
consolidar-se na afirmação definitiva dos princípios revolucionários que a 
norteiam. 

Soldados recrutas de 45 dias de instrução militar! 
Soldados veteranos de tantas e tantas pelejas! 
Eu vos concito a progredirdes nesta campanha eminentemente 

nacional para que no Brasil seja a última luta a ser travada entre irmãos. 
Aos bravos oficiais que se excederam em heroísmo no campo de luta, 

os agradecimentos de quem vos guiará sempre na vanguarda das batalhas. 
Áqueles que se foram levando o último pensamento voltado para a 

Pátria, a nossa saudade, e, para os que sentiram derramar o seu sangue no 
aceso da luta, o carinho de irmãos e o reconhecimento de todos nós. 

(a)  General Waldomiro Lima 
Cmt. em Chefe das Forças do Setor Sul‖. 

 
Novas unidades, recém-chegadas do Sul, vão entrando em linha, vão 

seguindo, ultrapassando as que já combateram, afim de retomar o contato 
perdido com o adversário em retirada, enquanto as outras se recompõem 
das refregas. Estavam, a 20, dissolvidos os Dests. Saião e Silva Júnior. 

É expedida, na véspera à noite, a ordem de avançar n.º 3. (56) 
                                                           

56 5.ª R. M. e 5.ª D. I. 
    E. M. – 3.ª Seção 

 
Q. G. em ITARARÉ, 19 de Julho de 1932, às vinte e três horas. 
 

ORDEM GERAL DE OPERAÇÕES N.º 3 
Movimento do dia 20 

 
I – As forças adversárias, após violento combate nas alturas O. de ITARARÉ, 

abandonaram as posições ocupadas, deixaram armamento, munição, cavalos, etc., foram 
feitos 31 prisioneiros no combate de 17. 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

Estas forças retraíram-se na direção de ITAPEVA-ITAPETININGA e, segundo 
consta, ocupam posições em ENGENHEIRO MAIA. 

 
II – ÀS nossas forças continuam mantendo contato nas frentes do ESTADO DO 

RIO, MINAS E, em nossa frente, os rebeldes retiram-se desordenadamente. 
 
III – A nossa Artilharia Divisionária é composta do 5.º G. A. Mth, e 1 Bia. do 6.º R. 

A. M. que ficarão sob o comando do Major Mazza; do I/9.º R. A. M. e I/5.º R. A. M. 
Cmt. da Artilharia – Cel. Argemiro Dorneles, tendo como ajudante o 1.º Ten. 

Herschel Proença Borralho. 
 
IV – A 5.ª D. I. vai progredir na direção ITAPEVA-ITAPETININGA guardada nos 

flancos esquerdo e direito. 
 
V – Em consequência: 
 
A 5.ª D. I. reforçada com elementos da 3.ª D, I. e da Bda. Militar do RIO GRANDE 

vão progredir, sem perda de tempo, na direção de ITAPEVA-ITAPETININGA, do seguinte 
modo: 

 
Vanguarda – Sob o comando do Cel. mais antigo 
2.º R. C. da Bda. Militar 
1.º Btl. da Bda. Militar 
I/8.º R. I. 
5.º G. A. Mth. reforçado com 1 Bia. do 6.º R. A. M. 
Secção do 5.º B. E. 
 
Grosso – Sob o comando do Cel. Saião 
13.º R. I. 
13.º B. C. 
14.º B. C. 
15.º B. C. 
II/8.º R. I. 
2.º B. C. 
 
9.º R. A. M. – sob o comando do Cap. Catulo Piá de Andrade I/5.º R. A. M. 
 
Flanco-guarda da esquerda 
a) O 3.º R. C. da Bda. Militar marchará na direção de ITAPORANGA, guardando-

se na direção de ITABERÁ, com a missão de proteger o flanco esquerdo do 
nosso dispositivo, até que o Destacamento Gen. João Francisco esteja pronto 
para agir, afim de rechaçar os elementos inimigos assinalados em OURINHOS-
PIRAJÚ-ITAPORANGA e progredir na direção de BOTUCATÚ, que deverá 
ocupar. 

b) O 3.º R. C., depois de feita a ligação com o Gen. João Francisco, marchará 
fazendo a retaguarda do nosso dispositivo progredindo no eixo da Estrada de 
Ferro. Informações pela estrada ITAPORANGA-ITARARÉ e eixo da E. F. 

 
Flanco-guarda da direita 
 



 
 

A vanguarda alcança a Retaguarda paulista, ambas sobre rodas, na via 
férrea. 

Travam-se ligeiros tiroteios. A retirada prossegue, entretecida de 
lances épicos, rápidos, cruéis. 

GORITA, ENGENHEIRO MAIA, ITANGUÁ... 
Mais uma cruz improvisada aqui, outra ali, à margem da via férrea, 

assinalando mais um passo para a ordem e a justiça. São os bões do 
progresso na conquista da felicidade e bem estar da família brasileira. 

O Dr. Amador Cisneiros, inteligente e vivaz, ao ―seletivo‖, vai 
acompanhando o desenrolar dos acontecimentos. Troca informações com 
alguns chefes em retirada, ocultando sua qualidade. 

Ouve diálogos desesperados, ansiosos, que revelam a situação crítica 
dos perseguidos. 

                                                                                                                                                                                                 

O IV/5.º R. C. D., marchará na direção de APIAÍ para a): reconhecer a região 
ITARARÉ-CAPOEIRAS-APIAÍ-ITAPEVA; b) ameaçar a linha de comunicações das 
forças adversárias de CAPELA DA RIBEIRA. 
 
VI – EXECUÇÃO DO MOVIMENTO 
A vanguarda se transportará pela via férrea, com precauções e por lances, 
protegendo o deslocamento do Grosso que, também, se fará por via férrea. 
A Cia. de Sapadores segue a vanguarda, afim de auxiliar os concertos na via 
férrea. 
Início do movimento – 9 horas. 
 
VII – CONSTITUIÇÃO DO COMBOIO 
T. C. da vanguarda acompanham as respectivas unidades. 
T. E. grupados à testa do Grosso sobre rodas, avançando diariamente a Seção 
distribuidora, sob um comando designado pelo Cmt. da vanguarda. 
T. C. do Grosso – grupados à retaguarda dos B. C. e da Art. do Grosso sob um 
comando cada um designado pelo Cmt. do Grosso. 
T. E. do Grosso – grupados à retaguarda sob um comando designado pelo Cmt. do 
Grosso. 
As unidades deverão marchar com cinco dias de víveres. 
O S. I. providencie para que um comboio com 15 dias de víveres acompanhe o 
grosso da coluna. 
 
VIII – LIGAÇÕES 
Marcharei na testa do Grosso. 
Os Cmts. da Vanguarda e do Grosso manterão junto a mim seus agentes de 
ligação e os Cmts. de agrupamentos do T. C. e T. E. com os Cmts. da Vanguarda e 
Grosso respectivos. 
 
IX – Na frente da locomotiva da 1.ª composição da Vanguarda será ligado um carro 
prancha revestido de sacos de areia, onde será instalada uma Sec. De Mtr. e 2 F. 
M. 

(a.) Gen. Waldomiro C. Lima 
Cmt. 

 



 
 

O Tenente Esquerdo, que comanda o último elemento de cobertura, 
apela para seus superiores. Avisa que está sendo perseguido de perto; que 
já não pode mais; que o perseguidor também tem máquina veloz, e recebe a 
ordem de garantir a retirada dos que o precedem. Em último caso, que solte 
sua máquina, em marcha a ré, sobre os ditatoriais... Uma tragédia!... 

Á noite, vamos ao centro telefônico. Entra-se em comunicação com 
alguns comandantes da força paulista, entre eles o austero e distinto Cel. 
Alfieri. 

Concitado a não prosseguir na contenda, responde delicada, mas altiva 
e dignamente, apontando as razões superiores por que se bate. Estão em 
jogo a honra de S. PAULO e a sua dignidade pessoal de soldado, a serviço 
de um ideal alevantado. Não é possível capitular. 

Afrontará, estoicamente, os azares da luta, pois não pode retroceder 
sem quebra de seu pundonor militar. (57) 

                                                           
57 EM ITARARÉ, NO DIA SEGUINTE À OCUPAÇÃO 

 
O telefone ―seletivo‖ foi restaurado, ficando durante todo o dia o Cisneiros 

controlando o movimento da linha entre ITAPETININGA e o ponto mais avançado dos 
constitucionalistas. 

Em dado momento o Capitão Dilermando permite ouvir-se a seguinte conversa: 
- Fala aqui o tenente Esquerdo. Quero falar com o comandante D’Alfieri. 
O Cmt. vem ao telefone, em ITAPEVA. 
- Que é que há, Tenente? 
Responde o Tenente: 
- Os homens vem aí. Eles tem máquina, Eu não aguento mais.Já tenho gente 

ferida junto à ponte de ITANGUÁ. 
- Aguenta firme, Tenente, que já vai reforço. 
- É impossível, comandante; eu não posso mais. 
- Olhe. Desatrele a máquina, ponha-a a toda força sobre eles, enquanto lhe mando 

reforço. 
Nisto Cisneiros entra na conversação apelando para os sentimentos de 

humanidade dos paulistas, declarando ser impossível a resistência; que ITAPEVA cairia 
dentro em pouco, e que esperava uma confraternização de ambas as tropas. 

O Cmt. D’Alferi pergunta quem está falando e Cisneiros diz que não importa saber 
quem fala, pois é de um dos postos avançados do Descamento Dorneles que a 
conversação foi interceptada. 

D’Alfieri prossegue na conversação julgando tratar-se do Coronel Dorneles e 
prontificara-se a se entender com um dos membros do Governo Paulista que se encontra 
em ITAPEVA e cujo nome pede para não revelar e voltar a um entendimento telefônico à 
noite. 

Desde esse momento o seletivo não mais funcionou de ITARARÉ a ITANGUÁ. 
À noite Cisneiros indo ao Centro Telefônico, já em companhia de Dilermando 

Amoretí, Agostinho e do Prefeito Rolim, de ITARARÉ, verificou ser possível obter 
comunicação com ITAPEVA e chamando, por intermédio do Capitão Rocha Marques, 
ajudante do comandante D’Alfieri, falar novamente com este, passou o telefone a 
Dilermando, pois os paulistas deram a entender, na primeira conversa havida na Estação, 
que desejavam parlamentar após ouvido o membro do Governo Paulista, em ITAPEVA, 



 
 

E os trens continuam a correr... Repara-se as destruições da linha. 
Recoloca-se nos trilhos a locomotiva descarrilada e tombada num corte. 

Interrompem-se as ligações. 
Novas tropas de tiros, aqui, ali, ao entrar numa tangente, ao 

desembocar de um corte. A 20 é uma locomotiva que nos enfrenta no km. 
366. A 21, uma pequena resistência em ITANGUÁ. E assim, 
intermitentemente, parando e retomando a marcha, vai-se vencendo as 
distâncias. 

TAQUARÍ, ITAPEVA, ENGENHEIRO BACELAR... 
Mais algumas cruzes toscas, com epitáfios grosseiramente insculpidos 

na madeira a lápis bicolor e algumas flores silvestres á guiza de coroa... 
Mais uma cidade importante em nosso poder. 
O Cmt. da Vg. entusiasma-se com a tropa sob o seu comando. 

Distinguem-se o 2.º R. C. e o 1.º Btl. I. da F. P. do RIO GRANDE. São 
impetuosos e instruídos, possuindo comandantes dignos de seu valor. 

―O 1.º Btl. da Bda. M., diz o Ten. Cel. Dorneles, um vanguardeiro 
intemerato e ousado, sempre e em todo momento soube manter a brilhante 
tradição de bravura e disciplina de que goza. Os serviços de vanguarda 
foram feitos comuma proficiência tal que só encontro uma palavra para 
resumí-la: Perfeita. O seu Cmt., Cel. Aparício Borges, é um chefe, na 
verdadeira acepção da palavra – calmo, ponderado, competente e bravo. As 
suas decisões são sempre tomadas de acordo com  os preceitos da boa 
tática. Mantém a sua unidade como se fosse uma máquina de aparelhagem 
bem ajustada. Os seus auxiliares, oficiais e soldados, dão honra a quem os 
comanda. São valentes, disciplinados e bons. No encontro da noite de 20 
para 21, o Cap. Daví de Oliveira Rego agiu com uma presença de espírito, 
uma coragem e sangue frio tão grandes que entusiasmaram os seus chefes 
e camaradas. Os soldados do Btl. só tem um desejo – o ímpeto de combater 
e a glória de chegar primeiro. 

O 2.º R. C. portou-se tão bem que por várias vezes lembrei-me, com 
orgulho, do que dizia Gabaldi em 35. O seu Cmt., Cel. Eugenio Bandes, é um 
destes temperamentos que encantam. Alía ao seu alto espírito de ordem e 
disciplina uma nobre bravura medieval. É calmo e seguro na difícil função de 
comandar. Já o conhecia como oficial competente e bom, através de 
informações particulares e o contato de alguns dias robusteceu o alto 
conceito em que eu o tinha. Os seus oficiais e as suas praças tem um 
espírito de combatividade muito elevado. E cultivam tanto a camaradagem 
que alguns dias de convívio tornam-os íntimos e estimados. Mas quando o 
RIO GRANDE se vê verdadeiramente representado é na ocasião dos lances 
arriscados que oficiais e praças sabem levar a fundo. O ―raid‖ feito na noite 
de 21 do corrente, pelos 2.º Tenentes Camilo Machado Filho e Júlio 

                                                                                                                                                                                                 

que outro não era senão o Dr. Waldemar Ferreira, conforme se verificou depois da 
entrada nesta cidade. 

(Do ―Diário‖ de um observador presente). 



 
 

Castilhos Maciel Cézar foi um destes feitos que nos tornam pequenos 
perante eles. O cenário eram as gargantas sem fim das serranias 
desconhecidas; de estradas que eles não haviam palmilhado e da marcha 
para o desconhecido em bem da tropa que marcha e repousa atrás 
confiante. Eles são dois heróis abnegados que conduzem outros heróis 
humildes. E o grande espetáculo é o combate, alta noite, de um punhado de 
bravos; é um incêndio que eles apagam salvando uma ponte de passagem 
obrigatória. É a iniciativa de organizar-se para um contra-ataque que a 
inteligência previu. No epílogo, é uma posição ocupado por cerca de dois mil 
homens evacuada precipitadamente. Não preciso dizer mais. O meu General 
bem pode avaliar o feitio desses homens.‖ (Parte de combate datada de 24-
VII-32). 

 
A 24 foi expedida a ordem de estacionamento e cobertura em 

ITAPEVA, nestes termos: 
 
5.ª D. I. 
E. M. 
3.ª Seção. 
P. C. em ITAPEVA, 24-VII-1932 
 

ORDEM DE OPERAÇÕES N.º 4 
 

COBERTURA DE ESTACIONAMENTO 
 

I) – O adversário recuou, em nossa frente, na direção BURÍ-
ITAPETININGA, mantendo-se, porém, em CAPELA DA RIBEIRA. 

II) – Afim de aguardar o avanço das tropas que deverão avançar 
pelos flancos da nossa coluna, as tropas farão o seguinte 
movimento para estacionar, cobrindo a frente e a linha de 
comunicações: 
a) – A vanguarda avançará na direção de BURÍ, escalonando-se 

entre estes ponto e ENG. BACELAR enviando 
reconhecimentos sobre CAPÃO BONITO, S. JOSÉ DO 
GUAPIARA e RIB. BRANCO. 

b) – O Grosso estacionará, até nova ordem, do seguinte modo: 
1) – 13.º R. I. – um Btl. ao N. de ITAPEVA, guardando as 

direções de CAPUTÉRA e GUARÍ, um Btl. em RIB. 
BRANCO, onde se estabelecerá afim de servir de apoio aos 
elementos móveis que vão agir ameaçando a linha de 
comunicações do adversário, que se mantém em CAPELA 
DA RIBEIRA. 

2) – II/8.º R. I., 2.º B. C., I/9.º R. A. M. e I/5.º R. A. M., em 
ITAPEVA. 



 
 

3) – 13.º B. C. em ITANGUÁ cobrindo a via férrea. 
4) – 14.º B. C. em ITABETÁ, onde se estabelecerá como 

guarda do flanco esquerdo da D. I. 
5) – Contingente do 15.º B. C., em ENGº MAIA. 
6) – 8.º B. C. em ITARARÉ afim de cobrir a cidade nas 

direções de ITABERÁ e RIB. VERMELHO. 
7) – 9.º B. C. em JAGUARIAÍVA afim de cobrir a estrada de 

ferro e servir de apoio às tropas que operam no ramal de 
PARANAPANEMA. 

8) – A 2.ª Cia. do 5.º B. E. em JAGUARIAÍVA afim de 
organizar uma posição de cobertura na região de 
CACHOEIRINHA, contra possíveis incursões vindas do 
ramal de PARANAPANEMA. 

9) – A 1.ª Cia. do 5.º B. E., que se achava incorporada à 
Vanguarda, passará a trabalhar no preparo do Campo de 
Aviação. 

10) – O 3.º R. C. da B. M. aguardará novas ordens em 
ITABERÁ, para onde também irá o 14.º B. C. 

III) – Os Srs. Cmts. de unidades manterão junto ao Q. G. uma 
ligação permanente. 

IV) – Deve ser recolhida ao 13.º R. I. a Cia. que se acha em ENG.º  
MAIA‖. 

(a)  Gen. Waldomiro C. Lima 
Cmt. 5.ª D. I. 

 
 

PORQUE AS FORÇAS DE ITARARÉ 
NÃO FORAM PERSEGUIDAS 

 
Já ficou esclarecido, páginas atrás, porque o Dest. Silva Júnior não 

pode manter o contato, depois de sua vitória em ITARARÉ. Não seria de 
mais insistir neste particular. 

Há quem comente não ter a Vg. perseguido mais vivamente e até às 
portas de ITAPETININGA as forças batidas e desmoralizadas em ITARARÉ, 
de vez que a sua retirada se processava quase sob o pânico. 

É uma apreciação infundada, pois é preciso convir em que não se 
podia ativar essa perseguição, penetrando a fundo no território paulista, sem 
levar em conta, além do mais, as possiblidades de algum ataque de flanco, 
quer provindo de ITABERÁ e CAPUTERA, quer de RIBEIRO BRANCO e 
CAPÃO BONITO, ameaçando e comprometendo seriamente as nossas 
comunicações com a retaguarda. 

O E. M. E. receiava que, animado pelos sucessos de ITARARÉ, o Dest. 
se precipitasse, sem cautelas, na direção de ITAPETININGA, expondo seus 
flancos a algum contra-ataque paulista. 



 
 

 
Revalam-no os seguintes despachos: 
 
―Peço vossa atenção para a necessidade dos elementos mais 

avançados Quinta Região não ultrapassarem a frente SALTO GRANDE-
OURINHOS-CHAVANTES-ITARARÉ-RIBEIRA antes de poder estar 
convenientemente apoiados pelas tropas que os deverão seguir vindas tanto 
da Quinta como da Terceira Região. Deveis ter o máximo cuidado em não 
expo-los isolados a forças numerosas do adversário‖. 

(a)  P. O. Ten. Cel. Saldanha 
 

―De acordo minhas instruções anteriores peço vossa atenção sobre 
necessidade de vos cobrirdes convenientemente na direção JACAREZINHO-
OURINHOS afim de evitar vossas forças sejam atacadas de flanco ou pela 
retaguarda por essa direção‖. 

(a)  P. O. Gen. Johnson  
 
―Ministro Guerra me ordena vos comunique seguinte: Convém não 

avançar demais território paulista sem vos cobrir convenientemente direções 
perigosas e sem garantir vossa linha comunicações receiando adversário 
trata vos atrair para depois isolar-vos. Governo confia vosso critério certo 
tomareis decisões convenientes oportunas‖. 

(a)  P. O. Gen. Johnson 
 

Algo melindrado, o Gen. contesta, neste termos: 
 
―Recebi telegrama em que me ordenastes estacionar intenção 

cobertura parecendo admitir-se qualquer leviandade. Rapidez marcha sobre 
ITAPEVA significa exploração sucesso sobre inimigo em pânico. Marcha 
sobre BURÍ tem mesma significação e mais ainda conquista estrada BURÍ – 
CAPÃO BONITO para conjugar esforços com forte destacamento hoje 
avança RIBEIRÃO BRANCO sobre GUAPIÁRA, cobrindo-me forte 
destacamento sobre APIAÍ. 

Vou dirigir pessoalmente essas operações. Logo cheguem quatro 
Regimentos Cavalaria Sul iniciarei forte ofensiva sobre zona TAQUARÍ, 
ITAPETININGA, etc. Tenho tropa ITARARÉ, RIBEIRÃO VERMELHO, 
ITAPORANGA, sob direção Gen. João Franscisco que age com um Reg. 
Brigada Gaúcha e mil homens tropa irregular. Gen. Cruz em JAGUARIAÍVA. 
Ambos operando margem esquerda. É por trás essa cobertura estou 
organizando minhas forças. Tomo liberdade lembrar ilustre chefe operei sem 
aviões e sem cavalaria montada, sendo diária e violentamente bombardeado 
por aviões adversários causando fortes baixas. Minhas tropas continuam 
com mesmo ardor‖. 

(a)  Gen. Lima 



 
 

 
A realidade é que o Gen. Waldomiro não se descuidara dessas 

possibilidades e que agia de acordo com as informações confirmadas e 
seguras colhidas no próprio teatro dos sucessos, como se pode verificar das 
seguintes medidas por ele determinadas: 

Dissolvido o Dest. Silva Junior, foi o 3.º R. C. Bda. M., mandado para a 
região de SALTO DO ITARARÉ e SANTA CRUZ DOS LOPES, onde 
constara estar se processando uma reunião de elementos rebeldes. Sua 
missão era, de um modo geral, e de cobertura na direção de ITABERÁ e 
ITAPORANGA. Neste mesmo sentido fora deslocado para N. O. o 8.º B. C., 
que lhe prestaria acolhimento em caso de insucesso. A 24, esse R. teve 
ordem de aguardar novas instruções em ITABERÁ e, ao mesmo tempo, de 
lançar reconhecimentos nas direções de ITAPORANGA e CAPUTERA. 

Nessa mesma data o 13.º R. I. deslocou um Btl. para RIBEIRÃO 
BRANCO, onde se estabeleceu em condições de apoiar os elementos 
móveis que deviam ser lançados contra as retaguardas dos ocupantes de 
CAPELA DA RIBEIRA. 

A 25, nova ordem foi dada ao 3.º R. C. – transportar-se para a região 
de RIBEIRÃO VERMELHO com a missão de vigiar nas direções de 
ITAPORANGA e SALTO DO ITARARÉ, procurando ligação com as tropas do 
Gen. João Francisco, que se encontravam em WENCESLAU BRAZ, e que 
desde 20 vinham se organizando com o objetivo de cobrir o flanco esquerdo 
da D. I. 

A 27, o Cmt. do Contingente do 15.º B. C. recebeu ordem de destacar 
um Pel. para ITANGUÁ, afim de guardar a direção de ITAOCA, substituindo 
a vigilância do 2.º B. C., então destacado para ITAPEVA. Nesta mesma data 
o Dest. Boanerges recebia ordem de manter RIBEIRÃO BRANCO, 
guardando as direções de APIAÍ e GUAPIARA. 

Pensando em dar maior importância a este Dest., o Gen. mandou 
incorporar-lhe, a 28, mais o 7.º R. I., o I/5.º R. A. M. e o IV/5.º R. C. D. 

Nesta mesma data era mandado estacionar na bifurcação da estrada 
ITAPEVA-BURÍ com a de GUAPIARA, guardando estas últimas direções, o 
2.º B. C. 

Ainda mais: o 14.º B. C. teve ordem de reconhecer TAQUARÍ e, a Vg., 
de se guardar na região de LAGOA GRANDE, contra as possibilidades de 
CAPUTÉRA E ENXOVIA. 

Não se pode, pois, admitir que o Comando das forças legais do Sul se 
descuidasse da cobertura de seus flancos e que tivesse penetrado a fundo 
no território paulista mais ou menos ao azar. 

E convém não esquecer que, dispondo das estradas de ferro e de 
rodagem da fronteira, facultando, em linhas interiores, o fácil deslocamento 
de tropas e reservas em rocada, asseguradas lhe estavam as possibilidades 
de acudir com prestreza a qualquer ameaça mais séria de seus flancos. Se 



 
 

algum abuso houve, era consciente e fiado na certeza de poder prevenir a 
qualquer imprevisto. 

Estas considerações são importantes para permitirem um julgamento 
mais seguro sobre a conduta do chefe nessa fase da luta. 

Não são, pois, de todo felizes os conceitos a propósito veiculados em 
obra histórica militar, destes termos: 

 
―O avanço um tanto à gandaia feito pelo adversário no eixo da 

Sorocabana, conquanto criticável sob o aspecto de técnica militar, teve sem 
dúvidao mérito de constituir uma operação ―hardi‖ e, mais que tudo, 
encontrou a suprema sanção dos acontecimentos‖. 

 
As retiradas procedidas assim, em meios de transporte rápidos, que 

não deixam vestígios pelo trajeto, não permitem um juízo rigoroso sobre as 
possibilidades do retirante. 

Demais, os efetivos disponíveis no momento não eram bastantes para 
atender a uma eventualidade. 

O avanço até as orlas Sul de BURÍ, embora justificável, já foi uma 
temeridade e uma imprudência. O ardor e a impetuosidade do 1.º Btl. e do 
2.º R. C. da Bda. Militar do RIO GRANDE, como já foi exposto, é que os 
levaram até a essa localidade, engajando-se num combate não prescrito 
nem previsto. (58) 

 
―Á tarde, toda a frente tiroteava e o adversário audaz avançava em 

vagas sucessivas que nem por caírem, deixavam de ter substitutos que 
arremetiam mais audaciosamente.‖ – (―A Revolução Constitucionalista‖, pág. 
155). 

 
E o E. M. E. alarmou-se com o fato, como já se viu dos telegramas 

transcritos. 
Houve, em corroboração, quem criticasse o avanço rápido, qual uma 

estocada cada vez mais penetrante no coração do adversário, rumo a BURÍ 
e ITAPETININGA, sem qualquer preocupação com os flancos e com o 
manter-se reservas para prevenir qualquer eventualidade. Mas, assim 
procedendo, a verdade é que o Chefe estava perfeitamente dentro da nossa 
doutrina. 

 
Depois da vitória, a regra é ―uma perseguição sem tréguas nem mercê, 

em que se aproveitam todas as energia até ao extremo limite, para garantir a 
completa destruição das forças materiais e morais do inimigo‖. 

 
                                                           

58 A impressão causada foi tão viva que fez com que o Gen., temendo nova imprudência, 
se transportasse para a frente, afim de, ele próprio, melhor coordenar esse movimento. 
Deixava, assim, o Q. G. muito à retaguarda e montava o seu P. C. junto à Vg. 



 
 

―Redobrando de violência e de audácia na perseguição, o Chefe 
vitorioso e suas tropas obterão resultados por tal forma definitivos, que uma 
só grande batalha poderá bastar para decidir da sorte da Guerra, quer 
diretamente por si mesma, quer por suas consequências‖. 

 
Ainda mais: 
 
―Os sucessos obtidos na frente só tem, na maioria dos casos, grandes 

repercussões estratégicas diretas, quando facultam que se penetre profunda 
e amplamente do dispositivo tático adverso e que se alargue a brecha feita, 
para tirar-se, pela manobra, todo o proveito da vitória‖. 

 
(É preciso não esquecer que RIBEIRA continuava em poder das forças 

paulistas, não se podendo antever qual seria o resultado da contenda ali). 
Essa operação, levada a termo independentemente de uma ordem 

expressa, importou na perda de algumas vidas, inclusive a do bravo Cel. 
Aparício Borges (parente do Dr. Borges de Medeiros), seu comandante, 
gravemente ferido quando, avançando, procurava deter a excessiva 
impetuosidade de seus comandados na noite de 25 para 26 de Julho. 

 
Assinala o Cap. Alves Bastos, à pág. 39, que ―a atuação de flanco, 

ilusoriamente esperada, não se fez sentir; e, essa operação de BURÍ que 
poderia ter sido para as nossas armas um brilhantíssimo sucesso, desfazia-
se melancolicamente na perda lamentável de uma posição vantajosíssima...‖ 

 
Discordo duplamente: primeiro, porque o brilho do sucesso, se 

houvesse, seria do destacamento manobreiro, nunca do passivo, segundo, 
porque nenhuma esperança ilusória poderia haver da parte do E. M. com 
relação às suas tropas na estrada CAPÃO BONITO-RIBEIRA, uma vez que 
suas ordens visavam seu emprego naquela estrada e, não, na direção de 
ITAPEVA ou de BURÍ. 

O ataque intempestivo a BURÍ iniciou-se a 26. A 27 atingíamos 
RIBEIRÃO BRANCO, onde nada revelava o propósito de uma ação contra 
ITAPEVA. A 30 e 31 como já vimos, todas as ordens e contra-ordens eram 
relativas a RIBEIRÃO BRANCO (conquista), a CAPOEIRAS, a APIAÍ, a 
RIBEIRA... Nada que demonstrasse o propósito de um movimento de flanco 
contra as forças do Gen. Waldomiro em ITAPEVA ou BURÍ. 

Esperaria, o E. M. revolucionário, que, por iniciativa própria, o Cel. 
Morais Pinto se transportasse com a sua gente, dando as costas a RIBEIRA, 
contra o Dest. Boanerges, já senhor de RIBEIRÃO BRANCO? 

E mesmo que o fizesse, seria de esperar que este Dest. fosse 
facilmente recalcado contra ITAPEVA, de moldes a permitir uma progressão 
ulterior na direção Sul de BURÍ? 



 
 

Julgo que a ideia não era de todo má. Mas é preciso convir em que ela 
não teve início de execução porque não houve ordens nem providências 
para isso. Podiam, pois, os seus arquitetos ficar ilusoriamente esperando 
essa brilhante atuação de flanco toda a vida, porque ela jamais se realizaria, 
dado que jamais fora prevista e prescrita em tempo útil. 

E quando se efetivasse, a tempo e a hora, os seus resultados só 
poderiam refletir-se em BURÍ muitos dias depois. A simples distância a 
vencer já importava na impossibilidade material de influir sobre a situação 
desarticulada de BURÍ a 26 ou 27... 

 
Logrado esse sucesso, as forças gaúchas retrocederam para 

chimarrear, sofrendo um grande abalo com a notícia do grave estado de seu 
impávido comandante, quase moribundo. 

Não houve recuo por suposição de haver perdido a batalha, como 
aventou alguém. 

E foram, então, ultrapassadas na manhã seguinte, por outras unidades, 
à testa das quais seguiam o intrépido Ten. Cel. Argemiro Dorneles e o não 
menos ardoroso Major Osvaldo Cordeiro de Faria. 

Compulsando-se as partes de combate relativas a esta fase da 
campanha, verifica-se que a Vg. sob o comando do Cel. Dorneles, deixa 
ITAPEVA a 24, na direção de BURÍ e, atingindo o km. 298, lança 
reconhecimentos de Cavalaria. Um destes, sob o comando do Cap. 
Valdemar Alves, do 2.º R. C. Bda. M., faz, sem disparar um tiro, 50 
prisioneiros do Btl. ―Floriano Peixoto‖. 

Iniciou-se, pouco depois, o ―tiroteio‖ (como diziam os matutos) contra 
nossos elementos mais avançados, que se mantiveram disciplinarmente 
mudos e quedos. 

Às primeiras horas de 26, uma Cia. foi lançada contra as posições 
adversas com grande sucesso, pois não só alcançou o seu objetivo 
topográfico, como, também, fez mais de cem prisioneiros. 

Em face deste resultado, esta Cia. prosseguiu, penetrando a fundo  
entre os defensores, o que levou o Cmt. do Btl. a lançar a 2.ª Cia. em seu 
apoio. Nova leva de prisioneiros e mais acentuada progressão estimulou 
esse pessoal, que só revelava uma preocupação – avançar. 

A esse tempo, alguns Pels. do 2.º R. C., manobrando pela direita, 
desenvolvem violenta ofensiva e progridem, no manifesto propósito de 
secundar o esforço do 1.º Btl. 

 
―Vimo-nos, assim, metidos num ataque formidável que não 

pretendíamos levar a efeito, mas que a coragem e a impetuosidade da nossa 
gente determinaram com sequência e continuidade impossível de conter‖. 

 
Outros elementos, que deviam permanecer em reserva, numa 

verdadeira hipnose, se lançaram também no torvelinho da contenda. Não 



 
 

houve mais como coordenar a ação, que se desenrolou mais ou menos ao 
azar, segundo as iniciativas individuais dos pequenos comandos. Foi quando 
mais se fazia sentir a necessidade da ação do Cmt., do 1.º Btl. que este foi 
posto fora de combate, com um ferimento grave interessando-lhe a medula. 
(59) 

Distinguiram-se extraordinariamente neste encontro, que durou mais de 
24 horas, o Maj. Camilo, os Caps. Saturnino e Tácito e o Ten. Nilo, do 1.º Btl. 
e o Ten. Cel. Bandes, o Maj. Melo e o Cap. Valdemar, do 2.º R. C. 

Seria injusto esquecer aqui o nome do ordenança do Cel. Aparício, o 
qual tombou morto sobre o corpo de seu Chefe por não querer abandoná-lo. 

 
―O Cabo Manoel Fontoura Charão foi encontrado sangrando como se 

fora uma fera. Não quis confiar na minha observação e mandei proceder a 
autopsia por perito competente – o médico do Regimento, e, infelizmente, as 
minhas suspeitas foram confirmadas. Depois disto, nada mais tenho a dizer‖. 
(Da parte de combate do Ten. Cel. Dorneles, datada de 31 de Julho). 

 
―Enquanto todos lhe pediam que se deitasse, que, progredisse, de 

rastos, em face da situação, o Ten. Cel. Aparício conservou-se de pé. Não 
queria curvar-se à sanha inimiga. Queria enfrentar a morte. E assim ela o 
encontrou. De pé, sempre para a frente, num dos mais comoventes 
sacrifícios voluntários que a História do Brasil registrará, no capítulo 
sangrento das recentes revoluções‖. – (―Carne para canhão‖, pág. 63). 

 
Em compensação, BURÍ foi evacuada pelas forças paulistas, que 

deixaram vários mortos e feridos, bem como material e mais de 300 
prisioneiros, quase todos do Btl. ―Floriano Peixoto‖ (60). 

                                                           
59 O Gen. contraria-se. Não estava nas suas cogitações engajar-se num combate assim. 

Neste momento o Cmt. da Vg. pede reforços, que sabia não existirem disponíveis, 
o que mais aborrece o Chefe. Eis que, agastado, este contravém mandando dizer ao Cel. 
Dorneles que única reserva disponível era ele próprio e que dentro em breve estaria na 
Vg. para desempenhar esse papel... Mais uma faceta desse temperamento singular... 
60 ―Fala o Cel. Taborda: Acabo de chegar de BURÍ onde assisti ao espetáculo horrível da 
derrota pela traição de uns e pela covardia de outros. Cerca de dez horas, hora e meia 
depois da partida do general, começou o ataque, mas aos primeiros tiros o cap. Aranha e 
sua Cia. fugiram das trincheiras e desapareceram, o Btl. Marcílio Franco ficou reduzido à 
metade ou menos e o Btl. Floriano Peixoto debandou todo ou quase todo. Os elementos 
que aguentaram o embate ficaram muito reduzidos e o inimigo foi-se infiltrando ao 
anoitecer. Novas deserções se verificam cada vez mais e eu acabava de terminar um 
retraimento, para o outro lado do rio quando de bem perto da estação onde estávamos, 
fomos alvejados por uma metralhadora ou F. M. colocada à distância mais ou menos de 
trinta metros e que só podia ser dos que haviam abandonado as trincheiras ou de inimigo 
por eles guiado através dos lugares de que haviam fugido. Houve grande número de 
mortos e feridos de ambos os lados. Estou fatigadíssimo e por isso não continuo. Até 
logo‖. 

Taborda. 



 
 

A aviação constitucionalista continuava a hostilizar-nos assídua, 
impune e violentamente. 

Sendo necessário consolidar a conquista de BURÍ, recebi ordem de 
seguir para aquela cidade na manhã de 26, acompanhando o II/8.º R. I. 

Até RONDINHA a deslocação se fez pela via férrea. 
Daí em diante a tropa se desenvolveu pelo terreno, fazendo a 

aproximação mais cautelosamente. Dizia-se que dentro em breve seríamos 
vítimas da manobra do contendor, cujo comando era invocado com respeito, 
tal a sua reconhecida capacidade militar. 

Mas nenhum indício, até a então, se vislumbrara de qualquer ameaça. 
 

EM BURÍ 
 

Precedendo a tropa, a cavalo, penetramos, eu e o Major Cordeiro de 
Faria, na modesta localidade que se havia de celebrizar mais tarde como o 
pivot de vários e encarniçados acontecimentos bélicos, a começar pelos 
seus constantes bombardeios aéreos. 

BURÍ estava quase abandonada. Aspecto desolador. Lugarejo pobre, 
chato e rarefeito, muito inferior a CAPÃO BONITO, quase todo de casinholas 
de taipa, - nas condições em que foi encontrada pelos atacantes, ainda mais 
impressionava aos recém-chegados. Com a preocupação de não deixar 
recursos utilizáveis pelo adversário, os evacuantes varejavam as casas de 
negócio e esparramavam os gêneros pelo chão, pelas ruas, inutilizando-os 
de todo modo. E em muito piores condições havia de ficar! (61). 

                                                                                                                                                                                                 

Como se vê, na derrota de BURÍ estiveram presentes duas das mais eminentes 
figuras militares da revolução. 
61 ―Ao passarmos por despedida por BURÍ, não nos podemos eximir de lamentar o estado 
em que ficou esta vila do Sul de S. Paulo. 

Ocupada por um tropa numerosa durante tantos dias, todas as casas sentiram os 
efeitos da ocupação militar. Não obstante os aviões procurarem, de preferência, o centro 
da vila, onde jogam diariamente grande número de bombas, a tropa preferiu instalar-se 
nas casas abandonadas a ir para dentro de barracas, no mato, sujeita ao rigores do 
tempo, exposta às cobras e aos carrapatos. Retiramo-nos levando triste impressão do 
que resta da pequena vila. 

As casas comerciais, cujo sangue foi iniciado pelos próprios paulistas, aí estão de 
portas arrombadas, revolvidos e quebrados os utensílios. Tudo como que protesta contra 
a injustiça de que foram vítimas os proprietários, a maioria sem saber o que se passa no 
País. 

Os bares botequins, esses foram os primeiros arrombados. A cachaça, aqui no 
front, é procurada avidamente. É que a soldadesca quer, assim, esquecer os males da 
vida... São inúmeras as casas que ruíram. Nas paredes que lhes restam de pé, pretas de 
fumaça e de pólvora, a gente pode observar o efeito dos estilhaços de bombas e de 
granadas. 

As ruas estão esburacadas. Apresentam os restos das vidraças que não resistiram 
ao sopro do arrebentamento das cargas aéreas. A população civil toda sumira-se, 



 
 

Alguns auto-caminhões, capazes de funcionar com ligeiros reparos... 
Falta de gasolina... Finalmente, dois canhões antiquíssimos, próprios para 
museu, os quais, penso, bancavam lobisomem... 

Feito um ligeiro reconhecimento, determinei ao Btl. que ocupasse a 
saída N. E. da cidade (ponte sobre o rio APIAÍ) e encaminhei-me para a 
farmácia onde se achavam três feridos, já então assistidos pelo nosso 
médico. 

Um deles lastimava-se, queixava-se de ter sido obrigado a alistar-se; 
outro, mantinha uma atitude arrogante, enérgica, - estava senhor de si; o 
terceiro, mais prostrado pela gravidade do ferimento recebido, permanecia 
alheio a tudo – arguejava, parecendo não poder resistir aos padecimentos. 

O primeiro, lamentava a situação dos filhinhos, de sua pobre 
companheira, que nem ao menos sabia que destino ele tomara; o último, 
lancinantemente invoca, de quando em vez, o nome de sua mãezinha. 

Pobre rapaz! Não na veria mais – era um caso perdido, segundo me 
declarou o facultativo. (62). 

Pelos matos em torno de BURÍ, outros feridos mais havia, esquecidos, 
perdidos, agonizantes alguns, inclusive um oficial do 1.º Btl. da Bda. Gaúcha. 
Passara a noite ao relento, abandonado, vindo a falecer pela manhã... 

Caíra, assim, em nosso poder, uma das extremidades da 
importantíssima base de partida para as operações imediatas, na direção da 
capital paulista – a linha BURÍ-CAPÃO BONITO. 

Findo o dia, pernoitei na farmácia (63) onde se achavam os feridos e, ao 
levantar, dirigi-me, num caminhão, para a frente, para a saída da cidade, 

                                                                                                                                                                                                 

espavorida. Os que tinham resolvido ficar mudaram de ideia ao intensificarem-se os raids 
aéreos do adversário. 

Eis a miséria a que ficou reduzida esta pequena vila. Os maus paulistas cavaram-
lhe a ruína...‖ (―Carne para canhão‖, pág. 100). 
62 Chamava-se Francisco Monteiro e efetivamente, faleceu a 23. Os outros dois, João 
Mancio e Álvaro da Rocha Sendfeld, foram recolhidos ao Hospital em ITAPEVA. Seis 
cadáveres foram encontrados e dados à sepultura pelo I/8.º R. I. 
63 ―Mais uma miséria da guerra civil. Um farmacêutico, em BURÍ, fiel aos coestaduanos, 
deixou-se ficar na vila para mandar-lhes informações nossas. Dispunha de uma ligação 
telefônica secreta que permitia comunicações com CAPÃO BONITO e ITAPETININGA. 
Tudo foi descoberto hoje. Um oficial conseguiu introduzir uma ligação na linha e 
surpreendeu o seguinte dialogo: - ―Há novidades?‖ (De CAPÃO BONITO) – ―Três 
composições com tropa‖. Não havia mais dúvida, o farmacêutico nos estava espionando. 
Alguns explicaram, assim, a coincidência de horas entre o voo de um avião nosso na 
véspera e de três aviões inimigos. 

A punição do farmacêutico não se fez esperar. Saquearam-lhe a casa de negócio. 
Não ficou uma prateleira em pé. As ambulâncias de alguns corpos se encheram de 
medicamentos. Por fim, já noite, atearam fogo ao montão de destroços. A guerra civil 
fizera surgir soldados com alma de Nero no Brasil. Eis a desgraça a que arrastaram os 
paulistas os seus politiqueiros. Eis um cidadão que, em tempos normais, seria tão 
honesto quanto qualquer outro, transformado, subitamente, pelas contingências da 
guerra, em espião, em fugitivo, e, finalmente com a sua casa de negócio incendiada...‖ 
(―Carne para canhão‖, pág. 81). 



 
 

onde, na margem direita do APIAÍ, se bifurcam as estradas para 
ITAPETININGA e CAPÃO BONITO. 

Ao aproximar-me da ponte, topei com um cidadão que entrava, a 
cavalo, em BURÍ. 

Ainda não tendo encontrado elemento algum do Btl. do 8.º R. I. 
mandado para esse lado, perguntei-lhe se não tinha passado por alguma 
força em posição. 

Insistindo sobre se do lado de lá não estaria colocada uma unidade do 
Exército, reafirmou a sua inexistência adiantando ter visto passar, rumo a 
CAPÃO BONITO, um caminhão carregado de soldados, porém, paulistas. 

Seriam os remanescentes da Cia. Adonias? 
 
―Cap. Adonias 
Comece a retirada em ordem e venha colocar a sua Cia. do outro lado 

do Rio abaixo da estrada de rodagem cerca de 200 m, onde se baterá a todo 
transe depois que toda a nossa gente passar. Faça o movimento em silêncio 
e em ordem.‖ 

Em 26 – 7 – às 7:30. 
(a) Cel. Taborda 

(Ordem, a lápis, encontrada no terreno). 
 
A ponte estava a uns cem metros de mim. 
Na margem oposta o terreno ascendia, coberto de algumas capoeiras. 

Excelente posição para varrer, a metralha, os incautos que se atrevessem a 
tentar a travessia do rio. 

Percebi, então, estupefato, que tinha dormido... nos cuidados do 
inimigo. 

Este, tolerante e camarada, transita de caminhão a mil metros de mim, 
sem me molestar... Nenhum retorno ofensivo, nenhum reconhecimento... 

Agradecido pela atenção, fiz voltar o veículo para ir procurar o 
paradeiro de minha tropa de cobertura. 

Tinha ido ocupar outra face, devido à falsa informação de um morador 
local. 

Ao tornar à farmácia encontrei, acompanhado de alguns oficiais e 
recém-chegado de ITAPEVA, o Gen. Waldomiro, que viera reconhecer a 
frente. O Corpo da Vanguarda vinha entrando. 

Prontifiquei-me, imediatamente, a leva-lo até a ponte. 
Ao aproximarmo-nos, mostrei-lhe o outro lado, dominante, donde o 

adversário poderia barrar a passagem. 
O Gen., satisfeito, concluiu incontinenti: 
- E a nossa tropa está senhora daquela posição... 
- Não, Senhor. O II/8.º R. I. errou o caminho e foi ocupar outra saída da 

cidade. 



 
 

- Mas... E ali não tem tropa inimiga? Dali não podem atirar aqui em 
nós? 

- Sim, Senhor... 
O Gen. não quis prosseguir. Seria, devéras, uma impudência. Seu 

séquito perdera a graça e o interesse. Meteu-se no automóvel e... mandou-
se roda... Não era razoável que o nosso Chefe bancasse o Cmt. de patrulha 
de reconhecimento. 

Eu estava vingado. Foi uma imprudência e, quiçá, uma 
perversidadezinha com os camaradas... 

Mas eu quis, mais uma vez, mostrar-lhes que haviam feito de mim um 
falso juízo. 

O Comando das forças paulistas nessa ocasião, porém, felizmente 
nem pensou, como vimos, em retorno ofensivo. Sua ideia de manobra devia 
ser francamente defensiva, e a cidade de BURÍ não lhe interessava mais... 

Só mais tarde, com a tenacidade do Cel. Taborda (64), se cogitou de 
recuperar BURÍ. 

Corrigido o engano e feita a cobertura na margem direita do APIAÍ 
(depois de atravessar a ponte, portanto), retornei a ITAPEVA, tão logo a Vg. 
se estabeleceu em BURÍ, visto estar, então, terminada minha missão. 
 

EM ITAPEVA 
 

O Q. G. instalára-se confortavelmente bem no Hotel Roma, do Sr. 
Augusto Lico, um português prestativo e atencioso. Conquistou logo a nossa 
simpatia porque se recusara a seguir o conselho  dos que o estimulavam a 
abandonar a cidade, em vista do risco que corria a sua vida e a de sua 
família, deixando-se ali ficar entregue à sanha da horda de degoladores e 
semi-bárbaros que se aproximava tudo talando e devastando... 

(V. apêndice – boletim mandado distribuir distribuir pelo Gen.). 
Confiou em nós. Achou que não podíamos ser assim tão desalmados, 

porque éramos oficiais do Exército, e, portanto, homens civilizados e 
educados, incapazes de excessos injustificáveis e inúteis. 

Conquanto seja de presumir que aquelas referências pouco lisonjeiras 
visassem fazer com que, com a sua retirada, nos faltassem recursos de 
subsistência, seu ânimo de permanecer à nossa espera não deixara de nos 
cativar. 

Parece-me que não se arrependeu. Fez bom negócio, ganhou bastante 
dinheiro e nenhum vexame sofreu. 

                                                           
64 ―Cmt. Alfieri deseja saber o que se está passando aí, em BURÍ; Cel. Taborda informa 
Cmt. Alfieri que inimigo fez ataque desde dez horas amanhã. Espero forças que não fujam 
ou desertem na ocasião combate. Inimigo tem avião Potez campo improvisado ITAPEVA. 
Saudações‖. 

(a) Cel. Taborda. 



 
 

Nova ordem foi, ainda a 24, expedida pelo Q. G. Preocupava-se ainda 
com os flancos. (65) 

Chegou, enfim, a ITAPEVA, o nosso primeiro avião. Iamos, afinal, ter 
um meio de revidar às insolências dos ―vermelhinhos‖ e ―cinzentos‖ que, 
seguramente, não poderiam, agora, agir impunemente contra nossas tropas. 

Tive, então, o ensejo de assistir a um espetáculo verdadeiramente 
impressionante. 

Um avião paulista surge à distância. Nossos aviadores tomam uma 
―baratinha‖ arrebentada posta a seu serviço, e rumam do hotel ao campo 
onde repousa o nosso aparelho. 

A esse tempo, o adversário faz uma volta sobre a cidade, e, num piqué 
retilíneo e audacioso, desce sobre o rival ainda imóvel, em cuja carlinga já se 
encontram os nossos pilotos. 

Não se arreceia das nossas metralhadoras e baixa atrevidamente a 
menos de 50 metros, lançando bombas que não chegam a explodir. 

Nossas metralhadoras falham, engasgam. 
(Foi, a propósito, aberto rigoroso inquérito). 
Todos se acham arrebatados, surpresos diante do inesperado 

atrevimento. A coragem e a perícia do adversário são reconhecidas e 
louvadas de boca em boca. 

Levanta de novo, ganha altura e de novo se volta para outra 
arremetida. 

                                                           
65 "5.ª D. I. 

Estado Maior 
3.ª Seção 
P. C. em ITAPEVA, 24 de Julho de 1932 
 

ORDEM GERAL DE OPERAÇÕES N.º 5 
 
I – O adversário na frente de ITAPEVA, retira-se na direção de BURÍ-

ITAPETININGA, e nosso flanco mantém-se em RIBEIRA-APIAÍ, tendo ainda elementos 
em RIB. BRANCO. 

II – Para o desenvolvimento das operações a Vg. deverá manter-se na região de 
BURÍ, enquanto um Dest. de flanco hoje organizado, sob o comando do Ten. Cel. 
Boanerges (Ordem particular), vai marchar sobre RIB. BRANCO com a missão de 
apoderar-se da localidade afim de aliviar a pressão exercida sobre o Dest. do Cel. 
Plaisant. 

III – O flanco esquerdo continua guardado pelo 3.º R. C. da Bda. M. que se 
encontra na região de STA. CRUZ DOS LOPES, sendo designado ainda hoje um 
elemento para ocupar ITABERÁ (ordem particular). 

IV – A II/Cia. de Saps. Do 5.º B. E. passará desde hoje a trabalhar no preparo do 
campo de Aviação de ITAPEVA. 

V – O Dest. Gen. João Francisco mantém-se no Ramal do PARANAPANEMA, 
ocupando a via-férrea e os passos do rio ITARARÉ. 

VI – O movimento das unidades do grosso da D. I., será regulado por ordens 
particulares‖. 

(a) Gen. Lima – Cmt. 5.ª D. I. 



 
 

Desce mais e, roncando, com uma velocidade formidável, acomete 
outra vez, lançando novas bombas. O ruído dos motores, crescendo com a 
aproximação, dá a impressão de que o golpe será violento. 

Nenhum tiro lhe acerta e ele galga de novo as alturas para, como se as 
bicadas, qual um abutre enfurecido, ainda uma vez ataca, violento e furioso, 
a sua vítima como que já desfalecida, inerme, incapaz... 

Parece que o seu rancor é desmedido e, além da metralhadora e das 
granadas, até tiros de revólver, desta vez, tocam os valentes aviadores. 

Nenhum foi lesado. 
Ante tanta bravura de parte a parte, quis o destino que os elementos de 

destruição falhassem para que aquelas vidas preciosas ao País fossem 
poupadas. 

Afinal, quando o nosso motor pegou e pode alcançar o voo, já o 
antagonista ia longe, não tendo sido alcançado. 

A preocupação geral era de se saber quem eram aqueles arrojados 
oficiais, que tanta temeridade e tão soberbo espetáculo exibiram ante nossa 
tropa embasbacada. Orsini, Ribeiro, Aderbal?... (66) 

                                                           
66 Era o 1.º Ten. José Angelo Gomes Ribeiro, filho do Gen. João Gomes Ribeiro Filho, o 
único General que possuímos brevetado como aviador. 

Conheci-o durante as manobras de quadros da E. E. M., em 1925, onde fizemos 
excelente camaradagem. 

Era bem moço ainda, porém seu feitio taciturno e meditativo emprestava-lhe um 
aspecto sazonado. Sisudo. Parecia permanentemente absorto, o pensamento vagando 
além das lindes humanas. 

Ainda não era aviador, porém na firmeza e velocidade com que dirigia o automóvel 
de seu Pai, então no exercício do comando de uma Divisão nas cercanias de MOGI 
MIRIM-MOGI GUASSÚ, já revelava seu pendor para as grandes arremetidas. Tinha a 
volúpia das corridas desenfreadas, da vertiginosidade dos espaços livres. 

Não podia prever, seguramente, que, sete anos decorridos, façanhas mais 
arriscadas exibiria sobre essa mesma região, pilotando um avião armado em guerra. 

Já denotava, então, o arrojo com que havia de traçar sua trajetória cintilante e 
sobranceira na carreira das armas – vertiginosamente, retilineamente, energicamente. Um 
caráter... 

E foi assim, enérgica, retilínea e vertiginosamente que, rompendo entre fulgurações 
os ares desapareceu no abismo, penetrando dramaticamente na história, a prumo, como 
gloriosamente se precipitara nas águas crespas do Atlantico. 

A revolução já ia em seu indisfarçável declínio. 
Não no entibiaram, entretanto, os prenúncios, certos, da derrota. Sabia-se perdido 

e, quiçá, reconhecera seu erro. Mas, mesmo assim, não teve um gesto de 
desfalecimento. Ao contrário. 

Aproximava-se o fim, tudo o indicava. Suas proezas, conhecidas e conclamadas, 
grangearam-lhe uma auréola de herói. Podia encerrar sua contribuição à causa 
constitucionalista, sem desdoiro para sua fama de grande az. 

Mas o seu temperamento não era dos que se aproveitam e se acomodam. E 
organiza audacioso projeto: atacar a esquadra, em SANTOS. 

Era empreendimento arriscado e grave. Não lhe passa pelo espírito a menor 
sombra de receio. Se já existissem, entre nós, os torpedos aéreos com que tanto 



 
 

Eis aí a demonstração concreta da diferença de compatividade entre a 
do homem que entra na luta espontaneamente e a do que a ela é compelido 
pelo cumprimento do dever. Um quer, e precisa, deveras, vencer, porque 
está perdido; o outro, quer poupar. 

 
―A tropa da ditadura, não querendo massacrar os nossos camaradas, 

gritava: - Escondam-se que vamos atirar! Cuidado com os canhões!‖ 
(―Renda-se, Paulista!‖) 

 
 

A CONDUTA DO ADVERSÁRIO NA FRENTE DE RIBEIRA 
 

Já estávamos a 27 e, contrariamente ao que era de esperar, RIBEIRA 
continuava a resistir às investidas da F. P. Paranaense. 

Era de supor que o Comando paulista do Setor Sul, em face da 
progressão realizada até BURÍ, sem possibilidades de manobra, quer por S. 
E., quer por N. O. (OURINHOS), prescrevesse aos defensores de RIBEIRA a 
sua retirada para, no mínimo, CAPINZAL ou GUAPIARA (mais naturalmente 
GUAPIARA, desde que se achava persuadido das possibilidades de 
deslocação de uma coluna pesada pela trilha GUAPIARA-RIBEIRÃO 
BRANCO). 

                                                                                                                                                                                                 

impressionam os japoneses, é bem possível que se predispusesse a tripular um deles, na 
maior das abnegações... 

E decola, tendo na carlinga seu habitual companheiro de acrobacias arrojadas, seu 
inseparável amigo Bittencourt. 

Sobrevoava o scout ―Rio Grande do Sul‖ quando (não se sabe bem como ocorrera) 
seu avião estala e se estilhaça nas alturas, desfazendo-se em fragmentos luminosos. 

Atingido por uma granada partida do vaso de guerra? Explosão no motor? 
Mistério... 

Resultado: corpos e estilhaços que se projetam ao pélago insondável, cindindo o 
espaço na vertigem da queda espetacular e arrebatadora, desaparecendo na voragem 
das águas, como o albatroz exangue de tanto dominar as nuvens. 

Glória aos heróis! 
Os clássicos sete palmos de terra não bastavam para comportar os arroubos 

daquela alma feita para a amplidão dos céus. Só mesmo o oceano, como para o almirante 
batavo, poderia servir de túmulo áquele alentado espírito de idealista, alado no sonho de 
um Brasil maior. 

E foi assim que legou à geração coeva, como à posteridade, o maior exemplo de 
audácia, de tenacidade e de ardor que só um nobre ideal poderia germinar. 

A aviação militar brasileira deve-lhe uma grande homenagem, como paradigma que 
foi de coragem e de pertinácia nos seu propósitos. Deve constituir um estímulo às 
gerações futuras. 

Mais do que um exemplo, sua memória tem de ser cultuada como a de um símbolo 
– símbolo de energia, de convicções inabaláveis e de suprema renúncia. 

Já é tempo de se lhe fazer justiça.  



 
 

Era o meio natural de evitar aquela tropa um envolvimento, como, 
afinal, se daria (e se deu) com a conquista do entroncamente de CAPINZAL 
pelo Dest. Boanerges. 

Já se achava na direção desse setor, todos sabiam, um oficial de 
brilhante inteligência e vasta cultura, como apreciáveis qualidades de 
soldado e de cidadão, o Cel. Brasílio de Taborda, cujas ordens, então, não 
se explicam. 

É verdade que sua atuação estava subordinada às contingências e 
mesmo às instruções de um comando superior... 

Em seu precioso livro ―ITARARÉ! ITARARÉ!...‖ um dos melhores que já 
li e mais me agradaram no que respeita à descrição de parte das operações 
no Sul, o Sr. Honório de Sylos expõe a ideia do E. M. em ITAPETININGA, ao 
ter conhecimento de que RIBEIRÃO BRANCO já estava em nossas mãos. 

 
―O tenente Castro e Silva, diante do mapa grandalhão e de uma 

guaraná espumante geladinha, descreve, com admirável eloquência, o plano 
estratégico‖. 

 
Como ironia, não pode ser mais feliz... 
 
―Seguir para GUAPIARA e dali marchar sobre a cidade de RIBEIRÃO 

BRANCO, que, segundo informações recebidas pelo Q. G. estava ocupada 
por cerca de 400 homens. O destacamento deveria partir de GUAPIARA, 
pela estrada de rodagem que vai a RIBEIRÃO BRANCO ocupando, primeiro, 
o bairro CAPELA DE SÃO PEDRO. A ponte sobre o APIAÍ GUASSÚ (nas 
proximidades da cidade) precisava ser reconstruida‖. (67) 

 
Em caso de resistência do inimigo, a força ficaria entrincheirada às 

margéns daquele rio, entrando em ação a artilharia. (68) 
Este Destacamento, sob o comando do Maj. Tenório de Brito, ficara 

assim constituído: 
 
2.º B. R. ―Nove de Julho‖ ...................................... 440 homens 
Btl. Maj. Adonias Monteiro .................................... 170 ‖ (F. P.) 
Contingente do Ten. Aires .................................... 70 ‖ 
Cia. Mtrs. (Ten. Miguel Franco) ............................ 30 ‖ (F. P.) 
Pel. C. (Ten. Miguel Franco) ................................. 30 ‖ (F. P.) 
Seção A. Mth. (Ten. Quintães) .............................. 40 ‖ (Ex.) 
                 

        780 ‖ 
                                                           

67 Foi, então, um erro destruí-la... 
68 Em caso de resistência, certa de ser oferecida, entrincheirar-se e acionar a A.? 
Inexplicável... Com que missão? Qual a intenção do Comando? Ideia de manobra?... 
Positivamente esta ordem não podia partir do provecto Cel. de Artilharia Brasílio Taborda. 



 
 

 
 
 
 
 

CRÍTICA AO E. M. DE ITAPETININGA 
 
Se esta foi, de fato, a ordem dada, não se sabe qual era a intenção do 

Comando relativamente, a RIBEIRÃO BRANCO. 
Seu propósito seria impedir, aí, a progressão de tropas vindas de 

ITAPEVA? 
Seria atacar ITAPEVA ulteriormente? Acreditaria ele que os 400 

homens aí chegados, aí se imobilizassem, à espera de serem atacados? 
É de supor que apenas pretendesse cobrir-se, pois as estradas 

RIBEIRÃO BRANCO-APIAÍ e RIBEIRÃO BRANCO-CAPINZAL já estavam 
pelos constitucionalistas guarnecidas, se bem que, a segunda, com efetivo 
muito reduzido e sem reservas ou acolhimento. 

E foi exatamente este o itinerário escolhido pelo Dest. Boanerges, 
porque ―a rodovia assinalada no croquis do tenente Castro e Silva só existia 
no papel‖... até à SERRARIA do Sr. Júlio Esteves onde, ligada por telefone 
para RIBEIRÃO BRANCO, se instalou uma Cia. cobrindo o flanco esquerdo 
do Dest. Boanerges. Desta SERRARIA a RIBEIRÃO BRANCO o caminho é 
magnífico, trafegado diariamente por auto-caminhões carregados de 
madeira. 

À direita, outra Cia., face a CAPOEIRAS, cobriria esse flanco, ambas 
prontas a, manobrando em retirada para RIBEIRÃO BRANCO, no caso de se 
verem atacadas por forças superiores, serem acolhidas ou apoiadas, já pelos 
elementos deixados, já pelos reforços acaso necessários, procedentes de 
ITAPEVA. 

Se havia a intenção de cair sobre nosso flanco direito, de surpresa, o 
Comando Paulista menosprezava muito a nossa capacidade militar. 

O croquis mostrando o dispositivo da tropa invasora revela a 
impossibilidade dessa surpresa (V. pág. 143). 

Vejamos o que, em seu Relatório, expôs o Cel. Boanerges: 
 
―Ás 7 horas e meia nossa tropa estava de posse da cidade e 

iniciávamos as medidas atinentes à cobertura das estradas em direção a 
APIAÍ, a SERRARIA (que é ligada a GUAPIÁRA por uma picada para 
cargueiros) e em direção da estrada que, partindo de RIBEIRÃO BRANCO, 
vai entroncar-se na de ITAPETININGA-APIAÍ, a 17 kms, aquém de 
GUAPIÁRA. Do primeiro quarteirão foi incumbido o II/13.º R. I. e, do 
segundo, GUAPIÁRA, o 13.º B. C., que organizou dois pontos de apoio nas 
direções assinaladas. A 28, foram também lançados novos reconhecimentos 
de C. nas direções de APIAÍ e GUAPIÁRA. O 1.º atingiu a povoação de 



 
 

CAPOEIRAS, distante 15 kms., a qual se constatou não estar ocupada pelo 
inimigo, e, o 2.º, a passagem sobre o APIAÍ-MIRIM cuja ponte, em grande 
parte danificada pelos rebeldes, não estava ocupada pelo adversário, como 
constava a princípio. Em consequência, resolveu-se fazer avançar para 
CAPOEIRAS a Cia. do 13.º R. I. que estava estabelecida em P. A. cerca de 2 
kilômetros da cidade e mandar ocupar a ponte sobre o APIAÍ-MIRIM‖. 

 
Isso ocorrera a 28, pelo que é de concluir que o Dest. Tenório teria de 

combater, caso tivesse vencido a ―picada de cargueiro‖ com os seus muares 
da A. Mth. e das Mtrs. P., desde a ponte sobre o APIAÍ-MIRIM, cuja 
reconstrução sob o fogo da defesa não seria muito fácil, salvo se o 13.º B. C. 
fizesse como o adversário da estrada de CAPINZAL, o qual, destruída a 
ponte, retirou-se para longe, permitindo que a reconstruíssemos calma e 
impunemente. 

Bem se vê que o Cmt. desta força não era dos mais instruídos, pois 
deixou posições excelentes, de magnífico comandamento sobre o local da 
ponte, para ir esperar o ataque, na tarde de 29, já perto da estrada APIAÍ-
ITAPETININGA. 

O mesmo se pode dizer em relação ao que ordenou a destruição da 
ponte de SERRARIA, pois nos era possível reconstruí-la, e bater de surpresa 
em GUAPIÁRA. 

Se nos tivesse retardado impedindo a livre reconstrução daquela ponte, 
teria dado tempo a que o Dest. de APIAÍ, notificado da situação, se retirasse 
para GUAPIÁRA sem perdas. Semelhantemente, o de RIBEIRA, talvez. 

É também estranhável que, cientificado da presença de nosso Dest. 
em RIBEIRÃO BRANCO e, consequentemente, da possibilidade de sua 
progressão de sua progressão na direção de CAPINZAL a 29 (quando não 
mesmo na segunda parte da jornada de 28), (69) o E. M. não lançasse mão 
de parte dos 1.200 homens existentes em CAPÃO BONITO para impedir o 
seu desembocar na grande rodovia, e, por outro lado, acolher as tropas de 
APIAÍ. O E. M. recebeu esse aviso. Logo, devia concluir que não paramos 
em RIBEIRÃO BRANCO. Sabia que marchávamos para S. E. (70)  

                                                           
69 Segundo o Cel. Herculano C e Silva, ―Informações obtidas de um soldado pertencente 
ao 5.º R. C. D., feito prisioneiro por nossas patrulhas, davam RIBEIRÃO BRANCO, como 
ocupado pelo adversário desde o dia 25‖.  
70 Do Boletim de Informações n.º 2, de 30 de Julho e assinado pelo Cap. Alves Bastos, 
consta: 

- Unidades não identificadas: as de RIBEIRÃO BRANCO; 
- Informações recolhidas pelas tropas: Elementos inimigos, de RIBEIRÃO BRANCO 

foram assinalados em marcha para APIAÍ; 
- Da Aviação: Na estrada entre ITAPEVA e RIBEIRÃO BRANCO – 1 Cia. de 

Infantaria, precedida de um Pel. de Cavalaria, aproximadamente; 
- Conclusão: que o inimigo iniciou uma ofensa sobre APIAÍ e CAPELA DA 

RIBEIRA, tendo em vista reduzir as resistências dessas localidades. 



 
 

Como é que se menospreza esse adversário, de 400 homens, o qual 
conduz artilharia, pensando em exercer-lhe ―pequena pressão‖, para ir fazer 
―forte pressão‖ sobre o que ―sitía‖ os defensores de RIBEIRA? 

(É preciso, desde já, esclarecer que RIBEIRA não foi sitiada e, sim, 
manobrada. Vai, aí, um excesso de expressão). 

Admito que essa ideia partisse do Cap. Tenório, no justo e louvável 
empenho de pugnar pela sorte de seus companheiros de corporação 
colocados numa situação desesperadora. 

Oficial nobre e bravo, como o declara entusiasticamente o historiador 
em apreço, não podia deixar de sofrer com a angústia de seus irmãos 
darmas. Em regra o homem bravo tem bom coração. Mas, o coração não é 
instrumento que se leve para a guerra; nesta só é eficiente, e vence, o 
cérebro. 

A afeição e o espírito de classe deviam, naturalmente, leva-lo a pensar 
mais em RIBEIRA, do que em RIBEIRÃO. Mas ao Chefe, ao E. M., que 
deviam apreciar o conjunto, não se justifica que concordassem como, vendo 
já sacrificado um grande contingente, atirar mais outro à fogueira. 

A justificativa de sua conduta permaneceu oculta, desconhecida. 
Pode ser que exista. 
Não é, pois, sem fundamento que o Sr. Honório de Sylos, um repórter 

soldado, faz, à pág. 41, a seguinte apreciação: 
 
―Os dois bilhetes concordam em que o inimigo é numeroso, não 

concordando, entretanto, com o E. M. de ITAPETININGA‖... 
 

ORDEM, CONTRA-ORDEM, DESORDEM 
 

Mais estupefante ainda é que, afinal, se resolva que a tal pequena 
pressão sobre RIBEIRÃO BRANCO, se faça via CAPOEIRAS! 

Não sendo possível investir por GUAPIARA-RIBEIRÃO BRANCO, não 
devia fazê-lo senão por CAPINZAL. Jamais por APIAÍ-CAPOEIRAS, expondo 
as costas, duplamente, ao adversário, ampliando o movimento e afastando-
se muito da base de operações. 

Passa-se indiferentemente, displicentemente pelo entroncamento de 
CAPINZAL, deixando um inimigo numeroso e forte à retaguarda, para ir 
ataca-lo pela estrada APIAÍ-CAPOEIRAS!... 

Não há exagero nestas apreciações. A documentação aí está, farta e 
com todo o cunho de autenticidade, no livro do Sr. Sylos, clamando: 

 
―ITARARÉ! ITARARÉ!...‖ 
 
―O major Tenório achava que era seu dever procurar salvar aquela 

cidade e seus companheiros da Força Pública, cercados pelas forças 
federais. Assim, enviou ao Cel. Taborda este telegrama: 



 
 

GUAPIÁRA, 30 
Levando em conta situação, especialíssima em que se encontra a tropa 

da RIBEIRA, diante do sítio hoje iniciado, peço licença para sugerir a V. Ex. a 
conveniência de ser feita pequena pressão sobre RIBEIRÃO BRANCO, 
devendo o grosso de meu destacamento, inclusive artilharia, fazer forte 
pressão sobre forças que ora sitiam RIBEIRA. 

Essa manobra torna-se tanto mais necessária quanto é sabido que, em 
vista das más condições dos caminhos para RIBEIRÃO BRANCO, é muito 
problemático o emprego da artilharia contra essa localidade. (71) Coronel 
Barbosa e Silva, vindo de APIAÍ e aqui presente, é da mesma opinião. Peço-
lhe resposta urgente, afim iniciar operações às primeiras horas de 
madrugada. Atenciosas saudações. 

(a)  Major Tenório de Brito‖ 
 

Efetivamente, para o Cel. Taborda, transplantado, assim de chofre, a 
um meio totalmente estranho e numa situação delicada, confusa, estas 
sugestões deviam influir despoticamente em seu espírito. Seria de má 
política contrariar, logo de início, oficiais da F. P. Paulista, tidos como 
competentes e valorosos. 

 
Cerca de 23 horas chega a seguinte ordem do E. M. Taborda: 
Setor Sul 

―ITAPETININGA, 30 de Julho, às 11 horas. 
 

Ordem ao Major Tenório 
 

I – A ação prevista por este comando sobre os elementos inimigos de 
RIBEIRÃO BRANCO será realizada desde o amanhecer de 31. 

II – O ataque será realizado por duas colunas partidas de GUAPIÁRA e 
APIAÍ. A coluna de GUAPIÁRA será constituída pelo vosso destacamento, 
reforçado pela seção de dorso, que o Cel. Morais Pinto colocará à vossa 
disposição para tal operação. 

III – Os detalhes de execução ficarão a vosso cargo, podendo o 
portador desta, Ten. Eurico, vos dar completas informações sobre a 
operação por mim desejada. 

IV – É indispensável energia e esforço no presente ataque que deve 
marcar o início da liberdade do território paulista. 

(a)  Cel. Taborda.‖ 
 

Esta ordem, como é fácil de depreender, foi expedida anteriormente ao 
recebimento do pedido formulado pelo Major Tenório. 

                                                           
71 A Artilharia do Dest. Boanerges não era de Mth. e... passou. 



 
 

Antes de qualquer comentário, lembremos que a distância de 
GUAPIÁRA a RIBEIRÃO BRANCO regula 20 kms., ao passo que a RIBEIRA, 
94. 

Quem quer que atente para a carta, logo perceberá o que de 
importância representava deixar forças atacantes vitoriosas em RIBEIRÃO 
BRANCO, ITAPEVA e BURÍ para acudir tropas sitiadas em CAPELA DA 
RIBEIRA, sem uma retirada garantida por Leste. 

 
 
Como militar, que sou, não posso furtar-me ao desejo de criticar a 

presente ordem. Não me abalança o propósito de depreciar o trabalho alheio, 
nem proceder a retaliações. 

Despersonalizo-me, como me abstraio do autor da redação, 
encarando-a como objeto de estudo, de ensinamentos. Incito, desta forma, a 
apreciação da classe, dos que estudam e dos que podem corrigir-me 
também, se errado estiver. 

O fim é nobre, elevado, sem preocupações de exibição ou comentários. 
Vejamos. 
 
a) – Dizer que ―os detalhes da operação ficam ao cargo do respectivo 

Cmt.‖, é supérfluo, porque não podem ficar afetos a ninguém mais. 
Chama-los a si seria duplo erro. Antes de mais nada, tolher a 
iniciativa do subordinado. 
 

b) – Atribuir a um 2.º Tenente comissionado a missão de ―completar 
informações sobre o movimento desejado pelo Chefe‖, não é de boa 
prática: 
1.º) Porque o chefe, que melhor do que ninguém sabe o que pode e 
o que deve dizer ao subordinado, deve assumir a responsabilidade 
do que ordena; 
2.º) Porque ninguém, melhor do que ele, poderá completar o seu 
pensamento e as suas inteções; 
3.º) Porque o subordinado errando, ou deixando de cumprir a ordem 
segundo os desejos do Chefe, poderá exculpar-se alegando que o 
intermediário não foi suficientemente claro ou o induziu ao erro 
(palavras o vento leva...); 
4.º) Porque um Major da F. P. de São Paulo não se sentiria bem 
recebendo instruções de um Sargento comissionado em 2.º Tenente 
(lado moral, psicológico, que não se pode relegar a segundo plano). 

 
c) – Recomendar, numa ordem de operações (mesmo num recado 

amistoso que seja) que, no ataque, ―é indispensável energia e esforço‖, é um 
mau precedente, porque pode deixar no espírito do comandado a falsa 
noção de que outro qualquer ataque possa dispensar esses indispensáveis 



 
 

fatores de sucesso; além disso, pode parecer que o Chefe, não confiando 
bem nessas disposições que todo comandante deve possuir em alto grau e 
timbrar em por a mostra um ataque, julga necessários estimula-lo com essa 
desnecessária recomendação. 

 
d) – O final da ordem também era dispensável. Caberia melhor numa 

proclamação às tropas, num boletim diário – jamais numa ordem de 
operações. 

 
e) – A expressão ―o ataque será realizado desde o amanhecer‖ parece 

que faculta ao autor escolher a hora, desde o amanhecer. Não poderá inicia-
lo antes; desde que amanheça, porém, poderá efetiva-lo. 

 
Penso que seria preferível dizer ―ao amanhecer‖, ou melhor, ―às 6 

(seis) horas‖. (Porque o Chefe sabe a que hora amanhece...) 
Para o subordinado, conforme seus hábitos e costumes, o amanhecer 

tanto pode ser às 4, às 5, como às 7 horas. 
Como não me ficaria bem apontar defeitos e pequenos senões de obra 

feita, sempre fácil de ser depreciada, deixarei aqui, para a devida apreciação 
dos técnicos, a redação que eu emprestaria à intenção do Cel. Taborda (O E. 
M. prepara, o Chefe decide). 

Por isto é que os Chefes de E. M. franceses assinam P. A. – por 
ampliação – que superiores nossos, erroneamente, a meu ver, traduziram 
pelo inexpressivo ―confere‖. É que, dada a decisão, sintética e resumida, do 
Cmt., o Chefe do E. M. desenvolve, desce aos detalhes, ―amplia‖ a ordem. 
(72) 

 
SETOR SUL 

ORDEM PARTICULAR DE OPERAÇÕES N.º ... 
(Ao Sr. Major Tenório de Brito) 

 
I – Informações procedentes de (fonte) asseguram que RIBEIRÃO 

BRANCO foi ocupada ontem (27), às 7 (sete) horas, por efetivo avaliado em 
400 (quatrocentos) homens, depois de repelir dali o nosso Dest. (X) 

II – O Dest. Cel. Azarias continua sendo fortemente atacado em 
RIBEIRA; encontra-se em APIAÍ, em condições de apoia-lo (ou acolhê-lo), o 
Dest. Cel. Barbosa e Silva, com 600 (seiscentos) homens, e, em GUAPIÁRA, 
o Dest. Cel. Morais Pinto, com 1.200 (mil e duzentos) homens. 

III – Fica constituído um Dest. composto de: 
2.º B. R. ―Nove de Julho‖ 
Btl. Major Adonias Monteiro 
                                                           

72 Era para ampliar as suas ordens que o Gen. sempre manteve oficiais de E. M. ou de 
sua confiança, representando-o junto aos Dests. importantes, aos quais transmitia o seu 
pensamento.  



 
 

Contingente do Ten. Aires 
Cia. Mtrs. P. Ten. Miguel Franco 
Sec. A. Mth. Ten. Quintães 
Pel. C. Ten. Pantaleão Lima 
Sob o vosso comando, pronto a partir às 6 (seis) horas na direção de 

RIBEIRÃO BRANCO. 
IV – Minha intenção é apoderar-me de RIBEIRÃO BRANCO afim de 

cobrir a estrada GUAPIARA-APIAÍ contra qualquer intervenção procedente 
de ITAPEVA, e, eventualmente, progredir na direção desta cidade. 

V – Em consequência, 
 
a) – O Dest. Major Tenório, deslocando-se pela estrada GUAPIÁRA-

RIBEIRÃO BRANCO, repelirá o inimigo aí assinalado e, 
assenhoreando-se desta localidade, organizar-se-á defensivamente, 
face a O., até ulterior deliberação. 
(Ver ordem particular ao Cel. Barbosa e Silva). 

 
Não se fala sobre o emprego da A. Mesmo porque dizer-se – ―entrará 

em ação a artilharia‖, não é dar-lhe missão. Quem terá de julgar de sua 
aplicação, quando, e onde, e como, pois se trata, no caso, de uma A. de 
acompanhamento imediato, descentralizada, é, segundo as cirscuntâncias, o 
Cmt. do Dest.) 

 
b) – O Dest. Cel Barbosa e Silva, deslocando-se pela estrada APIAÍ – 

RIBEIRÃO BRANCO, secundando a operação do Dest. Tenório, 
colaborará com ele na operação visada – a posse dessa localidade. 

VI – Ligações – um Dest. (140 homens dos Tens. Deusdedit e Alceu) 
pela estrada CAPINZAL-RIBEIRÃO BRANCO, fará a ligação tática 
entre os dois Dests. acima. 
VII – Transmissões – um posto de correspondência funcionará no 
entroncamento de CAPINZAL, a partir das 6 (seis) horas de manhã 
(31). 
VIII – Informações, para GUAPIÁRA, ao Cel. Morais Pinto (ou a um C. 
I. avançado, junto do telégrafo). (V. ordem particular sobre ligações e 
transmissões). 
IX – Senha e c/ senha – (enviadas à parte) 

(a)  F. F. F. 
Cmt. Setor Sul.‖ 

 
De posse desta ordem, entrando imediatamente em ligação com os 

Dests. de CAPINZAL e APIAÍ pela estrada geral, o Maj. Tenório perguntaria: 
Que pode fazer o inimigo? 



 
 

Que me cumpre fazer? (De quoi s’agit’il?) (73) 
Como posso, com os meios de que disponho, cumprir esta missão? 
A resposta seria: 
O adversário pode ficar parado em RIBEIRÃO BRANCO, cobrindo 

ITAPEVA e, por seu turno, coberto nas direções de GUAPIÁRA, CAPINZAL, 
APIAÍ, ou marchar, mesmo a 28, na direção de GUAPIÁRA, ou de 
CAPINZAL, ou de APIAÍ. 

De qualquer sorte, era de prever ter de encontra-lo antes de RIBEIRÃO 
BRANCO, quer em marcha, quer estacionado. 

Então, o que me cumpre fazer é marchar ao seu encontro o mais cedo 
e o mais depressa possível. 

Não havendo como melhorar o caminho de GUAPIÁRA, impunha-se 
cobrir-se nesta frente, e lançar os meios restantes pela estrada CAPINZAL-
RIBEIRÃO BRANCO. 

Sendo difícil o tráfego no trecho junto a GUAPIÁRA, e tendo sido 
destruída a ponte no APIAÍ, a defesa poderia fazer-se, aí, com 1/5 do efetivo. 
O restante, rapidamente levado ao entroncamento de CAPINZAL, mesmo à 
noite de 30/31, afim de estar pronto a, ao amanhecer, iniciar o movimento. 
Se assim procedesse, teria impedido o desembocar do Dest. Boanerges. 

Todos estes movimentos deveriam ser precedidos de reconhecimentos 
lançados nessas direções, e das devidas ligações com os elementos amigos 
já avançados, bem como com o Dest. que permanecia em CAPÃO BONITO, 
para qualquer eventualidade. 

Se a resistência oferecida pelo Dest. Boanerges, numa ou noutra 
estrada, fosse de moldes a não poder ser vencida pelo Dest. Tenório, o Cmt. 

                                                           
73 De quoi s’agit’il?, perguntam os franceses quando recebida a missão. A tradução ao pé 
da letra não corresponde bem à hermenéutica. Entre nós, De que se trata? Significa que 
há? Ao que vem? De que se cogita? 

No entanto, a pergunta visa estabelecer, na resposta, o que se tem de fazer para 
cumprir a missão recebida. 

Parece-me que melhor fora perguntar ―Que me cumpre fazer?‖ 
Justifiquemos: 
Ouve-se um ruído incômodo à porta de casa. 
O morador, intrigado, perguntará: ―De que se trata?‖ 
Manda o serviçal verificar. Este volta e diz: - É um cachorro que está arranhando a 

porta. 
Trata-se, então, de um ruído produzido pelas unhas do animal, que, certamente, 

quer entrar. 
Como se vê, a pergunta é feita antes de se ter conhecimento do que se passa e 

não implica, na resposta, uma decisão. 
Depois de se constatar o que há, o dono da casa resolve o que deseja fazer – se 

acolher o cão, se enxotá-lo. 
Segundo sua intenção, o empregado receberá a missão. 
Então, ele se perguntará: ―Que me cumpre fazer?‖ (E, não, ―De que se trata?‖) 
Tenho de enxotar esse molosso... Como posso fazê-lo? Que pode fazer ele, 

reagindo? De que meios para cumprir a ordem? Como vou aplica-los? 



 
 

do setor sempre disporia do Dest. Morais Pinto, como reserva, para 
promover o bom êxito da operação. 

E prosseguindo nela, poderia ir bater em ITAPEVA, o que não seria 
muito agradável ao Comando da 5.ª D. I. e era, parece, o desejo do E. M. 
Taborda. Pelo menos é o que se depreende dos comentários do Cap. Alves 
Bastos à pág. 46, embora contraditórios: 

 
―Ao Sul, sobre a estrada de rodagem que vai para RIBEIRA, temos 

fortes elementos em APIAÍ, GUAPIARA, CAPÃO BONITO, - localidades de 
onde partem estradas que conduzem diretamente a ITAPEVA, RONDINHA e 
BURÍ‖. 

 
Não é, positivamente, assim: diretamente mesmo, só a estrada de 

CAPÃO BONITO a BURÍ. 
De APIAÍ para ITAPEVA se vai via RIBEIRÃO BRANCO. 
E de GUAPIÁRA não há estrada alguma direta, quer para BURÍ ou 

RONDINHA, quer para ITAPEVA. 
 
―Nosso dispositivo ameaçando o flanco adversário, era de molde a 

infligir-lhe revés definitivo se houvesse meios apropriados à ofensiva. 
E estes tardaram ou falharam‖. 
 
Deixando de parte a inconsistência, para não dizer incongruência, 

permito-me, a todas estas, perguntar ao ilustrado colega se imaginava que o 
seu adversário dormia... 

Seria, essa, uma ideia feliz, tendo-se em conta a situação de RIBEIRA? 
Vamos admitir que, enquanto as hóstes paulistas estivessem em luta a 

S. E. de ITAPEVA, procurando remover as resistências de sua inevitável 
cobertura, (constantemente reforçada com os sucessivos contingentes 
vindos do Sul), o Dest. paçada com os sucessivos contingentes vindos do 
Sul), o Dest. paranaense, reduzindo os defensores de RIBEIRA e APIAÍ, 
tivesse ordem de marchar rapidamente na direção de RIBEIRÃO BRANCO, 
caindo-lhes na retaguarda... 

Qual seria a situação das tropas de manobra constitucionalistas? 
A meu ver, a manobra devia fazer-se pelo N., ITABERÁ ou 

CAPUTÉRA, onde a região é mais ampla e de mais recursos em 
comunicações, e, não, pelo S., via RIBEIRÃO BRANCO, cujas comunicações 
são precárias e muito afastadas da estrada de ferro e do Q. G. em 
ITAPETININGA. 

Em todo caso, teria sido uma ideia e uma demonstração de que o E. M. 
de ITAPETININGA não estava dormindo: pensava na manobra. (74) 

                                                           
74 Foi, aliás, o que se viu mais tarde, porém sem os meios e sem o comando necessários 
(desastre de RIBEIRÓPOLIS). 

 



 
 

Por prudência, enquanto esta durasse, uma parte do Dest. Morais Pinto 
podia, temporariamente, ser puxada para GUAPIÁRA. 

Voltaremos a este particular mais adiante. 
Às duas horas a estação telegráfica de GUAPIÁRA recebia a resposta 

do Q. G. 
 
―O Cel. Taborda com suas sugestões de atacar os elementos que 

sitiam RIBEIRA grosso seu Dest., mas recomenda máximo cuidado e 
segurança artilharia, cujo comandante deve ser consultado (75). RIBERÃO 
BRANCO deve ser conquistado desde cedo. (4) Toda ação conduzida 
máxima energia. Nosso comandante confia vosso valor e deseja ser 
informado com frequência marcha acontecimentos.‖ 

(a)  Cap. Alves Bastos 
Pelo Ch. E. M. 

 
―(4) Como se vê, o E. M. Taborda estava convicto de que não 

possuíam, os ditatoriais, em RIBEIRÃO BRANCO, nem quatrocentos 
homens, pois achava possível ser essa cidade conquistada ―desde cedo‖, 
quando o Grosso do Dest. deveria atacar RIBEIRA‖. 

 
Afigura-se-me que nesta ordem o Chefe abdica do comando, anula-se, 

passando-se o atestado de imprevidente e sem vontade. 
Para não saber bem o que quer. 
Preocupa-se, então, com as suas duas preciosas e raras peças de A. 
Francamente, é muito infantil para se atribuir ao valor do Cel. Taborda. 
Diz o Cel. Barrand, o grande professor francês de tática de Infantaria 

na Escola de Estado Maior: 
 
―Ora, o mínimo que se pode pedir a um Chefe é que saiba o que quer 

fazer: não ter ideia de manobra é não saber o que fazer, o vazio, a morte 
inútil, a derrota, o fracasso completo da operação‖. 

 
O Cap. Alves Bastos também se revela, no ―Palmo a Palmo‖, postos a 

margem alguns naturais, um belo oficial de E. M. Como se explica isso? 
Teria, de fato, o Cel. Taborda, concordado com essa sugestão? 
Confesso que tenho minhas vacilações. 
Aquela incisiva e reiterada recomendação de tomar (―conquistar‖) 

RIBEIRÃO BRANCO ―desde cedo‖ não implicaria uma condicional, qual a de 
só prosseguir o Grosso do Dest., depois de tomado aquele lugarejo ou, pelo 
menos, neutralizada a sua guarnição e removida qualquer preocupação por 
esse lado? 

Esta dúvida se desfaz à pág. 53, onde o Sr. Sylos consigna: 
                                                           

75 Meio hábil de ouvir, sem desgostar a terceiros, a opinião, quiçá mais técnica, de um 
oficial do Exército?... 



 
 

 
―Pouco passa de 8 hrs., quando chega, de automóvel, a CAPOEIRAS, 

o Tenente Castro e Silva, que, da parte do Cel. Taborda, altera a ordem de 
movimento: (76) -  já não devíamos tomar RIBEIRÃO BRANCO (!) mas, sim, 
RIBEIRA, cuja queda produziria impressão que o E. M. de ITAPETININGA 
desejava a todo custo desfazer‖. (?...) (Parece-me que a forma não traduz 
bem a ideia. A impressão que o E. M. deseja é uma que desfaça a já 
causada). 

 
Nada existe que desmoralize tanto um chefe militar e deprima uma 

tropa, física e moralmente, como a retificação de ordens, a mudança 
sucessiva de objetivos não atingidos, as marchas e contra-marchas, que 
todo comando deve evitar. 

É tão condenável a falta de iniciativa, como a de orientação. E a tropa 
que recebe ordens e contra-ordens sente logo, ao par do perigo que supõe 
haver determinado a modificação, a convicção de que o comandante não 
sabe o que quer ne, o que está fazendo. O Sr. Honório de Sylos, creio, 
nunca estudou tática ou arte militar. 

No entanto, seus comentários condizem com esta sorte de 
considerações:  

 
―O que, entretanto, não se justifica, de modo nenhum, em se tratando 

de um oficial do E. M. de ITAPETININGA, que estava ao par de tudo que se 
passava e que não poderia ignorar a nossa situação no plano de ataque a 
RIBEIRÃO BRANCO, modificando, logo depois, quando a ordem já estava 
sendo executada‖. (V. pág. 127) 

 
É bem verdade que ela jamais deveria ter sido dada... nos termos em 

que o foi. 
Julgo que o repórter estrategista tem toda a razão. Apenas foi 

parcimonioso na crítica, pois ele podia ter acentuado que o Maj. Tenório 
recebeu ordens, do Cel. Taborda, de atacar RIBEIRÃO BRANCO, ou, caso 
encontrasse o adversário, mandar-lhe artilharia para cima... 

Vem o Cap. Alves e determina, em nome daquele Cel., que se deve 
socorrer RIBEIRA, atacando RIBEIRÃO BRANCO com fraco efetivo. 

Depois, em face das informações recebidas, vai-se atacar RIBEIRÃO 
BRANCO por APIAÍ e CAPOEIRAS. 

Surge, afinal o Ten. Castro e Silva e manda que não se pense mais em 
RIBEIRÃO BRANCO – atacar RIBEIRA. 

Os objetivos mudam, como se vê, de três em três horas... 
Mudam também os signatários das ordens... 
De quem a responsabilidade? 

                                                           
76 Aliás, de operações 



 
 

É a critica ferina, incontestavelmente procedente, de um... repórter. 
 
―O tenente ―Capacete de Aço‖ entrega ao comandante Tenório a 

seguinte contra ordem: 
ITAPETININGA, 31-8-32 à 2:30 

 
Entendi-me com o nosso chefe, Cel. Taborda, o qual resolveu que o 

ataque de amanhã seja à CAPELA DE RIBEIRA, em vez do antes 
combinado (RIBEIRÃO BRANCO). 

Em consequência, deveis cobrir vosso flanco, face a CAPOEIRAS e 
manter guarda em APIAÍ, lançando os máximos meios, com a máxima 
violência e rapidez, sobre CAPELA DA RIBEIRA. 

É preciso aproveitar a confusão em que o inimigo há de estar para 
destruí-lo num golpe, que afirme o valor da tropa paulista e transforme o 
episódio de RIBEIRA em vitória estrondosa que levante, completamente, a 
moral de toda tropa. 

De ordem do Cel. Taborda, aqui presente, estarei em APIAÍ, pela 
manhã. Não deveis, entretando, esperar minha chegada para agir, porque 
quanto mais cedo partir a tropa, maior será o sucesso‖. 

(a)  Ten. Castro e Silva 
 

IMPROPRIEDADES DE LINGUAGEM 
 
Infeliz da tropa que tiver como chefe um homem que se preocupe com 

as impressões que os seus sucessos ou insucessos possam causar na 
opnião pública ou de quem quer que seja! 

Este não é, absolutamente, o feitio do Cel. Taborda. Sua atitude ante a 
derrota de BURÍ, para não invocar a ulterior, em que se firmou o seu mérito 
de Chefe, não me deixa mal na asserção. 

Se o Alto Comando francês se deixasse impressionar pelos sucessivos 
desastres logo de início sofridos pelas suas forças em 1914, quando os 
alemães tomavam cidades cuja perda era irreparável, dada a sua grande 
importância, a batalha do Marne não se teria realizado. 

A perda de RIBEIRA, lugarejo sem a menor significação mais do que 
fronteira, não podia impressionar senão os leigos, razão por que não devia 
levar o E. M. de ITAPETININGA a jogar na fornalha mais um precioso 
contingente que relevantíssimo papel podia desempenhar, quer em 
CAPINZAL, quer em GUAPIÁRA. 

ITARARÉ tinha muito maior valimento, tanto moral, como material e 
estratégico, e jamais passou pelo espírito de quem quer que fosse lançar, 



 
 

num ataque frontal às tropas vitoriosas, mais outro elemento disponível, já 
sabidamente impotente para reconquistar a posição. (77) 

                                                           
77 Assim não pensa o Sr. Cel. Herculano C. e Silca, cujo extraordinário valor militar sou 
dos primeiros a reconhecer e admirar e cujas virtudes pessoais tanto aprecio. A seu ver, 
―RIBEIRA‖, depois da retirada de ITAPEVA, tinha dobrado valor militar‖. (―A Revolução 
Constitucionalista‖, pág. 159). Positivamente não posso compreender porque. 

Que ITARARÉ, depois da retirada de GUAPIÁRA, ainda tivesse valor militar, 
admito. Era uma estação ferroviária da fronteira, por onde deviam transitar as tropas 
vindas do Sul com todo o seu reaproveitamento e, além, disso, de grande significação 
para o conjunto das operações possíveis no N. do PARANÁ, entre OURINHOS e 
JAGUARIAIVA. 

A distância de ITARARÉ a ITAPEVA, pela via férrea, é muito mais rapidamente 
vencida do que a de RIBEIRA a GUAPIÁRA pela rodovia. 

Ainda mais: os recursos de toda sorte encontrados ao longo da via férrea, depois 
de ITARARÉ, são muito mais interessantes do que os cobertos pela CAPELA DA 
RIBEIRA. A própria cidade de ITARARÉ é muito mais importante do que a vila de 
RIBEIRA. 

Justificando-o, acrescenta aquele estoico militar patrício: 
―Á tropa ali estacionada fora dada a missão de conservar livre a estrada 

ITAPETININGA-RIBEIRA e atacar o flanco direito do adversário que se estabelecera em 
ITAPEVA‖. 

Vai, aí, positivamente, um erro lamentável e, da parte do ilustrado Cmt. da brilhante 
Força Pública de São Paulo, uma imprudência no registrar, senão no endossar 
semelhante ideia, a menos que não queira se referir somente à tropa estacionada em 
RIBEIRA, mas a toda a que foi escalonada ao longo da estrada, desde ITAPETININGA 
até aquele lugarejo fronteiriço. 

―Sériez les questions‖, recomendam os mestres francêses. 
Vamos, pois, por partes, abordar a tese. 
Em primeiro lugar, sentimo-nos diante de missões concomitantes, para uma 

mesma tropa, em pontos distantes: 
1. Conservar livre a estrada (estacionada em RIBEIRA); 
2. Atacar o flanco direito do invasor (em ITAPEVA). 
Em segundo lugar, a impossibilidade de, em RIBEIRA, detendo o atacante, 

assegurar a manutenção da estrada ITAPETININGA-RIBEIRA. 
A prova concreta desta impossibilidade ressalta da tomada de CAPINZAL, cortando 

a retirada não só da tropa de RIBEIRA, porém também da de APIAÍ e todas quantas 
ficaram para o Sul, interceptadas. 

Se o objetivo da manobra de conjunto no setor Sul era atacar ITAPEVA por S. E., a 
localidade de duplo valor militar seria RIBEIRÃO, jamais RIBEIRA. 

(É curioso que, sendo este o propósito do Comando Constitucionalista, suas tropas 
destruíssem as pontes sobre o APIAÍ-MIRIM nas estradas de CAPINZAL e GUAPIÁRA a 
RIBEIRÃO BRANCO). 

Caso fosse intenção cobrir a operação contra as forças que atacavam RIBEIRA, 
seria bastante cobrir APIAÍ (possibilidade do atacante, via CAPOEIRAS, atacar RIBEIRÃO 
BRANCO pelo Sul). 

Se a intenção era lançar as tropas do Cel. Morais Pinto, de CAPÃO BONITO, 
contra a direita do Gen. Waldomiro, em ITAPEVA, era preciso passar em RIBEIRÃO 
BRANCO. E para ir ter a RIBEIRÃO BRANCO era necessário descer a GUAPIÁRA ou 
CAPINZAL. 



 
 

Não obstante o entusiasmo, o patriotismo e o brio estimulados para se 
conquistar vitórias. São precisos meios e possibilidades. 

Como redação de ordem de operações, o estilo da presente não 
recomenda bem os chefes e os estrategistas a cuja capacidade diretora 
estavam afetos os destinos dos feitos militares paulistas. 

Já no terceiro período um mestre francês atalharia: ―Pas de discours...‖ 
quando outro, no segundo, não já advertisse da impropriedade de 
expressões; ―manter guarda em APIAÍ‖?!... 

É estranhável – outra esquisitice – que uma ordem desta natureza, de 
tanta importância e responsabilidade, não fosse dada e assinada pelo próprio 
Cel. Taborda. 

Deve, pois, ficar de quarentena. 
Aliás, o momento era de balbúrdia, sendo difícil apurar as 

responsabilidades. 
A não ser que este, assediado pelo nervosismo de seus auxiliares 

imediatos, extremamente absorvido com os sucessos de seu flanco direito, 
se deixasse empolgar pelas suas opiniões, é inacreditável que semelhante 
dispauterio tivesse o seu placet. 

É preciso fazer justiça a esse valoroso oficial, recordando que lhe 
coube, como se diz vulgarmente, pegar num ―rabo de foguete‖. 

 
Como se pode admitar a confusão, que a ordem recomenda aproveitar, 

num adversário vitorioso e que, segundo, se vê na página seguinte, 55 
(―verificando-se, pelo ímpeto do ataque dos ditatoriais, que eles era em 
grande número?!‖), ataca furiosamente?... 

A confissão, a uma tropa que recebe ordens e contra-ordens (cada vez 
de um novo oficial menos graduado, cujo comando vê aceitas suas 
sugestões pela autoridade superiora), de que a vitória do adversário teve tal 
vulto que causou uma impressão ―que o E. M. deseja a todo custo desfazer‖ 
por uma ―vitória estrondosa que levante, completamente, o moral a toda a 
tropa‖, importa, inevitavelmente, numa preocupação contraproducente. 

Não é de um bom psicólogo colocar a questão neste aspecto. Só 
poderia provocar um efeito negativo, como, devéras, sucedeu. 

Demais, essa literatura bombástica e quixotesca, imprópria e 
condenada, senão proscrita dos nossos paradigmas de ordens 
(regulamentares), incide, fatalmente, no ridículo, uma vez constatado, pelos 
subordinados, que os resultados esperados ou o efeito desejado não se 
verificam, qual sucedeu em APIAÍ. 

A ―vitória estrondosa‖, aí corrida, afirmou exatamente o contrário. Leia-
se a descrição da mortificante retirada por IPORANGA... 

                                                                                                                                                                                                 

Tal manobra, porém, cujo principal valor consistiria na surpresa, fracassaria, de 
encontro ao Dest. Boanerges, quer já em RIBERÃO BRANCO, quer entre esta localidade 
e ITAPEVA, caso se deslocassem muito rapidamente. 



 
 

Aquele ―entendi-me com o nosso chefe, Cel. Taborda‖, também é bem 
―pouco protocolar‖. Dá a impressão de que o Cel. se deixava guiar pela 
opinião do Tenente, ou, pelo menos, que eram muitos íntimos, quase iguais, 
confidentes... 

Mesmo entre revolucionários, nivelados pela comunhão do crime, a 
hierarquia deve permanecer intangível. 

Por certo essas expressões não haviam de calar bem na roda dos 
oficiais da Força Pública, habituados a outro tratamento. 

―Nem tanto ao mar, nem tanto a terra‖... Nem como o Tenente Castro e 
Silva em relação ao Cel. Taborda, nem como o Cel. Morais Pinto em relação 
ao Major Tenório. 
 

EFETIVOS QUE SE DEFRONTAM 
 

O comando do setor Sul Paulista dispunha, na rodovia de RIBEIRA, 
dos seguintes efetivos: 

Em RIBEIRA (Dest. Azarias Silva) ................................. 450 Homens 
‖ APIAÍ (Dest. Barbosa e Silva) ...................................... 340 
‖ GUAPIÁRA (Dest. Maj. Tenório) .................................. 680 
‖ Capinzal (Dest. Ten. Alceu) ......................................... 80 
‖ FAZENDINHA (Dest. Ten. Deusdedit) ......................... 60 
        Total:  1.610 
‖ CAPÃO BONITO (Dest. Cel. Morais Pinto) .................. 1.210 
       Total Geral: 2.820 (78) 
 
O Dest. Boanerges, quando já nessa mesma rodovia, compunha-se de: 
 
II/13.º R. I. ....................................................................... 200 homens 
I/17.º R. I. ........................................................................ 300 ‖ 
13.º B. C. ......................................................................... 270 ‖ 
I/5.º R. A. M. (2 Bias) ...................................................... 230 ‖ 
Esquadrão do IV/5.º R. C. D. .......................................... 10   ‖ 
― ― ....................................................................... 15   ‖ 
         Total: 1.050  ‖ 
 
(Os 25 últimos retiraram-se de CAPINZAL, logo depois de sua 

conquista. O 2.º B. C. estava para os lados de CAPUTÉRA). 
Excluindo o pessoal da A. que não combatia como infante, o efetivo 

combatente reduzia-se a 800 homens. 
                                                           

78 ―que existiam em GUAPIARA o 7.º, 8.º e 9.º B. C. P., duas Cias. de Bombeiros, uma 
Cia. de Sapadores civis, Btl. Marcílio Franco, 14 de Julho, o restante do 9 de Julho e do 
Btl. Cel. Barbosa e Silva, uma Sec. Do 2.º Gr. A. Mth. e uma Sec. A. da F. P. P., com um 
efetivo de mais ou menos 2.500 homens‖ (Do depoimento de Walter Penteado Lorena, 2.º 
Sgt. de Ex). 



 
 

Era fácil, pois, mesmo que se não contasse com o efetivo de RIBEIRA, 
deter, ou mesmo, quiçá, derrotar o Dest. Boanerges em CAPINZAL, se não 
houvesse tanta indecisão e tamanho desconhecimento de tudo, até mesmo 
do terreno, dos caminhos de acesso a RIBEIRÃO BRANCO, fáceis de 
identificar por meios dos moradores da região, onde não faltariam 
―vaqueanos‖ fieis e voluntários (de que não dispúnhamos). 

Inegavelmente, o peso da responsabilidade e o vulto das operações 
estavam muito acima das poucas possibilidades do desfalcado e 
heterogêneo E. M. de ITAPETININGA. Seus valentes e ativos oficiais, que se 
desdobravam até ao troupier para escolher posições de armas automáticas, 
não podiam suprir a todas as necessidades e a todas as deficiências. 

 
A TOMADA DE RIBEIRÃO BRANCO 

 
 Consolidada a instalação da Vg. em BURÍ, urgia resolver o impasse de 
RIBEIRA, afim de impelir a F. P. Paranaense na direção de CAPÃO 
BONITO, secundando outras tropas destinadas à manobra de 
ITAPETININGA, depois da posse integral da nova base de partida BURÍ-
CAPÃO BONITO. 

O meio era lançar um elemento suficientemente forte para cortar ou 
ameaçar as comunicações de RIBEIRA com ITAPETININGA (CAPÃO 
BONITO), metendo os defensores daquele lugarejo da fronteira entre dois 
fogos. 

Com esse objetivo o Gen. Waldomiro organizou, a 25 de Julho, sob o 
comando do Ten. Cel. Boanerges Lopes de Souza, um Destacamento 
composto do: 

13.º B. C. - 270 homens 
II/13.° R. I. (já em marcha para RIBEIRÃO BRANCO) – 190 homens. 
Bia. do 5. º R. A. M. – 120 homens. 
1 Pel. C. (10 homens do 5.º R. C. D. e 15 do R. C. B.). 
A missão inicial deste Dest. era apoderar-se de RIBEIRÃO BRANCO, 

para, depois, segundo as circunstâncias, cortar a estrada RIBEIRA-
ITAPETININGA, de sorte a facilitar a missão da F. P. Paranaense, ainda 
detida diante de RIBEIRA. 

Eis a ordem expedida na noite de 24: 
5º D. I. P. C. em ITAPEVA, 24 de Julho de 1932 
E. M. – 3.º Seção 
Ordem ao Destamento ―Ten. Cel. Boanerges‖ 
 
I – O adversário mantém-se em CAPELA DA RIBEIRA, ocupando 

ainda RIBEIRÃO BRANCO. 
II – Fica organizado nesta data em Destacamento sob o comando do 

Ten. Cel. Boanerges, compreendendo as seguintes unidades: II/13.º R. I., 



 
 

13.º B. C., II/8.º R. I., 1 pel. 2.º R. C. Bda. M. reforçado com 10 horas do 5.º 
R. C. D. e 1 bia do 5.ª R. A. M. 

III – O Dest. marchará sobre RIB. BRANCO afim de apoderar-se dessa 
localidade e assim aliviar a pressão execida pelo adversário sobre o Dest. 
Cel. Plaisant: lançar reconhecimentos sobre APIAÍ e sobre S. JOSÉ DO 
GUAPIÁRA onde procurará ligação com os reconhecimentos enviados pela 
vanguarda. 

IV – A vanguarda da D. I. avança na direção de BURÍ enviando 
reconhecimentos sobre CAPÃO BONITO e S. JOSÉ DE GUAPIÁRA. 

V – O II/13.º R. I. já se acha na estrada de marcha entre ITAPEVA e 
RIB. BRANCO. 

VI – As unidades que compõem o Dest. serão reabastecidas com cinco 
dias de víveres, que serão recebidos no Armazém localizado na Estação E. 
F...‖ 

(a)  Gen. Waldomiro C. Lima 
Cmt. 

 
Às 17 horas de 26 a patrulha de reconhecimento da Bda. gaúcha, 

comandada pelo 2.º Ten. Beira, era recebida a tiros de fusis e armas 
automáticas, já na estrada de RIBEIRÃO BRANCO. 

Os defensores não se tendo aproveitado convenientemente do terreno, 
primitiram que a 4.ª Cia., do 13.º R. I., sob o comando do 1.º Ten. Alvim, com 
o apoio de uma Sec. Mtrs. P. e o reforço de um Pel. da 5.ª, se apoderasse, a 
noite, da crista em cuja contra-encosta se estabeleceram para bater a 
estrada de acesso à vila. 

Informado, por moradores das redondezas, da existência de uma 
―passagem velha‖, que permitia entrar na cidade por N. E., ficou estabelecido 
o plano de fixar o adversário com o 13.º R. I. e manobra-lo pela esquerda, 
com o 13.º B. C. Neste sentido, a 1.ª Cia. deste B. C., com uma Sec. Mtrs., 
sob o comando do 1.º Ten. Haroldo Bezerril, foi encaminhada durante a 
noite, por aquela passagem e colocada em sua base de partida para o 
ataque da manhã seguinte. 

É preciso notar que, ao sair de ITAPEVA, o Cel. Boanerges tivera 
promessa de ver seu Dest. imediatamente reforçado com mais um Btl. e a 
outra Bia do 5.º R. A. M. 

Montado o ataque, à 6:30 de 27 foi iniciada a ―preparação‖ da A. (cinco 
tiros em cinco minutos) de acordo com a ordem expedida às 22 horas da 
véspera. 

O adversário não esperou o desencadear do ataque da I. 
 
- ―Após os tiros de A. (5) e ligeiro tiroteio das nossas tropas, o inimigo 

abandonou as suas posições, fugindo em auto-caminhões pela estrada, 
rumo APIAÍ‖. (Do relatório do Cel. Boanerges). 

 



 
 

Com a conquista de RIBERÃO BRANCO, estavam as comunicações 
telegráficas de RIBEIRA E APIAÍ, para GUAPIÁRA e CAPÃO BONITO, 
cortadas, sendo logo assegurada a cobertura nas três direções perigosas – 
GUAPIÁRA, CAPINZAL e APIAÍ. 

É imcompreensível que o Comando Paulista, desejando manter 
RIBEIRA, não se preocupasse com o guarnecer fortemente RIBEIÃO 
BRANCO, especialmente depois que ITAPEVA caiu em poder das tropas do 
Sul. 

A meu ver, em vez de conversar forças em APIAÍ, GUAPIÁRA e 
CAPÃO BONITO, devia acumula-las em RIBEIRÃO BRANCO, donde, 
segundo os acontecimentos desenrolados em RIBERA e BURÍ, poderia 
atender a qualquer ponto perigoso, uma vez que dispunha de trabalhadores 
de estrada e de caminhões para o transporte rápido de numerosos 
contingentes. 

Dada a importância em efetivos e natureza das tropas que constituíram 
o Dest. Boanerges, é fácil de compreendere o interesse ligado pelo Cmt. do 
Dest. Ex. do Sul a essa região. 

Parece que ele percebeu, melhor do que o Comando paulista, o seu 
proeminente valor militar naquela fase da campanha. 

RIBEIRÃO BRANCO estava predestinado a um relevantíssimo papel 
na atuação das tropas constitucionalistas do setor Sul. 

Era, antes de tudo, um posto telegráfico indisipensável ao E. M. de 
ITAPETININGA enquanto operasse ao Sul de CAPINZAL. 

Além disso, nó importantíssimo de comunicações: GUAPIÁRA, 
CAPINZAL e APIAÍ ligando-se a ITAPEVA. 

Depois da tomada de ITAPEVA pelo Dest. do Gen. Waldomiro, ainda 
maior importância assumia o seu papel; maior do que o de RIBEIRA, pois a 
força que aí se organizasse defensivamente face a ITAPEVA, cobriria 
aqueles três entroncamentos da estrada geral CAPÃO BONITO-RIBEIRA. 

E no caso de uma ação ofensiva contra ITAPEVA (seguramente só 
possível depois de neutralizada a ação da coluna paranaense que enfrentava 
RIBEIRA), já as operações seriam consideravelmente facilitadas com a sua 
posse. 

É inexplicável a displicência com que o E. M. de ITAPETININGA tratou 
RIBEIRÃO BRANCO, mandando para aí apenas 60 ou 80 homens não 
aguerridos, quando tudo exigia lhe fosse consagrado o maior desvêlo na sua 
manutenção. 

A RIBEIRÃO BRANCO jamais o E. M. deveria ter de prescrever ―ser 
tomado desde o amanhecer‖, e, sim, conservado a todo custo. 

Admito que se abandonasse RIBEIRA; RIBEIRÃO (o aumentativo até 
parece já estar indicando-lhe a superioridade...), nunca! 

O Sr. H. de Sylos, revelando-se um emérito estrategista, sentencia 
muito judiciosamente, à pág. 186 (nota 38): 

 



 
 

- ―As causas da retirada de APIAÍ, penso, ficaram atrás, clara e 
suficientemente, explicadas, e, mais, plenamente justificadas. (V. descrição 
do ―Correio da Manhã‖). O Destacamento Tenório de Brito retirou-se porque 
foi, como se viu, obrigado a essa dolorosa contingência. Se erro houve, e 
ninguém está livre de errar, foi da parte do E. M. a que pertencia o ilustre A. 
de ―Palmo a Palmo‖. Fomos atirados naquele funil, quando toda a direita 
(estrada de ferro) estava em poder do inimigo. Caindo ITARARÉ, de nada 
valeria a posse de CAPELA DA RIBEIRA, se não tínhamos elementos para 
cortar a retaguarda dos ditatoriais. O que deveríamos fazer, se pudéssemos, 
eles fizeram conosco, no BANHADO GRANDE (79) 

Não é preciso ser militar para ver as coisas como efetivamente elas 
são... 

O próprio Sr. Alves Bastos reconhece que ―nosso dispositivo, 
ameaçando o flanco adversário, era de molde a infligir-lhe revés definitivo, se 
houvesse meios apropriados à ofensiva. 

Estes tardaram ou falharam‖. (ob. cit., página 46). 
Está claro que impossível era manter as forças paralelas. Tanto isso é 

certo que só depois que o E. M. organizou suas tropas numa linha só de 
combate – CAPÃO BONITO-ARACASSÚ – é que a resistência ao poderoso 
exército do General Waldomiro se fez com segurança e eficiência. 

O Cel. Brasílio Taborda não pensa do mesmo modo que o Capitão 
Alves Bastos, tanto assim que classificou a retirada de ―feliz movimento‖, 
chamando nossas tropas de HEROICAS e pedindo ao Comandante que 
indicasse suas necessidades, para voltar ao campo da luta. (Telegrama já 
citado). Chegando a S. Paulo, a 14 de Agosto, no dia seguinte, cedo, o Cel. 
Herculano comunicou a Tenório de Brito que deveríamos seguir, à tarde, 
para o setor de Cunha. Mais tarde, cerca de 11 hs., o Major Euclides 
Marques Machado, sub-chefe do E. M. da F. P., avisava o nosso bravo e 
querido Comandante que não mais iriamos para o erroneamente chamado 
Norte de S. Paulo: voltaríamos para ITAPETININGA, A PEDIDO DO 
CORONEL BRASÍLIO TABORDA, de quem Herculano acabava de receber 
um telegrama, nesse sentido. 

Ora, está visto que Taborda, militar de valor pouco comum, homem de 
ação e caráter reto, não havia de reclamar, para o seu setor, uma tropa que 
se ―comprometera‖ em ―maratona atribulada‖... 
 

RUMANDO A CAPINZAL 
 

De posse de RIBEIRÃO BRANCO, três caminhos se ofereciam ao 
Dest. Boanerges para ir ter à estrada geral CURITIBA-S. PAULO: itinerário 
para GUAPIÁRA, pela SERRARIA; para APIAÍ, via CAPOEIRAS e, 
finalmente, para CAPINZAL. 
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O primeiro, de SERRARIA para GUAPIÀRA, conquanto pequeno 
trecho, deixava de ser carroçável para transformar-se numa picada de 
cargueiros; não era aconselhável porque, além de GUAPIÁRA estar 
guarnecida e, portanto, coberta nesta direção ficaria muito longe das 
retaguardas dos defensores de RIBEIRA. 

O segundo, boa estrada e a que melhor convinha ao objetivo principal 
da operação – facilitar a progressão da F. P. Paranaense detida na fronteira 
– tornava-se contra-indicado por saber-se que APIAÍ estava fortemente 
guarnecida, constando a existência de uma forte cobertura em CAPOEIRAS. 

Preferiu-se, afinal, o último porque, sobre não estar fortemente 
defendido, era o caminho mais curto para sair na estrada geral e poder-se, 
assim, mais rapidamente cortar as comunicações de RIBEIRA e APIAÍ com 
GUAPIÁRA e CAPÃO BONITO. 

A 28 foram mandados incorporar ao Dest. o 7.º R. I., outra Bia. do 5.º 
R. A. M. e 2 Pels. do IV/5.º R. C. D. (80). 

Abandonando RIBEIRÃO BRANCO, quando atacadas, as forças 
paulistas destruíram a ponte sobre APIAÍ-MIRIM. 

Como já vimos, porém, não impediram a sua reconstrução: 
 
―Com a honrosa visita feita ao Destacamento na manhã de 29, pelo Sr. 

Gen. Cmt. da D. I., (o Gen. Waldomiro visitava assiduamente, às vezes 
imprudentemente, todas as frentes) ficou assentada a reconstrução da ponte 
sobre o APIAÍ-MIRIM, cujos trabalhos, iniciados à 17 horas desse dia, sob a 
inteligente direção do Cap. Dilermando de Assis, foram concluídos às 15 
horas do dia seguinte. O 13.º B. C. foi incumbido de fazer a cabeça de ponte 
respectiva‖. 

 
Só na tarde de 31 (cinco dias depois do ataque a RIBEIRÃO 

BRANCO), é que o Dest. se movimentou em direção a CAPINZAL, em vista 
da ordem recebida da D. I., deste teor (confirmação escrita): 

 
5ª D. I. 
E. M. – 3ª Sec. 
P. C. em ITAPEVA, 1 de Agosto de 1932 
 
ORDEM GERAL DE OPERAÇÕES N.º 6 
 
I – Com a queda de RIBEIRA o adversário recuou para APIAÍ, onde se 

mantém, fazendo frente ao destacamento Cel. Plaisant. 
II – O Dest. Ten. Cel. Boanerges vai progredir afim de se apoderar do 

entroncamento da estrada CAPÃO BONITO-APIAÍ com a estrada que sai de 
RIB. BRANCO. 

                                                           
80 Percebe-se, nestas medidas, o maior interesse que o Comando estava emprestando a 
estas operações. 



 
 

- Em virtude dessa operação projetada, o Dest. Ten. Cel. Dorneles 
(Vanguarda) deverá fazer pressão na direção de CAPÃO BONITO, afim de 
distrair a atenção do adversário. 

III – É organizado o Dest. Gen. Cruz, com o 2.º B. C., 14.º B. C., 9.º B. 
C., 8.º R. C. I., II/5.º B. E. e 3.º R. C. Bda. M., para agir no flanco esquerdo 
da D. I. (ordem particular). 

IV – O movimento das unidades do Grosso continuará a ser regulado 
por ordens particulares. 

(a)  General Lima 
Cmt. 5.ª D. I. 

 
Pois bem, durante todo este tempo o E. M. de ITAPETININGA levou a 

dar ordem de atacar RIBEIRÃO BRANCO ora por GUAPIÁRA, ora por APIAÍ, 
ora fazendo forte pressão, ora fazendo-a fraca, para, afinal, desistir, 
esquecer-se inteiramente dos 400 adversários de RIBEIRÃO BRANCO (e 
como artilharia!), para ir socorrer os companheiros de RIBEIRA... A todas 
essas, 1.211 homens flanavam em CAPÃO BONITO, quando de BURÍ ainda 
nenhuma ameaça se esboçava em sua direção e quando FUNDÃO, longe de 
ser atacado, ainda se achava em poder das tropas constitucionalistas... 

O Dest. Boanerges levantou bivaque mediante a seguinte ordem: 
 
―Destacamento ―Ten. Cel. Boanerges‖. Carta do Est. de S. Paulo: - 

1/250.000‖ 
 
P. C. em RIBEIRÃO BRANCO, trinta de Julho, às vinte e três horas. 

 
ORDEM DE OPERAÇÕES N.º 2 

 
(Movimento para o dia 31) 

 
I – O nosso reconhecimento de Cav. lançado na direção de GUAPIÁRA 

manteve o contato com o inimigo cerca de quinhentos metros da estrada 
geral ITAPETININGA-CAPELA DA RIBEIRA. 

O reconhecimento lançado sobre APIAÍ aproximou-se de SAIVÁ sem 
nada ter encontrado. 

II – A missão do Dest. é atacar o inimigo reconhecido na estrada de 
GUAPIÁRA, apoderar-se das suas posições, de modo a dominar a estrada 
geral ITAPETININGA-CAPELA DA RIBEIRA, impedindo a retirada dos 
elementos ocupantes desta última localidade. 

III – A marcha será iniciada amanhã (31), em uma só coluna, na 
seguinte ordem: 

VANGUARDA: 
1 pel. do IV/5.º R.C.D. 
I/7.º R. I. 



 
 

Cmt. – o Cmt. do Btl. 
Hora da partida: dez (10) horas GROSSO: 
II/7.º R. I. 
Cia. Mtrs. Pesadas. 
I/5.º R. A. M. 
13.º B. C. 
Cmt. do grosso – o Cmt. do 7.º R. I. 
A testa do grosso partirá às dez e trinta e cinco. 
O 13.º B. C. fornecerá um pelotão para o serviço de polícia da 

retaguarda. 
IV – CAVALARIA: O nosso reconhecimento de Cav. prosseguirá na sua 

missão na frente da vanguarda (assunto de ordem particular). 
V – A Inf. Da Vg. deverá ultrapassar os elementos do 13.º B. C. que se 

acha em postos avançados dois quilômetros além da ponte sobre o rio 
APIAÍ, na estrada de GUAPIÁRA. 

VI – GRANDE ALTO: Será feito um grande alto de uma hora, na região 
da ponte sobre o APIAÍ, afim de ser servido o almoço. 

VII – PRECAUÇÕES CONTRA AVIAÇÃO: Serão tomadas todas as 
medidas contra a aviação, quer em marcha, quer em estacionamento. É 
expressamente proibido acender fogo à noite. 

VIII – LIGAÇÕES E TRANSMISSÕES: Oito homens da Bda. Gaúcha 
ficarão à disposição do Cmt. da Vg., como esclarecedores montados. 

Três estafetas montados para ligações serão apresentados ao P. C. do 
Cmt. do Dest. e três ao Cmt. do II/13.º R. I. (em RIBEIRÃO BRANCO). 

IX – T. C.: Cada unidade se abastecerá com os recursos próprios, 
acompanhando-as os seus T. C. 

X – Marcharei na testa do Grosso. 
(a)  Ten. Cel. Boanerges 

 
―O 13.º B. C. foi aliviado de suas mochilas para atingir, ainda com o dia, 

a estrada que constituía o nosso objetivo: - estrada ou mais propriamente 
―picada‖ – terreno muito acidentado apresentando cristas sucessivas com 
excelente comandamento para bater a estrada, de enfiada; trechos difíceis 
de transpor a descoberto. E assim marchamos aquela tarde através uma 
região pitoresca, pontilhada de casinhas pobres, onde se abrigavam famílias 
laboriosas. Às 17 horas aproxmamo-nos da mata que contornamos junto às 
grandes derrubadas dos roceiros, alcançando meia hora após, a bifurcação 
―Chico Borges,‖ que emite dois ramos que se vão reunir em GRAMADO, dois 
quilômetros além. A Vg. do Dest., constituída pelo 13.º B. C., um pel. de cav. 
do IV/5.º R. C. D. e esclarecedores montados da B. M. R. G., tomou contato 
com o inimigo organizado nessa região, às 17 horas e 30. 

O 13.º B. C. dirigiu-se pela estrada da esquerda, destacando um G. C. 
pela picada que continua a estrada de RIBEIRÃO BRANCO. Em seguida o 
1.º Pel. da 1.ª Cia. do I/7.º R. I. tomou posição junto ao G. C. na referida 



 
 

picada. A partir das 20 horas, houve intensa fuzilaria, que só enfraqueceu às 
2:30 da madrugada. O inimigo chegou a aproximar-se cerca de 50 metros do 
nosso escalão de fogo. Nesta ação, de grande importância por ter-se 
desenrolado durante à noite, nas trevas, muito se destacou a 1.ª Cia. do I/7.º 
R. I., comandada pelo Cap. Sérgio Kozeritz Pereira da Cunha. Foram feitos 3 
prisioneiros e apreendidos 6 caminhões, 1 F. M., alguns fuzis e munição 
deixados pelo inimigo. O inimigo deixou um morto, que enterramos e um 
soldado gravemente ferido, que evacuamos. 

Prosseguindo na manhão seguinte a sua ação ofensiva, a Vg. do Dest. 
(I/7.º R. I.) repeliu vigorosamente o inimigo, apoderando-se do 
entroncamento designado na ordem de operações, no que foi secundado 
pelo 13.º B. C. Fizemos mais um prisioneiro. 

Caminhos maus esses – da região de GRAMADO à estrada geral: 
Cerca de 3 quilômetros sobre terreno coberto e muito movimentado, de difícil 
progressão se tivéssemos de enfrentar uma infantaria hábil no 
aproveitamento do terreno. Felizmente, os nossos adversários, além de 
inexperientes ou fracos, não tiveram tempo de organiza-lo para nos deter ou 
retardar a marcha (81). 

Foi conseguido, assim, o objetivo dado ao Dest. Não é de mais 
encarar-lhe a ação, dizia eu ao dar-lhe publicidade em Boletim de 1.º de 
Agosto, pois é minha convicção de que, em consequência da nossa ação 
enérgica e rápida, a posição rebelde de APIAÍ cairá dentro em pouco em 
poder das tropas de nossa D. I.‖ 

 
De fato, dois dias após, APIAÍ era ocupada pelas nossas tropas. 

 
O DESALENTO DE RIBEIRA 

 
Procedente de ITAPEVA chega em auto-caminhões a Cia. de Mtrs. 

Pesadas do 13.º R. I., a qual, sob o comando do Cap. Gaspar Peixoto da 
Costa, foi posta à disposição do 13.º B. C. 

Atingida a estrada geral, o Dest. cobriu-se imediatamente nas direções 
de APIAÍ e GUAPIÁRA, articulando-se da seguinte forma: 

13.º B. C. – Quarteirão na direção de GUAPIÁRA. 
II/17.º R. I. – Quarteirão na direção de APIAÍ. 
I/5.º R. A. M. – Uma Bia. orientada para o quarteirão do 13.º B. C.; uma 

Bia. para a direção de APIAÍ. 
Reserva: - I/7.º R. I. 
IV/5.º R. C. D. – Em estacionamento junto ao Btl. de reserva. 
Detenhamo-nos um pouco no entracamento de CAPINZAL enquanto o 

Dest. Boanerges se refaz das energias dispendidas e se instala para aparar 

                                                           
81 Ou mesmo derrotar-nos. 



 
 

os golpes a que se expõe (do N. e do S.), e racionalmente sobre as 
ocorrências militares. 

A interrupção das comunicações telegráficas a 27, em RIBEIRÃO 
BRANCO, já devia bastar para inquietar, senão alarmar, as guarnições de 
RIBEIRA, APIAÍ, GUAPIÁRA, CAPÃO BONITO, assim como ao E. M. em 
ITAPETININGA. 

O adversário repelido de RIBEIRÃO BRANCO, seguramente em 
ligação com essas guarnições, devia, o mais tardar a 29, notifica-las do 
ocorrido. 

Certamente, ao Cmt. Azarias ocorreu perguntar: 
Que pode fazer o inimigo já senhor de ITARARÉ, ITAPEVA, BURÍ e 

RIBEIRÃO BRANCO? 
Examinando a carta, verifica que, para se desapegar da F. P. do 

PARANÁ, que o ataca, afim de se recolher, pelo menos a CAPINZAL, tem de 
fazer 80 quilômetros. 

O contendor, de RIBEIRÃO BRANCO, terá de vencer apenas 20. 
Como tem liberdade de ação, tudo indica que chegará a CAPINZAL antes 
dele. Resultado: - desânimo... 

Se, no entanto, o Dest. Tenório, em vez de abalar para APIAÍ, se 
instalasse em CAPINZAL cobrindo esse entroncamento na direção de 
RIBEIRÃO BRANCO, poderia facultar aos Dests. Azarias e Barbosa e Silva 
se acolherem a GUAPIÁRA, segundo a sequência natural: Tenório acolheria 
Azarias e Barbosa e Silva; Barbosa e Silva acolheria Azarias; e, finalmente, 
Morais Pinto acolheria Azarias, Barbosa e Tenório. 

Com estes efetivos recuperados e reunidos; com a linha de 
comunicações muito encurtada, e com excelentes rodovias para o 
movimento, penso que CAPÃO BONITO não cairia tão cedo. 

Porque a perda foi bem sensível. Em toda a campanha e em todos os 
setores não houve golpe tão rude como o que foi desferido entre CAPINZAL 
e RIBEIRA. Além das duas preciosas peças de 75 Mth. e grande cópia de 
armas automáticas e munições, auto-caminhões, etc., foram tirados de ação 
cerca de 2.000 homens. Isto sem falar no grande abalo moral produzido na 
população da capital com a chegada desordenada dos remanescentes... 

Btl. Azarias – RIBEIRA ................................................... 450 homens 
Dest. Barbosa – APIAÍ (9.º B. C. P.) (82) ........................ 447 ‖ 
                                                           

82 Á pág. 77 de seu trabalho, o Sr. Honório de Sylos alude a 900 homens em APIAÍ. Se 
soubesse que estes 900 homens fugiram de um efetivo mais ou menos equivalente... 
Porque os ―2 mil homens‖ do outro lado (Que lado?) referidos pelo Ten. Castro e Silva, só 
eram 2.000 na fantasia, ou no exagero natural das nossas informações (tão pacóvios não 
seriamos que fôssemos confessar ao adversário, naquelas condições, a nossa dolorosa 
fraqueza...) O Ten. Castro e Silva recusou-se a acompanhar-me (felizmente!...) até aos 
nossos bivaques, alegando que não duvidada de nossa palavra... 

E tendo-se em conta que ―cada soldado constitucionalista vale por trê ou quatro 
ditatoriais‖ (pág. 102), é fácil de concluir que formidável não teria, sido o sucesso sobre 
nossos fracos combatentes, trê vezes inferiores... 



 
 

Btl. Barbosa .................................................................... 340 ‖ 
Dest. Tenório – APIAÍ (83) ............................................... 680 ‖ 
Contingentes dos Tens. Deusdedit e Alceu .................... 140 ‖ 
          ----- 
          2.057  ‖ 
 
Este efetivo, mesmo desfalcado dos 450 homens do Cel. Azarias 

(admitia a hipótese de não mais poderem se desapegar de RIBEIRA), já 
seria bastante para, apoiando os 140 combatentes dos Tens. Deusdedit e 
Alceu, conter, ou mesmo vencer e repelir o Dest. Boanerges de RIBEIRÃO 
BRANCO, ou da estrada de CAPINZAL. 

Os Dests. dos Cel. Barbosa e Silva e Maj. Tenório, deviam, juntos, 
regular 1000 homens. 

Com uma Sec. A. Mth., estavam em condições de repelir o ataque da 
F. P. Paranaense em APIAÍ (situação defensiva), desde que o Dest. Morais 
Pinto (1.200 homens) tomasse à sua conta o Dest. Boanerges, que não 
excedia esse número. 

O Ten. Castro e Silva, em vez de levar ordem para desistir do ataque a 
este povoado por APIAÍ (CAPOEIRAS), devia ter levado, e com urgência, a 
prescrição de se retirarem, todos, para CAPINZAL, sem perda de tempo. 

O Sr. Honório de Sylos, confunde BANHADO GRANDE e 
FAZENDINHA com CAPINZAL; tanto de BANHADO GRANDE, que fora 
perto de APIAÍ, como de FAZENDINHA, mais próximo de CAPINZAL, não há 
caminho para RIBEIRÃO BRANCO. 
 

UM DESTACAMENTO EFÊMERO 
 
Considerando a possibilidade (pouco provável, a meu ver) de qualquer 

incursão de insurretos, que se dizia reunidos em RIBEIRÃOZINHO e 
VARZEA, pela região de CERRO AZUL, comprometendo as comunicações, 
e mesmo a retaguarda da Polícia do PARANÁ, foi, a instâncias do Cmt. 
desta Força, organizado o Dest. Major Marques da Cunha (do 15.º B. C., 
CURITIBA), com a missão de parar semelhante eventualidade. 

Constituído por fracos elementos do 15.º B. C., uma Cia. de fusileiros a 
6 G. C., duas Secs. Mtrs. e um Pel. C.; uma Cia., recém-organizada, do 
chamado ―Btl. Azaurí‖ (Ten. revolucionário de 24, falecido em PORTO 
MENDES), reserva da Força Pública, com o efetivo de 90 homens; uma Cia. 
desta força (a qual, mandada em ligação, ficou incorporada à sua unidade 

                                                                                                                                                                                                 

É bem verdade que, apesar disso, nenhum de nossos comandantes ―abandonou a 
tropa à sua própria sorte‖ (Ten. Miguel Francisco, pág. 58) nem ―permitiu que sua 
companhia de guerra debandasse vergonhosamente‖. (Cap. Cícero, pág. 92)  
83 O Cel. Barbosa pediu ao Ten. Maurílio Freire que preparasse almoço em IPORANGA, 
para 800 homens; deviam ser estes 680, acrescidos dos 120 que se retiraram de 
RIBEIRA. 



 
 

em RIBEIRA), e um Pel. montado (improvisado no decorrer da marcha) – 
esse Dest. alcançou CERRO AZUL, com dificuldade, a 2 de Agosto, quando 
CAPELA DA RIBEIRA já se achava em nosso poder, o mesmo sucedendo 
com APIAÍ pouco depois. 

Teve existência efêmera, pois a 7 de Agosto já se encontrava de 
regresso, em RIO BRANCO, donde, a 9, embarcou para CURITIBA, em vista 
da ordem de 4, mandando o 15.º B. C. reagrupar-se em ITAPEVA. 

Não se confirmaram as suposições alarmantes do Cel. Plaisant. 
Nenhum indício da existência de rebeldes pela região. 

Nestas condições, tal Dest. nenhuma justificativa encontrou. Teve, 
apenas, uma utilidade: compeliu alguns exploradores inescrupulosos a 
pagarem débitos anteriores, de falsas requisições apresentadas em 930, 
expulsando-os, a seguir, do seio da tropa. Foi uma ducha para certos 
pruridos, confirmando, mais uma vez, as virtudes daquele Chefe. 
 

NO SETOR DE CAPELA DA RIBEIRA 
 

Transportemo-nos para o PARANÁ, e vejamos qual a ação de sua 
Força Pública, que a 16 de Julho deixara CURITIBA em cem caminhões, 
precedida, desde 11, de dois Pelotões do IV/5.º R. C. D., a ela incorporados, 
inicialmente, sob o comando do Aspirante a Oficial Ilo Fontoura, e, depois, do 
1.º Ten. José P. de Albuquerque Maranhão. 

Coube a um modesto e simples 3.º sargento do 5.º R. C. D., o jovem 
Airtom de Paula Cordeiro Pletz, filho do, então, Cap. do mesmo Regimento, 
Francisco Pletz Júnior, o principal papel das operações, que redundaram na 
capitulação do Cel. Azarias da Silva (84). 

Não fora a sua audácia e a sua vivacidade, coincidindo com a 
progressão do Dest. Boanerges, e talvez a guarnição de RIBEIRA ainda, 
resistisse por mais alguns dias, ou, quem sabe, fosse evacuada, sem 
maiores perdas, para APIAÍ. 

Às 13 horas de 19 de Julho o meio Esq. do IV/5.º R. C. D. foi alcançado 
pela I. da Força Pública a cerca de 6 kms, ao S. da ponte de CAPELA DA 
RIBEIRA. 

Prosseguindo juntos na marcha de aproximação, deu-se, a uns 2 kms, 
dessa bela obra d’arte paulista, o primeiro contato, pelo fogo, com os postos 
avançados dos defensores da fronteira Sul. 

O terreno, aí, para a progressão, é muito ingrato. 
Recalcados, estes se retiraram para a margem oposta do rio, 

atravessando a ponte. 
Sua perseguição, porém, não poude ser levada avante, pois os 

atacantes foram, com algumas perdas, detidos diante da barragem de armas 
                                                           

84 ―Com exceção única da tomada de RIBEIRA, onde o fraquejar inesperado de um 
valente abriu as portas da cidadela até então irredutível à passagem de trinta cavalerianos 
aparecidos à sua retaguarda!...‖ (―Palmo a Palmo‖, pág. 44). 



 
 

automáticas, que enfiavam a ponte e batiam a estrada, francamente, até a 
uns 200 metros além. 

Metidas nesse desfiladeiro incontornável, as forças paranaenses viram-
se obrigadas a recuar, sofrendo grande número de baixas. Houve mesmo um 
certo refluxo desordenado, cujas consequências não se ampliaram, em vista 
da enérgica atitude assumida pelo, então, Major Valdemar Kost que 
conseguiu, enfim, conter a desordem (85). 

O Cmt. da Força estava muito à retaguarda, em EPITÁCIO PESSOA, 
seguramente impelindo seus comandados para a frente; não poude atuar 
nesta fase da luta. 

Foi grande o número de baixas, inclusive o próprio Cmt. do ½ Esq., 
Aspt. Ilo, que passou o comando ao Sgt. Pletz e poude, dada a natureza de 
seu ferimento (leve), retirar-se rastejantemente. 

Este, com um cabo e dois soldados, não quis deixar a frente atingida, 
para não abandonar os seus camaradas gravemente feridos e 
impossibilitados de se locomoverem. Garantiu, assim, a retirada dos demais. 
Só mais tarde, quando amainou o tiroteio, foi que, transportando às costas os 
feridos, deixaram, o Sgt. Pletz e seus três companheiros, a linha do terreno 
conquistada. 

A 22 recebeu ordem, o ½ Esq., de se retirar para EPITÁCIO PESSOA, 
quando lhe assumiu o comando o 1.º Ten. Maranhão, procedente de 
CURITIBA. 

A 25 essa C. teve ordem de se deslocar para a região das SERRAS 
DE CARUMBÉ e DAS CRIMINOSAS, a fim de transpor o RIO RIBEIRA com 
a missão de cortar a retirada do adversário. 

A 29 foi o rio transposto, a pé, no PASSO DA PEDRA, que se 
encontrava desguarnecido. 
 

―General Lima 
 

Fiz passar para a margem paulista elementos nossos. Hoje 29 iniciam 
aproximação, amanhã 30 atacam organizações adversas. Vai ser apoiado 
ataque metralhadoras pesadas, colocadas com sacrifícios SERRA RIBEIRA, 
com comandamento sobre posições reacionários. Avião antes voar precisa 
obter informações referentes situação nossas tropas. Onde se acham 
reconhecimentos partiram dia 24 direção RIBEIRÃO BRANCO-CAPÃO 
BONITO?‖ 

(a)  Cel. Plaisant 
 

                                                           
85 ―O capitão Hermínio da Cunha César, sub-cmt. do 1.º batalhão da Força Pública do 
PARANÁ, que se apresentou em nossas linhas, a 26, declarou que corria o desânimo na 
coluna paranaense, tendo havido deserções em massa e muitos mortos. Feridos, em 
número superior a 26, inclusive dois oficiais‖ (―A Revolução Constitucionalista‖, pág. 158). 



 
 

Às 14 horas de 30 foi aprisionada uma patrulha paulista, sob o 
comando do cabo Hugo Cruz, pertencente a um posto comandado pelo Ten. 
Navarrinho, que se entregou com todo o seu pessoal. 

Não houve traição, e, sim uma surpresa. 
 
―Este acontecimento facilitou a missão do Esq., que poude cair à 

retaguarda do inimigo, ocupando uma posição, na estrada RIBEIRA-APIAÍ, a 
4 kms. a N. N. O. de CAPELA DA RIBEIRA, mais ou menos às 2 horas da 
madrugada de 31.‖ 

 
Coube aí, então, o Sgt. Pletz. a missão de apoderar-se da casa de dois 

andares onde se achava instalado o armazém de campanha e o rancho da 
guarnição de RIBEIRA. 

Às 4 horas da madrugada, apenas com dez praças, o arrojado Sgt. 
Pletz aprisionava toda a guarda aí existente, composta de 20 homens que 
dormiam. (Só os cozinheiros estavam acordados, preparando o fogo para o 
café). 

Outro posto de 20 homens, com duas Mtrs. P., foi também 
surpreendido dormindo e totalmente aprisionado sem poder oferecer a menor 
reação (86). 

Evacuados os prisioneiros, apreendeu, o Sgt. Pletz, muita munição, 
víveres, seis auto-caminhões e muita gasolina. 

O número de prisioneiros foi crescendo sucessivamente, à medida que 
os constitucionalistas inadvertidos iam, descuidosamente, chegando para o 
café, atingindo, assim, número superior a 120. 

Retirado o material, foi o barração incendiado, levando o alarme à 
guarnição. 

O Cel. Azarias, notificado do ocorrido e convencido de que não mais 
podia retirar, mandou parlamentar com o Ten. Maranhão, propondo-se, 
afinal, a render-se. 

Ainda não eram 10 horas de 31. 
Eis aqui um belo exemplo do formidável efeito moral que causa a 

surpresa à retaguarda de uma força, por menor que seja o atacante. 
À tropa atacada tudo se avulta nesses momentos, sendo sempre 

levada a supor que grandes efetivos a dominam e envolvem (87). 
                                                           

86 ―Prosseguindo ação ontem elementos nossos conseguiram infiltrar-se à retaguarda das 
forças reacionárias e aprisionando a guarda do rancho, Cap. José de Oliveira França, 
Cmt. 2.º Regimento de Cavalaria da Força Pública de S. PAULO e Sub-Cmt. da praça de 
RIBEIRA e cento e poucos homens. Oficiais prisioneiros seguem hoje para aí. Sauds.‖ 

(a) Cel. Plaisant 
 
Como se vê, é o próprio Cmt. da F. P. do PARANÁ quem não chama a si a glória do 
sucesso, registando ―elementos nossos‖. Eram elementos do IV/5.º R. C. D., o que quer 
dizer, elementos do Exército, transitoriamente postos à disposição daquele Comando. 

  



 
 

A esse tempo, já a F. P. Paranaense havia ocupado posições 
dominantes de RIBEIRA, levando, a braço e com os maiores sacrifícios, as 
Mtrs. P. para as cristas da serra, acima de 400 ms. de altitude. 

Seguiam, inicialmente, dois homens. Alcançada a posição conveniente, 
oculto um, o outro descia para encaminhar o G. C. 

Consolidada a posição – esquadra de volteadores de um lado, 
esquadra de fusil de outro – mantinha-se silêncio absoluto. 

Nenhum movimento que pudesse denunciar ao adversário sua 
presença. 

Alcandorava-se, depois, a primeira metralhadora pesada. Seguiam-se 
outras, na penosa escalada das encostas abruptas. 

O reabastecimento, a água, a munição, tudo ia sendo guindado, 
penosamente, lentamente, silenciosamente, com um sacrifício ingente. 

Foi assim que, quando o ½ Esq. caiu nas retaguardas paulistas, sua 
posição já estava inteiramente dominada pelos tiros dos atacantes. 

Sem ligações com a retaguarda, batido pelo fogo contrário, sabedor, 
por certo, de que já estávamos não só em ITAPEVA e BURÍ, mas, desde 27, 
em RIBEIRÃO BRANCO, e, finalmente, atacado já no próprio rancho e 
deposito geral, certamente só uma impressão podia ocorrer ao cérebro do 
Cmt. Azarias: estava tudo perdido e era inútil maior sacrifício (88). 

Nesse mesmo dia a F. P. Paranaense entrou em RIBEIRA. 
Foi considerável o material apreendido. 
O Sgt. Pletz não foi promovido... Nem sequer se procurou enaltecer o 

seu feito admirável. Mas foi logo mandado prosseguir, no rumo de APIAÍ, em 
reconhecimento. Levava quatro praças num dos caminhões apreendidos, 
cujo chauffeur aderira às tropas ditatoriais. 

A seis kms. de APIAÍ quando, à pé, examinava uma passagem desse 
rio, foi vítima de uma emboscada, caindo prisioneiro e sendo logo 
encaminhado à presença do Cel. Barbosa e Silva. 

Fazendo-se passar por um parlamentário enviado pela coluna 
paranaense, estava prestes a retirar-se com os seus companheiros, já de 

                                                                                                                                                                                                 
87 É uma confirmação eloquente dos resultados que deviam sr esperados da ação do Esq. 
do 3.º R. C. da Bda. M., se tivesse oportunamente cumprido a ordem de ir a IBITÍ cortar a 
retirada dos defensores de ITARARÉ... 

 
88 ―O adversário irrompeu junto ao rancho, a 6 quilômetros à retaguarda e, auxiliado pela 
surpresa, prendendo alguns oficiais e praças, pôs cerco à guarnição. RIBEIRA caiu a 30 
de julho à tarde. 

Fugiram ao cerco e retiraram-se cerca de 120 praças e 3 oficiais. Esses homens, 
depois de seis dias de marcha, por sertões que caçadores evitam, sofrendo as misérias 
de uma retirada forçada e a perseguição da cavalaria adversa, chegaram a APIAÍ‖. 
(―Revolução Constitucionalista‖, pág. 158). 

―Aderem à tropa em retirada 120 homens – 120 bravos! – que, sob as ordens do 
intrépido capitão Miranda, vinham, já há quatro dias, caminhando pela serra, abrindo 
picada na floresta virgem, desde RIBEIRA, pois preferiram esse martírio à vergonha da 
rendição‖. (―Itararé! Itararé!...‖, pág. 84). 



 
 

olhos vendados, quando o chauffeur o denunciou sendo, então, novamente 
preso e, enfim, encaminhado para ITAPETININGA. 

Várias peripécias pela sua peregrinação até aos presídios paulistas 
puseram a prova o ânimo resoluto e o rijo caráter desse bem acabado tipo de 
soldado, cujo nome não aparece nas efemérides dos heróis de RIBEIRA nem 
é lembrado como o autor de um dos mais audaciosos feitos de toda a 
campanha. 

Aproveitando o sucesso, a F. P. passou a prepar sua imediata 
deslocação na direção de APIAÍ, cuja queda fragorosa será um eterno 
exemplo sobre que devem meditar os responsáveis pelos destinos de uma 
tropa. 

A responsabilidade do seu sacrifício ainda não foi devidamente 
apurada. Mas deve existir... 
 

NO SETOR DO GEN. JOÃO FRANCISCO 
 

Volvamos, agora, nossas vistas para o flanco esquerdo da 5.ª D. I., 
região do ramal do PARANAPANEMA (N. de JAGUARIAÍVA e ITARARÉ), 
onde tropas irregulares sob o comando do Gen. João Francisco tomaram a 
seu cuidado cobrir as operações por esse lado, libertando, assim, o 8.º B. C., 
que substituíra o 13º, inicialmente incumbido dessa missão em 
JAGUARIAÍVA. 

O embrião desse Destacamento de cobertura não ia além de duas 
centenas de homens, todos mal armados, mal vestidos, sem cobertas e sem 
agasalho, sem instrução e sem equipamento de espécie alguma, reunidos 
pelso Srs. Paula Rocha Schueri (de SIQUEIRA CAMPOS, antiga COLONIA 
MINEIRA), Carneiro Lobo, de CAMBARÁ, Dulcido Caldeira e outros, do 
Norte do PARANÁ. 

Os paulistas, percebendo que a região compreendida pelos municípios 
de CARLÓPOLIS, RIBEIRÃO CLARO, JACAREZINHO e CAMBARÁ estava 
guarnecida apenas pelos elementos policiais comuns, lançaram forças, de 
CHAVANTES e OURINHOS, nessas direções, ocupando RIBEIRÃO CLARO, 
JACAREZINHO e CAMBARÁ. 

Ao mesmo tempo ameaçavam CARLÓPOLIS por tropas que 
guarneciam FARTURA e, transpondo o rio no SALTO DE ITARARÉ, 
ocuparam a vila deste nome. 

Paripassu, prevenindo possíveis incursões vindas de ITAPORANGA, 
RIBEIRÃO VERMELHO, TAQUARÍ, ITABERÁ e CAPUTÉRA, (89) foram 

                                                           
89 ―S. Paulo, 9-VIII-32 

Cel. Figueiredo 
CACHOEIRA 

 
87 – E. M. – Setor Taborda situação fim jornada de oito: a) Elementos região BOM 

SUCESSO, TAQUARÍ marcham sobre CAPUTERA e ITABERÁ. b) Elementos região 



 
 

lançados, respectivamente, para SANTA CRUZ DOS LOPES e ITABERÁ, o 
3.º R. C. da Bda. Militar Gaúcha e o 14.º B. C. (90). 

                                                                                                                                                                                                 

BURÍ prosseguem operação contra esta localidade, sendo que Artilharia inimiga não 
respondeu. c) Elementos região GUAPIÁRA fortemente atacados pela manhã, mativeram-
se integralmente. Elementos desertores gaúchos aí apresentados informam nossos 
aviões destroçaram um Esquadrão entre RONDINHA E JOÃO.d) Nossos aviões abateram 
de tarde um aparelho inimigo que sobrevoava região ENGENHEIRO CARMILO‖. 

 P. O. Ten. Cel. Vila Bela 
90 Aditamento ao Boletim de 7-8-1932. 
 

COMBATE DE ITABERÁ 
 

(2 e 3 de Agosto) 
 

Este combate foi realizado pelo 14.º B. C., que depois de substituir o 3.º R. C. da 
Brigada Militar do Rio Grande em ITABERÁ, achava-se instalado defensivamente nessa 
localidade. 

a) – MISSÃO: Cobrir em ITABERÁ as estradas que vém de RIBEIRÃO 
VERMELHO, ITAPORANGA e TAQUARÍ. 

b) – EXECUÇÃO DA MISSÃO: 
No dia 2 de Agosto informado o Cmt. do 14.º B. C., de que o inimigo se achava 
em TAQUARÍ, organizou um grupo de esclarecedores montados, enviando-o ao 
encontro do inimigo sendo este encontrado cerca de 9 quilômetros distante da 
Vila. 
Ao enfrentar o adversário, o grupo de esclarecedores montados empenhou-se a 
fundo, havendo necessidade de ser este reforçado de um G. C. que foi 
imediatamente enviado em auto-caminhões; porém, antes da chegada do G. C., 
aqueles esclarecedores já se haviam desprendido, do combate sem perdas 
nem ferimentos. 
No dia 3, os esclarecedores ao atingirem FAZ. DO ACÁCIO na estrada de 
TAQUARÍ (cerca de 5 quilômetros da Vila), verificaram que o inimigo progredia 
em direção às posições do 14.º B. C. tendo constatado dispor o inimigo de 
caminhões para transporte. 
Às 9:30, o inimigo foi avistado pelas sentinelas do P. P. n.º 1, tendo este 
imediatamente aberto o fogo de metralhadoras. 
O adversário dispondo de armas automáticas, desenvolveu-se pela direita e 
apesar do nutrido fogo dos P. A. conseguiu aproximar-se a menos de 200 
metros das posições, estendendo-se até o colo além da FAZ. CEL. GERMANO. 
O combate durava já mais de 3 horas, e não dispondo o Cmt. do 14.º B. C. de 
tropa suficiente para contra atacar, resolveu retirar meios do P. P. n.º 2, e 
lançando mão de cozinheiros e condutores, para executar o contra-ataque no 
flanco direito adversário pelo cólo a N. O. da FAZ. CEL. GERMANO. Este 
contra-ataque, não logrou efeito e o Cmt. do 14.º B. C. resolveu mandar os 
mesmos elementos, atacar o adversário pela retaguarda fazendo movimento 
pelo referido flanco. Esta ação surtiu efeito e o inimigo rompeu o combate antes 
das 14 horas, não havendo porém perseguição por falta de recursos. 
(Segundo informações ulteriores, esse ataque foi executado por 450 homens). 
Aditamento ao Boletim de 8-8-1932. 

 
COMBATE DE CAPUTERA 



 
 

O 2º B. C. (que, por engano, o Sr. Honório de Sylos incluiu no Dest. 
Boanerges) cuja missão era cobrir a via férrea, em ITANGUÁ, contra 
possíveis cometimentos provindos de APIAÍ, após a marcha desse Dest., 
recebeu, a 30 de Julho, ordem de aproximar-se de ITAPEVA e marchar na 
direção de CAPUTERA, que constava estar ocupada por forças rebeldes. 
Sua missão era instalar-se na região CAPUTERA-GUARÍ, de modo a cobrir 
ITAPEVA na direção N. 

Depois de várias etapas debaixo de chuvas prolongadas, o 2º B. C. 
chocou-se, a 4 de Agosto, com os defensores da vila, repelindo-os para o N. 

                                                                                                                                                                                                 

(3 e 4 de Agosto) 
 

Este ataque foi levado a efeito pelo 2.º B. C., tendo por objetivo a posse do 
povoado de CAPUTERA. 

 
EXECUÇÃO DA MISSÃO: 
 
A vanguarda do 2.º B. C. no dia 3, às 2:45, encontrou-se com os elementos 

avançados do inimigo na bifurcação das estradas CAPUTERA e GUARÍ, tendo os 
rebeldes se retirado em auto-caminhões na direção de CAPUTERA. Continuando em sua 
progressão, a vanguarda chocou-se de encontro à posição de resistência dos rebeldes 
nas alturas situadas no flanco direito de CAPUTERA, tomando assim o contato às 16 
horas do dia 3. 

Um pequeno elemento de Infantaria, dirigido por um oficial, foi lançado contra o 
flanco direito dos rebeldes, chocando-se contra um P. P. situado no cruzamento de 
estradas de CAPUTERA a TIMBUVA e uma variante desta estrada à esquerda de 
CAPUTERÁ a ITAPEVA, tendo os rebeldes desse pequeno posto se retirado para 
CAPUTERA. 

Iniciado o ataque, após o contato, sob o apoio de uma base de fogo, foi levado a 
efeito um desbordamento pelo flanco direito. Ao cair da noite, o ataque geral foi 
interrompido. Aproveitando-se da noite, os rebeldes retiraram-se em caminhões na 
direção de ITAÍ, e às 8 horas do dia 4, seus últimos elementos (retaguarda) após haverem 
tiroteado durante toda a noite abandonaram suas posições forçados pela pressão do 
ataque do 2.º B. C., segundo direções diversas. 

Às 8 horas e 15, o Btl. ocupou o povoado de CAPUTERA. 
 
PERDAS: 
 
Foram feridos dois homens e baixado um ao P. S. do Btl., por excesso de esforço 

físico. 
 
APREENSÕES: 
 
Foram feitos cinco prisioneiros e 1 morto: apreendidos quatro caminhões, 

alguns fusis ordinários, uma Metralhadora P. Hotchkiss, grande quantidade de 
munição e material de acompanhamento. 

(a) Gen. Waldomiro C. de Lima. 
Cmt. 

  
  



 
 

(91) ao cabo de 4 horas de fogo e apreendendo quatro caminhões, 
armamento, muita munição e material de acampamento, e fazendo cinco 
prisioneiros (92). 

                                                           
91 5-VIII-32. 
 

Em um rádio por nós captado, o Major Genésio de Castro e Silva, da F. P. Paulista, 
dirigindo-se ao Cel. Taborda, declarava ter evacuado CAPUTERA em virtude da força 
atacante ter mais de 600 homens, a 4 Mtrs. P. e 8 F. M. e que estava a duas léguas de 
ITAÍ, na FAZ. AMARAL, aguardando reforço, armas automáticas e munição para contra-
atacar e retomar CAPUTERA. No entanto, o efetivo do 2.º B. C. era de 242 homens 
apenas... 

 
92 Aditamento ao Boletim de 30-8-1932. 
 

COMBATE DE GUARÍ 
(25 a 26 de Agosto) 

 
Este combate verificou-se quando o Dest. Cel. Silva Júnior se deslocava de 

ITAPEVA por CAPUTERA para GUARÍ. 
 
a) – COMPOSIÇÃO DO DESTACAMENTO: 

2.º B. C. e 1 Dest. do 15.º B. C. 
 
b) – DESENROLAR DO COMBATE: 

No dia 25 de Agosto às 7 horas, o flanco direito das organizações defensivas do 
2.º B. C. em CAPUTERA, foi violentamente atingido por tiros de armas 
automáticas, partidos das elevações ao N. desta localidade, que se achavam 
ocupadas pela Cia. de Granadeiros Marechal Floriano, dos rebeldes. A esse 
ataque, o 2.º B. C. respondeu com todo vigor, fixando os rebeldes em suas 
posições enquanto um ataque de flanco era desencadeado pelo Dest. do 15.º 
B. C. que se dirigia para atacar GUARÍ. 
Às 7:30 os rebeldes atacaram as organizações a N. O. de CAPUTERA, sendo 
repelidos. Procuraram os rebeldes entrar em ligação com a Cia. de Granadeiros 
Marechal Floriano, que se achava no seu flanco esquerdo, sendo impedidos 
pelo fogo da defesa e por uma manobra de Cavalaria. 
No dia 26 às 10:30, o Dest. Silva Júnior ocupou GUARÍ, tendo o inimigo 
abandonado precipitadamente as suas posições. 

 
c) – PERDAS: 

Somente um homem ferido. 
 
d) – APREENSÕES: 

Foram apreendidas 2 metralhadoras P. Hotchkiss, 8 fusis Mauzer mod. 1908, 
munição, cofres de munição de metralhadoras, cofres com máquinas de 
carregar e recalibrar, cofres com acessórios, equipamentos, material de 
acampamento, víveres, pacotes de curativos individuais, capacetes de aço, etc. 
Foram feitos 22 prisioneiros, sendo um sargento e quatro cabos. 
Entregaram-se voluntariamente oito rebeldes. 

(a) Gen. Waldomiro C. de Lima 

Cmt. 



 
 

O Dest. João Francisco, após reunir os elementos necessários, 
conseguiu levar de vencida as hostes contrárias, que penetraram no 
PARANÁ, deixando-o livre a 23 de Agosto, após violentos combates nas 
imediações das cidades de JACAREZINHO, RIBEIRÃO CLARO, CAMBARÁ 
e SALTO DO ITARARÉ. 

Segundo informações oriundas de interrogatórios e rádios 
interceptados, os rebeldes preparavam-se para uma ação ofensiva na 
direção de ITARARÉ, tendo por objetivo cortar ou perturbar nossa principal 
linha de comunicações, a Estrada de Ferro SÃO PAULO-RIO GRANDE. 

 
―Por um rádio captado em VITORINO CARMILO e endereçado ao Cel. 

Klingelhoefer, depreende-se que foram organizados em BOTUCATU, ITU e 
BAURÚ os 1.º, 2.º, 3.º e 4.º B. C. V., sob o comando, respectivamente, dos 
Ceis. Joaquim Ferreira Lobo, Nenê Sobrinho, Leônidas Vieiras, Silvio 
Sampaio e Eduardo Lorena de Vergueiro, que constituem um Bda. sob o 
comando do Gen. Ataliba Leonel, cujo Q. G. está na Escola Normal de 
BOTUCATÚ.‖ 

(Do B. I. de 24 de Agosto, n.º 32). 
 

Não deixa de ser interessante acompanhar, mais em detalhe, o 
desenrolar destas operações, cuja importância ainda não foi devidamente 
apreciada. 

Devia ser mesmo esse o objetivo do Comando paulista. Seria uma 
operação de grande sucesso, uma vez logrado o êxito, quiçá bastante para 
decidir da vitória. 

Efetivamente, um Dest. forte, bem constituído de tropas regulares para 
enquadrar os voluntários e exercendo um esforço sério na direção de 
ITABERÁ, enquanto elementos menos importantes ganhassem tempo na 
região de ITAPORANGA e OURINHOS, ou mesmo, segundo os 
acontecimentos, ameaçasse JAGUARIAÍVA, constituiria um pesadelo para a 
5.ª D. I. 

E se lhe bafejasse a sorte, lá se iria o pivot (93) das operações 
ditatoriais (94). 

                                                           
93 Em telegrama passado pelo Ch. E. M., Ten. Cel. Vila Bela, o pivot das operações 
paulistas estava no Setor Sul. Dele dependia a sorte da campanha. Outro despacho o 
corrobora: 

 
―S. PAULO, 9-VIII-32. 
Cel. Taborda 
 
ITAPETININGA 
 
90 E. M. – Telegrama do doutor Carlos a João Neves: Getúlio expôs Ministério 

situação conforme impressões Maurício. SÃO PAULO deseja reorganização completa, 
novos interventores, indenizações despesas militares. Getúlio pronto renunciar. Osvaldo 



 
 

O Comando paulista, porém, não ligou maior importância àquela 
região. 

Sem nos aprofundarmos nos detalhes, que serão objeto de um estudo 
ulterior, passemas as vistas sobre o Relatório das operações aí 
desenroladas. 

―No dia 25 de Agosto foi organizado o Destacamento composto dos: 
 
8.º R. C. I. ................................................ com 350 homens 
3.º R. C. Bda. M. ...................................... ― 411 ‖ 
9.º B. C. .................................................... ― 246 ‖ 
3.º G. A. Cav. ........................................... ― 118 ‖ 
6.º G. A. Cav. ........................................... ― 169 ‖ 
1.ª Cia 5.º B. E. ........................................ ― 146 ‖ 
          _____ 
 
      Soma    1.470 
 
O qual, sob o comando do Gen. Guilherme Ribeiro da Cruz, deveria, 

inicialmente, cobrir a via férrea e, posteriormente, progredir na direção de 
BOTUCATÚ. Ficará sem efeito sua primitiva organização, constante da 
ordem de operações n.º 6, de 1.º de Agosto. 

Mas já faziam parte das forças sob o Comando deste General, os 
Destacamentos de ITABERÁ, com um Pel. do 8.º R. C. I., 8.º B. C. e 1 Sec. 
6.º R. A. M. e de CAPUTERA com 1 Pel. do 2.º R. C. Bda. M., 2.º B. C. e 1 
Sec. 6.º R. A. M., os quais, de começo, receberiam ordens diretas do Cmt. 
da D. I., até que se tornasse fácil o exercício do Comando, com a progressão 
das forças. 

                                                                                                                                                                                                 

achou exigências despropositadas. Ministério acompanhou Osvaldo. Há divergência 
Governo. Necessário manter positivamente frente Sul esperança Governo.‖ 

 
(a) P. O. Ten. Cel. Vila Bela 

Chefe S. E. M. 
(Identico ao Cel. Figueiredo em CACHOEIRA). 
 

94 Dr. Getúlio Vargas 
―Os três mil homens que estavam instrução aí destinavam-se minhas forças 

conforme me declarou Cap. Alcindo. Mariante..., para vingar-se repúdio da 5.ª D. I. ao seu 
nome prática toda sorte... prejudicar esta frente. É ele instrumento passivo mãos... que 
talvez Chefe não tenha pensado qual o seu intuito quando se empenhou Comando 
Mariante esta frente. 

É ilógico e contra os princípios da estratégia que se acumule tropas num setor em 
que não se vai produzir a decisão. Qual o pensamento que guia esse modo de agir? Não 
sei. Mas pode o Chefe ficar certo que esta tropa heterogênea e sem instrução em que 
tudo falta confia em mim e eu confio nela para, com todo o devotamento e coragem 
defender nossos ideais que o Chefe integra com rara abnegação de verdadeiro patriota.‖ 

(a) Gen. Lima.  



 
 

O 3.º R. C. da Bda. M., que se havia deslocado de SANTA CRUZ DOS 
LOPES, por iniciativa própria, para ITABERÁ, recebeu ordem para retroceder 
e marchar por RIBEIRÃO VERMELHO, que foi ocupada a 26 de Julho‖. 

 
Como se vê, o Dest. cuidava de seus flancos. E cobria-se 

ofensivamente, atacando, progredindo. 
A 27, as forças do Gen. João Francisco atacaram e ocuparam SALTO 

DO ITARARÉ. 
O 14.º B. C., achava-se na posse de ITABERÁ quando a 3, cerca de 10 

horas, foi atacado. Contra-atacando com êxito, as tropas paulistas retiraram 
na direção de TAQUARÍ. 

Às 10:30 de 4, o 2.º B. C., após dezesseis horas de combate, apodera-
se de CAPUTERA, fazendo 9 prisioneiros e apreendendo material bélico. 

A 5, o Dest. do Gen. João Francisco conquista mais uma vitória, 
desbaratando as tropas paulistas reunidas entre GUIMARÃES CARNEIRO e 
JACAREZINHO (Ramal do PARANAPANEMA), ocupando esta cidade. 

 
―Os elementos componentes do primeiro Dest. (Gen. G. Cruz), 

desembarcaram em ITARARÉ e puseram-se em marcha para 
ITAPORANGA, distante 72 quilômetros. 

Alcançaram RIBEIRÃO VERMELHO, onde já se achava o 3.º R. C. 
Bda. M., no dia 6 de Agosto. 

A marcha na direção de ITAPORANGA foi retomada no dia 7, sendo 
alcançado o entroncamento 10 quilômetros ao N. de RIBEIRÃO VERMELHO 
no mesmo dia. 

À meia noite foi reiniciada a progressão, tomando o 8.º R. C. I. a 
estrada da direita, que vai ter a ITAPORANGA e, o 3.º R. C. Bda. M., a da 
esquerda; o 9.º B. C. permaneceu nesse entroncamento, em reserva, e o 6.º 
G. A. seguiu o 8.º R. C. I. (O 3.º G. A. Cav. atrazou-se na marcha devido ao 
péssimo estado das estradas e haver desembarcado por último). 

A missão dada ao 8.º R. C. I., foi fixar as posições adversas pela frente, 
enquanto o 3.º de Cavalaria Gaúcha efetuaria um largo movimento pelo 
flanco esquerdo e a coberto das vistas, de modo que fosse obtido o 
envolvimento, e de surpresa. 

O 6.º G. A. Cav. teve a missão de apoio ao 8.º R. C. I., facilitando 
também a progressão do 3.º C. Gaúcho. 

O 8.º R. C. I. cumpriu sua missão com brilhantismo e o 3.º Gaúcho, a 
quem coube a tarefa importante da ação, penetrou com seus bravos 
soldados pelos flancos O. e N. O., colhendo de completa surpresa os 
defensores de ITAPORANGA, distraídos em frente do 8.º R. C. I. 

O 6.º G. A. Cav. satisfez plenamente seu papel. 
A guarnição paulista foi aprisionada, contando 81 homens, entre os 

quais 5 oficiais, inclusive seu Cmt., o Ten. Aldrovando. Aí foram apreendidos 
6 camnhões, 4 Mtrs. P. e regular quantidade de material bélico. 



 
 

Assim foi ocupada ITAPORANGA, no dia 8 de Agosto. 
O SALTO DE ITARARÉ, a esse tempo, estava sendo forçado por 

unidades da coluna João Francisco. 
A coluna do Cel. Quim César; a ocupação de ITAPORANGA, e a 

remessa de um Esquadrão do 3.º R. C. para aquele salto, impuseram à 
guarnição adversa o abandono das posições mantidas e seu recolhimento à 
barreira do RIO VERDE, onde está instalada a usina que fornece energia 
elétrica para ITAPORANGA e outras localidades próximas. 

Essa barreira foi logo tomada, após ligeiro tiroteio, e as forças sob o 
comando do Cel. Quim César transpuseram o RIO VERDE e avançaram até 
às proximidades de FARTURA e RIBEIRÓPOLIS, ocupando, com o grosso, 
CHISTO e CUSTODIO. 

A Bda. Quim César, então organizada, tinha a composição seguinte: 
 
24.º C. Aux. Bda. M. ................... com cerca de 500 homens 
Btl. ―Flores da Cunha‖ ................ ‖  ‖  ‖  250 ‖ 
Legião ―Pinheiro Machado‖         ‖ ‖ ‖  250 ‖ 
        _____ 
      Soma .. 1.000  ‖ 
 
Após vários combates em frente de FARTURA e RIBEIRÓPOLIS, o Btl. 

―Flores da Cunha‖ chegou a ocupar esta vila, logo depois evacuada, 
conforme ordem recebida do seu Cmt., em vista da situação muito avançada 
em que ficou relativamente à progressão das forças vizinhas‖. 

 
Estava, desta forma, sustada a primeira tentativa de importância, feita 

pelos paulistas, no intuito de comprometer nosso flanco esquerdo. 
 

INIMIGOS OCULTOS 
 

Tornando-se urgente incrementar os serviços de Engenharia, cada vez 
mais prementes, dadas as destruições praticadas pelo adversário e a 
natureza do terreno de operações, o Gen. Waldomiro decidiu, insinuado por 
um dos oficiais procedentes do Q. G. de CURITIBA, convidar, para chefia-
los, o Ten. Cel. Plínio Tourinho. 

Este oficial, elevado ao posto de General durante a revolução de 30, 
quando ainda Major, foi, em CURITIBA, onde desfruta larga simpatia, 
cognominado o ―General da Vitória‖. 

Lente, há muitos anos, da Escola de Engenharia do PARANÁ, tem-se 
imposto ao acatamento da mocidade e das gerações passadas, como um 
caráter adamantino, sempre numa verticalidade absoluta de posturas. 

Os choques políticos ocorridos de 930 para cá, especialmente no seu 
Estado natal e, particularmente, contra seu irmão, o íntegro e não menos 
acatado Gen. Mario Tourinho, quando Interventor, trouxeram-lhe dissabores 



 
 

profundos e adversário acérrimos. E os sucessos levaram-no, forçadamente, 
para as lutas políticas, donde resultou a sua deputação na Constituinte e, 
posteriormente, no regime Constitucional. Sua personalidade passou, nesse 
terreno, a ter maior projeção, tornando-se como que o centro de gravitação 
de diversos grupos e correntes. Em resumo, um chefe, um condutor de 
homens. 

Naturalmente, em vista disso, sua atitude diante dos acontecimentos 
de 32, devia implicar a de todos os seus satélites e abalar os indiferentes ou 
indefinidos, incontestavelmente numerosos e, quiçá, de valor, quer no meio 
civil, quer no militar. 

Involuntariamente, embora, mesmo sem a propaganda pela prédica, 
em face de seus princípios, o Ten. Cel. Plínio Tourinho concorria para a 
sabotage dos que, ligados ao Q. G. e aos meios (materiais e pessoais) de 
CURITIBA, estavam, de alguma sorte, com o seu destino confiado aos que 
ali permaneciam. CURITIBA e PONTA GROSSA eram pontos de passagem 
de todos os recursos destinados ao Dest. de Ex. do Sul. 

Qualquer movimento subversivo ou entravador ali pronunciado, 
secundando os interesses da campanha paulista, seria grave ameaça à 
integridade dos que se batiam contra as forças do Cel. Taborda. 

A sua simples passividade já constituíra um gravame e um entrave à 
boa marcha das operações. 

E este perigo não podia permanecer, competindo ao Chefe removê-lo. 
Foi o que percebeu o Gen. Waldomiro depois da resposta que lhe dera 

o Ten. Cel. Tourinho, possivelmente envenenada por algum interessado e, 
assim, avultada, no que encerrava de propósitos, ao espírito daquela alta 
autoridade, 

Nas campanhas político-civis em que nos temos envolvido, o pior dos 
adversários não é o que nos combate de armas na mão, face a face. Mais 
perigoso é o que, confiantemente, deixamos à nossa retaguarda, sem 
conhecer as suas crenças ou convicções, os seu processos e as suas 
intenções. 

E nesta campanha, de 32, o número dos que simpatizavam com a 
causa paulista era considerável, valioso e perigoso, não sendo menor o dos 
que não se revelavam, porém traiçoeiramente agiam na sombra esperando 
momentos azados para maiores expansões. 

Em casos tais, até mesmo os indiferentes são nocivos, como nocivos 
são os boateiros, tão bem anatematizados pela advertência paulista 
distribuída em boletins por toda parte e a cuja beleza de forma não me posso 
deixar de homenagear com o transcrevê-la aqui, quanto mais o que, 
revelando suas ideias e dispondo de ascendência sobre as multidões, 
estimulam os que não se pronunciam. 
 

―ESCUTA, AQUI! 
 



 
 

Tens medo? 
Fica em casa. Não saias aí pelas ruas, pelas praças, por toda parte, a 

pregar pêtas ao próximo e a dizer que ―tudo está preto, que morreram 
cinquenta, que morreram mil, um milhão‖, e outros absurdos que só podem 
nascer no teu ou nos cérebros dos teus companheiros de medo! 

 
Não te alistaste? 
Ficaste em tua casa, perto dos teus, tomas o teu cafezinho quente, 

com leite, pão e manteiga, de manhã e à noite; saboreias os teus cigarros, 
almoças e jantas sossegadamente; lês os teus jornais e dormes muito bem 
na tua cama fofa e quente – mas não te esqueças, pelo amor de Deus, pelo 
amor de teu Pai, pelo amor de tua Mãe, - que não cumpriste o teu dever e 
que lá no ―front‖ está um soldado te substituindo nas trincheiras, onde as 
balas sibilam e a morte paira a todo instante! 

Como tu, esse soldado é de carne e osso. 
Como tu, ele é mortal. 
Como tu, ele tem o seus entes queridos, o seu lar, o seu conforto. E ele 

não quis ficar – partiu, está lá no ―front‖! 
 
Tu precisas da lei para garantia da tua Pátria, da tua Família, da tua 

Religião. 
Ele também precisa. 
Tu ficaste em casa e ele foi buscar a Lei nas trincheiras, onde as balas 

sibilam e a morte paira a todo instante! 
Tu precisas e queres com medo. Ele precisa e quer com coragem! 
Tu és medroso e ele – um bravo! 
Por isso, tu que aqui ficaste, que não quiseste ir, pensa de manhã à 

noite nesse bravo. Nesse bravo que está lá no ―front‖ substituindo-te nas 
trincheiras! 

Pensa nele, amando-o e rezando por ele! 
Fica em casa. Não saias aí pelas ruas, pelas praças, por toda parte, a 

pregar pêtas ao próximo e a dizer tremendo que ―tudo está preto, que 
morreram cinquenta, que morreram mil, um milhão‖, e outros absurdos que 
só podem nascer no teu e nos cérebros dos teus companheiros de medo! 

QUE SAIBAS FICAR, JÁ QUE NÃO SOUBESTE IR! 
(Soldado da lei, ROMEU PINTO, do 4.º B. C. P. ―Floriano Peixoto‖, 

primeiro pelotão, n.º 53)‖. 
 
Foi neste grande perigo, para os que combatiam na frente, que o Gen. 

Waldomiro procurou remover, facultando a todos que o quisessem, passar-
se para o inimigo, afim de nos combater de viseira erguida. 

É bem verdade que entre os apaixonados pela causa oposta muitos 
valores havia que entendiam não dever combater, mas vencer pela 



 
 

persuasão, ou, então se alheiaram inteiramente à dolorosa contingência de 
matar seus irmãos. 

Qual seria o pensamento do Cel. Tourinho? 
Sua resposta, declinando do convite, foi, aos olhos do Gen., uma 

profissão de fé revolucionária (constitucionalista), dando lugar aos seguintes 
telegramas, suficientemente vigorosos e detalhados para dispensar-me de 
desenvolver o episódio. 

 
CURITIBA, 7-VIII-1932. 
 
EXM.º Snr. Gen. Waldomiro Lima. 
Quando em Outubro de 1930 o povo brasileiro clamava unanime contra 

a tirania do Governo, alistei-me com entusiasmo ao lado dos gaúchos para 
vitória dos nossos ideais. Hoje, embora sem compromissos nem ligação de 
espécie alguma com os revolucionários paulistas, apenas coerente com o 
meu passado e minha consciência de brasileiro que me impedem concorrer 
para o aniquilamento do povo paulista, orgulho de nossa nacionalidade e tão 
digno de nosso afeto de patriotas como fora e será o povo gaúcho, si 
porventura as circunstâncias em que se encontra aquele grande povo. 
Assim, agradeço a V. Ex. o honroso convite que não desejo aceitar e sereno 
aguardo as consequências deste meu ato. 

(a)  Ten. Cel. Plínio Tourinho. 
 

―5/9/1932 – Circular 
Chefe Governo – etc. – RIO. 
 
Tendo convidado Ten. Cel. Plínio Tourinho para assumir chefia 

Engenharia Forças operações Sul, recebí como resposta palavras exaltação 
lado rebeldes Paulistas. Como não se coaduna com momento passa, atitude 
comodidade zona bem afastada perigo, repliquei-lhe com seguinte 
telegrama: 

Ten. Cel. Plínio Tourinho – CURITIBA. 
Acabo receber vosso telegrama exaltação revolucionária ao lado 

rebeldes Paulistas. Aplaudo vossa atitude definida e como uma homenagem 
à dignidade militar que o camarada deve possuir, ofereço em meu nome, do 
que assumo inteira responsabilidade, os meios passardes para as forças 
rebeldes e nos combater de vizeira erguida. Assim sereis digno e não 
enxovalhareis a farda de Soldado Brasileiro. Não é hora de palavras, é a 
hora de sacrifícios. Sacrifica-vos, camarada! Podeis transmitir a todos que 
pensam como vós que a todos darei oportunidade lutar de armas na mão. 

(a)  General Lima. 
 

7/8/1932 
Cel. Ataliba Ozório – Q. G. – CURITIBA. 



 
 

 
Respondendo vosso 414 lembro que assumi inteira responsabilidade 

facilitar transposição nossas linhas Ten. Cel. Plínio e os que pensam como 
ele, sem que fossem presos, afim permitir possam lutar pelas suas 
convicções como sacrificamo-nos pelas nossas. Está claro que aqueles que 
dessa maneira procederem, assim como aproveitarão as vantagens da 
vitória, sujeitar-se-ão também a todas as consequências do ato que 
praticarem, pois virtude termos telegramas trocados só se pode admitir que 
não estivessem ainda entre inimigos pelas dificuldades transporte. Meu 
oferecimento de maneira alguma poderá ser interpretado como garantia 
àqueles que conscientemente se colocaram como inimigos da Revolução de 
30. Insisto esclarecer meu propósito facilitar essa oportunidade aos que se 
sentiam constrangidos assistindo embate braços cruzados livres perigos da 
luta. 

(a)  General Lima. 
 
6/8/1932 
Gen. Waldomiro Lima – ITAPEVA. 
 
Propositalmente destes ao meu telegrama interpretação diversa 

daquela que minha consciência ditou, procurando deprimir-me perante o 
Exército, pois si assim não fosse teríeis também publicado o meu telegrama 
para que meus camaradas o apreciassem no quando ele encerra de 
altruísmo no sentido de não concorrer para a luta fratricida, antes, 
procurando evitar derramamento doloroso de sangue brasileiro. Não fiz 
profissão de fé revolucionária paulista, mas neste instante doloroso em que 
assisto marcha triunfal vinte interventores prontos esmagar laborioso povo 
paulista, vítima poticagem, tive necessária coragem cívica de não desejar 
concorrer para esse aniquilamento, quando me seria mais cômodo cobrir-me 
de glórias a custa sangue irmão trabalhando no vosso Estado Maior. 
Alimento convicção essa guerra fratricida houvesse maior boa vontade por 
parte políticos e dirigentes Nação. Não tenho dúvida de que meu gesto de 
humanidade e brasilidade foi desvirtuado perante vosso espírito julgamento, 
em detrimento minha honra e dignidade pessoal, pelas sugestões talvez da 
intriga insidiosa, porém sem fundamento concreto algum. Pois bem, mesmo 
tendo certeza do esmagamento SÃO PAULO, inteiramente cercado, sob 
ameaça centenas bocas fogo, aceita vossa generosa proposta para que me 
seja permitido coparticipar da desdita paulista, pedindo seja o Cmt. desta 
Região autorizado a conceder-me bem como pessoas amigas que me 
desejam acompanhar, salvo-conduto que me permita, com elas, transportar-
me a SÃO PAULO por onde me aprouver. Penso assim não deixar dúvida ao 
espírito de meus camaradas e meus concidadãos de que o labéo de cobarde 
que injustamente pretendestes me lançar, não me atingiu nem atingirá 
nunca. 



 
 

(a)  Ten. Cel. Plínio Tourinho. 
 
8/8/1932 
Cel. Ataliba Ozório – Q. G. – CURITIBA. 
 
Relativamente vosso 417 hoje cumpre-me esclarecer-vos assumi 

compromisso permitir passagem Ten. Cel. Plínio e seus amigos para o 
inimigo sem que fosse presos, o que faço contando seja por este local, de 
onde deverão partir dentro das 48 horas concedidas. Assumo ainda o 
compromisso de enviar, daqui em diante, um oficial apenas para 
acompanha-los até se encontrarem segurança lado contrário, sem ser 
absolutamente meu desejo exibi-los à minha tropa. Reitero que nenhuma 
responsabilidade tenho relativamente consequências que possam provir do 
ato que vão praticar. 

(a)  General Lima. 
 
7/8/1932. 
Ministro Guerra – RIO. 
 
Tendo dito ao Cel. Plínio Tourinho lhe permitiria livre passagem para 

fileiras inimigas através minha Coluna como vos comuniqueia telegrama 
número 191-B, tenho imperiosa necessidade cumprir minha palavra. Já 
determinei CURITIBA fornecesse passagem franca. 

(a)  General Lima. 
 

COMO SE DEU A QUEDA DE APIAÍ (95) 
A ação do Destacamento comandado pelo  

Tenente-Coronel Boanerges Lopes de Souza 
 

Uma das operações militares mais interessantes da presente 
campanha, quer pelo seu aspecto técnico, quer pelos seus extraordinários 
resultados de conjunto, foi, inegavelmente, a desenvolvida pelo 
Destacamento Tenente-Coronel Boanerges, na estrada RIBEIRÃO 
BRANCO-CAPINZAL. 

Denomina-se CAPINZAL à região onde se entronca o caminho de 
RIBEIRÃO BRANCO, na estrada geral, entre APIAÍ e GUAPIÁRA. 

Batido em CAPELA DA RIBEIRA, pelo Destacamento Plaisant, e 
aprisionado pelo ½ do IV/5.º R. C. D., comandado pelo 1.º Tenente 
Maranhão, o contingente de 400 e poucos homens que, grácas às 
dificuldades do terreno, por tantos dias (de 19 a 31 de Julho) deteve a 
marcha daquele forte Destacamento (mais de mil homens), (96) o adversário 

                                                           
95 A presente crônica fora escrita mesmo em campanha, na barraca onde se instalara, 
junto ao P. C., o representante do Cmt. da D. I. 
96 1.º Btl. – 555 homens 



 
 

procurou retardar a progressão dessa coluna, instalando-se com 600 (ou 
900) homens, na região de APIAÍ. O primeiro sucesso foi de um pelotão do 
1.º Tenente Maranhão (cerca de 20 praças), (97) que, no dia 29, cercou e 
aprisionou, na própria cozinha da tropa, à retaguarda, um capitão (98) e mais 
de 100 homens. 

Pressentindo o perigo que lhe constituía a estrada de RIBEIRÃO 
BRANCO, o inimigo não se satisfez com o destruidor a ponte sobre o rio 
APIAÍ MIRIM, mas ainda se cobriu com um flanco-guarda naquela direção. 
Reconstruída sob a direção do Cap. Dilermando no dia 30, neste mesmo dia 
o Destacamento Boanerges reiniciou a marcha, transpondo-a em parte. 

A região escolhida para aquela cobertura não podia ser melhor. 
Caminho estreito, em torcicolos, cortando vales e contra-fortes, mais 

infenso ainda se tornou à progressão devido às chuvas que o fizeram quase 
intransitável. A manobra de veículos, dada a sua pequena largura, era difícil, 
senão impossível. A artilharia e as cozinhas de campanha só a muito custo e 
grandes energias dos soldados foram alcandoradas ao topo das escarpas. A 
cavalaria da coluna em marcha, o adversário recebeu-a com inicial 
vantagem, à noite de 31 Julho para 1.º de Agosto. 

Já antes, o reconhecimento do bravo 1.º Tenente Murat Guimarães 
havia sido recebido com as honras de algumas salvas. 

Conhecedor, o inimigo, do terreno em que iria manobrar, colhendo o 
Destacamento na escuridão da noite, em uma região que lhe era 
completamente desconhecida, fácil a este não era desloca-los. Metido num 
arco de círculo batido de fogos dominantes e densos, o Destacamento foi 
detido longo tempo sem poder mover-se. Apesar disso, ao cabo de 7 horas 
de fogo ininterrupto (das 20 às 3 horas), o antagonista bate em retirada 
precipitada, deixando um morto (soldado voluntário José Benedito) e três 
feridos, sendo um gravemente, abandonados, além de algumas armas e 
munições e seis auto-caminhões. 

O cadáver do jovem Benedito foi dado à sepultura à beira da estrada, 
onde uma cruz plantada ficou assinalando o repouso eterno da primeira 
vítima de nossas armas. Da sua ficha, encontrada numa das algibeiras, 
constava ter menos de 18 anos e ter sido julgado apto. 

                                                                                                                                                                                                 

    2º. Btl. – 555 ‖ 
    Cia. Mtrs. – 140 ‖ 
Esqs. C. – 276 ‖ 
        ----- 
     1.526 ‖ 
(―Rebelião Paulista‖, do Ten. Cel. Silvio Van Ervern, pág. 27). 
 

97
 Aliás, uma esquadra de dez praças sob o comando do 3.º Sgt. Pletz. 

98 Cap. José de Oliveira França. 



 
 

Coube ao 13.º B. C. e 7.º R. I. a glória deste segundo sucesso de 
importância, pois a entrada em RIBEIRÃO BRANCO foi início de nossas 
vitórias. 

Alcançou, assim, às 8 horas da manhã de 1.º, depois de novo e ligeiro 
combate, a grande e bela estrada de rodagem CAPELA-ITAPETININGA. 

Foi uma operação rápida e segura do Destacamento Boanerges. 
A violência e a rapidez do ataque e da progressão não permitiram que 

o adversário de APIAÍ fosse advertido e se retirasse. 
Ficou, desta sorte, com a retirada cortada, e isto porque a estrada 

APIAÍ-RIBEIRÃO BRANCO estava por nós guarnecida, o que sucedia 
também na GUAPIARA-RIBEIRÃO BRANCO (região de SERRARIA). 

Tivesse o Destacamento que atender somente à direção de APIAÍ, e 
sua situação seria excelente. 

Mas, de GUAPIÁRA ou de CAPÃO BONITO, o adversário, na ânsia de 
dar a mão aos camaradas ―cortados‖, por certo lançaria contra o 
Destacamento um forte contingente, capaz de remover o impasse. 

Se de uma estação de rádio dispusesse a tropa defensora de APIAÍ, 
fácil lhe seria combinar uma ação conjunta contra o Destacamento 
Boanerges, atacando concomitantemente nas duas frentes, ao norte e ao sul 
do entroncamento de CAPINZAL. 

A situação nãos seria boa, antes, melindrosa. 
Pelas informações então existentes, CAPÃO BONITO estava 

fortemente guarnecido. E, dispondo de auto-caminhões em abundância, fácil 
era ao adversário socorrer os companheiros em xeque. 

Segundo instruções recebidas do Q. G. (31/07/1932 – Cap. Dimas), o 
Dest. Plaisant devia alcançar APIAÍ às 10 horas de 1º. Esta pretensão, 
porém, não se realizou, e só a 3, depois do êxodo provocado pela conquista 
e atuação do Dest. Boanerges, inclusive o combate de 1.º e a démarche para 
rendição no dia 2. O tempo corria, e, com ele, aumentavam as possibilidades 
do adversário meter o Destacamento entre dois fogos. Nesse interim, 
procedentes de APIAÍ, surgem seis caminhões e um double-phaeton 
transportando tropas (99). 

Recebidos a bala, de nossas posições, os soldados constitucionalistas 
abandonam os carros e, internando-se no mato as margens da estrada, 
sustentam conosco um violento e ligeiro combate de cerca de 20 minutos. 

Dois autos ainda conseguiram voltar, ao que se disse, carregando 
feridos, entre os quais o advogado Afonso Negrais, um dos oradores que 
usaram da palavra por ocasião da entrega da Bandeira ao ―9 de Julho‖ pela 
Sra. Fernando Neto. 

Lançados alguns reconhecimentos de patrulha, entre as quais duas 
sob o comando dos tenentes Pinheiro e Anacleto, caíram elas sobre os 

                                                           
99 ―Comanda o contingente (130 homens e uma seção de M. P.) o tenente Miguel Franco, 
da Força Pública, auxiliado pelos tenentes Eurico Guédes, Renato Costa e Paulo 
Mariano, estes dois últimos do C. I. M., da F. P.‖ (―ITARARÉ! ITARARÉ!...‖, pág. 56). 



 
 

adversários, fazendo 43 prisioneiros, em regra estudantes, que se diziam 
pertencentes ao batalhão ―9 de Julho‖. 

Nitidamente definida a situação difícil em que a brilhante e rápida 
manobra do Destacamento colocara a tropa de APIAÌ, cortando-a de seus 
possíveis reforços e colocando-a entre dois fogos, ocorreu ao Comando, por 
uma questão de humanidade e para não perder mais tempo, negociar sua 
rendição. 

Prontificaram-se à arriscada missão de parlamentários os destemidos 
capitão Nelsom Tinoco e 1º Ten. Murat Guimarães que, por motivos diversos 
e dificuldades de preparativos, devido ao adiantado da hora, tiveram de adiar 
para o dia 2 a sua importantíssima tarefa. 

Às 10 horas partiram na direção de APIAÍ, donde regressaram em 
campanhas do 1º tenente Castro e Silva, pouco antes do meio-dia, sendo, 
então, discutidas as condições da capitulação. 

A proposta feita pelo comandante do Destacamento concretizava-se 
nas seguintes considerações: 

a) – As forças paulistas acham-se completamente envolvidas e com as 
comunicações cortadas, não podendo contar com recurso algum, 
seja em pessoal, seja em reaprovisionamento, de um modo geral; 

b) – O efetivo de 600 homens, em regra estudantes sem tirocínio 
militar, é cinco vezes inferior ao que o envolve (Destacamento 
Coronel Plaisant, de CAPELA DA RIBEIRA; 13.º R. I. de RIBEIRÃO 
BRANCO, 7.º R. I., 13.º B. C., Gr. 5.º R. A. M., Esqs. do 5.º R. C. D. 
e da Brigada Militar do RIO GRANDE DO SUL, que constituem o 
Destacamento Coronel Boanerges), não podendo, portanto, resistir 
ao ataque conjunto, que importaria num massacre inglório de 
preciosas vidas da mocidade patrícia; 

c) – A dignidade da tropa envolvida, Chefes e Comandados, não pode 
sofrer o menor deslustre com este ato, de vez que já se bateu 
bravamente e a situação tática em que se encontra não lhe faculta 
outra atitude, sendo ignominia deixar-se massacrar e chacinar uma 
grande plêiade de moços da elite social paulista, capaz de grandes 
empreendimentos futuros em pról da grandeza de nossa Pátria, - 
proponho, levado por sentimentos de humanidade, a rendição dessa 
força, mediante a garantia de vida e a ressalva de sua dignidade 
militar, certo de que o Governo tomará em consideração, como uma 
grande atenuante, o seu gesto de renúncia à luta, o qual importará 
na poupança de vidas, de tempo e de material, bem como na 
aceleração do cumprimento da missão ulterior do Destacamento. 

 
Contraveio o Tenente Castro e Silva, pretendendo ir consultar, antes, o 

seu Chefe, Coronel B. Taborda, em CAPÃO BONITO, ao que se opôs o 



 
 

Capitão Dilermando, representante do General Waldomiro Lima junto ao 
Destacamento (100). 

Em vista disto, resolveu voltar para ouvir os seus companheiros, 
ficando de nos dar a resposta até à meia noite de 2. 

Ao escurecer, o adversário, provindo de GUAPIARA, atacou nossas 
frentes. 

A impressão que se tinha era de que, avisados, os constitucionalistas 
do norte corriam em socorro dos que se achavam cortados ao sul. 

Nenhum pronunciamento ocorreu, no entanto, até às 24 horas, 
provindo de APIAÍ. 

Conforme se soube no dia seguinte, a tropa envolvida preferiu atirar-se 
à aventura de escapar por IPORANGA-XIRIRICA. 

Assim, a 3, os dois Pels. do IV/5º R. C. D. perseguiram os fugitivos, 
indo capturar, depois de ligeiro combate, junto às margens do rio 
IPORANGA, mais 100 egressos. 

O Tenente Castro e Silva, depois de aprisionado, tendo dormido com 
dois camaradas do Esquadrão, iludindo-lhes a vigilância, conseguiu evadir-
se (101). 

Vários rapazes, na ânsia de escapar à perseguição, (102) aventuraram-
se à travessia do rio em pirogas ou canoas encontradas. Sem prática, 
pereceram afogados. Consta que uns oito perderam, tragicamente, a vida 
(103). 

E foi assim que APIAÍ caiu em poder do Destacamento Plaisant, às 10 
horas do dia 3, onde foi apreendida grande cópia de armamento, inclusive 
dois canhões de montanha da Seção do Tenente Quintães (3ª Bia. do 2º Gr. 

                                                           
100 Se o permitisse, por certo ficaria esperando o seu regresso até hoje... A sua fuga de 
IPORANGA comprova-o. 
101 Sempre foi desdoiro um oficial fugir da prisão. 

Todos timbravam em, mesmo com toda a liberdade, jamais se afastarem do recinto 
que lhes fosse reservado. Era uma questão de honra. 

Depois de 1922 é que começou a ser considerado, não como uma indignidade, 
porém como uma esperteza, a fuga do prisioneiro, embora soubesse que ia deixar mal 
sua escolta ou sua guarda. 

Hoje, esse espírito colegial prevalece, sendo julgada com excessiva e estranhável 
tolerância tal conduta. Os tempos mudam... 

 
102 Foi extraordinário o trabalho do Esq. C. do Ten. Maranhão, que chegou a lançar 
Reconhecimentos até SETE BARRAS, REGISTO, BARRA DO BATATAL, XIRIRICA, etc.] 
 
103 De GUAPIÁRA, 19-VIII-32. 

Comunico que o Ten. João Dohrs, em reconhecimento que fez na zona XIRIRICA, 
informou o seguinte: soube em XIRIRICA que o Cap. Hermínio desceu o rio com os 
paulistas e, segundo informações, era chefe do pavor que reinou na tropa paulista; que 
Cel. Barbosa e Cap. França, da Polícia S. PAULO foram presos pelo E. M. paulista, por 
terem abandonado suas tropas na fuga de APIAÍ, sendo os primeiros a chegarem em 
XIRIRICA em companhia de um filho de Washington Luis, que é  



 
 

Mth.), sua munição atirada na água, e grande número de automóveis 
abandonados. 

Do que fica exposto, resulta, claramente, que a ação do Dest. Coronel 
Boanerges foi decisiva na tomada de APIAÍ. Não fora isto, e outro seria, 
incontestavelmente, o resultado das operações da coluna Plaisant diante 
daquela cidade paulista‖ (104). 

CRÍTICAS INFUNDADAS 
 

A propósito desta crônica, publicada no ―Correio da Manhã‖ de 27 de 
Agosto de 1932, o Sr. Honório de Sylos faz alguns reparos, que me cumpre 
elucidar. 

Antes disso, porém, preciso assegurar-lhe que foi mal informado 
quando lhe disseram que os nossos canhões atiraram sobre o contingente 
do Ten. Franco com alça a zero (―ITARARÉ! ITARARÉ!...‖, pág. 57). 

Os canhões não teriam tempo de tomar posição para participar desse 
pequeno combate porque ele foi rápido e imprevisto. Demais, quem quer que 
conheça um pouco a tática do emprego dessar arma, logo reconhecerá o 
absurdo daquela afirmativa. 

É este o primeiro reparo, que certamente será bem recebido pelo 
historiador. 

 
Tanto no texto, como em suas notas a páginas seguintes, há alguns 

grifos reveladores da estranheza que causaram ao escritor as minhas 
expressões e que demandam explicação. 

Vou esclarecer e retificar. 
O capitão Nelsom Tinoco (antes mais baixo do que alto, ao invés da 

impressão errônea do autor à pág. 71) ―trazia-nos uma intimação: Rendição 
Incondicional‖. É o próprio crítico, quem, à pág. 75, se desmente, quando 

                                                           
104 Não fora a manobra executada pelo Dest. Boanerges, cortando a retirada das 

forças operantes em APIAÍ, conforme externou, em telegrama ao Governo, o Gen. 
Waldomiro, e o Dest. Plaisant talvez fosse derrotado. 

Antes mesmo de sua entrada naquele povoado, já em Boletim n.º 7, de 1.º de 
Agosto, consignava o Cel. Boanerges: 

―Não é de mais encarecer esse feito importante das tropas sob meu comando, e, 
por isso, felicito aos comandantes de corpos e unidades, aos quais transmito a minha 
convicção de que, em consequência da nossa ação enérgica e rápida, a posição rebelde 
de APIAÍ caíra dentro em pouco em poder das tropas da nossa D. I.‖. 

E essa era a impressão predominante em S. PAULO, como se pode inferir do 
despacho abaixo transcrito, irradiado a todo o País: 

―De S. PAULO – Aos Chefes de Estações rádio do Brasil. 
O Brasil já deve estar farto das mentiras irradiadas pela Coluna Plaisant que opera 

em RIBEIRA, anunciando nos haver desbaratado. Todas as forças que ali operam estão 
cercadas pelas forças da Constitucionalização. Viva o Brasil dentro da Lei! 

(a) Oficiais constitucionalistas.‖  



 
 

escreve: ―A proposta feita pelo comandante do destacamento concretiza-se 
nas seguintes condições:‖ 

Não era, pois, incondicional. 
Ao contrário, várias condições, todas humanas e honrosas para o 

adversário, como se verifica à pág. 76, letra c). 
À pág. 79 o ilustre repórter e combatente põe em destaque mais outra 

condição, aceita prontamente pelo Cap. Tinoco – a não utilização do seu 
armamento, do qual conservariam uma peça que importasse no seu 
inaproveitamento. 

Outra mais: os prisioneiros seriam enviados para CURITIBA, 
respeitando-se-lhes a hierarquia. 

Ainda outra: lavrar-se-ia uma ata em que ficasse ressalvada a sua 
dignidade militar (105). 

Em face do exposto, parece que nenhuma razão existe para que 
prevaleçam, à pág. 77, estas expressões: 

 
―Era preferível tudo, menos a rendição. 900 homens (e eu supunha que 

eram apenas 600) entregando-se incondicionalmente, ao inimigo. Não!‖ 
 
Seria mais honrosa a fuga a que se entregaram, numa carreira 

desabalada, sacrificando a vidas e material de guerra, e passando os 
tormentos de que dão notícia o telegrama do Ten. Cel. Barbosa e Silva e o 
depoimento do Ten. Maurílio Freire? (106). 

                                                           
105 Compulsando o meu ―diário de campanha‖, ainda encontro as seguintes anotações a 
respeito: ―Foi-lhes oferecida, além da garantia de vida, nossa declaração em àta 
ressalvando-lhes a dignidade militar, isto é, a pecha de cobardes, conforme pediu o Ten. 
Castro e Silva, sendo-lhe negada a permissão de ir antes consultar o Cel. Taborda sobre 
a decisão que deviam tomar – se reagir, se aceitar as propostas de rendição. Ficou-se, 
ainda, obrigado a fazer constar da àta a diferença de efetivos.‖ 
 
106 ―que, estando em IPORANGA, tomou a iniciativa de preparar alimentação e alojamento 
para 800 homens; que, chegando a IPORANGA o Btl. Aux. da F. P. Paulista, passou suas 
funções ao Intendente desse Btl.; que toda a oficialidade do Btl. Aux., do Btl. 9 de Julho e 
elementos de Bombeiros (que vieram pelo caminho de BANHADO), chegando a 
IPORANGA, sem siquer tomar alimentos, trataram de fugir imediatamente para XIRIRICA, 
valendo-se, para tanto, de diversas canoas (cada uma com S. oficiais), alugando-as por 
preços que iam de $ 50 a $ 200; que esses oficiais fugindo cobardemente, como pode 
provar em qualquer momento, abandonaram a sua tropa, que ficou completamente 
desarvorada; que esses oficiais, se quisessem, poderiam ter, com sua tropa, resistido, 
pois lhes sobrava muita munição e armamento, tanto assim, que ficaram abandonados 
pelo caminho mais de vinte cunhetes de munição, Mtrs. P., fusis, F. M. que foram 
arrebanhados pelo Pel. da F. P. do PARANÁ; que o procedimento desses oficiais é de 
verdadeira cobardia e miséria moral; que o Ten. Quintães fugiu juntamente com os 
primeiros oficiais; que o Ten. Castro e Silva foi preso pelo Ten. Maranhão e traindo e 
traindo a palavra empenhada, fugiu para XIRIRICA, valendo-se, para tanto, duma canoa; 
que a tropa vendo-se abandonada e em desespero, entregou-se ao saque, tendo 
desrespeitado a população, arrombando casas, derrubando a porta da igreja e 



 
 

―Coronel Herculano Carvalho 
Força Pública 

 
SÃO PAULO 

 
XIRIRICA 6-VIII-32, 15 horas. 
Acabo transmitir Cel. Melo Matos Cmt. Praça Santos o telegrama 

seguinte: Recebi comunicado dos 3 horas de hoje. Impossível recomposição 
tropas sob o meu comando, visto estar toda ela estado precaríssimo. 

Major Tenório em SETE BARRAS. À marcha demasiado grande e 
forçada a que a submeteram em consequência manobra imposta situação 
especialíssima resultou estropiamento todos os homens, sua maioria 
voluntários emergência, que adoeceram e necessitam repouso algum tempo. 
Além disso embarcações não chegam até agora 14 horas e meia neste 
porto. Situação agravada informações recentes inimigo vem nossa 
perseguição. Diante dessa situação acabo escoar para REGISTRO 140 
praças, ficando aqui apenas 120 praças regulares para provável resistência. 
Como porém ainda esteja deslocando muitos homens nossos pelas estrada 
e pelo rio em canoas para esta cidade, resolvi aguardar a chegada dos 
mesmos afim transporta-los em vapor para JUQUIA via REGISTRADO onde 
se fará necessária recomposição. Logo cheguemos JUQUIÁ faremos ligação 
esse comando. Saudações‖. 

(a)  Ten. Cel. Barbosa e Silva. 
 
Parece que assim não entendeu o Sr. Gen. Klinger, qual se depreende 

de um telegrama ao Sr. Ten. Cel. Indio do Brasil, destes termos: 
 

―S. PAULO, 6-VIII-1932. 

                                                                                                                                                                                                 

arrombando o cofre, dele retirando todo o dinheiro, demonstrando uma indisciplina 
horrível: que os culpados de todo esse horror são os oficiais e principalmente o Cmt. 
Geral, Cel. Barbosa e Silva; que toda a população pode atestar qual o seu procedimento e 
por que razão foi preso; que nunca viu coisa semelhante; que foi uma verdadeira 
debandada; que em APIAÍ, ao se retirarem, estragaram selvagemente caminhões 
inteiramente novos, como teve ocasião de constatar quando passou por APIAÍ; que 
furaram os pneus desses caminhões a baioneta; que de IPORANGA para XIRIRICA, pela 
picada, retiraram-se cerca de 400 homens, a maioria doentes e exaustos, achando que, 
nessa retirada, vai morrer muita gente; que esses homens não levaram alimentação de 
espécie alguma, supondo que, para comer, vão saquear; que no momento dos oficiais 
partirem, teve oportunidade de dizer ao Cmt. Barbosa e Silva que, estando já em 
IPORANGA, deveria ser o primeiro a se retirar, mas que dali não sairia senão depois de 
retirar o último homem, pois que o dever militar a isso o obrigava e que reputava cobardia 
abandonar à sua própria sorte a tropa, que já vinha exausta e desmantelada; que, sem 
nada dizer, o Cel. Barbosa e Silva embarcou, com mais algumas oficiais, descendo o rio; 
que existe muita gente extraviada pelo mato, a qual, ao que tudo indica, morrerá de 
inanição‖ (Do depoimento do 1.º Ten. Maurílio Freire). 



 
 

Cel. Indio do Brasil. 
 

SANTOS 
66 E. M. – Ciente vosso telegrama de hoje e das acertadas medidas 

tomadas. Estado tropas fugiram de APIAÍ para XIRIRICA corresponde ao 
que imaginei e que por telefone pessoalmente comuniquei Melo Matos. 
Mantenho pensamento reuní-las SETE BARRAS onde poderão retomar 
alento, até lá consideradas meros consumidores cujos pedidos exagerados 
deverão ser severamente reprimidos. Pode mandar cópia deste para SETE 
BARRAS destino Cmt. desses fugitivos‖. 

(a) Gen. Klinger. 
 

Dirão, como muita gente já tem dito em transes semelhantes: ―Mas é 
este o prêmio de todo aquele sacrifício?!...‖ 

Uma tropa que se rende porque, nos azares da luta, se vê ―cortada de 
seus possíveis reforços, mormente quando irregular e composta, não de 
soldados, porém de estudantes e civis, que, pelo seu gênero de vida, não 
tem obrigação de se transformar, da noite para o dia, em guerreiros, penso 
não se avilta nem se enxovalha por isso. 

A rendição seria, sob todos os pontos de vista, honrosa, uma vez 
respeitadas as condições formuladas, de irmãos para irmãos , de brasileiros 
como o seriam de fato. 

Deshonrosa foi a mentira, a falsidade, que rotularam de astúcia e de 
que lançaram mão para ganhar tempo e abalarem sem tropeços maiores. 

Não posso compreender essa honra quando é o próprio Sr. Sylos 
quem na deprecia e diminui escrevendo: 

 
―O Cel. Barbosa e Silva, sempre tão afoito em chegar na frente, dessa 

vez, ao que parece, para não enfrentar as críticas sobre a retirada, preferiu 
que partisse, primeiro, o major Tenório...‖ (página 99) (107) 

 
Quando ao Cap. Tinoco solicitaram prorrogação de prazo, até meia 

noite, para dar uma resposta, já o fizeram, de caso pensado, para se 
esquivarem aos riscos de uma perseguição imediata, pois a fuga por 
IPORANGA já estava decidida. 

 
―Ocorre a um dos presentes uma retirada em direção de IPORANGA. 

Consultados os mapas e os geógrafos da terra, ficamos convencidos de que 

                                                           
107 ―que o Ten. Castro e Silva tinha combinado com o depoente ficarem com a tropa até o 
fim, o que ele não cumpriu; que o Cel. Barbosa e Silva os abandonou, juntamente com os 
demais oficiais, seguindo na frente, na direção de XIRIRICA; que retifica o termo 
abandonou para o de seguiu na frente‖ (Do depoimento prestado a 7-VIII-32, pelo 
prisioneiro Cap. Antonio Joaquim Nascimento Júnior). 



 
 

a única saída daquelas paragens era mesmo para IPORANGA (por uma 
picada através da serra de PARANÁPIACABA). 

O major Tenório deixa tudo preparado. 
O Comandante da praça se encarregaria de arranjar cargueiros para 

levar alguns viveres. E a retirada começaria às 15 horas. 
O capitão Heliodóro deveria perder o contato com as tropas de Plaisant 

ao anoitecer. A última força a retirar-se seria a Cia. do comando do capitão 
Cícero, que ocupava CAPOEIRAS. 

Estas forças daria a guarda da retaguarda, devendo comandar a 
vanguarda o major Adonias, comandante do Batalhão misto ―9 de Julho‖. 

Prosseguia, com redobrada violência, o ataque a APIAÍ, estando quase 
esgotada nossa munição! 

O major Tenório regressa à estrada, para novo encontro com o Capitão 
Tinoco (108). 

Realiza-se a conferência pouco depois das 14 horas‖. 
 
Depois disto... só mesmo as referências do Gen. Klinger. 
 
Há um ponto de exclamação adiante do qualificativo de ―arriscada‖ 

dado à missão do Cap. Tinoco. 
Esclareço. 
Naquela situação, com o tempo brumoso, podia o seu caminhão não 

ser de pronto reconhecido e, assim, recebido a tiros. 
Ainda mais, ignorando-se a natureza do adversário com que se ia 

tratar, podendo mesmo dar-se um encontro inesperado pelo caminho, não 
deixava de ser arriscada a missão. 

O Sgt. Pletz, moço, estudante e de esmerada educação, para não 
invocar outros casos singulares, foi fisicamente maltratado, depois de preso, 
quando em trânsito, creio pela cidade de CAPÃO BONITO, por um Capitão 
(Isaltino de tal), que só não o matou devido à intervenção de terceiros. 

Jamais eu poria em dúvida a fidalguia de sentimentos que sempre 
caracterizou todos os gestos de nossos adversários, toda vez que tivemos de 
com ele tratar, quer fosse oficial, quer soldado voluntário. 

E posso afirmar que, de nossa parte, correspondemos sempre a essa 
fidalguia, embora se diga, quiçá por fantasia, que os fatos se passassem de 
modo diferente noutras frentes: 

 
―Pudemos ouvir bem quando um dos soldados que os escoltavam 

disse ao tenente comandante do pelotão: - ―Eram seis presos; mas nós os 
reduzimos a dois, pois estes são ainda muito crianças‖ ... 

Coisas do front...‖ 
(―Carne para Canhão‖, pág. 55). 

                                                           
108 Junto a quem ia tratar já de má fé, falsamente. 



 
 

Que me contestem os prisioneiros que fizemos. 
 
Uma interrogação existe relativamente ao nome do Ten. Luiz Carneiro 

de Castro e Silva. 
Explico. 
Sou um profundo admirador e velho amigo de seu Pai, o Gen. Manoel 

Bougard de Castro e Silva, um dos mais fulgurantes oficiais da artilharia 
brasileira. 

Conhecia-o em 1903, no início de minha carreira militar. Era instrutor, 
e, com o seu colega, então 2º Ten. Parga Rodrigues, (109) caráter sem jáça e 
uma das mais respeitáveis e respeitadas figuras, pela moralidade, pelo valor 
e pela compostura militar. Tipos modelares, e, ambos, esgrimistas, o que 
mais me fazia seu apreciador. 

Sabendo-o progenitor daquele oficial, cujo nome desconhecia, senti 
prazer em ligar ao arrojo do filho, que me declarou ter seguido para a 
campanha, não para ―ir às laranjas‖, o nome querido e venerado de seu 
ilustre Pai. 

Eu afirmei (e reafirmo) que com o Ten. Castro e Silva foram discutidas 
as condições de capitulação. Invoco o seu testemunho. E continuo a 
asseverar que, absolutamente, ele não saiu da estrada, do rancho em que 
nos recolhemos, para ir verificar, nos bivaques instalados dentro do mato, 
das unidades que constituíam o nosso Dest. 

Nem era preciso. Moço inteligente, vivo, militarmente instruído, pelas 
praças e material que viu, poude concluir que, se não eramos absolutamente 
francos, nossas declarações se aproximavam da realidade e nada 
encerravam de inverossímeis. 

E o árdego escritor que tão incisivamente afirma – ―Não é verdade‖, lá 
não esteve presente, para que se julgue autorizado a contestar-me tão 
autoritária e indelicadamente. Posso assegurar-lhe que não minto. 

Quando eu escrevi que o efetivo sitiado em APIAÍ ―era cinco vezes 
inferior ao que o envolvia‖ (600 homens, segundo asseverava o Ten. Castro 
e Silva, sem tirocínio militar), contava com o efetivo do PARANÁ (mais de 
1.500 homens). Não exagerei. 

Se, numa ação conjunta, atacássemos as tropas de APIAÍ, 
inegavelmente, dada a nossa superioridade esmagadora, incidiríamos numa 
crueldade, num desumano massacre, (e o Sr. Sylos o reconhece, à pág. 125) 
daquela mocidade indefesa e iludida, sem meios e sem comando, que o 
Gen. Klinger classificou de ―fugitivos‖ e ―meros consumidores‖ e o Cap. Alves 
Bastos ratificou. 

Que o Cel. Taborda lhes mimoseasse com o título de ―heroicas tropas‖, 
admite-se – era o seu comandante e, portanto, devia julgar-se – espírito 
superior que o é – o responsável por aquela situação tática desesperadora 

                                                           
109 Cesar Augusto Parga Rodrigues, hoje General, foi o meu mestre de esgrima. Desde 
moço, como o Gen. Castro e Silva, se impôs à consideração geral da classe. 



 
 

em que, no cumprimento de suas ordens, ficara essa mocidade obediente 
e... ingênua. Pobres rapazes!... 

 
―Ensopados até à alma...‖ (Ensopados, é bem o termo que lhes cabia). 
―Os pensamentos são sombrios. 
Pululam conjecturas. Ninguém fala. Entreolhamo-nos. A retaguarda 

cortada. Os feridos. Os prisioneiros. Metidos numa cidadezinha sem 
recursos. Paupérrima. Atacada, asperamente, pela gente do Plaisant. 

A nossa intendência e corpo de saúde, completo, em GUAPIÁRA. 
A tortura da chuva e frio... Uma miséria de munição! Gasolina quase 

nenhuma! Que fazer? A situação era verdadeiramente angustiosa‖. 
 
Imaginemos se, desleais, em vez de aguardarmos, sem mais um passo 

o Sul, nos transportássemos rapidamente, enquanto duravam as démarches 
da parlamentação, para as proximidades de APIAÍ, isto é, para fiscalizar de 
perto a conduta do adversário!... 

Teríamos revelado somente esperteza?... 
 

OS COMBATES DE CAPINZAL E A TOMADA DE GUAPIÁRA (110) 
 
―Prosseguimos na ofensiva contra APIAÍ e alcançando o 

entroncamento do caminho de RIBEIRÂO BRANCO na estrada geral, no 
lugar denominado CAPINZAL, teve o Destacamento Boanerges de manter 
duas frentes: para GuAPIÁRA, ao Norte, e para APIAÍ, ao Sul. 

A parlamentação do dia 2, porém, levada a efeito pelo Comando, no 
sentido de obter a rendição de APIAÍ, incutiu nos 600 homens que 
guarneciam essa cidade a convicção de que seria inútil tentar a retirada 
sobre GUAPIÁRA (CAPÃO BONITO), induzindo-os à arriscada aventura da 
fuga por IPORANGA-XIRIRICA, embora abandonando, em APIAÍ, grande 
cópia de material. 

Desta forma, a 4, poude o Destacamento despreocupar-se do Sul e 
empenhar todos os seus meios na direção de GUAPIÁRA‖. 

Já em outra parte eu escrevera: 
 
―Removido o caso de APIAÍ, poude o Dest. Boanerges voltar suas 

vistas inteiramente para o N., de onde já a 2 se manifestava a aproximação 
do adversário, certamente visando acudir aos camaradas envolvidos. 

Estava, então, constituído dos: 
13.º B. C. .................................... com 269 homens 
I/7.º R. I.  ..................................... ‖      332     ‖ 
II/7.º R. I. ..................................... ‖      350     ‖ 
2 Bias. do 5.º R. A. M. ................. ‖      310     ‖ 

                                                           
110 Publicado no ―Correio da Manhã‖. 



 
 

1 Cia. Mtrs. P. (13.º R. I.) ............ ‖      55       ‖ 
IV/5.º R. C. D. (menos 2 Pels.) ... ‖       122    ‖ 
      ------------- 
     Soma    1.438    ‖ 
Durante toda a noite de 2/3 diversos caminhões procedentes de 

GUAPIÁRA despejaram tropa diante do Dest., que, atacado às 9 horas de 3, 
conseguiu deter o avanço dos rebeldes. Um contra-ataque nosso é repelido 
e nossa artilharia entra em ação, fazendo tiros quase diretos, sendo uma das 
peças constantemente hostilizada por uma arma automática. Seu escudo 
ficou todo assinalado e um dos homens da guarnição foi ferido. Tornou-se 
preciso abandoná-la temporariamente. 

O combate prossegue violento até às 14:30, quando os paulistas 
retrocedem, indo ocupar posições dominantes, adrede preparadas, pouco 
atrás e onde nos haviam de deter por alguns dias. 

As chuvas e o frio não arrefecem o ardor da tropa, mas abatem-lhe o 
físico. 

O caminho de RIBEIRÃO BRANCO a CAPINZAL fica intransitável, o 
que compromete o normal reabastecimento da coluna, tornando-se 
necessário passar a fazer as comunicações por APIAÍ. A falta de meios de 
transporte agrava a situação. Mas, mesmo assim, e embora o adversário 
receba constantes reforços, o Dest. mantém as posições conquistadas. A 
luta, aí, torna-se ferrenha. Sucedem-se os combates, os tiroteios noturnos, 
as pequenas manobras, algumas flutuações e ligeiras deslocações. Não 
faltam, para emprestar um caráter encarniçado e impiedoso às operações, o 
avião, a artilharia e as intempéries; só os gazes não entraram em ação. Em 
tudo mais, a campanha assemelha-se à guerra europeia (111). 

Todas as tentativas de desbordamento fracassam ante as previsões e 
a defesa do adversário. Quase todo o Dest. foi empenhado e preciso tornou-

                                                           
111 O telegrama junto confirma este conceito: 

―Q. G. em REZENDE, 4 Set. 1932. 
Recomendação aos corpos de tropa: O inimigo tem usado todos os meios 

condenáveis mesmo nas guerras entre os povos de nações diferentes para causar baixas 
nas nossas fileiras longe de sua presença e sem se empenhar portanto em luta leal. 
Ainda hoje ao ser ocupada uma trincheira abandonada pelos rebeldes, um soldado do 1.º 
R. I., encontrando nela uma arma automática meio enterrada, puxou-a, resultando disso a 
explosão de um petardo que causou a morte a oito praças do referido R., não sendo esta 
a primeira vez a constatar-se esse reprovável procedimento. Recomendo com muito 
empenho aos meus bravos comandados a maior cautela possível quando tiverem de 
apreender qualquer engenho de guerra deixados pelos revoltosos. Todas as precauções 
nesse sentido são necessárias principalmente depois que as nossas tropas aprisionaram 
soldados estrangeiros pertencentes ao chamado Btl. de Assalto e encontraram o cadáver 
de um húngaro pertencente ao citado Btl. que se achava fardado de capitão. Aproveito-
me da oportunidade para informar que a ofensiva continua com êxito em todos os setores 
tendo o inimigo sido obrigado a abandonar PINHEIROS em completa debandada, 
achando-se em nosso poder essa localidade.‖ 

(a) Gen. Góes 



 
 

se recorrer a novos efetivos. Estava fatigado, sem poder ser substituído. A 
tropa mais próxima era a F. P. do PARANÁ. Coube-lhe, por isto, entrar em 
ação, incorporando-se, por partes, ao Dest. Boanerges. 

E assim se passam os dias 4, 5, 6 até 9, sendo baldadas todas as 
tentativas de progressão. Só nesta data se poude levar ao flanco esquerdo 
duas Cias. da F. P. Paranaense, a fim de ameaçar as retaguardas inimigas. 

Afinal, a 11, depois de uma violenta concentração de fogos de artilharia 
sobre as organizações fronteiras e de uma ameaça de desbordamento pelo 
seu flanco direito, os defensores abandonam as posições, retirando, de 
caminhão, na direção de CAPÃO BONITO. 

Procurando retomar o contato, o Dest. penetrou na vila de GUAPIÁRA 
ao escurecer desse dia, depois de repelir as retaguardas paulistas que a 
cobriam, fazendo cinco prisioneiros. 

Foi nos encarniçados combates de CAPINZAL, que se revelaram as 
granadas de mão e os capacetes de aço fabricados em S. PAULO, assim 
como as enérgicas disposições em que se achava o contendor de procurar 
impedir a nossa progressão. 

Ao que se soube, por informações de prisioneiros, aí estavam o 8.º B. 
C. P., uma Cia., do 7.º B. C. P., frações dos Btls. ―14 de Julho‖ e ―Floriano 
Peixoto‖ e uma Sec. do 3 .º Gr. A. Mth. (de JUNDIAÍ) (112). 

A 12, nossas tropas foram fortemente bombardeadas pela aviação 
paulista em GUAPIÁRA, onde se achavam em reconstituição e cobertas nas 
direções de N. e NE. 

ITAPEVA, sede do Q. G., estava, pois, perfeitamente coberta na sua 
direita. Os aviões paulistas é que torturavam‖. 

 
Dessa tortura nos dá conta o Ten. Clóvis Gonçalves em seu detalhado 

trabalho ―Carne para canhão‖. 
Retomando a crônica interrompida: 
Desarticulado o ataque que se esboçara na chuvosa noite de 2 para 3, 

com uma contra-preparação da nossa artilharia, só às 9:40 horas de 3 o 
adversário o iniciou, secundando-o com alguns tiros de artilharia, o qual foi 
suspenso às 14:30. Tivemos 4 praças e 1 oficial (Ten. Adão Almada) feridos. 

A esse tempo, enquanto o Destacamento Boanerges continha a 
impetuosidade da onda do Norte, a coluna Plaisant ocupava APIAÍ, então 
abandonada pelos fugitivos de IPORANGA. 

Ainda nesse dia o Destacamento progrediu um pouco, cerca de 2 
quilômetros, sendo detido diante dos reforços recebidos pelo adversário em 
auto-caminhões provindos de CAPÃO BONITO. 

Às 8 horas da noite, novos caminhões despejaram tropas na frente. 
O inimigo parecia disposto a uma grande luta, embora a noite fosse 

trevosa, de temporal violento. 
                                                           

112 Btl. ―Marcílio Franco‖, 8.º B. C. P., uma Cia. do 7.º B. C. P., Btl. ―14 de Julho‖ e trê 
peças de artilharia, segundo o Cel. Herculano. 



 
 

As fúrias celestes, penso, contiveram-no. 
O terreno era difícil à progressão – uma série de cristas sucessivas, 

cobertas de mato ou vegetação densa, todas sob comandamento das 
posições adversas. Um dédalo de caminhos e picadas laterais aumentava as 
preocupações. 

Numa verdadeira corrida às alas, os rebeldes procuravam o 
desbordamento (113). Obrigaram, assim, o Destacamento, a ir empenhando 
suas tropas de 2.º escalão, e, por fim, até mesmo suas reservas. 

E tal foi a amplitude dessas tentativas, que a frente atingiu, finalmente, 
a extensão total de 3 quilômetros (um e meio para cada lado da estrada). 

Combatendo-se dia e noite, a coluna, ansiosa de chegar ao objetivo, 
estugou a marcha, despreocupando-se até do reabastecimento, alijando as 
mochilas e acelerando o avanço. 

A chuva, certa vez acompanhada de granizos, desabando 
inclementemente sobre a força desabrigada, sem barracas e sem o agasalho 
(deixado para trás), retarda a marcha da tropa, embora seu moral fosse 
excelente (114). 

As comunicações pela estrada percorrida tornaram-se impossíveis, tais 
os estragos causados pelas enxurradas e pela intensidade do tráfego. 
Escassearam, por isso, os víveres, que ficaram, no seu maior volume, para 
trás. Socorreu-nos a coluna Plaisant, que gentilmente nos cedeu um 
comboio, vindo diretamente de CURITIBA. 

O consumo de munição, à noite, detendo as infiltrações, era formidável, 
de parte a parte. O sério problema do remuniciamento ditou-nos medidas e 
recomendações atinentes à disciplina do fogo. Mesmo assim, de quando em 
vez, algum fuzileiro bem humorado tocavo o clássico ―Zé Pereira‖ com a 
arma automática. Zombava, carnavalescamente, do contendor, que, por seu 
turno, secundava a indisciplina. 

Graças às tréguas havidas, poude-se fazer evacuar feridos e 
prisioneiros, quase todos acadêmicos, moços de família, que penalizavam 
pelo desconcerto em que se achavam. As festas, as paradas, as ovações 
das ruas de SÃO PAULO transformaram-se no horror da guerra, em toda a 
sua realidade, surpreendendo-os. Alguns temiam, aterrorizados. Outros, logo 
compreendiam que estavam num meio bom, tolerante, amigo. 

A 5 de Agosto, alguns oficiais se aventuraram a reconhecimentos 
avançados, dentro quase das linhas inimigas, quando irrompeu nutrido fogo 
que os enjaulou. 

                                                           
113 ―S. PAULO, 9-VIII-1932. 

Cel. Taborda – ITAPETININGA 
100 – E. M. – Comunico-vos embarcou hoje vinte duas horas 3.ª Cia. F. Camarão 

centro trinta dois homens‖. 
(a) P. O. Ten. Cel. Vila Bela 

114 Foi impressionante o número de baixas, por enfermidades consequentes (gripes, 
resfriados, pneumonias, etc.). 



 
 

Muito a custo conseguiram safar-se, desoprimindo a angústia 
delongada dos camaradas que ficaram. Os boatos, generalizados, 
alarmaram a tropa, que se prontificava a atirar-se ao inimigo na reconquista 
dos seus Chefes, quando reapareceram. 

Os aviões voltaram a bombardear e metralhar-vos no dia 6. A 4 já nos 
tinham sobrevoado dois, sem chegar a nos hostilizar – talvez porque o mau 
tempo os afugentasse. 

E os soldados os observavam, curiosos e sob emoções dispares e 
várias. Diziam alguns mais ingênuos: ―São nossos, não atirem‖, ao que 
contestavam alguns outros, menos otimistas: ―Nossos são os ovos‖, ou, 
então, ―Nossos, não; não comprei nenhum‖. E assim, entre chalaças e 
graçolas, tudo recaía na normalidade dos misteres de campanha. 

A unidade do Tenente Schilling, um dos mais destemidos e arrojados 
oficiais da nossa Infantaria, morto quando, à frente dos seus comandados, 
montava um ataque ao adversário, que o surpreendera numa emboscada, 
pela muito que havia dado, requeria um descanso. 

Combatia-se já desde seis dias. E foi assim, empenhada a última 
reserva de que dispunha o Comando. 

Apesar das chuvas, da falta de agasalho contra o frio, das vigílias, sem 
possibilidade de substituição e do seu esgotamento físico pelo muito que já 
dera, o entusiasmo da tropa não arrefecera (115). 

Entretanto, era mister a substituição da Companhia do Tenente 
Schilling, cujas resistências físicas pareciam ter atingido o limite das 
possibilidades. Só as inigualáveis energia morais do Chefe e o ânimo forte 
dos seus comandados a sustinham. 

Não houve outro recurso senão ordenar a troca de uma Cia. do 13.º B. 
C., que se achava em 2.º escalão, também fatigada, para o 1.º. 

Esta substituição não se realizou, por diversos motivos, a começar pela 
diferença de efetivos. 

―1.ª Cia. 13.º B. C. 
Ao Sr. Major Cmt. 
Tendo recebido às 9 h. 50 ordem de substituir a Cia. do 7.º R. I. sob 

Cmdo. do Ten. Schilling tenho a dizer não ser possível ser cumprida pelas 
razões seguintes: 

a) – dispondo de 1 Pel. a 2 G. C. para substituir, ou ocupar uma frente 
ocupada por 6 G. C., isto é, por 2 Pel. a 3 G. C., além da frente já 
ocupada por 1 Pel. meu já engajado desde ontem; 

b) – dispondo de mais uma peça pesada para substituir uma Sec. P.; 

                                                           
115 ―Do Cmt. da 1.ª Cia. ao Cmt. do B. C. 

Atingimos a posição a mais avançada possível. A frente a cobrir é muito estreita, 
mal cabe para 1 G. C. Impossibilitado colocar Mtr. em posição. Não sei porque 13.º R. I. 
não avança. Intensidade de fogo prevê reduzido efetivo. 

Estamos quase em frente ao desembocar a estrada nova. 
(a) 1.º Ten. Bezerril.‖ 



 
 

c) – estando as posições a curta distância do inimigo, esta substituição 
mesmo que queira ser feita, é impossível executá-la de dia, por ser 
ainda a crista a atravessar muito visada; 

d) – o valor combativo de nossa tropa é muito inferior à do 7.º R. I.; 
e) – não há normais para a retaguarda e as posições organizadas pela 

Cia. do 7.º R. I. são muito sumárias; 
f) – sendo esta frente continuamente hostilizada, esta substituição não 

se fará sem baixas. 
 
Em vista do exposto, peço esclarecimentos, se devo apesar de tudo 

fazer esta substituição‖. 
(a)  Haroldo B. Bezerril. 

1. Ten. Cmt. 
 
Nesta situação, verifica-se que uma picada, à esquerda, podia conduzir 

o contendor à nossa retaguarda, aos bivaques da nossa artilharia. Era 
preciso mais tropa, não só para prevenir uma sortida por um dos flancos, 
como também para manobrar, por esta picada, à direita do inimigo. Nos 
ataques frontais, estava já sobejamente demonstrado que não se encontraria 
a solução. Não houve outro recurso senão apelar para a Força Pública do 
PARANÁ, pois só mais tarde nos chegaria a Cia. do 13º R. I. que se achava 
em RIBEIRÃO BRANCO (116). 

Nossa frente permanecia estabilizada, apesar da eficiência dos tiros da 
A. do incansável Cap. Nabor e de seus decididos comandados Marsillac, 
Américo, Romeu e Rocha. (É uma unidade de elite. Oficialidade capaz e 
unida. Uma família, chefiada por um valoroso e virtuoso capitão). 

As posições e o plano de fogo melhoram sensivelmente no dia 8, 
tendo-se dado mais de 60 tiros de A. e combatido o dia inteiro, até às 19 
horas. 

O tiroteio é reiniciado e continua noite a dentro, violento. 
Só pela manhã amainou. 
 

―Major Taulois 
Particular 

Bom dia. Continuamos nas mesmas posições de ontem a noite. Não 
dormimos um minuto porque nos hostilizaram a noite toda. A situação da 
minha tropa como a do Ten. Schilling é de esgotamento nervoso e moral. A 
polícia do PARANÁ ainda não iniciou a abertura da picada para o 
envolvimento? O que está nos agarrando ao terreno è a esperança de o mais 

                                                           
116 6 de Agosto 

Cel. Plaisant, 
Deveis iniciar movimento ainda hoje, para onde se acha Dest. Boanerges, com 300 

homens, pelo menos. 
(a) Gen. Lima. 



 
 

breve possível seja decidido este caso do flanco direito inimigo. É preciso o 
Sr. faça ver ao Cel. Boanerges que a tropa que aqui está, só se acha ainda 
nas mesmas posições por honra da farda, pois, o desânimo é geral. O 
terreno aqui é infame, só comparável às gargantas da CAPELA DA RIBEIRA. 
Há necessidade urgente de solucionar o caso dessa frente até manhã. Aqui 
quase todos os pontos, são pontos de queda dos projéteis, de modo que 
estamos em constante sobressalto. Os dois cunhetes de munição que 
trouxe, já foram abertos e estão pela metade‖.        

1.º Ten. Bezerril. 
 

Reconhecido que só mesmo pela manobra se poderia fazer cair as 
resistências defrontadas (novo movimento de caminhões foi constatado pela 
manhã, parecendo trazer reforços), ficou decidido lançar, pela esquerda, às 2 
Cias. da Força Pública, afim de cair na retaguarda ou flanco inimigos, para 
reduzí-los. 

Lamentavelmente, a precipitação de algumas praças facultou que, ao 
aprisionarem o sargento, deixassem fugir dois homens de uma patrulha, 
armados de granada de mão. 

Os rebeldes mostravam-se resistentes e dispostos a vender caro o 
terreno ocupado (117). Cumpriam denodadamente sua missão de nos 
retardar. Outro juízo não se podia fazer, em face de sua permanência nas 
posições, depois de violento fogo desencadeado das 11 horas às 12:15 do 
dia 9, para facilitar a missão da tropa de manobra, renovado das 16 horas às 
16:30, infrutiferamente. 

Às 17 horas foi recebida uma ordem de ataque na direção de 
GUAPIÁRA, secundando o ataque geral da D. I. na direção de CAPÃO 
BONITO. A hora depois (118). 

                                                           
117 ―S. Paulo, 28-VIII-1932. 

Cel. Taborda 
 
ITAPETININGA 
N.º 8 – E. M. – Em vista recado trazido Ten. Coutinho, General esclarece que 

batalhões reserva que para aí seguiram e seguirão são equivalentes aos bons da ativa, 
constituídos de reservistas primeira categoria e bem dotados meios fogo‖. 

(a) P. O. Ten. Cel. Vila Bela 
 

118  ―5.ª D. I.          P. C. em ITAPEVA, 8 de Agosto de 
1932. 

E. M. – 3.ª Sec. 
ORDEM GERAL DE OPERAÇÕES N.º 6-A 

I – O adversário mantém-se na frente de nossas posições em BURÍ, e resiste ante 
o Dest. Boanerges que progride sobre GUAPIÁRA. Pelas informações aqui colhidas, 
sabe-se que há concentração de tropas em CAPÃO BONITO. 

II – As tropas de meu comando vão efetuar uma operação tendo por objetivo 
CAPÃO BONITO, e vão agir do seguinte modo: 



 
 

No dia seguinte, porém, ―por motivo de caráter reservado‖, ficou de 
nenhum efeito essa ordem. No entanto, devíamos continuar a atacar. 

Sucedeu que o ataque ao Btl. da Força Pública do PARANÁ, 
parecendo, à primeira vista, de maiores proporções, requería uma oposição 
e decidido ficou, então, desencadear uma violenta concentração de fogos de 
A. sobre as posições à nossa frente, secundada por todas as armas 
automáticas. 

Foram 45 minutos do mais violento fogo havido em toda a campanha 
do Destacamento. 

O arrebatamento dos schrapnells e granadas, preciso, de oito bocas de 
fogo, ao mesmo tempo, sobre as organizações adversas, era um espetáculo 
bonito, empolgante, posto que terrífico.  

Numa extensão de cerca de 3 quilômetros, o matracar quase 
ininterrupto das armas automáticas, dava a impressão de um ceifadora 
devastando. 

Encenação nunca vista, certamente letal, muito cooperou para que o 
adversário, sentindo também a ameaça que lhe pairava na ilharga, decidisse 
sua retirada. 

Os tiros, cada vez mais longínquos, de sua A., não deixavam a menor 
dúvida sobre o movimento retrógrado iniciado. 

                                                                                                                                                                                                 

a) – O Dest. de Vg. (Ten. Cel. Dorneles), menos o Btl. da Força Polícial de 
PERNAMBUCO e um esq. do 2.º R. C. B. M., executará forte pressão sobre o 
adversário que se acha em sua frente, tendo por fim libertar a estrada BURÍ-
CAPÃO BONITO; 

b) – O Dest. Ten. Cel. Boanerges atacará na direção de GUAPIÁRA, afim de fixar 
a atenção do adversário para esse ponto. 

c) – Um Dest. compreendendo as Forças Policiais de PERNAMBUCO e SANTA 
CATARINA, o 14.º B. C., um Btl. do 13.º R. I., um Esq. do 2.º R. C. B. M., o 5.º 
G. A. Mth. e o 3.º G. I. A. P., sob o comando do Cel. Saião, atacará na direção 
de CAPÃO BONITO. 

 
III – A ação será combinada do seguinte modo: 
O Dest. Dorneles iniciará o movimento hoje (8), às 16h. 30m. 
O Dest. Boanerges iniciará a ação, amanhã. (9), depois das 12h. 
O Dest. Saião, inicialmente agirá conjuntamente com o Dest. Dorneles a fim de 

fazer recuar o adversário da frente de BURÍ; desde que esteja livre, na região de BURÍ-
CAPÃO BONITO, agirá imediatamente na direção CAPÃO BONITO. 

 
IV – Estarei em BURÍ a partir das 16 horas de hoje.‖ 

(a) General Lima. 
Cmt. 5.ª D. I. 

 
―O Sr. General acaba de determinar que o Dest. Ten. Cel. Boanerges iniciará a 

ação em hora que será depois determinada.‖ 
8-VIII-1932. 

(a) Cap. C. Caldas 

Chefe 3.ª Sec. E. M. 



 
 

A noite de 10 para 11 passada em relativa calma, embora o 
antagonista, ainda pela madrugada, ameaçasse a nossa direita (Major 
Nestor). Punha em prática o velho processo de simular a intenção de 
permanecer nas posições, enquanto a maioria, coberta, retira. 

O movimento de caminhões no interior de suas linhas não esclarecia a 
situação. Não se podia saber se traziam ou retiravam tropa. 

Embora a convicção fosse de que o inimigo retirava, não se podia 
perseguí-lo, aproveitando o sucesso, devido ao aviso recebido de que os 
nossos aviões iriam à frente às 8 horas, ou às 10, se o tempo não permitisse 
áquela hora. 

Mesme que assim não fosse, impossível seria conservar ou 
restabelecer imediatamente o contato porque o adversário retirava em 
caminhões, rapidamente, só deixando perceber seu propósito depois dos 
últimos elementos de cobertura abandonarem as posições. 

Afinal, nossos aviões não apareceram nem às 8, nem às 10, nem às 
12, e não se aproveitou o bom êxito. 

Só depois de meio dia, isto é, após o almoço, é que se retomou o 
movimento para a frente. 

O vasculhar das trincheiras abandonadas e a reconstituição das 
unidades lançadas pelo mato a dentro, retardaram o movimento na direção 
de GUAPIÁRA, para às 14 horas. 

Coube, ainda uma vez, ao desprendido e impetuoso Tenente Ildefonso 
Schilling, tomar a vanguarda. Constituia, a sua pequena e heterogênea 
unidade, o escalão de reconhecimento, seguido das duas companhias da 
Força Pública do PARANÁ, sob o comando do sempre bem disposto Major 
Dagoberto, como escalão de combate. Com o escalão de reconhecimento, 
seguiam também o capitão Pinto Dias e o reconhecimento do 1.º Tenente 
Murat Guimarães (cerca de 12 homens) (119). 

Suas retaguardas pouco resistiram ao embate do Tenente Ildefonso 
Schilling, a que se juntára, espontaneamente, o 1.º Ten. João Fonseca, 
deixando a sua Bateria e arrojando-se para a frente com uma metralhadora 
pesada, montada num caminhão. E foi assim que GUAPIÁRA caiu, cerca das 
19 horas, sem ser necessária siquer a intervenção do escalão de combate, 
que, apesar de estar sem animais, fez, como disse o comandante do 
Destacamento, ―uma bela arrancada‖, levando a braço seu material para a 
frente. 

                                                           
119 O Cap. Alves Bastos não apurou bem qual o papel desempenhado pelo brilhante 
cavaleriano 1.º Ten. Murat Guimarães, parecendo jamais se ter certificado de sua missão 
e dos detalhes de seu aprisionamento. 

Assim, ora ―comandava um Esq.‖ (pág. 102); ora ―é aprisionado pondo em fuga a 
patrulha que o acompanhava‖ (pag. 103), e, mais tarde, é a ―patrulha inteira que é 
aprisionada com seu oficial cmt.‖. 

A verdade, no entanto, é que comandava uma patrulha de reconhecimento, da qual 
dois homens foram com ele aprisionados, tendo-se os demais retirado. 



 
 

O aspecto da vila era deplorável – tudo revolvido, arrombado, 
saqueado, sujo, depredado, em síntese – desolação. Apenas dois ou três 
estrangeiros se animaram a permanecer no povoado. 

Foram feitos, aí, cinco prisioneiros, inclusive um sargento do 2.º G. A. 
P. (da guarnição de QUINTAÚNA) . Com os quarenta e oito de CAPINZAL, 
completamos, desta sorte, o total de cinquenta e três. (120) 

E a igreja de S. JOSÉ DE GUAPIÁRA, com as duas torres já revestidas 
e o seu belo estilo misto de gótico e toscano, deunos a impressão de que 
nos aproximávamos da civilização e da virtude, dando tréguas, por 
momentos, à barbárie‖. 
 

A CONQUISTA DE PINHEIROS (121) 
   
Depois de nossa entrada vitoriosa em GUAPIÁRA, ao escurecer de 11, 

(122) preciso se tornou fazer uma pequena parada para reconstituir a coluna. 
A tropa que se aferra ao terreno por alguns dias, dele não se desapega dum 
momento para outro – requer tempo para a retomada do movimento. 

Por mais que se investigue, não se conseguiu saber, ao certo, em 
todos os seus detalhes, como ocorreu o aprisionamento do Ten. Murat e de 
seus dois esclarecedores, soldados Pimpão Ferreira e Rômulo Deotelevi. 

O P. C. do Dest. Boanerges instalou-se na casa do telegrafista, 
Joaquim Antunes da Silva Junior, próxima ao prédio onde funcionava o 
telégrafo, então sem o aparelho, que fora retirado pelos paulistas. 
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  A notificação oficial ao E. M. foi expedida nestes termos: ―PINHEIROS, 20-VIII-1932. 
Cap. Dimas 

ITAPEVA 
 
Depois vários dias combate região CAPINZAL adversário retirou-se manhã de onze 

direção GUAPIÁRA. Devido anunciada vinda nossos aviões perseguição teve retardada 
afim evitar confusão. Destacamento flanco-guarda esquerdo desembocando estrada geral 
passou constituir vanguarda marchando mesmo dia direção GUAPIÁRA. Consittuiam 
escalão reconhecimento doze homens IV/5.º R. C. D. sob comando intrépido Tenente 
Murat e tropa comandada bravo Tenente Schilling acompanhado Cap. Pinto Dias e 
formada por elementos dos 13.º R. I., 13.º B. C. e 7.º R. I. Escalão combate era 
constituído pelas duas Cias. Força PARANÁ sob comando Major Dagoberto os quais não 
chegaram ser empenhados. Depois do reconhecimento em que foram aprisionados Ten. 
Murat e duas praças da cavalaria secundado fogo Cia. Ten. Schilling também cooperou 
ataque arrojado 1.º Ten. João Fonseca, do 5.º R. A. M. com uma mentralhadora posta 
num caminhão iniciativa própria. Foi assim ocupada vila‖. 
121 A presente crônica foi escrita mesmo em campanha, no rancho em se instalára o P. C. 
do Dest. Boanerges, em PINHEIROS (estrada GUAPIÁRA-CAPÃO BONITO). Publicada 
no ―Correio da Manhã‖, foi transcrita em vários jornais do País. 
122 Ao contrário do errôneo raciocínio externado pelo Cap. Alves Bastos à pág. 102 – 
―porque perderamos um Cmt. de patrulha e dois soldados‖. Errôneo como os supostos 
―abundantes recursos oferecidos pela região‖ ao S. de GUAPIÁRA, que é paupérrima. 



 
 

Por informação dos prisioneiros feitos, em número de cinco, soube-se 
que, para os lados de ITAPEVA, tinham sido destacados dois Pelotões de 
Cavalaria, os quais permaneciam na ignorância das últimas ocorrências. 
Segundo, mais tarde, se soube, conseguiram safar-se, indo bater em 
ITAPETININGA, donde foram novamente mandados para a frente. 

A noite decorreu tranquila, à parte as ruidosas manifestações de 
alegria das tropas, exultantes de poderem acantonar, depois de tantos dias 
de bivaque e de trincheira. 

Às 10:30 do dia doze, dois aviões foram assinalados deslocando-se em 
nossa direção. Reproduz-se a cena de sempre – dúvidas, correrias, 
metralhadoras apontadas, impropérios... ―São nossos‖, grita um ―Nossos 
uma história, não descontei nenhum‖, contravém outro soldado. 

Depois, silêncio geral, ruído dos motores, ansiedade, expectativa 
enervante. E repetem-se as circunvoluções, sendo lançadas, de um deles, 
nuvens de papéis. São boletins. Correm os interessados para apanhá-los, 
confiantes. Passados alguns minutos, são encontrados, longe, alguns 
exemplares. Datados de 3 de Agosto, em ITAPETININGA, veem assinados 
por João Neves, o mesmo gaiato patrício que antes de deixar S. PAULO 
entregou ao Gen. Isidoro a célebre carta em que se exime à 
responsabilidade da rebelião paulista (123). 

É um apelo às tropas gaúchas, impresso em papel cor de rosa (124). 
Nenhuma impressão causou. Efeito nulo. Apenas levou o pessoal a supor 

                                                           
123 ―João Neves desembarcou em S. PAULO de avião e disse que vinha combater ao lado 
dos paulistas, como soldado. Deu um passeio pelas frentes, conversou ao Gen. Isidoro 
uma carta em que dizia que nem de leve havia aconselhado a revolução, e, como S. 
PAULO fora derrotado, seu dever o chamava para junto de seus conterrâneos... partiu 
para o PARAGUAI. Fiquei desapontado. Tinha muita fé no João Neves‖. 

(―Renda-se, Paulista!‖, pág. 48) 
124 Boletim lançado por 2 aviões paulistas às 11 horas de 12-VIII-1932 sobre nossas 
tropas em GUAPIÁRA. 
 

SOLDADOS DO RIO GRANDE DO SUL! 
 

Cumprindo o meu dever entre os soldados constitucionalistas, julgo imprescindível 
dirigir estas palavras aos meus conterrâneos, que se encontram em armas ao serviço da 
ditadura. 

Aqui estou, depois de ter conseguido escapar-me do RIO DE JANEIRO, iludindo a 
vigilância policial.  Vim juntar-me aos que se batem contra a oligarquia extremista, que se 
apoderou da revolução de Outubro e desvirtuou as suas finalidades. Vim, porque sei que 
o povo do RIO GRANDE DO SUL, em massa, afora uma imponderável minoria, está 
vinculado ao ideal, que a todos nós anima. Vim porque Boanerges de Medeiros e Raul 
Pila, gaúchos sem mácula, leais e desinteressados, prometeram solenemente em carta 
aos chefes paulistas que apoiariam a reação pelas armas contra os desmandos da 
ditadura. 

Jamais combateria o sentimento do RIO GRANDE DO SUL. 
Quando muitos dos que hoje incensam a ditadura, eram partidários da candidatura 

oficial em 1929, contra ela abri fogo de uma resistência inquebrantável. 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

Toda a minha vida pública é um atestado de solidariedade aos imperativos da 
nossa terra. 

Um soldado gaúcho, que ataca SÃO PAULO pelas costas depois da promessa 
explícita dos homens que encarnam a honra do pampa, deslustra a pureza da nossa 
palavra e cava a ruína do nosso prestígio. 

Em seu manifesto de 13 de Julho último, escreveram os Drs. Borges de Medeiros e 
Raul Pila: ―A Frente Única Rio Grandense, isto é, os Partidos Republicano e Libertador, 
tem compromissos de honra com a Frente Única de SÃO PAULO. Negá-lo ou mesmo 
silencia-lo neste momento seria ignominia. A identidade de propósitos, que anima SÃO 
PAULO e o RIO GRANDE, a sua resistência aos erros da ditadura e ao ânimo deliberado 
de pôr entraves à ordem legal, foram a causa inicial dessa solidariedade. Aí tendes, 
soldados do glorioso RIO GRANDE, a palavra dos LEADERS supremos dos partidos 
Republicano e Libertador. 

Quem, pela voz do sangue, pelo imperativo da tradição, pela força do idealismo, 
não está próximo ou remotamente preso às duas grandes caudais em que se reparte a 
opnião do RIO GRANDE DO SUL? 

Só os neutros, e esses não existem numa terra de homens afirmativos, não terão 
indelével um compromisso de partido, no berço de GASPAR MARTINS e JULIO DE 
CASTILHOS. 

Todas as manifestações do nosso Estado unanimemente reiteram a sua 
solidariedade com os legionárioS constitucionalistas. 

Ainda ante-homem, a mocidade das academias de PORTO ALEGRE em vibrante 
manifesto ao interventor, dizia: 

―Exmo. Sr. general Flores da Cunha: 
Se a mocidade acadêmica que se dirige a V. Exa., constituída de estudantes de 

medicina, direito e engenharia, é a elite que se prepara para num futuro não muito remoto 
receber dos políticos que ora orientam a nação, a direção da mesma, ela tem o direito, e 
mais que isto, o dever de se interessar pelos destinos da pátria, mormente na ocasião em 
que ela periclita. 

Atacado no que de mais sublime possui; a sua contextura liberal, ameaçada por 
uma ditadura que se prolonga sine die, na iminência de uma dominação militar, nefasta 
como toda a predominância de classe, só uma solução havia: ―A REVOLTA‖. 

Os nossos irmãos de SÃO PAULO, os operosos e heroicos descendentes dos 
bandeirantes, bradaram a não servidão e prepararam-se para, com seu generoso sangue 
mais uma vez derramado, fertilizar o solo, no qual vicejará afinal, a FLOR DA 
LIBERDADE. 

Brasileiros e liberais como eles, educados pela cartilha da lealdade, na qual 
sempre e sempre soletrastes, vimos a vós, General dos Pampas, aquele a quem mais de 
uma vez foi dado o título de General da ―Cruzada Redentora‖, dizer-vos que a mocidade 
do RIO GRANDE DO SUL está com SÃO PAULO, e com aqueles que são os depositários 
das santas imaculadas aspirações que levaram ao panteon da história o grande João 
Pessoa. 

Vimos dizer-vos que estamos com o RIO GRANDE ―Republicano e Libertador‖, 
com o RIO GRANDE de Borges de Medeiros, o austero e venerando chefe, com o RIO 
GRANDE de Raul Pita, individualidade moça, estuante de amor à liberdade; que 
seguimos o vosso pensamento quando há bem pouco tempo dizíeis que se o RIO 
GRANDE caísse no abismo, com ele cairíeis; quando afirmáveis que se no RIO DE 
JANEIRO não obtivesseis as aspirações do RIO GRANDE, irieis para uma fortaleza; 
quando na última reunião de CACHOEIRA, declaráveis  antes de iniciados os trabalhos 
que se frizasse que quaisquer que fossem os resultados da conferência, estareis com o 
RIO GRANDE. 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

Ainda convosco quando dissestes em discurso nesta cidade que, se a ditadura não 
cumprisse o prometido, como de fato não cumpriu, desceríeis do palácio e, com o povo, 
chamaríeis à ordem o governo. 

É pois, como vedes, amparados na vossa autoridade moral de chefe tantas vezes 
experimentado, que nos declaramos solidários com os bravos paulistas e é estribados na 
coerência nunca desmentida de vossa atitude que esperamos, cheios de ansiedade, a 
retificação da vossa conduta para com a atual ditadura, que foi, compreendemos, um 
movimento compassivo de vosso coração pela sorte da tirania que cai. Notai, entretanto, 
sr. Interventor, que jamais acreditamos que lutasseis contra o vosso povo; ainda vibram 
aos ouvidos de todos os juramentos que fizestes, nos quais dizíeis que nunca mais 
desembanharieis a espada contra os rio-grandenses, nesta abençoada terra gaúcha. 

Mais uma vez, General, pela Liberdade, pelo RIO GRANDE com SÃO PAULO!‖ 
Soldados do RIO GRANDE, não disperseis o vosso heroísmo nesta jornada inglória 

em que vos empenharam. Para vós hoje só pode haver uma legalidade – é o sentimento 
do povo rio-grandense, e esse, integral e unânime, está contra a ditadura. Toda a vossa 
bravura legendária está sendo sacrificada contra os interesses da Pátria, que varrerá dos 
seu solo os que traíram os compromissos da campanha liberal. Tendo tudo dado ao RIO 
GRANDE, nas suas horas mais sombrias, tudo posso reclamar dele a bem da sua honra e 
do seu radioso futuro. 

Lede por fim, meus conterrâneos, o telegrama que daqui dirigi a 24 de Julho aos 
drs. Borges de Medeiros e Raul Pila: 

―Drs. Borges de Medeiros e Raul Pila 
PORTO ALEGRE 
Vencendo fadigas, obstáculos e riscos, aqui consegui chegar ontem em avião, 

descendo no campo de Marte às dezessete horas e quarenta e cinco minutos. Deflagrada 
a luta armada, contra ditadura, em pleno e prévio concerto entre o RIO GRANDE 
Republicano e Libertador e a Frente Única de SÃO PAULO, só me cumpria estar no posto 
mais próximo de ação. O desencadeamento antecipado e inesperado desta não me 
consentiram vir a tempo para cá. Refugiei-me no RIO DE JANEIRO, em lugar seguro, 
onde me comuniquei sem cessar com todos os companheiros, que lá se encontravam, 
animando-os, ouvindo-os e concitando a seguir-nos muitos dos que conosco não se 
haviam comprometido para o êxito da nova e inexcedível jornada de civismo. Auxiliado 
por um punhado de bravos, envidei para escapar-me os maiores e mais constantes 
esforços. Cinco vezes falhou a tentativa. Finalmente ontem, consegui, disfarçado, tomar à 
tarde, num campo de aviação particular, em Manguinhos, um pequeno aeroplano 
comercial, de um só motor, com oitenta cavalos de força, e chegar aqui nessa casca de 
noz, entre os braços deste grande povo que eu não sei quando é maior, se nas 
realizações da Paz, se nos ásperos trabalhos de Guerra. Já anunciei a todos que povo 
Rio-Grandense não faltará ao prometido. Não é do nosso caráter prometer e não cumprir. 
Homens como vós, com um passado de honra e padrões de dignidade pessoal e cívica, 
não sabem mentir nem despistar. Prometestes; cumprireis. Pode o inesperado de 
circunstâncias independentes de vosso querer retardar a ação do RIO GRANDE, mas ela 
virá como está vindo, fatal, certa e vitoriosa. Se os gaúchos não se erguessem, por cima 
dos interesses, comodidades e conveniências, melhor fora que o mar tragasse esse berço 
de lealdade e heroísmo. Diz isso quem coloca o amor ao RIO GRANDE no ápice da 
escala dos sentimentos afetivos.Venho do RIO DE JANEIRO. Toda a opinião pública está 
ao nosso lado nesta cruzada imortal. A ditadura apodrece hora a hora na repulsa 
nacional, sustentada apenas pelo apoio dos seus lugares-tenentes e pela falta de 
pontualidade do RIO GRANDE. O sangue derramado, não o seria se a hora exata o 
governo e o povo gaúcho tivessesm estado como um só homem decididos a tudo pela 
vitória. SÃO PAULO domina todas as frentes de batalha. O povo de MINAS está conosco. 



 
 

que, em vista disso, os aviões ―estariam camaradas‖, pelo menos até que 
nos manifestássemos contrários ao incitamento. Paradoxalmente, porém, ao 
voltarem do Sul, quando, todos, confiantes, os acompanhavam com a vista, 
acenando-lhes com os capacetes, o estrondo formidável de algumas bombas 
nos advertiu da folonía. 

Si alguma conversão lograra o boletim, por certo o efeito dos ―ovos‖ a 
fizera gorar... 

Consequência: foram feridos, levemente, três homens do 5.º R. A. M. 
 
Seriam 12 horas quando nos chegou a informação de que a nossa 

Cavalaria fora recebida a tiros de armas automáticas, a cerca de 7 
quilômetros além de GUAPIÁRA. O adversário, aproveitando-se da 
propriedade do terreno e das curvas propícias da estrada, preparara, aí, 
nova emboscada, qual fizera quando aprisionou o Ten. Murat, com êxito, na 
entrada daquela vila. 

Deixou que o Reconhecimento comandado pelo intrépido Ten. Irídio 
Stropa penetrasse na curva imediata ao longo trecho que devia percorrer, 
sob as vistas e os fogos contrários, para furtar-se ao enjaulamento, 
hostilizando-o duramente no momento oportuno, de surpresa. 

Retrocedendo uns 800 metros, a todo o galope, com os seus homens, 
viu quando, imediatamente à sua frente, tombou mortalmente ferido o 
soldado João Alves de Camargo, atingido por uma rajada no tronco. 

Tendo conseguido safar-se, alcançando, com a sua Patrulha (dois dos 
soldados, feridos), a proteção de um corte da estrada, debalde tentou 
apanhar o cadáver de seu desditoso comandado, estendido pouco atrás. O 
adversário não no consentia, descarregando suas armas sobre os 
destemerosos que tentavam a piedosa tarefa. 

E assim ali permaneceu todo o resto do dia e toda a noite, insepulto, 
numa larga poça de sangue rubro, o corpo do desventurado cavaleriano do 
IV/5.º R. C. D., o operoso e bravo Esquadrão do brilhante Capitão Nelsom 
Pinto Dias. 

Só no dia seguinte, 13, foi que o bravo 2.º Ten. João Gomes da Silva 
(morto em consequência de ferimento recebido em CRISTAIS), logrou, 
audaciosamente, por uma picada desenfiada feita no mato, aproximar-se 

                                                                                                                                                                                                 

A nação ao nosso lado. Com o vosso auxílio em poucos dias o êxito integral 
coroará as nossas armas já hoje invencíveis. Vinde. Não podeis imaginar o sentimento 
público que anima esta grande gente. A sua unidade é uma afirmação de brasileirismo. É 
um povo em luta, amparado pelo glorioso exército do País, pela brava força pública e as 
milícias civis. A mobilização industrial de SÃO PAULO, ao serviço da guerra, assombrará 
em pouco o próprio mundo. Aqui ninguém se renderá. As vitórias da ditadura são de 
comunicados apenas. O RIO vive afogado na mais completa censura de imprensa e 
vigilância da polícia. Chefes do RIO GRANDE, sois o próprio RIO GRANDE, SÃO PAULO 
vos espera. Afetuoso abraço‖. Soldados do RIO GRANDE, SÃO PAULO e o BRASIL 
contam convosco.                                                      ITAPETININGA, 3 de agosto de 1932. 

(a) João Neves‖. 



 
 

sem ser pressentido e arrastar o corpo do inditoso patrulheiro do Ten. 
Stropa. Foi sepultado, algumas centenas de metros atrás, à margem 
esquerda da estrada, onde uma singela cruz de madeira assinalará, por 
muito tempo, ao viandante indiferente, onde jazem os restos mortais de uma 
quase anônima vítima da rebelião paulista. Da última vez que por ali 
transitamos, já volvidos muitos dias, ainda fizemos continência à memória 
daquele humilde sacrificado pelo dever e filosofamos sobre seu triste destino, 
ao passar pela grande marcha de sangue que ainda persistia no local onde 
tombara para sempre, a qual nem o trânsito nem as chuvas tinham 
conseguido extirpar. 

Quantas gerações descuidadas, estranhas aos seus últimos anseios e 
aos seus derradeiros pensamentos de moribundo, não revolverão, na 
vertigem dos pneumáticos, o pó onde estertorou esse infeliz brasileiro, 
certamente dos menos responsáveis pelos erros de nosso povo e de nossos 
governos! 

Pobre João Alves de Camargo! Quem se lembrará do teu sacrifício?! 
Quem se recordará de que deixaste uma velhinha Mãe, viúva e pobre?! 

Os que, quando retiravas, te mataram com uma rajada de metralhadora, para 
constitucionalizar o País?!... 

Em face do ocorrido, foi determinado que uma Cia. de II/13.º R. I., com 
uma Sec. Mtrs. P. seguisse para a frente afim de, ultrapassando os nossos 
Postos Avançados, apoiar essa Cavalaria (organizando uma posição de 
acolhimento onde o terreno fosse propício) e aí permanecer para deter o 
inimigo, pois seria apoiada, caso se tornasse necessário. É que o Dest. ainda 
não se achava pronto a prosseguir na marcha. 

Às 16:40 mais um avião foi a GUAPIÁRA bombardear nossa tropa, 
ferindo levemente alguns cavalos e praças e, gravemente, um cabo, que se 
achava atirando com uma metralhadora. O projétil alojára-se-lhe na testa. 
Mesmo assim ferido, o sangue escorrendo-lhe pelo rosto bronzeado, - qual 
visão aterradora, encaminhou-se, ereto, ao Posto de Socorro. Poucos dias 
depois era visto, novamente, sempre animado e disposto, nas linhas de fogo, 
já promovido a 3.º Sargento. Supunham-no um caso perdido e promoveram-
no por bravura, aliás justamente, porque com os aviões ninguém queria 
brinquedo... No entanto, ele os enfrenta arrojadamente. 

No dia imediato, 13, novo bombardeio, pela manhã, sendo feridos seis 
cavalos do 5.º R. A. M., apesar de todos os cuidados e empenho dos 
artilheiros para ocultá-los. 

Este dia ficou célebre nos anais da revolução pela fantasia de um 
espírito desorganizado e pelo poder da sugestão coletiva – a conhecida 
hipnose das multidões, fartamente debatida pelos grandes psicólogos como 
Le Bon. Foi o do primeiro grande combate aéreo da América do Sul... 

Há indivíduos que partiram para a campanha instigados apenas pela 
obrigação, os quais se limitam a cumprir discretamente seu dever, sem 
excessos de temeridade nem demonstrações de tibieza. Não tem ambições. 



 
 

Há outros que a ela acorreram por paixão, ou dados compromissos 
anteriores, e que tem pendor para a luta e os lances arriscados. Deleitam-se 
com o perigo, que buscam insistentemente, sem almejar a glória nem o 
acesso, mas, apenas, a vitória da causa abraçada. 

Outros mais, batem-se tendo em mira os proventos. Não são, 
geralmente, dos mais ardorosos. Ao contrário, poupam-se sempre que 
possível, Sabem, porém, simular seus projetos. 

Alguns, mais raros, que se esquivam e não se pejam de revelar sua 
idiossincrasia ao fogo e aos riscos – anseiam pelo término do conflito, seja 
de que modo for. Seu ideal, às vezes, é serem aprisionados. São dos que, 
como dizia o De Brack brasileiro (Gen. José Leovigildo Alves de Paiva), 
fazem da vida militar fonte de abastecimento. 

Todos estes, no entanto, são alheios e indiferentes à notoriedade e aos 
reclamos em torno de seu nome. Não se preocupam com as gazetas. 
Satisfazem, apenas, ao seu foro íntimo. 

Uns há, porém, que até repórters baratos (naufragados de outras 
tentativas) transportaram para, a troco de não menos baratos galões ou 
honrarias, exagerarem os seus feitos e alcandorá-los à ingênua e infundada, 
para não dizer inconsistente, admiração pública. 

Simulam bravura, aparentam, calma, exibem conhecimentos (que o 
meio não pode discutir), e depreciam os demais para emergirem pela 
comparação e não se pejam de se arvorarem em bravos à custa do risco dos 
subordinados. Verdadeiros megalomaníacos, conheci um deles – 
surpreendente revelação – e assisti-o, numa fase de um de seus múltiplos 
delírios – o do pseudo combate dos aviões nos céus de GUAPIÁRA. 

Diante de numerosa assistência embasbacadam de binóculo em 
punho, acompanhava ele as evoluções e as acrobacias de dois aviões 
lutando contra três. Os circunstantes, oficiais e praças da F. P. do PARANÁ 
em sua maioria, empolgados, confirmavam, secundando-o, a descrição que, 
aos brados, arrebatado e emocionado, fazia, o visionário, de cada lance da 
emocionante peleja. 

O cinematografista, também a serviço do reclamo, filmou a ―torcida‖ 
(125) dos espectadores do ―primeiro combate aéreo da América do Sul‖, 
sendo obrigado a confirmar ter apanhado também as diferentes fases da luta 
no espaço. Não podia desmentir a maior autoridade presente na praça de 
GUAPIÁRA aos 13 Agosto de 1932. E, para não incidir nas iras de Jupiter 
Tonante, assentiu em declarar que havia ―apanhado‖ o sensacional encontro 
aéreo. Tivesse ele a audácia de negá-lo!... 

E era de ouvir-se como o iluminado, habituado a ser escutado 
religiosamente pelos que lhe alimentavam a vaidade mórbida, descrevia o 
desenrolar do grande drama do ar. 

                                                           
125 V. página 26 da ―A NOITE Ilustrada‖ de 6 de Setembro de 32. 



 
 

Ele assistira tudo. Eram três contra dois. Viu como investiam uns contra 
os outros; como se demandavam e se furtavam às arremetidas violentas, em 
rápidos piqués e em graciosas curvas ou quedas de aza, para tornarem a 
investir um contra outro, até, afinal, depois de alguns minutos, caírem dois, 
lentamente, em espirais espasmódicas, desaparecendo atrás ―daquela serra 
que ainda azula no horizonte‖, abatidos... viu-o, com aqueles olhos que a 
terra há de comer... 

E o rádio (também a serviço do endeosamento) imediatamente, dando 
margem às mais curiosas e interessantes diligencias e investigações, 
expediu, aos trinta e dois ventos, o grande e único acontecimento aviatório. 
Todos buscavam detalhes e desejavam saber quais tinham sido os 
vencedores. 

O Q. G. pedia informações sobre os tipos dos aviões, uma vez que de 
ITAPEVA nenhum aparelho estava ou estivera ausente áquela hora (126). 

Os jornais divulgaram a sensacional reportagem do preposto incumbido 
de fazer o ambiente em torno da pessoa do grande e heroico chefe. 

E, afinal, o pobre Groff foi parar na Polícia para dar explicações... 
Boateiro!... Viu-se mal para justificar a não exibição do film... Chegou a ser 
tomado como espião!... 

Todo mundo queria ver o combate aéreo. Todos o interpelavam a 
respeito, assediando-o de toda forma. Foi preciso inventar que os abatidos 
tinham sido os nossos e que, por isto, as autoridades proibiram a sua 
apresentação, apreendendo-lhe e inutilizando a película. 

Em resumo, segundo se acabou constatando, os aviões eram do tipo... 
urubus. 

E, assim, perdeu o bravo guerreiro mais uma oportunidade da 
imprensa estampar-lhe outro retrato, narrando mais um grande feito seu, 
como o do heroico chefe que assistira, de binóculo com punho, diante de 
uma multidão embasbacada, ―o primeiro e o maior combate aéreo da 
América do Sul‖... 

E era este homem, este imcomparável otimista, que, buscando chamar 
sobre si maior atenção do Cmt. em Chefe, ia ao seu Q. G. intrigar os 
camaradas e aponta-los como pessimistas, dizendo-os causadores da 
retenção da tropa diante das resistências paulistas!... 

Odie mihi cras tibi... 
Dias depois estava ele, com toda a sua força empenhada, detido no 

CERRADO, junto à ponte do DAMIÃO, lamentando não poder progredir e 
deplorando, desanimado, o insucesso que lhe estava reservado e antevia 
iminente se não fosse incontinenti socorrido. 

Que infeliz!... Pessimista também!... 

                                                           
126 ―Ao Cap. Dilermando, Cap. Amoreti cumprimenta e diz que hoje não voaram aí nem 
CAPÃO BONITO aviões nossos. Pede informações sobre combate aéreo a que se referiu 
Plaisant‖. 



 
 

Pessimista?!... Não! Herói. Um bravo, coberto de louros, ante o qual o 
adversário tremia e retirava. Bastava o seu nome ser pronunciado para que 
os constitucionalistas abandonassem as trincheiras espavoridos... 

Teria sido assim, talvez, no dia em que o Cap. do 5.º R. A. M., Antônio 
Gomes dos Santos, o mais belo exemplo de heroísmo de toda a campanha, 
tomando-lhe a dianteira, ou melhor, o lugar, arrastou parte de sua tropa e 
assaltou as organizações defensivas, que, de longe, num seguro abrigo, o 
invencível chefe contemplava de binóculo em punho. 

Felizmente, para honra do Exército, figuras deste estofo não são muito 
numerosas. E só não nas distinguem os apaniguados ou aproveitadores de 
sua vaidade doentia, de sua ambição patológica. 

Depois do contato ter sido retomado pela Infantaria com as retaguardas 
rebeldes, a cerca de 5 kms. ao N. de GUAPIÁRA, substituindo, assim, os 
cavalerianos do Ten. Stropa, o adversário foi retirando aos poucos, ante a 
pressão de nossos primeiros escalões. Pequenos combates de ligeiros 
elementos permitiram-nos a posse de PINHEIROS, próximo de PINHAL, 
onde as resistências, mais tarde, se tornaram consideráveis, as maiores 
encontradas, em toda a campanha, pelo Dest. Boanerges. 

Não fora o encontro do bairro ALEGRE DE CIMA (ALEGRE DE BAIXO 
fica entre PINHEIROS e PINHAL, à margem da estrada geral), e a conquista 
de PINHEIROS não merecia registo, senão como uma região de 
entroncamentos importantes. Aí vinham ter diversos caminhos, e 
―carreadores‖, e ―requisitos‖ provindos de PROENÇAS e CAPELA STO. 
ANTONIO; de CAPÃO BONITO, pela CAPELA DE SÃO ROQUE, ou pela 
―estrada velha", à esquerda, e de CAPÃO BONITO por OS CANDIDOS, ou 
PINHAL, ou ALEGRE DE CIMA, ou CAPELA DO ALTO, à direita. 

Tal a razão principal porque aí permaneceu longo tempo o P. C. do 
Dest. Abandonar essa região antes de dominar PINHAL, seria arriscarmo-
nos a uma surpresa pela retaguarda, além de dificultar a direção do conjunto. 
Havia notícias de elementos de Cavalaria na estrada GUAPIÁRA-CAPELA 
STO. ANTONIO e de grandes efetivos para o N. A aviação assinalára 150 a 
200 homens em PROENÇAS, às 11 horas de 15. 

Recebida a ordem de prosseguir na direção de CAPÃO BONITO, 
impôs-se a necessidade de, não só manobrar o adversário pela direita, como 
cobrirmo-nos, sob o comando do integro Cap. Filomeno de Assis Brandão, o 
qual foi desalojar os rebeldes do bairro ALEGRE DE CIMA e, ulteriormente, 
de CAPELA DO ALTO, onde se soube, mais tarde, existirem cerca de 200 
homens da afamada ―Legião Negra‖ (dizia-se que constituída de latagões 
facinorosos, arregimentados adrede pelo Captião veterinário Gastão Goulart, 
dispostos a evidenciar a superioridade da raça...) (127). 

                                                           
127 ―Temos em mão um jornal de S. PAULO. É um número bem atrasado. Vimos, nas 
suas colunas, a organização da Legião Negra pelo Dr. Guaraná. Lemos, em voz alta, por 
entre ruidosos comentários, o manifesto que esse ilustre homem de cor fez aos seus 
colegas também de cor. Apela para os serviços da Mãe Preta, para a memória de José do 



 
 

Duas foram as Cias. para isso destacadas, trilhando íngremes picadas 
e para onde os transportes constituíam sério problema a resolver, 
principalmente o dos feridos, tão aspérrimas eram elas e tão escassos os 
meios disponíveis – poucos cargueiros, já em grande maioria estropiados e, 
talvez, nem seis padiolas ao todo. 

Devido a delonga nos preparativos de partida, uma delas distanciou-se 
um pouco da outra. 

O adversário, emboscado em certo trecho da senda, caiu, de surpresa, 
na retaguarda da primeira, sem se aperceber de que, atrás desta, a certa 
distância, vinha a segunda. Assim foi que a pena de Talião não tardou a ferí-
lo – surpreendendo o primeiro escalão, foi, também, surpreendido, pelo 
segundo. Debandou em desordem, esgueirando-se pela mataria a dentro. 
Eram quase 18 horas. 

Retomando o movimento no dia seguinte, logo depois se trava o 
combate no ALEGRE, onde mais uma vez se salientou o impávido Ten. 
Schilling, sendo os antagonistas repelidos. 

Confirmado, por um prisioneiro feito, que, em CAPELA DO ALTO, já à 
sua retaguarda, existiam os tais 200 homens da ―Legião Negra‖, (128) o Cap. 

                                                                                                                                                                                                 

Patrocínio, para os Rebouças, etc. Concita toda a gente de cor de SÃO PAULO a alistar-
se na Legião para vir dar-nos caça. 

Esta rebelião nos está parecendo uma cópia – em miniatura, já se vê da Grande 
Guerra. E esta agora! Combater contra a Legião Negra! 

Em 1914, quando os aliados lançaram negros de faca à boca, cheios de tatuagens 
pelo corpo luzidio, contra os alemães, houve, em todo o mundo, comentários 
desfavoráveis ao fato. Agora chegou a vez do Brasil. Reuniram todos os negros de S. 
PAULO e jogam-os, sem mais nem menos, sobre nós... A ideia não é toda má. Numa 
época em que tanto se fala de eugenia e de aperfeiçoamento da raça, é bom lançar os 
negros ao front, a serviço do cangaceirismo político. De certo com a selvageria e 
perversidade que, mesmo remotamente, o atavismo conserva nas veias de alguns... Com 
o primeiro schrapnell, que enviarmos ao inimigo, irá, também, um abraço ao ilustre 
homem de cor, Dr. Guaraná fundador da Legião Negra de S. PAULO. Há uma flagrante 
coincidência em tudo isto. 

A cor negra dos novos defensores da Bastilha perrepista, é bem o reflexo da alma 
negra dos politiqueiros que arrastaram S. PAULO a esta grande desgraça‖ (―Carne para 
Canhão‖, pág. 99). 
128 Os reforços continuavam a chegar, pois a frente Sul começara a crescer de 
importância: 

S. PAULO, 7-VIII-1932 
 

Cel. Taborda 
 
ITAPETININGA 
76 – E. M. – Comando Major Acioli seguiu hoje dezessete trinta novo Btl. 

constituído reservistas. Efetivo quatrocentos homens. Acabam partir em autos trinta e dois 
tiros; mesma condução remetidos seis F. M. 

(a) P. O. Ten. Cel. Vila Bela. 
 
―S. PAULO, 15-VIII-1932 



 
 

Filomeno, alterando o seu programa, numa iniciativa arrojada e feliz, decide 
ir ao seu encontro e dar-lhes combate, imediatamente. 

Ao alcançar, porém, aquele pintoresco lugar, foi informado de que, com 
a sua aproximação, os negros resolveram esquivar-se à luta, abandonando-
o. Rumaram para PINHAL, aonde ficaram reforçar a defesa. 

Ficamos, assim, senhores da região de PINHEIROS, onde se instalou 
o P. C. do Dest. e onde permaneceu até à queda de PINHAL, a qual, para o 
Dest. Boanerges, importou também na de CAPÃO BONITO, pois os paulistas 
abalaram, de um só lanço, para o RIO DAS ALMAS, apenas transitando, 
apressadamente, naquela cidade. 

Nossas posições avançadas estavam a uns 7 quilômetros ao N. de 
GUAPIÁRA, onde a nossa Artilharia começara a bater e neutralizar os ninhos 
de resistência rebeldes. 

De CAPELA DO ALTO, o Sub-Dest. de flanco, segundo adiantou seu 
Cmt., teria de vencer cerca de 10 kms, e enfrentar uns 600 homens para, só 
então, cair no flanco das resistências de PINHAL e ameaçar-lhes a 
retaguarda. Urge, pois, aumentar-lhe o efetivo e dotá-lo de meios para uma 
operação mais dura e de maior importância. 

De onde tirá-los? 
A luta ia recomeçar, intensa e violenta. 
 
Nota – A presente crônica provocou, da parte de uma das nefandas 

figuras atingidas, pustulenta invectiva... de longe. As pedras também se 
encontram... como os veados de galho com os desgalhados, ou melhor, os 
que dão chifradas e os que... levam. 
 

OS COMBATES EM TORNO DE PINHAL 
 
O terreno rasgado pela estrada geral GUAPIÁRA-CAPÃO BONITO, na 

região imediatamente ao Sul de PINHAL, era extraordinariamente favorável à 
defensiva paulista. 

De um modo geral ascedente e em grandes degraus transversais à 
direção de nossa marcha, facultava-lhe uma série de posições sucessivas, 
com amplos campos de tiro e excelente comandamento. 

                                                                                                                                                                                                 

 
Cel. Taborda 

 
ITAPETININGA 
132 – E. M. – Conforme promessa General seguiu ontem noite Cia. Mtrs. uma 

Seção pesada três leves. Seguirá 4.º B. C. inteiro bem como restante batalhão misto 
Adauto ao qual pertence referida Cia. Mtr.‖ 

(a) P. O. Ten. Cel. Vila Bela. 



 
 

Divisados de longe extensos trechos da estrada, todos os nossos 
movimentos eram muito a tempo percebidos, facultando-lhe antecipadas 
providências para neutralizar nossos esforços. 

As cristas, paralelas à frente, uma vez atingidas, ficavam sob as vistas 
e os fogos dos defensores colocados nas alturas imediatamente ao N. Entre 
umas e outras, extensos vales descobertos, onde a progressão só na 
escuridão se tornava possível, mesmo assim sob a barreira de fogos 
colocada à frente das posições e durante a noite desencadeados 
intermitentemente. 

Só mesmo pelos caminhos de acesso laterais, de longos percursos 
nem sempre desenfiados, é que se tornava possível a aproximação. 

Conhecedores, porém, de todo o terreno, seguramente informados, 
pelos moradores, que levaram consigo afim de não poderem ser-nos úteis, 
os paulistas, já muito prevenidos com as nossas manobras (foi sempre pela 
manobra que os deslocamos), tinham todas as picadas e trilhas, por mais 
escusas que fossem, já guarnecidas, ou, pelo menos, vigiadas. 

Possível não era, pois, uma surpresa, como difícil, também era, dadas 
as impropriedades dos caminhos, uma ação forte pelos flancos. Só 
elementos fracos, cuja impedimenta e reaprovisionamento de toda sorte 
fossem leves, se poderia lançar, com possibilidade de sucesso, por essas 
veredas tortuosas e íngremes do pedestre cabôclo. E esses não poderiam 
promover a decisão. 

Daí, em parte, a demora das operações e o grande retardo conseguido 
em nossa progressão pelo adversário, embora de efetivo numericamente 
inferior (admito que o fosse). 

Sem procurar diminuir o valor combativo da tropa, então já afeita à luta 
e quase indiferente ao efeito moral da nossa relativamente poderosa 
artilharia, è preciso convir que o principal fator da delonga foi o terreno, 
técnica e admiravelmente bem aproveitado. 

Favorecidos, desta sorte, pela topografia local; protegidos, agora, pelos 
capacetes de aço (ilusória proteção!); dotados de granadas de mão 
defensivas e também das de bocal, bem como de um canhão (ou dois) de 
montanha que diariamente vinha até perto das posições para lançar-nos 
algumas granadas de 75, os combatentes paulistas, que nos enfrentavam, já 
não eram os estreiantes de ITARARÉ – davam o que fazer. 

Todavia, o E. M. determinava: 
 

―DE ITAPEVA, 13. 
Vosso Dest. deverá continuar a progressão na direção de CAPÃO 

BONITO‖. 
 
O 8.º B. C. P. (com as demais unidades que o secundavam), que 

constituía a ossatura da defesa, estava na altura da missão e cumpriu-a 



 
 

galhardamente, apesar da desmoralização em que logo caíram os tais 
capacetes de chumbo (pesados e facilmente transfixáveis pelos projétis). 

Tivemos o ensejo de ver dois deles, atingidos por balas de fusil e de 
artilharia, encontrados nas trincheiras. O primeiro, transfixado por três 
projetis, fazia supor tratar-se de uma rajada. Sangue e fios de cabelo de seu 
portador revelavam ter sido gravemente ferido, senão morto. Trazia na 
frente, escrito à lápis, o nome de ―ELIAS‖. 

O segundo, com a pala cortada em semicírculo por um copo de 
schrapnell, tinha o forro de couro salpicado de sangue e massa encefálica. 

É fácil de avaliar a cena macabra ocorrida na trincheira onde a cabeça 
da vítima deve ter sido arrancada do tronco, arrebatada e esfacelada pelo 
75, depois de ter despejado os seus numerosos balins sobre a guarnição. 

Ambos foram ―Oferta do povo paulista ao soldado constitucionalista‖, 
qual se lia, em letras prateadas, na carneira de cada um. 

A propósito da coincidência do ponto atingido pelo copo do schrapnell, 
conta-se que um combatente paulista fora atravessado por uma granada de 
75, que explodiu ao sair-lhe nas costas. 

Prisioneiros vindos com o Major Arlindo de Oliveira confirmaram-no. 
Foi na ―casa branca‖: na entrada da picada de BURÍ para CAPÃO 

BONITO. 
O Ten. Juvencio, do 14.º B. C., encontrou outro com a cabeça 

estraçalhada por schrapnell. 
 
Estabilizada, portanto, à frente, só a manobra iniciada com a limpeza 

de ALEGRE DE CIMA e da CAPELA DO ALTO poderia permitir-nos a 
progressão. 

O adversário, porém, já estava prevenido e, seguramente, acautelára-
se por esse flanco. 

Como já vimos na crônica anterior (―A conquista de PINHEIROS‖), o 
Sub-Dest. do Cap. Filomeno era fraco para vencer as resistências com que 
já contava. Mais uma razão para reforça-lo, uma vez que até com os seus 
tiros de artilharia os rebeldes estavam revelando dispensar mais cuidados 
aquele flanco. 

Foi, então, determinado que o resto do II/13.º R. I. e a Cia. Mtrs. P. 
deste R. seguissem para reforçar o Sub-Dest., que passou a ser 
comandando pelo Major Antônio Tomé Rodrigues. 

Mais uma vez o Dest. ficava sem reservas. 
Nesta situação, recebia a seguinte ordem: 

 
―De ITAPEVA, 15. 

 
Frente BURÍ iniciou hoje movimento direção CAPÃO BONITO. É 

urgente cooperação nessa frente avançando CAPÃO BONITO‖. 
 



 
 

A F. P. do PARANÁ estava alheiada às ocorrências. Um Btl. 
acantonava em GUAPIÁRA e outro esperava gasolina em APIAÍ afim de 
poder transportar-se para a frente. 

O Cel. Boanerges relutava em solicitar o apoio dessa força porque o 
seu Cmt. sempre achava que o adversário era ―canja‖ e que com facilidade 
seria repelido. E quem não pensasse com ele, solicitando reforços, fosse 
para o que fosse, revelava pessimismo e devia ser substituído para não 
entravar o avanço vitorioso das forças legais... 

A noite de 16/17 transcorreu relativamente calma e este dia também, 
fazendo supor que o adversário estava retirando-se. 

O II/7.º R. I. e o 13.º B. C. haviam progredido um pouco. Mas o sereno 
e valente Major Nestor Soares, muito prudente e muito seguro, 
extraordinariamente zeloso de seu Btl., não se aventurava a lançar a tropa 
nas emboscadas a que uma perseguição podia dar lugar. Só se deslocava 
depois de absolutamente certo da ausência do contendor. Verdadeiro tipo do 
―animal sublime‖ de Foch... 

De sorte que, às vezes, o Cmt. do Dest. se sentia com desejos de 
acelerar o movimento e, calcado no seu incomparável otimismo, arrojava-se, 
ele mesmo, em companhia de alguns camaradas, para diante dos escalões 
mais avançados, alcançando mesmo os próprios Reconhecimentos. E isto 
custou-lhes diversos apuros, e algumas corridinhas, pois geralmente o 
adversário esperava a sua aproximação sem se manifestar, para só se 
revelar quando percebia que iam retroceder. Não queria perder a presa. 

Tal sucedeu, mais uma vez, no dia 17. 
Persuadido de que os rebeldes não respondiam ao nosso fogo porque 

houvessem abandonado o terreno, organizou, sob o comando do Cap. 
Risoleto Barata e com os elementos restantes, apurando tudo quanto 
possível, um pequeno Dest. de 2 Pels. e 1 Sec. Metrs. P. para, 
ultrapassando as linhas do Maj. Nestor, ir buscar o contato onde se 
encontrassem as retaguardas adversas. 

Logo que se iniciou o movimento, com a informação de que ALEGRE 
DE CIMA estava sendo atacado, o que podia comprometer o Sub.-Dest., foi 
retirado um dos Pels. para ir reforçar aquela posição. 

Seriam 11:30 quando partimos, antecedendo o pequeno Dest. do Cap. 
Barata. 

O nosso grupo (Cmt. do Dest. Dilermando e Pinto Dias e Ten. Plínio), 
alcançou os elementos mais avançados. Ultrapassou-os de alguns metros, 
quando teve sua atenção despertada para um troço, numerosos, de 
paulistas, fora da estrada, à esquerda. Foram identificados pelos capacetes 
de aço. 

Estávamos, então, numa grande reta da estrada, sob as vistas de uma 
elevação boscosa fronteira, donde o contendor poderia enfiar-nos 
vantajosamente, já a pequena distância. 



 
 

O Cmt. do Dest., porém, sempre exageradamente otimista, deu ombros 
à advertência. 

Iria avante se não fora a necessidade de providenciar sobre o 
deslocamento de um efetivo conveniente para atacar, ou aprisionar, o grupo 
rebelde identificado à esquerda. 

Decidindo, então, voltar, para tomar essa providência, mal o adversário 
percebeu que íamos retornar, perdendo as esperanças de nos aprisionar ou 
alvejar mais de perto, vomitou sobre nós algumas rajadas nervosas, 
torturando-nos durante todo o percurso, que tivemos de fazer a descoberto, 
estrada em fora, até à primeira zona oculta encontrada. 

Providencialmente os nossos aviões aproximaram-se e os paulistas 
trataram de se entocar, deixando-nos em paz. 

Isto, porém, só se deu depois de nos resguardarmos no terreno. 
 
―Mesmo assim, nestes instantes de ronda aérea, o tiroteio cessa, 

completamente, de ambos os lados. É grande o efeito moral da quinta arma. 
Intimidam-se os combatentes. Esquecem-se, por assim dizer, de que estão 
empenhados em luta de vida ou de morte. Foram-se os aviões. Contínua a 
matança de brasileiros cá em baixo‖. 

(―Carne para canhão‖, pág. 142) 
 

Percebida, pelos contrários, a confusão e a surpresa causada na tropa 
pela emboscada, supuseram que, dentre os homens que se atiraram ao 
chão, algum seria o Chefe, o Cmt., sendo sua queda consequência de 
ferimento. 

Os jornais paulistas descrevem a cena, tendo o Sqt., que a relatou 
declarado haver exclamado – ―Matei um tubarão!‖, convencido de se tratar 
do Cmt. Plaisant que havia caído. É efetivamente, prisioneiros mais tarde 
feitos ficaram surpresos ao verificar que este oficial estava vivo. 

Alcançando o nosso auto, ao passarmos por um aterro, ainda fomos 
alvejados, tendo-lhe uma das balas atravessado a capota, pouco acima de 
nossas cabeças. 

A aventura, porém, ainda não emendou o Cel. Boanerges, sempre 
desejoso de ―dar o exemplo à tropa‖, como dizia e justificativa as suas 
imprudências. 

Nossa frente, então, já havia ultrapassado o bairro ALEGRE DE BAIXO 
e o RIB. DO ALEGRE. 

Às 19:00 chegaram-nos desagradáveis notícias da direita – o 
impetuoso Tenente Schilling fora morto e o também intrépido Tenente 
Anacleto (129) gravemento ferido, assim como diversas praças que 

                                                           
129 Portara-se sempre valentemente, desde o ―golpe de mão‖ dado no pessoal vindo de 
APIAÍ que tentou atacar-nos em CAPINZAL, onde, com o Ten. Pinheiros, se revelou um 
bravo. 



 
 

acompanhavam o primeiro, sempre atirado e sempre concitando os seus 
companheiros a baterem o adversário a pata de cavalo. 

―Vamos tomar esta bodega a pata de cavalo!‖, foram as expressões 
com que entrou em GUAPIÁRA. 

Quase sempre montado, era assim mesmo que atendia aos combates. 
E foi assim que tombou mortalmente ferido por uma rajada, numa quase 
emboscada, quando investia contra as posições adversas. 

Estava, então, o Dest. de Fg., em contato com a cobertura de PINHAL, 
a que os rebeldes emprestavam toda a importância, reforçando-a 
extraordinariamente, para não terem o seu flanco esquerdo exposto e a 
retirada comprometida. 

Era mais uma frente que criávamos, fadada à estabilização por muitos 
dias que, pela dificuldade das comunicações, ia acarretar sérias e torturantes 
preocupações. 

Além disso, estava também sujeita a ser manobrada pelo antagonista. 
O Cap. Filomeno solicitava reforço e munição. O combate continuava, 

sendo também intenso o tiroteio na frente. 
Pela manhã de 18 chega ao P. C., já quase sem vida, pedindo água, 

que lhe dessem água pelo amor de Deus, o desventurado Ten. Anacleto, 
com um gravíssimo ferimento abdominal. Faleceu ao ser colocado na mesa 
operatória, em GUAPIÁRA. 

A falta de recursos para transporte de feridos deu lugar a algumas 
perdas. Foi um péssimo serviço, o do G. P. D., devido à falta de material. 

Pouco mais tarde chega o cadáver do Ten. Schilling. 
Viera amarrado num cavalo, cabeça pendida, gotejando sangue e 

membros balançando ao passo incerto do animal pelos maus caminhos. 
Quadro doloroso, pungente!... (130). 
Consternados, os presentes renderam-lhe, com o seu profundo silêncio 

e uma grande emoção, a mais sincera homenagem possível, naquelas 

                                                           
130 ―Gen. Cmt. 5.º D. I. 18-VIII-32 

BURÍ 
Além outros mortos e feridos pereceu ontem combate CAPELINHA brilhante bravo 

segundo tenente comissionado 7.º R. I. Ildefonso Schilling. Ferido muito gravemente 
também bravo segundo tenente comissionado Anacleto Marques Silva‖. 

(a) Cap. Dilermando 

 
―NECROLÓGIO – Este Comando sente-se verdadeiramente compungido ao render 

esta homenagem póstuma aos 2:00 Tens. Coms. Ildefonso Schilling e Anacleto Marques 
da Silva, do 7.º R. I. Era intenção deste Comando recompensá-los em vida, mas quis a 
fatalidade que a glória de ambos fosse coroada com a morte. Talvez não fosse necessário 
frisar ao Dest. que eram dois oficiais bravos, sempre prontos ao cumprimento das 
missões difíceis, sempre conduzindo a sua tropa à vitória. Associo-me a dor que lavra no 
seio de seu Regimento e recomendo à imitação dos demais oficiais as incontestáveis 
virtudes militares desses dois bravos‖. (Do Bol. n.º 24, de 18-8-32 do Dest. Boanerges).  



 
 

contingências, ao ―Bravo dentre os bravos‖ que sempre se revelou aquele 
distinto e estimado oficial. 

Seu passamento, como é natural, dada a grande confiança que 
inspirava à soldadesca, arrefeceu um pouco o ânimo da força. A autoridade 
do Cap. Filomeno, todavia, conseguiu restabelecer-lhe as energias e sopitar-
lhe a dor. 

E a tropa manteve-se, apesar de fortemente hostilizada, sem perder o 
terreno conquistado. 

Mas a situação não era boa. 
Seus pedidos são meio alarmantes – sem munição, sem 

reabastecimento e com o antagonista ameaçando-lhe, agora, a retaguarda. 
O Btl. da F. P. do PARANÁ, enfim pedido, na véspera, ao Comando 

Geral, pelo Cel. Boanerges, às nove horas parte, sob o comando do Maj. 
Dagoberto, para reforçar o Sub. Dest. A situação devia, pois, melhorar. 

Retirar, seria comprometer a nossa direita e, quiça, todo o conjunto. 
Na frente, sob a direção do impávido Maj. Nestor, sucedem-se os 

tiroteios, ora mais, ora menos intensos. Secunda-os o canhoneio de algumas 
das nossas peças (do 5.º R. A. M.). Daí decorrem pequenos avanços, 
conquistas locais, melhoria de posições. 

Deploravelmente o terreno nem sempre permitia um aproveitamento 
imediato do sucesso dos tiros do 75. O adversário abandonava certos 
núcleos de trincheiras, aos grupos, correndo, porém voltava a ocupa-los tão 
logo cessava o tiro da artilharia e se apercebia de que não os havíamos 
conquistado. 

A 19, os paulistas cedem mais um pouco de terreno, como vinham 
fazendo quase diariamente, dosimetricamente. 

A Artilharia fustiga-os com inclemência nos abrigos localizados. 
Mudam de posição. 
Revidam sempre as nossas rajadas de mtrs., toda vez que batem os 

seus ninhos de resistência. 
E os combates, mais pelo fogo do que pelo movimento, sucedem-se 

durante todo o dia, avassalando, às vezes, à noite. 
 

UM ESQUADRÃO DE LIGAÇÃO 
 

Depois da alarmante informação da existência de 400 rebeldes em 
CAPELA STO. ANTÔNIO, que ficava a uns 20 kms. à nossa esquerda e à 
frente (estrada GUAPIÁRA-PROENÇAS), surgiu um estafeta do I/9.º R. C. I. 
(primeiro Esquadrão do 9.º Regimento de Cavalaria), com a informação 
enviada por seu Cmt., o 1.º Ten. Adalberto Pereira dos Santos, de que havia 
ocupado aquela localidade, carecendo de fundamento, portanto, a 
informação anterior. 



 
 

Esse Esq. partira de ITAPEVA com a missão de fazer a ligação entre o 
nosso Dest. e o do Cel. Dorneles, (131) que marchava também sobre CAPÃO 
BONITO. 

A missão, ou melhor, as missões que lhe foram dadas feriram a fundo 
tudo quanto há de regulamentado e recomendado sobre esta melindrosa 
função do comando. 

As ordens devem ser simples e, preliminarmente, exequíveis. 
A missão deve ser uma só e, quando mais de uma, nitidamente 

seriadas no espaço e no tempo. 
Tal não sucedeu na ordem dada ao Esq. do Ten. Aldalberto. 
A missão prescrita foi a seguinte: 
 

Partindo de ITAPEVA a 16, 
 

―cooperar no ataque a CAPÃO BONITO, agindo em ligação ao N. e S. 
E., respectivamente, com os Destacamentos Cel. Saião e Ten. Cel. 
Boanerges, cujas frentes haviam atingido, em data de 15, sete quilômetros S. 
E. de BURÍ e a região cinco quilômetros N. de GUAPIÁRA. Este Esq. 
deveria, ainda, caso a progressão dos Destacamentos fosse morosa, agir 
energicamente de modo a perturbar as comunicações à retaguarda das 
forças adversas que defendiam a estrada BURÍ-CAPÃO BONITO e 
GUAPIÁRA-CAPÃO BONITO, fazendo incursões à retaguarda dessas 
forças, de modo a lançar o pânico e dificultar o reabastecimento‖. 

 
Aí temos, então, três missões afetas, ao mesmo tempo, a essa sub-

unidade: 
1. – fazer a ligação entre os dois Destacamentos; 
2. – cooperar no ataque a CAPÃO BONITO, e, 
3. – fazer incursões à retaguarda das forças adversas. 
 
Que lhe fosse atribuída a missão de cooperar no ataque a CAPÃO 

BONITO, em ligação com os dois Dest., apesar das restrições que o 
afastamento em que se achavam implicava, ainda se pode admitir. 

O que não se pode conceber é que, fazendo incursões à retaguarda 
das forças contrárias para perturbar-lhes as comunicações, pudesse, ao 
mesmo tempo, cooperar no ataque e manter a ligação de ambos os Dests. 

E os fatos encarregaram-se de demonstrá-lo, dolorosamente sob uma 
forma trágica, matando o élan de que vinha animado esse Esq. rio-
grandense. 

A distância entre os dois Dests., em linha reta, era superior a 35 
quilômetros. 

                                                           
131 O Cel. Saião, chamado a outro setor, foi substituído pelo Ten. Cel. Argemiro Dorneles. 



 
 

Se o terreno não fosse extremamente cortado e coberto, parco de 
estradas ou caminhos (nessa região existem apenas poucas ―trilhas de 
cabôclo‖), o problema da ligação entre os dois comandos talvez se tornasse 
possível, sempre, porém, precariamente. 

Deslocando-se na direção de S. E., esse Esq. alcançou, sem novidade, 
CAPELA SANTO ANTÔNIO, no dia 19. 

Ao entardecer deste dia chega ao P. C. do Dest. Boanerges a 
informação de que havia ocupado esse local sem novidade. 

Do Dest. que atuava de BURÍ para CAPÃO BONITO, nem notícias, 
como era de prever, dada a distância e a natureza do terreno interposto. 

Com a informação acima chegou também a de que um Pel. (desse 
Esq.) lançado na direção de CAPÃO BONITO, havia aprisionado uma 
patrulha provinda desta cidade. 

Verificando a inexistência daqueles inquietantes 400 combatentes 
paulistas, queria o Ten. Aldalberto lançar-se contra CAPÃO BONITO. 

Para o Dest. Boanerges, que ainda estava muito ao Sul e pretendia 
manobrar pela esquerda, ir provocar a atenção do adversário para essa 
região, não deixava de ser um contra-tempo. Seria mexer numa casa de 
marimbondos, pois era sabido que CAPÃO BONITO dispunha de efetivos 
consideráveis. 

Afinal, aceitando as sugestões do Cmt. Boanerges (132) decidiu o Ten. 
Adalberto conservar-se na região de CAPELA STO. ANTONIO, coberto na 
direção de CAPÃO BONITO e mantendo a ligação com PINHEIROS. 

Era a única aplicação útil que poderia ter. 
Estávamos, desta forma, com o flanco esquerdo coberto contra as 

possibilidades contrárias vindas de PROENÇAS. 
Tais eram os recursos materiais exibidos pelo contendor (granadas de 

mão, capacetes de aço, instrumentos e aparelhos de aplicação militar, 
rações de reserva de admirável embalagem, bons fardamentos e 
equipamentos, explosivos, etc.), que os exageros dos prisioneiros feitos 

                                                           
132 P. C. PINHEIROS, 19-VIII-1932, às 22:00 

Sr. Ten. Adalberto – Cmt. 1.º Esq. do 9.º R. C. I. 
Achando-se o Dest. Cel. Saião ainda a 6 kms de BURÍ, parece-me que a ligação 

não vos será fácil. Talvez só mesmo depois que ele atingir o entroncamento da estrada 
PROENÇAS na de BURÍ-CAPÃO BONITO, se torne possível esta parte de vossa missão. 

Nestas condições, julgo que prosseguir já na direção de CAPÃO BONITO, será, 
além de perder a ligação com este Dest., dificultar ainda mais a que demandais com 
aquele e arriscardes a situação difícil dentro das linhas adversas que se retraem e cada 
vez mais se estreitam. 

A meu ver seria mais conveniente vos manterdes nessa região, já estreitando a 
ligação com o Dest. de meu comando, já cobrindo-lhe a esquerda contra qualquer 
possibilidade vinda de PROENÇAS (consta a existência de 200 homens 6 kms. ao N., 
vistos pela nossa Ax. há 3 dias) até que, senhores de PINHAL, possamos nos dirigir a 
CAMBARÁ e FERREIRAS, em harmonia com a progressão do Dest. Cel. Saião. 

(a) Ten. Cel. Boanerges 
 



 
 

relativamente aos efetivos e ao armamento nos tornavam apreensivos. E a 
nossa carência de tudo, a começar pelo serviço de saúde, deixava-nos a 
receptividade mais acurada para os excessos da imaginação. 

Constou ainda, mais tarde, que os paulistas se achavam com um 
contingente regular uns dois kms à nossa esquerda, num dos caminhos que 
vinham ao nossa acantonamento-bivaque. E como a sua espionagem e o 
seu serviço de informações eram quase perfeitos (133), o caso era de 
impressionar. 

Verificou-se, depois, ter sido confusão de uma patrulha: a tropa que 
havia sido divisada era nossa – questão de uniformes semelhantes. 
Enquanto, porém, isso não ficou devidamente esclarecido, a nossa 
esquerda, por prudência, retraiu-se à noite. 

Muitos eram os caminhos que, por esse lado, vinham ter ao P. C., onde 
reservas não havia para prevenir qualquer eventualidade. 

Estando empenhadas todas as unidades do Dest. Boanerges, o Cmt. 
da F. P. do PARANÁ pôs à disposição do Cmt. da Vg. Maj. Nestor, mais uma 
Cia. Seria um meio para manobrar pela esquerda. No entanto, não foi 
possível, porque o adversário estava coberto também nesse flanco e apoiado 
em obstáculos naturais, que o terreno lhe proporcionava. Era preciso 
recalca-lo um pouco, primeiramente, para, depois, tentar a manobra. 

Surgiu, assim, o dia 20, sem que sequer esboçada estivesse a decisão 
do impasse. 

E ainda havia de durar muito, como veremos a seguir. 
 

PINHAL, O INVICTO 
 
Raiou o dia 20 sem anormalidade digna de referência. 

                                                           
133 Cel. Figueiredo – S. PAULO, 4-VIII-1932 

―Acabo receber informação fiel seguinte: ―Passagem livre entre FONTOURA e 
COLATINO‖. Deve tratar-se dois Cmts. corpos nossa frente‖. 

(a) Gen. Klinger 
 
RIO, 23-IX-1932. 
Gen. Lima – CAPÃO BONITO 
―Cifrados clandestinos trocados entre esta capital e S. PAULO fornecem 

informações minuciosas sobre tropas vosso comando, localização mesmas, diversos 
pontos, número e armas que pertencem, número de tiros, aviões, efetivos Exército e 
Polícias, situação coordenadas escala do mapa distribuição destacamentos, reservas, P. 
C., disposições e plano ataque, tudo tal precisão que só duas hipóteses há: os dados são 
fornecidos algum traidor E. M. aqui ou aí. Convém ver.‖ 

(a) Getúlio Vargas 
‖Agentes traziam diariamente suas informações fragmentárias que se reúnem no Q. G. na 
constituição de conclusões positivas...― 

(―Palmo a Palmo‖, pág. 69) 



 
 

Os tiros de inquietação persistiram durante toda a noite, tanto na frente 
do Dest., como no flanco direito, onde nossa tropa de manobra permanecia 
imobilizada. 

Já lá se iam cinco dias de luta e nenhuma esperança, ainda, de uma 
operação decisiva. 

O adversário tornava-se respeitável. 
Defendia ardentemente, ―palmo a palmo‖, a posição. Honra a esses 

irredutíveis e heroicos combatentes! 
 
―A posição de PINHAL estava destinada a entrar invicta nesta ligeira 

narrativa das operações no Setor Sul‖. (―Palmo a Palmo‖, pág. 108). 
 
Subscrevo, sem restrições, este parecer. 
A direita de nossa Vg. (13.º B. C.) conseguiu firmar-se nas posições 

pouco adiante conquistadas na véspera. A esquerda, porém, continuava 
detida. 

Identificadas as posições das mtrs., às 14 horas foi-lhes desencadeado 
violento e rápido bombardeio (73 tiros) de A., com apreciável resultado. 
Conseguiu-se, assim, ligeira progressão. 

Nosso Fg. Direito também avançou um pouco, apreendendo algum 
material deixado pelos retirantes. 

A noite entrou calma. 
A jornada seguinte, porém, foi sensacional. Um belo domingo, o 21 de 

Agosto, prenhe de fortes comoções e emocionantes espetáculos. 
O dia surgiu sem atribulações, límpido. 
Às 8:30 nossos aviões, procedentes de ITAPEVA, hostilizaram a frente 

adversa com oito bombas, secundadas com dez granadas de nossa A. sobre 
as trincheiras paulistas. 

Ás 9:15 partimos, a cavalo, o Cel. Boanerges, o Maj. Maciel Monteiro, 
Cmt. do 7.º R. I. e eu, para os lados de Leste, em vista ao Fg. direito. 

Iamos percorrer a tétrica picada por onde se haviam lançado alguns 
heróis que ali tombaram para sempre. 

A vereda era estreita, com alguns trechos em rampas fortes, 
escorregadios, cobertos uns, desnudos outros, de sorte que, em 
determinados pontos, se descortinava em parte, para o N., as invencíveis 
posições defensivamente organizados pelo contendor. 

Dadas as tortuosidades das trilhas, ora nos aproximávamos, ora nos 
afastávamos, ora nos afastávamos mais da frente inimiga. 

Certas passagens precisavam ser vivenciadas rapidamente, a trote 
largo, para evitar alguma pontaria mais adestrada. 

Guiava-nos a linha telefônica já estendida pela equipe do Ten. Iberê. 
Aqui e ali, deparava-se com uma pequena vivenda abandonada – 

ranchos de caboclos, com a sua indumentária característica – o catre de 
esteira polida pelo já remoto atrito dos corpos que ali sentaram ou deitaram; 



 
 

os oratórios toscos, de imagem exóticas, circundados de flores artificiais 
pouco artísticas, em promiscuidade com desenhos bizarros e figuras de 
revistas pregadas pelas paredes; mesas grosseiras e, como os tamboretes, 
também abrutalhados, de maneira mal falquejada e lustrosos de um longo 
passado de esfregações de mãos e roupas sujas, que lhes emprestaram um 
verniz de cor escura indefinida; o fogão de barro e trempes de férreo tendo 
próximo as prateleiras denegridas pelo fumo que reveste também os 
paramentos internos e o sapê da cobertura; cuidadosamente guardados, 
alguns paus e vigas preciosos atravessados sobre as paredes internas 
construídas até a meia altura, e, finalmente, com o paiol de milho e as 
grandes sacas de algodão, o gato e as raras galinhas que ficaram (134). 

Todos do mesmo aspecto e com o mesmo cheiro de pouca higiene, 
apenas se distinguindo pelo tamanho e por um ou outro detalhe a mais nos 
requintes da construção e seus adornos caprichosos. 

Era assim o rancho em que instaláramos o P. C. do Dest., numa 
encruzilhada em PINHEIROS. 

Às 10 horas alcançamos o posto telefônico instalado no ALEGRE DE 
CIMA. 

Tivemos, aí, o ensejo de ver como as árvores e o grande rancho 
abandonado foram atravessados e cortados, dilacerados e estraçoados, 
pelas balas das armas automáticas no ataque feito na véspera pelos 
constitucionalistas. 

Três quartos de hora depois retomamos a marcha para PINHAL, 
passando pelo entroncamento do caminho para CAPELA DO ALTO (por 
onde entrára o Cap. Filomeno afim de escorraçar os negros), tomando, à 
esquerda, um péssimo caminho (atalho) que, num percurso de uns cinco 
kms., vai ter à picada CAPELA DO ALTO-PINHAL, próximo ao local onde se 
instalara a cozinha do 7.º R. I. 

Num sobe e desce constante, transpondo pequenos cursos d’água e 
algumas grotas profundas, ora alcandorados em estreitas passagens das 
encostas íngremes, ora no fundo dos vales, foi numa situação destas, 
dominada pelas alturas voltadas para o inimigo, que uma das ordenanças 
nos cientificou ter visto alguns homens a espreitarem-nos. 

Se o adversário ali estivesse em número suficiente, fácil lhe seria, por 
certo, segurar-nos. 

Talvez fossem alguns extraviados, concluiu um dos companheiros. E 
passamos a bancar os valente, estimulando os soldados que nos seguiam. 

Entre estes se encontrava o ordenança do Maj. Maciel, belo tipo de 
atleta, conhecido como homem honesto, leal e destemido. Infundia respeito e 
parecia um invencível. 

Caçoando, o Maj. Maciel arrematára a digressão dizendo que o 
Marcílio sozinho nos garantiria contra qualquer ataque. O hercúleo soldado, 

                                                           
134 Os caboclos, carregando o que podiam, às vezes enterrando alguns haveres, ―caiam‖ 
no mato, em companhia da prole, abandonando, espavoridos, a propriedade. 



 
 

sempre sério e sóbrio de palavras, apenas sorriu afirmativamente, parecendo 
mesmo que se sentia capaz de enfrentar, como de outras feitas já fizera, 
qualquer magote que nos acometesse. 

Transpondo uma ponte e passando pela instalação do P. C. da 1.ª Cia 
da F. P. Paranaense, tivemos de apear porque, para alcançar o P. C. do 
Sub.-Dest., se tinha de vencer um trecho descoberto e muito fustigado pelo 
adversário. 

A transposição desse trecho devia fazer-se em marcha rastejante, pois 
ficava a menos de 300 metros das trincheiras inimigas. 

As balas zuniam de quando em vez, obrigando-nos a colarmo-nos mais 
ao solo, aproveitando toda e qualquer máscara da vegetação rala existente e 
qualquer ruga do terreno limpo. 

Ao cabo de uns oito lanços acelerados, conseguimos penetrar na zona 
oculta e, então, recompondo-nos da fadiga e do desalinho da aventura, 
encaminhamo-nos, cerca de meio dia, à barraca do Maj. Tomé. 

Ficava armada sobre uma escavação, na contra-encosta. Uma chuva 
forte transforma-la-ia, em pouco tempo, numa piscina. Não seria mau... 

As zonas cachés eram muito restritas e os movimentos possíveis, por 
isto, muito limitados em torno do P. C. 

A qualquer excesso, o disparo de um jagunço, permanentemente de 
atalaia, advertia logo, com um tiro, da imprudência. Tão pertinaz e tão ativo 
estava esse homem que não podia haver abuso, mesmo que as mais 
severas exigências aconselhassem um afastamento do local. 

Era o ―fogueteiro‖, como o cognominara o Maj. Tomé. 
Para confirmar o que dizia, achegou-se à linha divisória. O ―fogueteiro‖ 

não dormia e o ―Tá!... Puf!‖ confirmou imediatamente a vigilância. 
Mais para cima, nas trincheiras, era os soldados levantarem um 

capacete de lona, na extremidade de uma vara, acima do parapeito, e uma 
saraivada de balas logo o homenageava com algumas salvas. 

Posição extraordinária, a dos defensores! 
Após o almoço, de cócoras ou deitado para que não se interrompesse 

tragicamente (as balas estavam batendo e caindo aqui e ali, ora 
atravessando uma barraca, ora estalando num toco de árvore), decidimos ir 
visitar as trincheiras mais avançada e também, mais elevadas – as do Ten. 
Verbiger. 

A trilha, ora coberta, ora exposta às vistas do adversário, tinha de ser 
percorrida com muito cuidado, pois, qualquer passagem nos trechos 
divisados, era logo festejada com algumas rajadas. 

A volta, para galgar a posição, era grande e sempre ascendente, 
sempre forte, em certos tratos coberta de estrépes e lanças dos arbustos 
cortados a facão. Fatigante!... 

Para os mais pesados ou menos treinados, um sacrifício. Só mesmo 
muita força de vontade, muita energia moral e grande espírito de 
abnegação... 



 
 

A posição, de fato, era a melhor, permitindo descortinar-se bem as 
trincheiras contrárias, nitidamente balizadas pela cor de mato cortado que 
secara ou da terra removida para o parapeito. Mas, apesar disso, sob o 
comandamento de adversário. 

De permeio, um vale intransponível. Impossível progredir. Ninguém 
lograria transpô-lo com vida. 

O Btl. da F. P. Paranaense, lançado mais para a direita, também 
esbarrava com outras posições organizadas. 

Logrou ligeira progressão, mas, afinal, o terreno não permitia mais nem 
um passo avante: tudo varrido pelas armas automáticas. 

Não há mais reservas. Tudo quanto era possível fazer, estava feito. 
Notava-se, na fisionomia de todos os oficiais, uma certa contrariedade, 

explicável pela falta de meios com que sair daquela situação que se 
eternizava sem probabilidades de alteração. 

Tudo era dificuldade e sacrifícios. 
Carência de quase tudo. Pouca munição de guerra; falta de agasalho; 

insuficiência de cargueiros para os reaprovisionamentos; ausência de 
recursos sanitários e de transporte de feridos; deficiências inevitáveis de 
reabastecimento... (135). 

Em contraposição, tornando mais negras as apreensões, a evidência 
de que o adversário estava melhor assistido, dadas a proximidade e as 
possibilidades de suas fontes de recursos, como a facilidade de meios de 
transporte. 

Só nos sobrava resignação. 
Ao regressar das posições do front, extraviei-me e caí na zona exposta 

aos tiros adversos. Não havia como resguardar-me. As balas que tocavam o 
chão atiravam-me a terra em cima. 

Fui persistentemente perseguido, sendo necessário colarme ao solo. 
Mesmo assim, o adversário insistiu. Consegui, afinal, rolar para junto de uma 
bananeira e, aí aguardar um momento propício para, refeito da fadiga e da 
ânsia de não ser ferido, poder orientar-me e retomar o caminho. Doente 
desde a véspera, com febre alta, estava com as energias seriamente 
desfalcadas, quase exangue. 

Tirou-me dessa crítica situação o Ten. Verbiger que, dando pela minha 
ausência, e íntimo conhecedor dos caminhos desenfiados, voltou, à minha 

                                                           
135 ―É de notar que o 14.º B. C., o meu Btl., recebêra, em ARACASSÚ, um contingente 
nortista de 137 homens, com a roupa do corpo, o cinturão sem suspensórios, um pedaço 
de pano de capote à guiza de poncho, uma bacia e um caneco de folha e o fuzil com o 
sabre. 

E só. 
Não tinham barracas, ferramenta de sapa, cartucheiras, marmita, nem peças de 

roupa para mudar‖. 
(Do Relatório do Cel. Marcelino) 



 
 

procura e indicou-me o rumo que devia tomar para não mais passar sob as 
vistas e os fogos dos constitucionalistas. 

De quando em vez a sua artilharia fazia um disparo, Percebia-se a 
parcimônia que regulava seu emprego. 

Seriam 16 horas quando, já de regresso, tornando a transpor, aos 
lanços acelerados, a entrada da posição, sobrevoaram-nos seis aviões. 

Era a primeira vez que assistíamos a tal demonstração de força. 
Chegamos mesmo a duvidar fosse uma esquadrilha paulista. 

Circunvoluiram sobre nós por quase uma hora. Uma tortura! 
De cada vez que tomavam nossa direção, mais uma angústia, até que 

se desfizesse a possibilidade do bombardeio. 
O Ten. Clóvis Gonçalves, em seu livro ―Carne para Canhão‖, descreve 

a cores vivas os sensacionais efeitos da quinta arma, que os grandes 
Mestres passaram a chamar de primeira (136). 

Mal cessara esta emoção, chega-nos a notícia de que o soldado 
Marcílio, ordenança do Maj. Maciel, tinha sido abatido por um estilhaço de 
granada do 75. 

Obra, puramente, da fatalidade. 
Quando nós subíramos à posição do Ten. Verbiger, ele proferiu ficar 

cuidando das nossas montadas. Achou que não precisava ir. 
Ia buscar o cavalo de seu Cmt., acompanhado de um Sgt. e uma outra 

praça, quando foi ouvido o disparo do canhão. Seus companheiros atiraram-
se imediatamente ao solo. Ele, porém, recusou-se a fazer o mesmo. Era um 
valente... 

Não teve tempo para justificar sua atitude e caiu morto 
instantaneamente. 

Fomos vê-lo quando se a abria a sua sepultura. Parecia estar 
dormindo. Fisionomia serena, sem um rictus na face, membros estendidos, 
em decúbito dorsal. 

                                                           
136 ―O sol está a morrer no horizonte. Precisamos voltar ao acampamento. 

Já que os aviões estiveram aqui duas vezes hoje, podemos fazer o trajeto em 
perfeita segurança. Mas nos enganámos. A lógica da guerra é impenetrável. Contra todas 
as hipóteses os aviões surgiram novamente. Colheram-nos em plena estrada (N. P.). 

Temos a impressão nesta hora angustiosa, que em breve dezimarão presa tão 
fácil. Apeamos. Acompanhando a estrada há uma vala bem profunda. Os paulistas, na 
divisão de terras, empregam essas valas. Raramente arame farpado, Mas, desta vez, a 
divisão de terras é coisa secundária. Essas valas paulistas nos vão livrar dos aviões 
também paulistas. 

Chovem bombas. A dispersão afasta-as de nós. Os homens sabem do que se 
trata. Estão assustados. Os cavalos não o sobem. Estão assustadíssimos. É quase 
milagre não terem disparado ainda. Os condutores seguram-nos com firmesa. 

Mas,,,, ―não há bem que sempre dure, nem mal que não se acabe‖... Lá se vão os 
aviões inimigos. ―Bons ventos‖...‖ 



 
 

Na altura do coração sua túnica apresentava uma pequena mançha de 
sangue. Não parecia ter sido atingido por um estilhaço de granada, pois a 
ruptura da fazenda era pequena. 

Aberto o fardamento, verificou-se que seu peito estava inteiramente 
revestido de uma espessa camada de sangue coagulado, trêmula como se 
fosse gelatina. 

O estilhaço, penetrando pelas costas, dilacerou-lhe o pulmão esquerdo 
e o coração. 

E assim desapareceu um modesto, porém bravo, honesto e digno 
servidor das armas. 

Seu Cmt. ficou consternado. 
Deixamo-lo à borda da cova, pois dali não desejava afastar-se senão 

depois de sepulto o seu dedicado e leal companheiro. 
Os aviões rumaram a GUAPIÁRA e, lá, causaram estragos 

consideráveis com as vinte bombas que lhe lançaram. 
As cratéras abertas no ponto de queda regulavam dois metros de 

diâmetro por um de profundidade. 
Os estilhaços abertas no ponto de queda regulavam dois metros de 

diâmetro por um de profundidade. 
Os estilhaços, animados de uma grande velocidade, irradiavam-se 

razantemente ao solo, alcançando até cinquenta metros de distância. 
Nestas condições, mesmo deitados, os homens apanhados dentro do 

raio de sua ação não escapavam. 
A multiplicidade de fragmentos era tão grande que dava a impressão 

de um chuveiro. 
Causou-nos espanto verificar que até os blocos de cilindros dos 

automóveis atingidos ficaram atravessados. 
Foram, então, mortos dois homens e feridos nove, dos quais três 

gravemente, que mais tarde vieram a falecer. 
Uma das bombas caíra, coincidentemente, bem sobre a cobertura de 

um abrigo, feita de grossos paus revestidos de espessa camadade de terra e 
onde achavam recolhidos cerca de vinte homens. 

As vigas, cedendo e rachando, não chegaram, no entanto, a fratura 
completa. 

Deixaram, porém, cair no interior da escavação uma grande quantidade 
de terra e detritos, envolvendo e cobrindo os abrigados numa nuvem de 
poeira. Escaparam, assim, de morrer soterrados. A explosão, porém, 
formidável, atordoára-os, deixando-os quase alucinados. 

E ei-los a sair do esconderijo cobertos de pó, desfigurados, parecendo 
mais uma visão aterradora do que homens. 

Foi tão grande o abalo e a emoção que um deles logo manifestou a 
perda do juízo. 

E não era para menos. 



 
 

Não se limitaram, esses aviões, a bombardear e metralhar GUAPIÁRA. 
Lançaram quatro bombas junto ao P. C. do Dest., na encruzilhada de 
PINHEIROS, as quais nenhum dano causaram às nossas tropas, já bastante 
treinadas na construção de abrigos e disfarces. 

Antes de tomarmos as nossas montadas tivemos novamente o suplício 
de aviões sobrevoando-nos. Eram, agora, três. Não tinham pressa em se 
retirar. E ficaram, parecia, procurando-nos. 

A impressão que se tem é de que somos nós o objeto de suas 
pesquisas... 

Mas, afinal, foram lançar os seus ―confeitos‖ sobre as trincheiras 
paulistas. Eram nossos... 

Pusemo-nos, finalmente, em marcha para o P. C., aonde chegamos já 
noite fechada. Escuro como breu. Nossas próprias montadas eram os 
nossos guias. 

Pouco se progrediu em nossas frente neste dia. 
A maior conquista da jornada foi a instalação do aparelho telefônico na 

barraca do Maj. Tomé. Estaríamos, doravante, sempre ao par das 
ocorrências sobre o flanco direito e ele, por seu turno, do que se passasse 
na frente. 

Um desertor paulista, evadido na véspera, apresentando-se em nossas 
linhas, declarou estarmos diante do 8.º B. C. P., 7.º Blt., ―14 de Julho‖ e 
―Marcílio Franco‖m todos sob o comando do Major Garrido, da Aviação 
paulista. 

Mais uma noite cruelmente fria tivemos de suportar, seguida de forte 
cerração pela manhã. 

De ALEGRE DE CIMA confirmam a chegada, durante à noite, de 
reforços desembarcados de caminhões junto à CASA BRANCA (retaguardas 
paulistas). 

O Cap. Dimas informa, do Q. G. em ITAPEVA, que o adversário se 
infiltrára ao Sul de BURÍ (137) aprisionando-nos um Pel. C. e que, praças do 

                                                           
137 ―Ao Cap. Dilermando, o Cap. Dimas cumprimenta e diz: 

- ―Ontem elementos adversários transpuseram o APIAÍ em pinguela ao Sul de 
BURÍ cerca de 4 kms. e tentaram ameaçar as estradas de ferro e rodagem entre BURÍ e 
RONDINHA. 

General está em BURÍ e aqueles elementos foram repelidos para lá do rio. 
Convém fazer pressão forte aí direção CAPÃO BONITO amanhã conforme 

determinação General. 
A força do Plaisant, já está toda aí? 
- ―Retribuição cumprimentos ciente informações adianto que do Cel. Plaisant 

apenas duas Cias. se encontram aqui. 
Segundo ouvi ele pretende reunir aqui todo o seu pessoal para depois prosseguir 

marcha ao Norte. 
Pergunto se não tem outras informações a prestar-me especialmente tocante 

ataque geral CAPÃO BONITO. 
Ainda não tive informações da frente. Espero-as dentro de uma hora. 
Consulto devo procurar falar-lhe às 23 horas‖‖‖. 



 
 

I/9.º R. C. I., ao encaminharem-se para CAPELA SANTO ANTÔNIO, não 
puderam prosseguir por terem encontrado elementos paulistas ao N. dessa 
localidade. 

Sabiamos que em CAPELA DE SÃO ROQUE pequenos elementos 
rebeldes estavam entrincheirados, face ao Sul. 

Ainda mais: cerca de 200 homens tinham sido assinalados nas 
cercanias da USINA. 

Tudo fazia crer que o antagonista pretendesse tentar uma incursão 
pelo nosso flanco esquerdo, quiçá visando cortar-nos a retirada em 
GUAPIÁRA (estrada PROENÇAS-CAPELA SANTO ANTÔNIO-GUAPIÁRA). 

Em face desta situação, o Cmt. do Dest. apelou para a F. P. 
Paranaense e conseguiu que a Cia. do Cap. Artur Borges Maciel fosse 
lançada, com os seus 80 homens e uma Sec. Mtrs., para o entroncamento 
cerca de 17 kms. ao N. de GUAPIÁRA, com a missão de cobrir a esquerda 
do Dest. e manter a ligação com o Esq., que, no caso de ser atacado por 
forças superiores, seria por ela acolhido ou apoiado. 

Para ainda mais justificar esta medida, às 12 horas foi recebida, em 
GUAPIÁRA, a informação de que o Esq. estava em contato com o adversário 
cerca de 12 kms. a L. de CAPELA SANTO ANTÓNIO (também chamada, 
pelos cabôclos, ―Pimirim‖ – APIAÍ MIRIM), na estrada para CAPÃO BONITO. 

Do ALEGRE DE CIMA, onde pequeno efetivo, sob o comando do ativo 
e impávido Ten. Tauile, ficará cobrindo uma grande frente, vem a informação 
de que o adversário estava infiltrando-se na sua direção. 

Pedia, por isto, reforço imediato. 
Aonde busca-lo?! 
Apenas se conseguiu 10 homens e um cabo do 7.º R. I. e 4 soldados e 

um cabo da F. P. PARANÁ. 
O Ten. Tauile deu-se por satisfeito com este grande reforço e, 

lançando, mais tarde, uma patrulha na direção donde podia advir qualquer 
ameaça às comunidades com o Sub. – Dest. de PINHAL, esta regressou 
trazendo dez peças de ferramenta de sapa encontradas numa picada. 

Ás 17 horas chega-nos a informação de que as tropas do Maj. Nestor 
ocuparam as posições pouco antes deixadas pelo antagonista. 

A situação das 18 horas não nos é desfavorável. Além dessa pequena 
progressão e conquista de posições dominantes, tivemos a informação de 
que a Cia. do Cap. Maciel já se havia instalado na região dos 
entroncamentos das CAPELAS DE SÃO ROQUE e SANTO ANTÓNIO (―OS 
CLAUDINOS‖). 

A impressão que se tem, dada a forte pressão exercida sobre PINHAL, 
é de que os paulistas não resistirão por muito tempo. 

Pura ilusão. Manobravam ganhando tempo, fazendo um retraimento 
sistemático, valendo-se dos degraus do terreno, que iam galgando 
lentamente e sempre ―serrando de cima‖... 



 
 

Com a progressão dos elementos da esquerda, acompanhando o 
centro, abriu-se um intervalo entre o obstáculo do terreno em que se apoiava 
e a frente conquistada e onde foram vistos elementos paulistas cavando 
trincheiras. 

Aumentavam, assim, as suspeitas de que o Comando adverso 
preparava alguma sortida por esse lado. 

O Major Nestor passou a preocupar-se seriamente com essa 
possibilidade e, por isto, não só reprovou a inciativa da esquerda, como 
decidiu não progredir mais, enquanto não se tranquilizasse completamente 
por este flanco. 

Um reconhecimento de C. lançado nessa direção, ao cabo de 15 
minutos de marcha, foi recebido a tiros de fusil e armas automáticas. 

Chegam ao P. C., depois de tormentoso e exaustivo transporte, três 
feridos procedentes da frente de L. 

Um deles, ao ser colocado na padiola, tinha recebido novo ferimento, 
desta vez na cabeça e que veio, afinal, a causar-lhe a morte. O adversário 
não respeitava nem os feridos, ou teria sido um tiro casual? 

Informações do Q. G. adiantam que o 9.º R. C. I. transpôs o APIAÍ-
MIRIM ao S. de BURÍ e está em contato na MARIA MINEIRA, a S. E. de 
BURÍ, próximo a OLEGÁRIO GONÇALVES. 

Mais um dia se escoa sem que o defensor demonstre fraqueza. 
A pressão continua. A progressão, porém, é muito limitada, e só na 

frente. No Flanco-guarda a situação permanece inalterada. 
Vamos ver qual dos contendores se exaure primeiro... porque meios 

para novos empreendimentos não existem. 
Nossa frente de contato já se acha a oito quilômetros do P. C. ! 
Mas, devido à picada, que conduz ao Sub-Dest., partir daí, não é 

possível avançá-lo já. 
A artilharia prepara o lanço de uma Bia. 
Encontra-se um painel de 4,00 m x 4,00 m, branco, com diagonais 

pretas, abandonado. Nós não os possuímos... 
O Ten. Pinheiro, um pertinaz e destemeroso oficial da F. P. 

Paranaense, consegue apoderar-se de uma pequena elevação, a menos de 
300 ms. do antagonista. Sua intenção é não se revelar senão no dia 
seguinte, depois que puder, à noite, transportar para lá, ao menos uma Mtr. 
P. Comemorará, assim, o ―Dia do Soldado‖... 

A estrada, pouco adiante do CAPÃO DO JOÃO DAMASIO, tinha sido 
minada. 

E nós não dispúnhamos de explosivos... 
Lá estavam, num grande aterro, os vestígios dos nove fornilhos 

preparados. 
E junto, as etiquetas e os invólucros do explosivo e do fio (Bofords, 

Nobel, Sueden e R. C. 3). 



 
 

Cada vez mais nos persuadimos de que o adversário estava muito 
melhor aparelhado do que nós para a luta (138). 

A jornada não terminou sem uma notícia sensacional: - os rebeldes 
reaparecem em XIRIRICA e ameaçam ITAÚNA e APIAÍ, senão CAPELA DA 
RIBEIRA e EPITÁCIO PESSOA. 

A informação acrescentava que já haviam feito prisioneiros alguns 
praças nossos por lá destacados (139). 

Era muito grave e, sobretudo, verossímil, pois não seria de estranhar 
que aos oficiais orientadores da campanha, em regra figuras de destaque no 
Exército, ocorresse tão acertada ideia. 

Além desta notícia desagradável, outra mais veio encerrar a jornada. 
Foi assinalado, no caminho de CAPÃO BONITO – CAPELINHA 

(CAPELA DO ALTO), um troço de rebeldes avaliado em cerca de cem 
homens, constando ser da ―frente negra‖ (informações de civis). 

Quando a Mtr. P. do Ten. Pinheiro se revelou na nova posição 
conquistada, foi fortemente hostilizada por diversas armas fronteiras. Acabou 
sendo ferido e evacuado para ITAPEVA. Mas a guarnição, apesar de 
intensamente alvejada, não abandonou a posição. Ficou, porém, 
neutralizada. Não podia manifestar-se. 

Assentou-se para o dia 26 uma ação violenta e conjunta destinada a 
promover mais um avanço. Mas, afinal, a dificuldade para a identificação e a 
natureza do terreno comprometendo a ação dos fogos da A., levaram o 
Comando a desistir dessa operação. 

Com o aprisionamento de dois estudantes na região de OS 
CANDIDOS, ficou confirmada a presença de forças contrárias nessa zona. 

                                                           
138 Até o dia 24 de Agosto já tinham sido distribuídos mais de 25.000 capacetes de aço, 
conforme ―notas‖ ns. 1.140, 1.141, 1.142 e 1.144, de 24 de Agosto do Serviço Oficial de 
Abastecimento às Tropas em Operações (S. A. T. O.). 
 
139 ―PINHEIROS, 24-VIII-1932 

Gen. Cmt. 5.ª D. I. ITAPEVA – U. U. U. 
Acabamos saber tropas paulistas atacaram XIRIRICA aprisionando sete homens 

força PARANÁ ameaçam região APIAÍ, RIBEIRA, EPITÁCIO. 
Este fato confirma a informação já prestada prisioneiro feito Dest. 
Peço providências, evitar corte comunicações‖. 

(a) Cap. Dilermando 

 
―De GUAPIÁRA, 29-VIII-1932. 
 

Gen. Lima – BURÍ 
 

Comunico Vossencia que não podendo manter elementos da Força Pública 
PARANÁ atacados em XIRIRICA e que nessa zona se acham em situação difícil e 
impossibilitados receber reforços determinei recolhimento todos eles. Fica aquela zona, 
inclusive RIBEIRA e APIAÍ desguarnecidas completamente‖. 

(a) Cel. Plaisant 



 
 

Segundo informações do mais desembaraçado, Iolando Santana, 
tratrava-se de 50 praças da Polícia e 30 voluntários do Btl. ―Universitário 
Fernão Sales‖, metade a pé, metade a cavalo. Comandava-os o 
destemeroso e ativo Major Amaral. 

Sua missão era cobrir OS CRAVOS e a picada de CAPÃO BONITO-
RIBEIRÃO GRANDE. 

É oportuno transcrever aqui o que, confirmando esta narrativa, escreve 
a respeito o Sr. Cap. Alves Bastos, no ―Palmo a Palmo‖, à pág. 107. 

 
―Seguem-se dias em que sob forte pressão constante do inimigo essa 

linha vacila por vezes mas é imediatamente reconstituída pela energia 
vigilante do Tenente Coronel Comandante do Destacamento, pelo destemor 
dos Tenentes O’Reilly e Penteado que junto a ele permanecem na sua 
missão de ligação, e graças ao valor dos comandantes dos batalhões em 
linha. 

Em vão os elementos adversários, constituídos pela polícia paranaense 
e alguns batalhões do exército apoiados por artilharia, tentam reduzir pela 
frente essa resistência. Procuram depois lhe atingir os flancos; nada 
conseguem. Mas ampliando cada vez mais seus movimentos pelo sul, 
forçam-nos à constituição de um novo Destacamento que sob o comando 
desse infatigável Amaral reúne, de início, um esquadrão de cavalaria e o 
recém-chegado batalhão Fernão Sales, mais uma dessas unidades que o 
civismo paulista fazia chegar de vez em quando às frentes de combate‖. 

 
Uma vez que pela direita nada mais se podia tentar, era preciso buscar 

uma solução pela esquerda. 
Só havia um recurso – seria lançar mão da Cia. Maciel, estacionada na 

região dos entroncamentos ao S. de CAP. STO. ANTÓNIO. 
Para isso, seria preciso que o Esq. do 9.º R. C. I. pudesse contar com o 

direto acolhimento do Dest., caso fosse obrigado a refluir. 
Foi, então, impelido um pequeno Pe. em reconhecimento de um 

caminho, que moradores dos arredores asseveravam existir partindo do P. C. 
do 13.º B. C. em direção a STO. ANTÓNIO. 

Além disso, foi expedido em estafeta ao Cmt. do Esq. determinando-lhe 
que rendesse a Cia. do Cap. Maciel no entroncamento em que se 
encontrava, a qual, depois da substituição devia marchar na direção de L., 
além de atuar sobre o flanco direito das tropas rebeldes (prolongando a 
esquerda do Maj. Nestor). 

O dia 26 decorreu sem alterações dignas de registo. 
Às 22 horas chega-nos o telegrama circular do Gen. Waldomiro 

comunicando o formidável sucesso do aprisionamento da tropa que cobria 
CAPÃO BONITO na direção de BURÍ, inclusive o Ten. Cel. Arlindo de 
Oliveira, comandante, e apreensão de grande quantidade de armamento, 
munição e material de campanha. 



 
 

Tão alvissareira notícia causou, como era natural, grande 
contentamento em toda a tropa do Dest. Era uma quase demonstração de 
que o nosso martírio naquela região, raspada já de tudo, estava prestes a 
terminar. 

Comprometidas as coberturas instaladas na estrada BURÍ-CAPÃO 
BONITO, ipso fato comprometida estaria a defesa desta cidade na direção 
de GUAPIÁRA. 

Esses destacamentos, numa e outra estrada, deviam agir em 
concordância, combinando os seus movimentos. A queda de um acarretaria, 
fatalmente, a imediata retirada do outro. 

Devido a esse sucesso, naturalmente um pouco exagerado às 
primeiras notícias, a tropa recobrou ânimo. Tudo indicava, agora, que a 
posição de PINHAL não poderia manter-se por muitos dias. O abalo sofrido 
pelo Dest. do Major Arlindo não podia deixar de repercutir seriamente no do 
Major Garrido. 

Agindo em concordância, certamente esse revés foi logo transmitido ao 
conhecimento deste Chefe. 

Sem grande diferença para as demais, encerrou-se a jornada de 26 
com uma exuberante demonstração das artilharias, na qual a nossa sempre 
saiu vitoriosa, ao menos pelo número de tiros dados. 

Também, parece que era a única superioridade material com que 
contávamos. A noite foi álgida, crudelíssima. 

Soube-se, ao amanhecer, que um auto transporte transformado em 
ambulânciam chamado, de madrugada, para ir à linha de frente buscar um 
ferido, ultrapassando as nossas linhas sem no perceber, foi recebido a tiros 
já em cima, quase, das trincheiras adversas. 

E lá ficára, adernada, toda varanda de balas, tendo desaparecido o 
―chouffeur‖ e regressando, de rastos, o Sgt. enfermeiro. 

Afirmavam alguns que o motorista assim procedera propositalmente, 
para tornar aos seus – era paulista, dos aprisionados. 

Alguns soldados constitucionalistas aventuraram-se a tentar retirá-la 
durante o dia. 

Uma rajada, prostrando alguns (diziam que uns quatro), fê-los 
renunciar ao intento. 

Depois, com muita precaução, procuravam retirar os que ficaram, 
certamente feridos. 

Então, nossas mtrs. emudeceram. 
E a ambulância mais uma vez lá ficou, tombada, toda furada de balas, 

como um espantalho, Ninguém mais se lhe aproximava. 
 

O ATAQUE AO ESQUADRÃO EM CAPELA  
STO. ANTÓNIO 

 



 
 

Contrariamente ao meu parecer, o Cmt. do Dest. envia ordem ao I/9.º 
R. C. I. para procurar ligação com o Dest. Dornéles, na direção de 
PROENÇAS, lançando-se com o grosso rumo a CAPÃO BONITO, e, à Cia. 
do Cap. Maciel, que abandonasse a região dos entroncamentos, recolhendo-
se ao P. C. para receber nova missão. 

É preciso não esquecer que, dos elementos adversos de CAPELA S. 
ROQUE, não havia notícias. Tudo fazia supor que continuassem pela região, 
em vigilância. 

Às 15 horas um estafeta do Cap. Maciel apresenta-se ao P. C. com a 
informação das 12:30, na qual cientifica que o reconhecimento lançado de 
manhã pela estrada CAP. S. ROQUE constatou a presença de 20 homens a 
2 kms. desta localidade, parecendo-lhe tratar-se de um reconhecimento de 
uma coluna que deseja infiltrar-se pela picada por onde seguira o nosso 
estafeta, visando cair à nossa retaguarda. Sugere a conveniência de 
ocuparmos a altura que denominamos ―Pão de Açúcar‖, onde adiante 
existiram trincheiras abertas pelo adversário e desocupadas. Desse morro se 
domina completamente os arredores. 

Acrescenta ainda que o inimigo cortou a retaguarda do Esq. do 9.º R. 
C. I. e que, orientado pelo reconhecimento da C. que ontem enviámos e que 
está a seu lado, irá ataca-lo onde estiver (CAPELA SANTO ANTÓNIO, 
certamente), com um Pel. e uma peça de metralhadora, deixando outro Pel. 
com a peça guardando o entroncamento. 

Respondemos imediatamente reiterando a ordem de apoiar o Esq. 
Às 11 horas, mais ou menos, do P. C. do Maj. Mesquita (13.º B. C. – 

flanco esquerdo), já se ouvira um forte tiroteio para as bandas de N. O. 
Lá estivemos à escuta, não se podendo constatar se teria sido algum 

choque entre o reconhecimento de cavalaria lançado na véspera, em busca 
de ligação com o I/9.º R. C. I., por não se terem identificado, ou se seria 
algum encontro com o adversário. 

Podia ser também a Cia. Maciel recebendo algum ataque derivado de 
CAP. S. ROQUE. 

Tudo aconselhava que se redobrasse a vigilância para esse flanco, 
nenhum esforço maior produzindo no sentido de avançar. Era preciso 
esclarecer, primeiramente, o que se passava em CAPELA STO. ANTÓNIO e 
CAPELA S. ROQUE. 

Dado o insucesso dos defensores comandados pelo Maj. Arlindo, podia 
ser que remanescentes de sua coluna, desgarrados e infletindo para o Sul, 
procurassem se unir ao Dest. Garrido e, encontrando aqueles 
entroncamentos guarnecidos, tentassem forças a passagem. 

Podia também ser o início de qualquer manobra pela nossa esquerda. 
Essa ideia não seria de repudiar porque até então as notícias que nos 

chegavam das possibilidades paulistas eram surpreendentes, formidáveis. 



 
 

Aguardando, ansiosamente, detalhes do que se passara para os lados 
do Esq. fomos, à tarde, ao observatório da A. instalado no CAPÃO JOÃO 
DAMÁSIO, afim de assistir aos seus tiros. 

Muito batido pelos projetis paulistas e não oferecendo boas condições 
para regulação, o resultado desses disparos não foi satisfatório. 

Mesmo assim, o adversário abandonou, a nossas vistas, uma das 
trincheiras, que não foi ocupada pela nossa I. porque, além de não convir 
avançar naquele momento, já estava tarde para coroar a posição. 

O ataque preparado à direita, na estrada CAPELINHA-CAPÃO 
BONITO (OS CANDIDOS e OS CRAVOS) não se efetivou porque já era 
tarde quando o Btl. Dagoberto chegou à base de partida. Ficou para a manhã 
seguinte. 

Caiu a noite sem que nos desoprimíssemos da angustiosa 
preocupação com o flanco esquerdo. 

Estaria o adversário, vencedor, marchando sobre nosso P. C.? 
Que seria de nós, aí isto sucedessem faltos de meios, como 

estávamos, com que parar uma eventualidade desta natureza? 
A depressão era quase geral entre os oficiais que estavam 

acompanhando os acontecimentos. 
Às 21:15, confirmando uma sucinta informação telefônica de 

GUAPIÁRA, transmitida pelo Cmt. da F. P. do PARANÁ, chega ao P. C. e 
inicia a narrativa dos acontecimentos, o estafeta que havíamos enviado na 
véspera ao Esq. em SANTO ANTÓNIO e que a muito custo conseguiu safar-
se para notificar-nos do que estava ocorrendo. 

Em resumo informava que, na véspera, à tarde, uma patrulha do Esq. 
fora recebida a tiros, recolhendo-se à CAPELA, e que por volta das 7 horas 
da manhã, cerca de 300 homens de infantaria atacaram o Esq., 
inopinadamente, com armas automáticas, envolvendo logo a povoação 
matando um oficial, várias praças e muitos cavalos. Os atacantes tinham 
vindo por picadas desconhecidas. Acrescentava que o adversário já estava 
dentro das casas, dominando completamente a vila e que a Cia. do Cap. 
Maciel não pudera atravessar o rio e se achava detida pelo inimigo. A seu 
ver, a situação do Esq. era muito crítica, irremediável, parecendo-lhe que se 
achava completamente perdido, apesar das disposições de seu Cmt., que 
recusára render-se quando a isso intimado. 

E nós sem reservas e sem meios de socorrer o camarada, que, 
intimado e envolvido, se predispôs à luta!... 

Era fatal esse desastre. 
Parece que, além de uma condenável preocupação de dar missão à C., 

houve, aí, um certo exagero do E. M. no encarar-lhe as possibilidades. 
Em primeiro lugar, é preciso convir que a natureza do terreno era 

imprópria à sua ação, a começar pela ausência de recursos em forragem 
com que manter a cavalhada. 



 
 

Em segundo, as distâncias, majoradas pela impraticabilidade dos 
caminhos, as quais tornavam impossível a ligação determinada entre os 
Dests., constituíam outro fator contrário ao cumprimento da ordem recebida. 

Nestas condições, o lançamento desse Esq. na direção de S. E. foi 
mais prejudicial do que útil. 

 
―O emprego da cavalaria divisionária deve merecer a maior atenção e 

ser conduzido de modo a que ela possa dar o maior rendimento, primeiro 
como órgão de informação do comando, depois como órgão de segurança, 
e, finalmente, como reserva móvel de fogos, que só deve ser empregada em 
momentos de crise própria ou do inimigo. A cavalaria é uma arma cara e 
difícil de reconstituir‖. 

 
Para o Dest. Boanerges, então, só lhe constituiu um peso morto a 

absorver-lhe energias, porque: 
a) – despertou para a região de CAPELA SANTO ANTÓNIO a atenção 

do adversário; 
b) – obrigou o Dest. a desfazer-se de elementos que lhe faziam falta à 

manobra, para salvá-lo de completo aniquilamento; 
c) – foi mais uma fração inerte a consumir-lhe munição e meio e, 

finalmente; 
d) – constituiu mais uma fonte de preocupações para o Comando. 
Considerando friamente o caso, sem cogitações de agradar ou 

descontentar, tem-se de convir que foi uma aventura dispendiosa ao 
Governo, sem o menor proveito que a justificasse. Só os 43 cavalos mortos 
representam nunca menos de $20.000.000 perdidos. É verdade que a 
Cavalaria é a arma das aventuras, da audácia e do sacrifício... 

Ainda mais. Recolhido ao seu Regimento mais tarde, esse Esq. já não 
mais correspondeu ao seu primitivo ardor – sua depressão moral fora 
grande. 

Avalie-se o que não teria ocorrido se o Ten. Adalberto persistisse no 
seu primitivo propósito de ir atacar CAPÃO BONITO!... 

Ou, então, se não lhe tivéssemos mandado o providencial socorro da 
Cia. Maciel!... 

 
Achávamo-nos prostrados, sucumbidos ante tão infausta notícia, já 

redigindo o cifrado informando o Cmt. da D. I. e, ao mesmo tempo, fazendo 
um último apelo ao Cmt. da F. P. do PARANÁ, para que se cobrisse ao N. de 
GUAPIÁRA e solicitasse reforços urgentes do Governo do Estado, quando 
ao P. C. vem ter a notícia de que a sentinela do bivaque do 5.º R. A. M., à 
nossa retaguarda, intimara um cavaleiro a que parasse para ser reconhecido, 
com o clássico ―Quem vem lá?‖, não sendo, porém, atendido. 

O cavalo pode ser bem divulgado porque era tordilho. Ante a intimação, 
porém, voltando-se rapidamente, sobre os posteriores, o animal rumou para 



 
 

GUAPIÁRA, a galope largo, desaparecendo na escuridão sem dar tempo à 
sentinela de, sequer, destravar a arma... 

Seria possível que já tivéssemos reconhecimentos inimigos à nossa 
retaguarda?!... 

Teria vindo de SANTO ANTÓNIO?! 
Procederia de XIRIRICA? 
Todas as informações sobre o movimento das forças paulistas nos 

vinham à memória, inclusive as da Aviação: 
 
―Forças assinaladas entre FERREIROS e PEDROSO; cinco caminhões 

em marcha para CAPÃO BONITO; grande quantidade de automóveis e 
caminhões na região de mato junto à estrada de rodagem nas proximidades 
de FERREIROS, onde parece existirem organizações do terreno (o nevoeiro 
não permite distinguir bem); próximo a este bosque, uma tropa de 400 
homens aproximadamente, assinalado entre PROENÇAS e CAPELA SANTO 
ANTÓNIO um efetivo de uns 200 homens‖... 

(E o que a Av. não viu?...) 
Tudo isto avultava na imaginação e turbava o espírito. Afigurava-se 

crítica a nossa situação. 
Naturalmente não faltava quem, mais senhor de si, procurasse explicar 

o fato como um acontecimento banal; algum civil amedrontado, algum 
desertor... 

O Ten. P. transmite,  pelo telefone, a notícia do incidente para o P. C. 
da F. P. em GUAPIÁRA e, pretendendo explica-lo diz muito naturalmente: 

―Com certeza não havia cavaleiro algum, era só o cavalo que descia 
pela estrada e que, amedrontado com a intimação da sentinela, disparou 
para trás‖... 

A assuada desoprimiu um pouco os circunstantes. 
E foi assim que se arrematou a história do ―cavalo tordilho‖, a qual se 

inviscerou à crônica do dia. 
 
Já estava redigido o relatório, com todas as cores negras da narrativa 

do estafeta e pronto a ser expedido para o E. M. quando, às 22:30, foi 
recebida, do Ten. Cel. Kost, pelo telefone de GUAPIÁRA, a infomação de 
que o inimigo fora derrotado e batera em retirada, às 17 horas, deixando uma 
metralhadora, 10 fuzis e três prisioneiros, entre os quais um médico. 

O Cap. Maciel, agindo com rapidez e energia, transportando-se com 
todos os seus elementos para o N., atacou o adversário pela retaguarda, 
salvando, assim, da situação crítica em que se achava, o I/9.º R. C. I. (140). 

                                                           
140 ―Recebi um parlamentário do inimigo, por quem era convidado a passar para o lado 
contrário. Nâo dei resposta‖. 

―Só havia uma esperança de salvamento. Era o apoio da Cia. de Polícia do 
PARANÁ, que estava a uma légua, à nossa retaguarda. E este apoio não nos faltou. Pela 



 
 

Ocorreu uma cena digna de registo, quando o Cap. Maciel ouvia os 
prisioneiros feitos, inclusive o médico. 

Um soldado, de faca em punho, dirigindo-se áquele facultativo, disse-
lhe: 

―Eu jurei que havia de vingar a morte do meu irmão no primeiro paulista 
que me caísse nas unhas. 

E és tu que vai pagar agora!‖ ... 
A interferência imediata do Cap. e de alguns graduados e praças 

presentes impediu que o tresloucado executasse o seu juramento, sendo, 
então, retirado do local debaixo de agudíssima crise nervosa. 

O médico, dizam alguns dos presentes, enjoou revolução. Declarou 
que era a primeira e última vez. 

Não era para menos!... 
 
Foi uma bela ação, a do Cap. Maciel, digna dos maiores encômios. 
Confirmou-se a morte do Ten. e o ferimento de seis soldados, sendo 

dois gravemente. Os feridos levemente já tinham chegado a GUAPIÁRA. 
Assim refere a ocorrência, em seu Relatório, o Cmt. do 9.º R. C. I.: 
 
―O 1.º Esq. que, desde 23, se encontrava em CAPELA SANTO 

ANTÓNIO, teve ao amanhecer de 27, o primeiro encontro com o inimigo. 
Pelas 7:30 horas da manhã uma vedeta desse esquadrão foi alvejada, 
achando-se o esquadrão completamente envolvido e às 8 horas parte da 
povoação já estava tomada pelo inimigo. Uma vez engajado o combate, 
prosseguiu com intensidade dutante todo o dia. Não foi dada resposta pelo 
Ten. Adalberto, a um parlamentar inimigo, convidando-o a passar para o lado 
contrário. Apesar dos nossos homens defenderem o terreno em que 
estavam, com coragem pouco vulgar, só havia uma esperança: era o apoio 
de uma Cia. da Polícia Paranaense. Esse apoio não faltou, visto como, no 
entardecer, forte fuzilaria se fez ouvir à retaguarda inimiga, seguida da 
retirada deste. Neste encontro tivemos três baixas por morte: 2.º Ten. Com. 
Emílio António Jeckel, cabo Ricardo Siqueira Faiet e soldado Francisco 
Pereira. Fora feridos os 3.º sargentos Jonatas Fernandes Barbosa, 
Arquimimo Fialho, soldados Carlos Silva, Paulino Fontoura Karaff, Inocencio 
A. Silveira e Ervandil Ledesma, os dois últimos  gravemente. O Pelotão que 
tinha sido enviado para fora de nossas linhas, às 7:30 horas, não conseguiu 
mais penetrar na localidade, tal o envolvimento em que se achava o 
esquadrão. Apesar disso, não ficou nenhum homem extraviado‖. 

 
Em seu livro ―Palmo a Palmo‖, pág. 109, o Cap. Alves Bastos assim 

expõe o caso: 
                                                                                                                                                                                                 

tarde comecei a ouvir fuzilaria à Rg. do inimigo. Logo em seguida o inimigo recuou 
espavorido. Pelas 16 horas tinha terminado a luta‖. 

(Da parte dada pelo Ten. Adalberto). 



 
 

 
―Não somente todas essas tentativas feitas redundam inócuas, como 

esse tipo admirável de lutador que é o Tenente Coronel Marcílio Franco 
ainda se dispõe a realizar um golpe de mão sobre a CAPELA DE SANTO 
ANTÓNIO, já agora em poder do inimigo. 

Para isso, parte ele no dia 26, levando um efetivo aproximado de cem 
homens. Sai da posição de PINHAL e atinge primeiramente a CAPELINHA 
DE SÃO ROQUE, de onde, desbravando as capoeiras para evitar a estrada 
batida, vai ter diretamente ao seu objetivo. Numa das primeiras taperas do 
lugarejo obscuro soldados do exército, cavalarianos do 9.º R. C. I., 
descançam descuidados, na desobediência talvez das ordens recebidas. Os 
cavalos haviam sido deixados à distância, aproveitando a sombra de uma 
orla da mata. 

Em silêncio são assentados os F. M. dos paulistas atrevidos e com 
duas rajadas o repouso imprudente se transforma na confusão da fuga. 
Feridos de morte são encontrados um oficial (141) e vários soldados; são 
recolhidos cavalos e armamento abandonados. Urgia porém voltar, que os 
fugitivos haviam ido levar o alarme ao estacionamento do grosso do 
regimento que não tardaria a investir contra os poucos homens de Marcílio 
Franco. 

E assim se faz. Na noite de 28, fatigado, chega o pequeno grupo a 
CAPÃO BONITO, trazendo tudo quanto fora aprendido e onde figurava um 
melancólico diário de campanha do oficial tombado. 

E no dia 31, em consequência dos acontecimentos ocorridos no 
FUNDÃO, era esse bravo destacamento do Ten. Coronel Álvaro Martins 
atingido por uma ordem de retirada que lhe prescrevia a ocupação de uma 
parte da frente defensiva, já prevista e organizada nas margens do rio das 
almas‖. 

 
O Btl. Marcílio Franco tinha mais de 300 homens. 
Segundo a informação do médico aprisionado, o ataque fora executado 

por 180 homens do ―Marcílio Franco‖. 
Onde a verdade? 
 

INSINCERIDADE 
 

                                                           
141 A parte dada pelo Ten. Adalberto, contrapõe-se a esta afirmativa: 

―O 2.º Ten. Emílio António Jackel, morto naquele combate, salientou-se 
sobremaneira, pela sua invulgar bravura. Desde o iníciodo combate, atendia com grande 
atividade, não só o seu Pel., como outros pontos. 

Foi por ele que fui avisado de que estávamos sendo atacados pela retaguarda. Ele 
se dirigiu comigo para aquele ponto e depois de me ter mostrado a direção do inimigo, 
regressou para junto de seu Pel. Foi quando recebeu tremenda rajada de F. M., caindo 
morto ao solo‖. 



 
 

Há uma grande tendência, entre os historiadores, para reduzirem seus 
efetivos e majorarem os do adversário, afim de emprestar maior valor aos 
seus feitos ou para melhor justificar os seus insucessos e fracassos. 

No livro do Sr. Sylos e no prefácio do ―Palmo a Palmo‖ sente-se essa 
preocupação, tal como em outros que agitam a questão. 

Na frente de BURÍ, por exemplo, em começo de Agosto, assevera esse 
escritor que eram somente 1.030 homens diante de 6.000 ditatoriais. 

Pode ser que as unidades sob o comando do Cel. Klingelhoefer não 
excedessem esse total. Mas a verdade é que os federais não enfrentaram 
somente esse valente e atilado Chefe. 

Balanceemos os dados oficiais correspondentes ao Setor Sul nessa 
época, organizados no Q. G. de ITAPETININGA a 6. 7, e 8 de Agosto (―mapa 
dos dez dias‖), pelo 2.º Ten. Saturinino Moreira Dias dos Santos: 

 
Infantaria: 
 
6.º B. C. R. ................................... ENG. CARMILO. 470 homens 
2.º ―9 de Julho‖. ............................     447 ‖ 
9.º B. C. R. ...................................     341 ‖ 
1.º B. C. R. ...................................     125 ‖ 
7.º B. C. R. ................................... LIGIANA ................... 400 ‖ 
          ----------------- 
          1.783 
 
4. B. C. Mixto .............................. ITAPETININGA.           400 homens 
3.º B. C. V. (Major Garrido) .......... ITAPETININGA.   374 ‖ 
8.º B. C. P. ................................... CAPÃO BONITO.  681 ‖ 
9.º B. C. P. ................................... APIAÍ .........................  447 ‖ 
5.ª Cia. ―Felipe Camarão‖ ............ ITAPETININGA.   132 ‖ 
Btl. ―14 de Julho‖........................... CAPÃO BONITO  434 ‖ 
10.º B. C. R. (Adauto).......................................................  700 ‖ 
Btl. Maj. Arlindo. ARACASSÚ ..........................................  800 ‖ 
Btl. ―Borba Gato‖ P. DELFINO .........................................  498 ‖ 
Btl. Cel. Azarias .... RIBERIA ...........................................  450 ‖ 
Btl. Sandoval ............ ITAÍ ...............................................  450 ‖ 
Btl. Barbosa e Silva APIAÍ ...............................................  340 ‖ 
Btl. Paulista de Pirassununga ................ ITAPETININGA  218 ‖ 
Btl. Marcílio Franco .............................. CAPÃO BONITO  350 ‖ 
Btl. ―Floriano Peixoto‖ ............................ ITAPETININGA  172 (400?) 
1.ª  Cia. Btl. ―Felipe Camarão‖ ............... ITAPETININGA  118  ‖ 
Ciade Bombeiros. GUAPIÁRA .........................................  71    ‖ 
Btl. Gondim .......................................................................  250  ‖ 
7.ª B. C. P. ........................................................................  415  ‖ 
          ------------------- 



 
 

          7.300 ‖ 
           ------------ 
                9.083 
 
Cavalaria: 
 
1. Pel. do IV/2.º R. C. D. .... P. DELFINO..............  32  homens 
Esq. Amaral ..................CAPÃO BONITO.............  78  ‖ 
Esq. Mena Barreto ARACASSÚ ...........................  150 ‖ 
Esq. Cap. Valença. CAPÃO BONITO ...................  80   ‖ 
R. C. Rio Pardo ..... CAPÃO BONITO ...................  232 ‖ 
Esq. Jardim ........... LIGIANA ................................  98   ‖ 
         ------------------------- 
            670 ‖ 
           ---------- 
           9.753 
 
Aritilharia: 
 
Peça Laéscio .......... LIGIANA ............................... 80 homens 
Bia. Cap. Mendonça ... LIGIANA ........................... 120 ‖ 
Bia. Quintães .............. LIGIANA ...........................  81  ‖ 
Art. Dest. Morais Pinto ........... CAPÃO BONITO ... 76   ‖ 
         ------------------------- 
            357 ‖ 
           ---------- 

10.110 
 
Engenharia: 
 
Sapadores .................. LIGIANA ............................ 240 homens 
         ----------------- 
           10.350 
 
e outros que, mais tarde, entraram em linha, tais como o Btl. Alípio 

Ferraz, o Btl. Taunay e o 4.º R. I. (Não computei aqui o Btl. Fernão Sales, de 
500 homens, nem as guarnições dos ―blindados‖ e a Esquadrilha de Av.) 
(Arredondando: 10.000 homens). 

Se destes 10.350 homens abatermos os que se achavam na estrada 
CAPÃO BONITO-RIBEIRA (uns 2.650), restarão 7.700 que só podiam estar 
no setor de BURÍ-ITAPETININGA. 

Nossos efetivos eram, nessa data, os seguintes: 
 
Infantaria: 



 
 

 
I/13.º R. I. ............... ITAPEVA ................................. 381 homens 
Cia. Mtrs. P. ........... CAPINZAL ............................ 55   ‖ 
II/13.º R. I. .............. CAPINZAL ............................ 233 ‖ 
I/7.º R. I. ................. CAPINZAL ............................ 692 ‖ 
II/7.º R. I. ................ CAPINZAL ............................ 692 ‖ 
I/8.º R. I. ................. BURÍ ..................................... 321 ‖ 
II/8.º R. I. ................ BURÍ ..................................... 319 ‖ 
2.º R. C. .................. CAPUTERA .........................  242 ‖ 
8.º B. C. .................. ITABERÁ .............................. 209 ‖ 
9.º B. C. .................. RIB. VERMELHO ................. 252 ‖ 
13.º B. C. ................ CAPINZAL ............................ 239 ‖ 
14.° B. C. ................ ITABERÁ .............................. 209 ‖ 
15.º B. C. (1.ª Cia.) ENG.º MAIA ........................... 109 ‖ 
1.º Btl. Bda. M. R. G. ...... BURÍ ............................. 359 ‖ 
NAMBUCO ..................... BURÍ ............................. 555 ‖ 
Btl. F. P. STA. CATARINA .....ITAPEVA .................. 383 ‖ 
F. P. PARANÁ ........ CAPINZAL ............................ 700 ‖ 
         ----------------- 
           5.258 
 
Cavalaria: 
 
Esq. Mtrs. 5.º R. C. D. ........... ITAPEVA .................. 78 homens 
IV/5.º R. C. D. ......... CAPINZAL ............................ 72 ‖ 
8.º R. C. I. ............... RIB. VERMELHO .................  294 ‖ 
2.º R. C. Bda. M. ..... BURÍ ....................................  392 ‖ 
3.º R. C. Bda. M. ..... RIB. VERMELHO ................   391 ‖ 
         ----------------- 
             1.227 
 
Artilharia: 
 
I/5.º R. A. M. ............. CAPINZAL ......................... 268 homens 
Bia./6.º R. A. M. ........ ITABERÁ ........................... 167 ‖ 
I/9.º R. A. M. ............. BURÍ ..................................  339 ‖ 
5.º Gr. A. Mth. ........... BURÍ ..................................  251 ‖ 
3.º G. I. A. P. ............. ITANGUÁ ..........................  225 ‖ 
3.º G. A. Cav. ............ RIB. VERMELHO ..............  110 ‖ 
6.º G. A. Cav. ............ RIB. VERMELHO ..............  161 ‖ 
         ----------------- 
            1.521 
 
Engenharia: 



 
 

 
Cia. 5.º B. E. .............. ITAPEVA .............................  142 homens 
Cia. Btl Ferroviário .... ITAPEVA .............................  120 ‖ 
         ----------------- 
            262 
Total 8.268 homens. 
 
Se deste total subtraírmos as tropas que se achavam noutra frente, isto 

é, na cobertura do flanco esquerdo e diante de outras unidades paulistas 
(Dest. Gen. Guilherme Ribeiro Cruz), num total de 1.208 homens, 
verificarmos que o efetivo legalista era muito inferior ao revolucionário, na 
frente considerada. 7.060 contra 10.350. 

E se abatermos, como o fizemos em relação às forças paulistas, as 
unidades que operavam no setor de CAPÃO BONITO, num total de 2.259 
homens, constataremos que, diante do setor BURÍ-ITAPETININGA, o Gen. 
Waldomiro dispunha apenas de 4.801 combatentes para enfrentar os 7.600 
já apurados do Comando Taborda neste setor. 

Não é aritmética Pereira Lobo, a que estamos aplicando: são os dados 
dos quadros de efetivos, de um e outro Q. G., verdadeiros e indubitáveis. 

Se as tropas atacantes, para terem possibilidades de sucesso (não é 
probabilidade), necessitam um efetivo triplo do da defesa, tem-se de concluir 
que a nossa inferioridade numérica era flagrante. 

Para haver possibilidade de êxito seria necessário, então, que cada 
soldado federalista valesse por três constitucionalistas, o que viria de 
encontro à autorizada afirmativa do Sr. Sylos... 

 
PROCURANDO VENCER NOVOS ............. INIMIGOS 

 
Sérios e difícieis eram os problemas a resolver para atender às tropas 

de CAPELA STO. ANTÓNIO, de um lado pela sua inexistência, de outro, 
pela distância e mau estado dos caminhos. 

Sem padiolas nem padioleiros, sem médicos nem enfermeiros, era 
difícil socorrer os feridos. Entretanto, o S. S. ia, aos poucos, entrando num 
período de funcionamento normal. O croquis junto o revela. 

Sem cargueiros, quase impossível o remuniciamento e o 
reabastecimento. Isso não quer dizer que não se tratasse seriamente da 
remonta. O serviço veterinário, aliás, foi dos melhores, honrando seu Chefe, 
que se revelou um excelente organizador. 

As possibilidades de um retorno ofensivo requeriam uma pronta 
reconstituição e um imediato retraimento para a região dos entroncamentos 
ao S. de STO. ANTÓNIO. 

Foi, então, determinada a instalação defensiva nessa região, ficando 
em vigilância no bairro de CAPELA STO. ANTÓNIO, apenas um Pel. 



 
 

Para os lados do Sub-Dest., região de OS CANDIDOS, os elementos 
do Maj. Dagoberto foram recebidos a tiros no caminho que ia ter ao P. C. do 
Maj. Tomé. 

Extraviou-se um Sgt. e, com ele, um cargueiro de munição conduzido 
por uma praça. 

O Maj. Mesquita informou ter observado um desusado movimento de 
caminhões à frente. 

O adversário não dormia. Atendia a todas as direções; não havia como 
surpreendê-lo ou desborda-lo, mesmo porque estávamos jungidos às sendas 
dos pedestres dentro do mato. E daí não se podia fugir, senão com 
exaustivos e intérminos trabalho de picadas, nem sempre úteis e 
aproveitáveis. 

E para abrir a brecha faltavam meios. 
Generaliza-se a fuzilaria em todo o Sub. Dest. 
Na frente, o Maj. Nestor progride um pouco, ocupando trincheiras 

abandonadas. 
A noite para 29 foi de violento temporal e o dia não foi menos hostil à 

nossa situação tática. 
Em os CANDIDOS e OS CAETANOS, aonde fora estabelecer novo 

contato o Btl. Dagoberto, a progressão foi sustada. 
Do Cap. Maciel chega uma informação alarmante: um reconhecimento 

do I/9.º R. C. I., lançado na direção de PROENÇAS, viu uma coluna de C. 
em marcha, a 6 kms., para CAPELA STO. ANTÓNIO, tendo como Vg. um 
Pel. 

Apreensivo com a possibilidade de ser atacado, esse oficial 
acrescentava que, se o fosse, não poderia resistir muito tempo, por falta de 
munição. 

Estava, pois, mais uma vez seriamente ameaçado nosso flanco 
esquerdo. 

Provavelmente o adversário, em vista do primeiro insucesso, retomava 
o ataque com elementos mais poderosos. À medida que os seus deviam ter 
aumentado, os nossos se haviam reduzido. 

Si se pudesse adivinhar o que se passa no lado oposto, quanta vitória 
não se transformaria em fragorosa derrota?!... 

De novo sérias preocupações toldam os horizontes... 
O Maj. Nestor, em vista da informação do Cap. Maciel, escreveu ao 

Cmt. do Dest. a seguinte carta, em que faz ressaltar suas apreensões quanto 
ao flanco esquerdo: 

 
―BAIRRO DO ALEGRE, 29-VIII-32. 

 
Ao Sr. Cel. Cmt. do Dest. 
A informação que o Sr. teve a bondade de enviar-me, em vez de me 

tranquilizar, traz-me pelo contrário, grandes apreensões. 



 
 

A estrada que vem de CAP. STO ANTÓNIO só poderá ser assegurada 
convenientemente pelo Maj, Antenor Mesquita e com fortes elementos. 

Não dispondo de recursos, como bem sabeis, nem mesmo duma 
simples reserva. Ousaria perguntar, se me fosse permitido, quais as 
providências que o Sr. Cel. Cmt. Dest. em vista da informação que recebeu, 
as providências tomadas para garantir o nosso flanco ameaçado, no P. C. do 
Maj. Antenor e, também, para que me fosse posto à disposição algum 
elemento de tropa. 

Se permanecermos assim, lembraria, então, ao Sr. Cmt. a necessidade 
a nossa frente, para as antigas posições, porque só assim estaríamos 
seguros. 

Ando muito apreensivo com essas contradanças de S. ANTÓNIO e 
PROENÇAS. 

Dizem que em ITAPEVA há grande quantidade de tropa; porque não 
fica essa tropa na estrada, já escalonada? 

Se o inimigo manobra, porque ficamos na expectativa sem termos 
sequer um elemento disponível para aparar o golpe adverso? 

Só temos avançado com a esquerda, mas quando me vem as 
informações de S. ANTÓNIO, arrependo-me de ter progredido‖. 

(a) Major Nestor. 
 
Quando, em CAPINZAL, diante de cerca de 1.500 homens, eu entendi 

que se devia solicitar reforços para poder manobrar as resistências, houve 
um oficial que, concordando inteiramente comigo e mandando, para não 
esquecer, que eu escrevesse o que julgava necessário, pois ele própria iria 
solicitá-lo se Gen. Cmt. da D. I., ao entender-se com o Chefe foi apontar-me 
como derrotista. 

Achava-me pessimista e, como tal, um elemento prejudicial à marcha 
dos acontecimentos. 

Queria, assim, à minha custa, fazer-se passar aos olhos do Comando, 
como um incomparável valente. 

Ignorava, por certo, que eu, diante do ITARARÉ, com um efetivo 
inferior ao seu, havia, em dois dias, e na linha da frente, repelido o 
contendor, também muito superior em número ao seu, ao passo que ele, 
com 1.500 homens contra 450, em RIBEIRA, depois de 15 dias de tentativas, 
ainda não havia logrado reduzir a menor resistência. 

Ignorava que, enquanto, detido, se desprestigiava e prejudicava o bom 
andamento das demais operações, eu, fazendo-lhe as melhores ausências, e 
tendo bem nítidas as noções de solidariedade. (142) pugnava por um imediato 
auxílio, que lhe foi levar, afinal, indo a CAPINZAL, com o Dest. Boanerges. 

                                                           
142 ―Solidariedade é um sentimento militar de primeira ordem; é o desejo de agir e de 
ajudar os seus vizinhos toda vez que seja possível; é uma das virtudes militares das mais 
nobres e das mais produtivas. Ela exige uma união íntima e uma estima recíproca, 
baseada sobre o devotamento completo e desinteressado pela causa geral‖. 



 
 

No fim, contada a história da rendição de RIBEIRA, verifica-se que 
esse herói não esteve à testa dos combates e que, quem provocou a queda 
da posição foi meio Esq. de C., ou melhor, um 3.º Sgt. com 10 praças desse 
excelente IV/5.º R. C. D., bem digno do brilhante oficial que o comandava em 
CURITIBA, o Cap. Nelsom Pinto Dias. 

Ao contrário, em momentos difícieis, abandonava seus comandados e 
ia para a retaguarda, cerca de 26 kms., providenciar sobre a remessa de... 
gasolina, ao invés de permanecer à testa de seus estoicos subordinados e, 
para aquele insignificante mister, destacar um simples graduado ou um 
sargento. 

E a fraqueza ficou eloquentemente registada, como se vê da 
retransmissão junta: 

 
―Urgentíssimo – Recomendado – Gen. Waldomiro Lima – ITAPEVA – 

CAPELA DA RIBEIRA 1/8. – Transmito urgentemente conferência estou 
tendo comandante Plaisant que se acha CAPELA RIBEIRA. De CAPELA 
RIBEIRA – interventor Federal – CURITIBA. Estamos lutando desde 10 
horas a 26 kilômetros daqui na estrada rodagem CAPELA APIAÍ. A luta tem 
sido forte. Temos mortos a feridos. Batalhão está todo empenhado. O que 
me traz da linha de frente até aqui é particular uma dificuldade surgida com a 
impossibilidade de remuniciar a tropa pois que não há gasolina para autos 
que estão parados na estrada. Apelei para EPITÁCIO e lá só me mandaram 
o que restava 4 latas. Como vê é uma situação embaraçosa e só com 
providências urgentíssimas de CURITIBA poderemos resolvê-la. Determinei 
coronel Scherer que empregasse todos os meios para evitar um retraimento 
qualquer. Estão empregando canhão cujos tiros são altos mas sempre 
produzem efeito moral. Há necessidade de saber de ITAPEVA onde se 
acham os Destacamentos jogados na direção de APIAÍ. Se eles atacarem 
pelo Norte nossa ação seria amparada. 

É preciso não esquecer que nossas tropas estão dentro de um 
desfiladeiro e estão lutando sem parar desde 29 do corrente. Preciso 
gasolina com urgência‖. 

(a) Cel. Plaisant. 
(a) Manoel Ribas – Interventor Federal. 

 
E depois deste atestado escrito da fuga no momento do perigo, tem, o 

seu signatário, a necessidade de pretender transferir a outrem o anátema de 
cobarde!... 

Só mesmo relembrando-lhe ―A Pátria‖ de 8 de Junho de 35... 
O Gen. Waldomiro, porém, estava bem ao par da nossa conduta e 

sabia comparar os valores. Daí a resposta que lhe dera: 
 
―Já conheço este oficial, - inteligente, leal e valente. Dispenso outras 

informações‖. 



 
 

 
O fato não é virgem. Não será também o último. Muita gente existe que 

não trepida em diminuir ou detratar os seus companheiros para aparecer 
menos insignificante. 

Em toda parte, em todas as classes pululam os difamadores. 
Imagine-se se ele tivesse tomado conhecimento desta carta! O que não 

iria dizer, do Maj. Nestor, ao Gen.?... 
Não seria fora de propósito, já que a minha mágua não permitiu calar 

esta miséria, estampar aqui o que, a respeito de minha conduta, declararam 
alguns oficiais que me acompanhavam de perto e podiam julgar-me. Mas eu 
desejo aterme ao papel apenas de historiador. 

Ficarão guardadas para outra oportunidade. 
 

PROCURANDO VENCER PINHAL 
 

De uma longa conferência com o E. M. em ITAPEVA (Cap. Caldas), 
tratando, da remessa de algum reforço, o resultado foi uma decepção. Não 
havia reservas. Nunca houve. Tudo quanto chegava do Sul era logo atirado 
para o Norte, para a frente (143) sendo seu emprego e seus movimentos 
regulados pelo Gen. desde quando ainda em viagem. 

                                                           
143 Conferência telegráfica entre o Cap. Dilermando e o Cap. Caldas: 

- ―Estamos com uma frente, embora descontínua, de mais de 10 kms., desde 
CAPELA SANTONIO até Leste de PINHAL. Temos numerosas picadas para guardar. 
Toda a tropa está empenhada, não sendo possível recuperar reservas. Fatigada, esta 
tropa precisa descanso. Demais, para manobrar e qualquer eventualidade, o Dest. precisa 
dispor de meios. Situação não é aflitiva e o moral é bom, mas desejamos continuar a 
ofensiva, impulsionando mais vivamente o Dest. para frente. 

- Podeis nos informar se podemos contar com reforço, qual e quando? 
Outrossim, situação frentes Dests. Dorneles e Saião? 
- A situação no vale PARAÍBA tem se conservado inalterável nestes últimos dias. 

No Sul de Minas ligeira progressão na região de CACONDE. 
Nos outros pontos sem alteração. 
Dest. João Francisco tomou RIBEIRÓPOLIS e está atacando FARTURA há dois 

dias. 
Estão viajando destino ITAPEVA, o 12.º R. C. I. comando Reguera que já deve 

estar em PONTA GROSSA e mais os 8.º e 9.º Corpos Provisórios da Bda. Militar que já 
entraram em SANTA CATARINA. 

Vou conversar com chefe E. M. sobre a possibilidade desse reforço. 
- Foi enviado algum reforço para o Esq. do Nono Cavalaria? 
Estamos esperando prometidos detalhes operações aprisionamento Cel. Arlindo. 
Perguntamos se Dest. Dorneles já atingiu PARANAPITANGA ou entroncamento 

estrada PROENÇAS. 
- Dest. Saião organiza-se defensivamente nas alturas a N. E. de VITORINO 

CARMILO em vista adversário ainda ocupar região ARACASSÚ. 
Destacamento Dornéles progride interior picadão na estrada BURÍ-CAPÃO 

BONITO já estando ocupada quase toda a mata. 
Não temos tropa disponível aqui presentemente para reforçar vosso Dest. 



 
 

A campanha era mesmo irregular em tudo, muito embora os nossos 
adversários só nos atribuíssem a dotação de forças regulares, muito 
treinadas e muito bem armadas (―unicamente unidades regulares‖). No 
entanto, a 18, o Gen. Flores da Cunha oferecia ao Gen. Waldomiro 30 
Corpos ―Provisórios‖ e 6 da Reserva, acrescentando acharem-se mais 10 
dos primeiros em vias de organização. 

E a resposta já estava dada desde 5, devidamente condicionada: 
 
―Todos gaúchos estão bem com dois Regs. na vanguarda e um flanco 

guarda esquerdo. Peço nos Corpos vai enviar venha só gente jovem tenha 
instrução tiro. É essencial manejo armas automáticas e ficaria satisfeito 
sendo grande eficiência cada unidade viesse núcleo técnico Bda. Militar. 
Confio muito instrução dessa tropa. Cada Batalhão deve trazer um Pel. Mtrs. 
Pesadas. O inimigo as possue em grande quantidade. Nessas condições  
receberia ainda mais alguns corpos‖. 

 
Não se respeitava as mais reiteradas e severas recomendações 

regulamentares e dos mestres da M. M. F. É que a nossa luta se desenvolvia 
com uma feição toda especial. 

As operações eram conduzidas irregularmente, meio à aventura, como 
muito procedentemente anotou o Cap. Alves Bastos em certo trecho do seu 
trabalho (144) (―Palmo a Palmo‖, págs. 36 e 44), porque as circunstâncias o 
exigiam. 

                                                                                                                                                                                                 

O 24.º  B. C. que aqui se acha está iniciando hoje a instrução de tiro para os seus 
homens completamente bisonhos. 

Por este mesmo motivo isto é, falta de meios, não foi também reforçado o 
Esquadrão do 9.º R. C. I., pois esse Regimento está em BURÍ protegendo o flanco 
esquerdo do destacamento Dornéles. 

- Desajamos saber se tendes conhecimento das nossas informações destas 
últimas 48 horas concernentes ataque Esq. 9. º Cavalaria e se Cmt. Regimento foi 
cientificado sucessos. 

Tendes alguma notícia do RIO? 
Estais esperando chegada mais tropa? 
Poderemos contar algum reforço ulterior? Quando? 
- Temos conhecimento das informações daí enviadas sobre as operações do Dest. 

e vindas pelo tráfego. 
O Cmt. do Regimento deve já ter tido conhecimento do que aí tem acontecido 

porque todas as informações são imediatamente transmitidas para BURÍ onde se acham 
o Sr. General e também o Cmt. do Regimento. 

Até ontem não havia o Dest. Dorneles atingido o PARANAPITANGA, sendo 
possível que isso tivesse acontecido‖. 

 

144
 - Digo ―certo trecho‖ porque, noutra parte, ao contrário, ele assevera que ―as 

tropas obedeceram à severa orientação dos estados-maiores e estes operaram à luz da 
doutrina dos regulamentos militares atuais‖. (pág. 20). 

 



 
 

Assim é que só mesmo porque a sorte nos sorriu e o adversário agia 
semelhantemente, não fomos vítimas de uma surpresa ou decepção. 

Se ele soubesse... 
 
Depois de ter passado 53 horas metido num buraco, regressou o 

chauffeur da ambulância que se aproximara das linhas adversas. 
Não tinha podido sair porque os paulistas o alvejavam toda vez que 

levantava a cabeça. Além disso, as balas fustigavam muito a região que teria 
de atravessar para ganhar outra parte abrigada. 

Que tortura!... 
Para os lados de CAPELA SANTO ANTÓNIO e CAPELA SÃO 

ROQUE, alguns choques entre patrulhas se registraram no dia 30. 
Nenhuma outra informação, porém, quanto à coluna cuja Vg. tinha sido 

assinalada em marcha para o Sul. 
Em OS CANDIDOS o candidato fora retomado, sem nenhuma 

progressão de parte a parte. 
Ligeiro avanço, de reduzidos elementos, na Vg. 
Nossa A. faz 64 disparos contra as organizações à nossa frente, 

repetindo a dose à tarde, sem provocar alteração. 
PINHAL, honrava a bravura paulista e, marcando um dos mais 

importantes feitos militares da campanha, evidenciava também a importância 
da escolha inteligente de uma posição. Parece que só arrazadas e revolvidas 
as trincheiras, soterrando os seus titânicos defensores, é que se lograria 
ultrapassá-los. 

Concordo inteiramente com o Cap. Alves Bastos quando, à pág. 46, a 
classifica de ―invicta posição de PINHAL‖ e, à página 109, acrescenta: 

 
―É, quando ameaçados na sua retirada pelo combate desfavorável de 

FUNDÃO tiveram os seus soldados ordem para abandoná-la, a essa posição 
na qual pesava sobre cada um deles a ameaça permanente de morte; a 
esses soldados que haviam anteriormente abandonado GUAPIÁRA sem 
causa ponderável; a esses em que um comando lamentável ia adaptando o 
gilvaz infamante da covardia; a eles, nós os vimos chorando, por deixarem 
sob a ordem de seus próprios chefes uma posição que todos os esforços do 
adversário não lhes havia arrebatado!... 

É nos dias 26 e 27, certamente em coordenação com o esforço feito 
contra o Destacamento do Tenente Coronel Anchieta a Sudoeste de BURÍ, 
que culmina a atuação do adversário contra esta posição‖. 

 
Está conforme o que se lê noutro documento: 
 
―Assim decorreram vários dias, em sucessivas tentativas e ligeiras 

progressões. O adversário retraía-se sistematicamente, de posição em 



 
 

posição, de crista em crista, sempre dominando, pelas cotas mais elevadas, 
as posições que caiam em nosso poder‖. 

 
Deixemos o Dest. Boanerges ainda combatendo em PINHAL e 

vejamos como decorreram as operações na frente de BURÍ, a partir de 15, 
quando foi dado ao conjunto da tropa em operações a constituição de Dest. 
de Ex. 

Antes, porém, façamos, algumas considerações em torno, 
primeiramente, da única ação ofensiva paulista e, depois, do raciocínio que 
levou o Comando a fixar as decisões que tomou. 
 

UM GOLPE DE SONDA ESPETACULAR 
 

Não se pode dizer que o E. M. de ITAPETININGA não houvesse, 
durante toda a campanha, tentado uma operação ofensiva importante. 

Tentou-a, a 12 de Agosto, em MARIA MOCINHA, na região Sul de 
BURÍ (entre BURÍ e RONDINHA). 

Fê-lo, porém, sem meios bastantes para um resultado que justificasse 
as perdas sofridas (deixou 15 mortos, 5 prisioneiros e teve cerca de 20 
feridos). 

Foi um ―golpe de sonda‖ vibrado pela temeridade e astúcia de um 2.º 
Ten. Comissionado, o ―infatigável e destemeroso guerrilheiro antigo‖, então 
capitão, Otávio Garcia Feijó, tendo a regaça o Btl. do Maj. Arlindo de Oliveira, 
outra figura arrojada de de experimentado lutador, visando ―cortar os fios 
telefônicos e levantar os trilhos de forma a isolar BURÍ de RONDINHA‖. 

É preciso frizar desde já, em primeiro lugar, que tanto a linha telefônica, 
como a férrea, não estavam, então, sendo utilizadas pelas tropas, pois os 
desembarques se faziam em RONDINHA. 

Seria, pois, de resultados quase insensíveis o êxito da operação, caso 
lograsse atingir seu fim. 

Dado o afluxo constante e seguido de novas unidades a RONDINHA, 
resta saber se, depois de metida a cabeça dentro da goela do leão, seria 
possível retirá-la sem arranhões. Foi o que atiladamente percebeu o Maj. 
Arlindo, decidindo retirar incontinente, valendo-se da noite. 

Engana-se o autor do ―Palmo a Palmo‖ quando, à pág. 57, descreve o 
encontro inesperado de Feijó com ―um Esquadrão em tranquila retirada‖. 
Tratava-se, no caso, de todo o 14.º R. C. I., sob o comando do Cel. José 
António de Medeiros, aí nessa região colocado, depois do desembarque, 
para a cobertura de RONDINHA. Não retirava, - rondava... fazia uma 
rondinha solidamente escorado, à esquerda pelo 8.º R. I., que parte saliente 
tomou na ação, e, à direita, pelo 14.º B. C. e Polícia Catarinense, que não 
chegaram a participar da luta porque o adversário a abandonou na noite 
12/13. 



 
 

O Comando não se descuidara, absolutamente, da cobertura, qual 
talvez parecesse à defesa. 

De tudo isto resta a impressão de que o E. M. paulista lançou um golpe 
no escuro, ao azar, e no qual, relativamente, foi feliz – apreendeu um 
autocaminhão carregado de forragem, coincidentemente encontrado no 
caminho, e ainda pode recuperar sua tropa. 

Em todo caso, não deixou de por à mostra a já de outras feitas 
evidenciada audácia do guerrilheiro gaúcho Feijó. 

De que essa operação não recomenda bem o espírito que a concebeu, 
basta lembrar o fracasso em que redundou nas outras frentes (ações 
Klingelhoefer e Jardim) (145). 

Equipara-se, pela aventura, a que levou o Esq. do 9.º R. C. I. à crítica 
situação em que se viu na CAPELA SANTO ANTÓNIO. 

Das partes recebidas pelo Comando do Dest. do Ex. do Sul se verifica 
que, no dia 12, por volta das 13 horas, a Coluna do Cel. Arlindo atacou, de 
surpresa, o Pel. Ten. Muller, que se achava destacado na região 6 kms. ao 
S. de BURÍ ―com a missão de oferecer uma primeira resistência contra 
qualquer incursão inimiga em suas posições‖. 

Paralizada a progressão adversa por mais de uma hora, teve esse Pel. 
o apoio do que se achava à esquerda, com idêntica missão, e do Comando 
do Ten. Gluck, o qual impediu o envolvimento da esquerda do primeiro até 
cerca de 16:30, quando ―o I/8.º R. I. compeliu a C. inimiga incumbida do 
envolvimento do flanco direito do Pel. Ten. Muller, que já se achava fixado 
pelo fogo desse Pel., a retirar-se quase em debandada‖. 

Às 18 horas, outros elementos do II/8.º R. I. entram na peleja à 
esquerda do Pel. Gluck ―iniciando um contra-ataque tenaz e violento, cuja 
base de partida teve de ser ocupada debaixo da mais cerrada fuzilaria 
inimiga‖. 

Em face deste contra-ataque, viu-se o adversário obrigado a retirar, 
valendo-se da noite e da cerração da manhã de 13, para esquivar-se à 

                                                           
145 Dado o nosso pequeno efetivo, no momento, em BURÍ, a ideia de manobra do inimigo 
foi bem concebida, mas pessimamente executada. Para fazê-la com maiores 
possibilidades de êxito, bem poderiam ter aproveitado o luar que tem havido. Conheciam 
o terreno palmo a palmo, pois dele se haviam retirado pouco antes. 

Um ataque de retaguarda noturno é quase sempre decisivo. Principalmente se a 
gente se aproveita, ao máximo, dos efeitos desmoralizadores da surpresa. Mas o inimigo 
não soube fazê-lo. Precipitou-se. Foi logo nos avisando de sua presença, com alguns tiros 
inúteis que fizeram fracassar, totalmente, a manobra. É claro que tínhamos elementos de 
vigilância por aqueles lugares. Mas uma emboscada, quando a gente quer de fato fazer, é 
sempre possível nessas ocasiões. Perdeu o inimigo ótima oportunidade de desfazer a 
impressão de pouco valor militar que tem causado as suas contínuas retiradas de 
ITARARÉ até BURÍ, num percurso de mais de duzentos quilômetros, em tempo 
relativamente tão pequeno. 

(―Carne para canhão‖, pág. 97) 



 
 

perseguição, por certo para ele desastrosa em vista das travessias de rio que 
deveria fazer par acolher-se às suas linhas. 

Contrariamente à narrativa do ―Palmo a Palmo‖, ―o material bélico 
abandonado pelo inimigo, no campo da luta, foi recolhido pelo I/8.º R. I.‖ 

Este Btl., prolongado a direita do II, estabelecera ligação com a 
esquerda do 14.º R. C. I. tendo agido com duas Cias. de fusileiros desde as 
16 horas, até às 22, mais ou menos. 

Isto foi o que ocorreu ao S. de BURÍ. A L., frente Klingelhoefer, nada 
mais senão movimentos e trabalhos de organizações defensivas. 

Ao N. os atacantes não mais felizes. Topam com elementos do 2.º R. 
C. Bda. M. e, depois de ríspida refrega, voltam sem sequer haverem 
despertado a atenção do Grosso para o insignificante episódio. 

Daí, desse lado, o que mais fere o espírito de quem medita sobre  a 
direção desses bravos combatentes paulistas, é a impressão dolorosa da 
insuficiência e incapacidade técnica dos comandos. Mais uma vez se verifica 
que o ideador de manobra de BURÍ não sabia bem o que pretendia, se 
simplesmente cortar as comunicações, pregando-nos um susto quando o 
percebêssemos, se rechaçar-nos das posições ocupadas, ou aprisionar-nos 
com um envolvimento desconcertante. 

Não estou fanziando. Aqui estão dois exemplares da Ordem de 
Operações n.º 2, de Agosto, às 23 horas, assinalados, em VITORINO 
CARMILO, pelo Major Acióli (146). Por eles se verifica que, para seus 
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Ao Cmt. do 1.º Pel. do 11.º R. C. 
 

ORDEM DE OPERAÇÕES N. 2 
 

O inimigo está organizado defensivamente com artilharia, em BURÍ. 
Em consequência: 
As nossas tropas de 1.ª linha, terão que desalojar o inimigo, numa ação conjunta, 

da seguinte maneira: 
1.º – O Pel. de vosso comando, e mais a Cia. Perroni, devem transpor o RIO APIAÍ, 

ao alvorecer do dia onze, marchando pela estrada de LAPUAVINHA a BURÍ, na 
direção N. S. 

2.º – Desde que estejam com o inimigo à vista; aguardarão o início do combate que 
fará pelo flanco oposto ao vosso, a tropa que obedece o comando do Major 
Arlindo. 

3.º – Junto com o Major Arlindo, segue o Esq. Ten. Feijó que tem a missão de 
destruir as linhas telegráficas e férrea. 

4.º – As outras sub-unidades que estão ocupando as linhas de frente, logo que 
observem o combate do Major Arlindo, no flanco direito inimigo, sairão das 
trinchieras e por lances curtos e rápidos, avançarão em direção de BURÍ, sem 
atirar, a não ser no inimigo visível ou em suas fortificações quando conhecidas. 
Recomenda-se: 
a) Que no caso de vosso Pel. ser observado ou hostilizado pelo inimigo, antes 

de haver o Major Arlindo travado combate, retroceder à sua primitiva 
organização. 



 
 

comandados, a missão era outra, - ―desalojar o inimigo, numa ação 
conjunta‖. 

Será possível?!... 
 
―Estava terminada a operação. 
Custára-nos ela uma dúzia de baixas mas nenhuma perda em material‖ 

declara um historiador e chefe paulista notável. 
Já é um consolo... 
E vantagem alguma, mesmo moral, devera ser acrescentado. Ao 

contrário, o abatimento dos insucessos. 
Terminando esta narrativa, como um conforto aos decepcionados com 

a concepção da manobra, o Cap. Alves Bastos avança, vagamente; 
 
―Informações posteriormente obtidas dizem que essa jornada custou 

numerosas baixas ao adversário em cujo seio se estabeleceu uma confusão 

                                                                                                                                                                                                 

b) Acusar o recebimento desta ordem. 
c) Proteger os seus homens da vista do inimigo. 

(a.) Major Accioly  
Cmt. 

 
VITORINO, 10 de Agosto de 1932 – Hora 23 Ao Sr. Cmt. do Pel. do 11.º R. C. 

ORDEM DE OPERAÇÕES N. 2 
 

Informação: - O inimigo está organizado defensivamente, com artilharia, na vila de 
BURÍ. 

Em consequência deveis: 
1.º – Amanhã, dia onze (11) do corrente, o Pel. de vosso Comando, ao alvorecer, 

isto é, às 5 horas, acompanhado da Cia. Cap. Perroni, tranporá o RIO APIAÍ, na 
direção da estrada que vem de LAPUAVINHA vai a BURÍ, de modo que o vosso 
Pel. ameace BURÍ na direção N. S. 

2.º - Pelo flanco oposto ao vosso, o Major Arlindo fará a mesma ameaça contra o 
inimigo em BURÍ, apoiado pelo Esq. Ten. Feijó. 

3.º - As outras linhas de atiradores e Mtr., avançarão, por pequenos lances, sobre 
as pontes de BURÍ. 

Recomenda-se: 
a) Menor gasto de munição possível e avançar em pequenos lances; 
b) Abrigo do pessoal, no terreno; 
c) Evitar que a direção da marcha seja perdida e que haja cruzamento de vossa 

força, com outras nossas; 
d) Lances curtos, rápidos e infiltrar-se no inimigo; 
e) Atingir sempre o objetivo, isto é, BURÍ; 
f) A vossa marcha será feita, até a distância possível, a cavalo e daí com o 

pessoal a pé. 
Outra informação: 
O Esq. Ten. Feijó, tem além do exposto, a missão de destruir as linhas telegráficas 
e férreas, do lado do inimigo. 

(a) Major Arlindo  
Cmt. 



 
 

em virtude da qual suas tropas tirotearam entre si até o clarear do dia 
seguinte‖ (147). 

Não tem o menor fundamento tais informações. ―A operação sobre 
BURÍ não logrou êxito‖. 

Baixas, efetivamente as tivemos. Foi morto o destemido 2.º Ten. 
Comissionado João Pedro Muller e feridos dois cabos e três soldados, todos 
do II/8.º R. I. 
 

A RUPTURA DA FRENTE EM BURÍ 
 

Assim como as linhas ITARARÉ-RIBEIRA e ITAPEVA-GUAPIÁRA 
foram de capital importância para o desenrolar das operações de penetração 
na zona do Sul de SÃO PAULO, a linha de rocada BURÍ-CAPÃO BONITO 
não podia deixar de chamar a atenção, tendo em vista o prosseguimento da 
marcha rumo à capital paulista – devia constituir como que uma base de 
partida para a conquista de ITAPETININGA. 

A natureza do terreno (V. vista panorâmica); o dispositivo das 
organizações defensivas, em martelo, e o apoio das alas, quer no rio APIAÍ-
GUASSÚ, quer nas matas adjacentes, não ofereciam possibilidade de 
manobra por qualquer dos flancos. Impunha-se a necessidade de abrir a 
brecha, por um ataque frontal para, depois, cobrindo na direção N. E., 
manobrar o flanco exposto, na de S. E. Dissociar, e bater por partes. 

Era preciso libertar a estrada BURÍ-CAPÃO BONITO. 
Sem o ataque à boca da picada, fixando-lhe fortemente os defensores, 

não poderíamos operar a ruptura. 
Foi com o malhar, em massa, pela Art., as organizações defensivas 

dessa posição, que as Mtrs. contrárias ficaram impossibilitadas de atirar de 
flanco e de revés sobre as tropas empenhadas na abertura da brecha. 

Só mesmo quem sente de perto os estampidos abalando e sacudindo 
os nervos e vê a chama e o fumo que traduzem as toneladas de aço e 
chumbo ao tombarem sobre o adversário, pode sentir o que tem de 
emocionante e aterrador uma operação assim violenta. 

 
―Drama movimentado e vibrante, escreveu o General Waldomiro, que o 

Comando teve de iluminar com a sua hercúlea vontade, fazendo lembrar a 
frase de Humboldt diante da catarata: 

- É horrivelmente belo!‖ 
 
Realmente é horrível e realmente é empolgante sentir-se a 

responsabilidade das vidas que se sacrificam, de um lado e de outro, e das 
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trabalho. 



 
 

consequências de uma resolução que vai definir um estado e decidir dos 
destinos de um Governo, senão de uma Pátria. 

Enfrentando casos táticos dessa natureza, francamente precários, é 
que mais se acentua o sentimento da responsabilidade de um chefe. 

E, inegavelmente, raros o possuem em tão elevado grau como o Cmt. 
em Chefe das forças ditatoriais do Sul. 

 
―O matraquear das metralhadoras, o ruído dos motores, o formidável 

estrondo das bombas, o espanto dos homens, o terror dos animais, o 
transporte de mortos e feridos, de certo seria um quadro que causaria prazer 
às almas daninhas dos leiloeiros que, na praça pública, vendem o sangue 
dos brasileiros, incitando-os à luta inglória que visa, sempre, interesses e 
caprichos pessoais‖. 

(―Carne para canhão‖, pág. 54). 
 

―Não se luta com homens contra material‖ – sentenciava Foch. 
Foi essa ideia de manobra interiamente concebida pelo General 

Waldomiro, que o E. M. traduziu na ordem de operações n.º 6-B, de 14 de 
Agosto, prescrevendo: 

 
5.ª D. I. Estado Maior 
3.ª Seção 
 
P. C. em BURÍ, 14 de Agosto de 1932. 

 
ORDEM GERAL DE OPERAÇÕES N.º 6-B 

 
I – O adversário matém-se na frente de nossas posições, em BURÍ, 

organizado defensivamente. 
Pelas informações colhidas de prisioneiros e pela Aviação, sabe-se que 

há concentração de tropas em CAPÃO BONITO. 
 
II – As tropas de meu comando vão iniciar em dia e hora depois 

determinados, um ataque, tendo por objetivo CAPÃO BONITO, e vão agir do 
seguinte modo: 

a) – O Dest. Vanguarda (Ten. Dorneles) compreendendo o Btl. da 
Força Policial de PERNAMBUCO, o I Btl. da Bda. M. e um Btl. do 8.º 
R. I., executara forte pressão sobre o adversário que se acha em 
sua frente, afim de, recalcando-o na direção de VIT. CARMILO, 
libertar a estrada de BURÍ – CAPÃO BONITO. 

b) – Um Dest. compreendendo o 14.º B. C., um Btl. do 8.º R. I., o Btl. 
da Força Policial de STA. CATARINA, o 3.º C. A. da Bda. M. e uma 
Cia. do 13.º R. I. sob o comando do Cel. Saião, cooperará, no 



 
 

ataque, com o Dest. do Ten. Cel. Dorneles, agindo ainda de modo a 
apoderar-se da mata da picada. 

c) – Dest. Boanerges atacará, também, na direção PINHAL – CAPÃO 
BONITO. 

III – A ação será combinada do seguinte modo: O Dest. Dorneles 
iniciará o movimento recalcando o adversário na direção de VITORINO 
CARMILO. 
O Dest. Saião, agindo inicialmente com o Dest. Dorneles, atacará 
depois as posições ocupadas pelo adversário na picada. 
 
IV – A Artilharia será repartida do seguinte modo: 
9.º R. A. M. e uma Seção do 3.º G. I. A. P. agirão em proteção à tropa 
que vai atacar a picada, e bem assim à tropa que agirá na frente 
atualmente ocupada pelo 1.º Btl. da Bda. M. 
5.º G. A. Mth. e 1. Bia. do 3.º G. I. A. P. em proteção à frente ocupada 
atualmente pela Força Policial de PERNAMBUCO. 
Toda essa Artilharia deverá estar ainda em condições de agir em toda 
a frente de ataque. 
 
V – A Aviação bombardeará, no início do ataque, a entrada da picada e 
as organizações defensivas na frente dessa entrada. 
 
VI – As ligações com o P. C. D. I., por meio de motocicleta, estafetas 
montados e a pé. 
Eu estarei inicialmente no atual P. C. do 5.º G. A. Mth. deslocando-me 
depois no eixo BURÍ-CAPÃO BONITO. 
 
VII – Elementos do 14.º R. C. I. e do Btl. do 8.º R. I. do Dest. Dorneles 
farão a segurança do flanco direito entre BURÍ e RONDINHA. 
O 14.º R. C. I. garantirá ainda o flanco esquerdo, localizando um 
Esquadrão e uma Sec. de Mtrs. no BAIRRO DOS COSTAS. Em 
RONDINHA ficarão o 17.º C. A. Bda. M. e elementos do 14.º R. C. I. 
sob o comando do Cel. Medeiros, garantindo as direções das 
passagens do APIAÍ, ao S. da E. Ferro, e as direções de GUARÍ-
CAPUTERA. 
 
VIII – O 9.º R. C. I. será lançado oportunamente pela região USINA, na 
direção CAPÃO BONITO, em ligação com o Dest. Cel. Saião. 
 
IX – À minha disposição, em BURÍ, os elementos disponíveis do 2.º R. 
C. da Bda. M., e 5.º Btl. da Bda. M. e uma Seção do 3.º G. I. A. P. 

(a)  Gen. Waldomiro C. Lima 
Cmt. 

 



 
 

Então, em resumo: 
―a) O Dest. Dorneles (Vg.) executará forte pressão sobre o adversário à 

sua frente, afim de, recalcando-o na direção de VITORINO CARMILO, 
libertar a estrada BURI-CAPÃO BONITO. 

b) O Dest. Saião cooperará no ataque, com o Dest. Dorneles, agindo 
ainda de modo a inicialmente, apoderar-se da boca da picada, a L. 
(estrada BURÍ – CAPÃO BONITO), e 
c) O Dest. Boanerges atacará também, na direção PINHAL-CAPÃO 
BONITO‖. 
A composição dos Dests. diante de BURÍ era a seguinte: 
 
Dest. Saião – 
14.º B. C. .......................................... com 229 homens 
2.ª Cia. 13.º R. I. ............................... ‖    120  ‖ 
1 Sec. Mtrs. L/13.º R. I. ....................  ‖       25  ‖ 
1/8.º R. I. ..........................................  ‖      336  ‖ 
B. C. da F. P. Sta. Catarina .............  ‖      398  ‖ 
3.º C. A. Bda. M. (Provisório) ...........  ‖      522  ‖ 
3.º G. I. A. P. ....................................  ‖      230  ‖ 
5.º Gr. A. Mth ...................................  ‖      258  ‖ 
9.º R. A. M. (um Grupo) ...................  ‖      356  ‖ 
       ------------------------- 
        Soma        2.474 ‖ 
 
Dest. Dorneles – 
1.º Btl. Bda. M. .................................  ‖    371 homens 
Btl. F. P. Pernambuco ......................  ‖    736 ‖ 
2.º R. C. Bda. M. ..............................  ‖    417 ‖ 
       -------------------------- 
        Soma  1.524  ‖ 
       -------------------------- 
          Total 3.998 
 
Na cobertura dos flancos se achavam os 14.º R. C. I. e 17.º C. A. Bda. 

M. e, como reserva, os II/8.º R. I. (148) e 5.º C. A. Bda. M., e o 9.º R. C. I. (3 
Esqs.), os primeiros tendo em vista ser empregados entre os dois Dests., e, 
o último, no flanco esquerdo inimigo, em ligação com a direita do Dest. 
Saião. 

Em virtude dessa ordem desencadeou-se, na manhã de 15, o grande 
combate, que o espírito fértil de um repórter e o bom humor do Chefe, 
brincando com os representantes da imprensa, chamaram a ―Batalha de 
BURÍ‖. 
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Eis aí ao que se reduzem os avolumados ―dez mil acuados de BURÍ‖, 
com toda a ―sanha‖ que lhes emprestou a pejorativa pág. 69 do ―Palmo a 
palmo‖... 

Como se vê acima, ele foi lançado apenas com 3.154 homem em 1.º e 
2.º escalões  (844 eram de A.), contra um adversário na defensiva, valendo-
se do terreno e numericamente igual, senão superior. 

Pelo que me foi dado apurar, os paulistas dispunham das seguintes 
unidades: 

 
6.º B. C. P. .................................................... com 800 homens 
6.º B. C. R. .................................................... ‖       470 ‖ 
7.º B. C. R. .................................................... ‖       460 ‖ 
9.º B. C. R. .................................................... ‖       280 ‖ 
1.º B. R. E. .................................................... ‖       320 ‖ 
Btl. ―Borba Gato‖ (1 Cia.) .............................. ‖       479 ‖ 
Esq. Ten. Jardim ........................................... ‖       102 ‖ 
Esq. Cap. Mena Barreto ................................ ‖       150 ‖ 
Esq. ―Rio Pardo‖ ............................................ ‖       232 ‖ 
Btl. ―14 de Julho‖ (1 Cia.) ..............................  ‖       350 ‖ 
1 Cia. E. (2.º B. E.) ........................................ ‖       150 ‖ 
1 Bia. A. (de Campo Grande) ........................ ‖       120 ‖ 
Btl. ―9 de Julho‖ (a 16) ................................... ‖       400 ‖ 

         ----------------------- 
        Soma     4.313 ‖ 
         ----------------------- 
         Total:  4.313 
 

Não contemplei, nesses dados comparitivos, as reservas e os 
elementos de A. e E. do adversário. 

 
À pág. 65 do ―Palmo a Palmo" lê-se: 
 
―Foi essa, sem dúvida, a operação culminante entre todas as que 

tiveram lugar no Setor Sul. 
Os meios postos em ação e o caráter acentuadamente clássico de que 

se revestiu, poderiam mesmo indica-la como um caso concreto digno de 
estudo. 

Correspondentes da imprensa, acreditados junto ao Estado Maior 
General Waldomiro, chegaram a classifica-la como ―a maior batalha já havida 
na América do Sul‖. A denominação de batalha não traz grande honra aos 
conhecimentos militares do classificador. É fora de dúvida porém que meios 



 
 

poderosos foram postos em ação e orientados com acerto por ambos os 
Estados Maiores em presença‖ (149). 

 
A crítica do autor do ―Palmo a Palmo‖ quanto ao excesso de 

expressão, ricocheta-lhe em cheio quando ele transcreve, à pág. 138, suas 
previsões: 

 
―Comprometido o êxito da batalha defensiva no RIO DAS ALMAS, é 

intenção do Cmt. do Setor travá-la às margens do PARANAPANEMA‖. 
 
Cá e lá... 
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Major Van Erven – CURITIBA. 
Favor retransmitir imediatamente seguinte rádio à Noite Rio: ―Batalha BURÍ 

terminada pode ser considerada maior até hoje travada Brasil tendo participado nela 
todas armas. Durou dia e meio e iniciou-se preparação artilharia que durou hora e meia. 
Seguiu-se ataque geral frente doze Kms. contra posições paulistas admiravelmente 
preparadas construindo série trincheiras construídas disfarçadas encostas cristas 
bosques. Cerca onze horas apareceram aviões apoiando ataque bombardeando linhas 
retaguarda inimiga; seguida vieram aviões inimigos contratacaram visando principalmente 
Artilharia; também Artilharia inimiga esteve começo ativa mas for esmorecendo porque 
como soube-se depois duas suas peças ficaram inutilizadas. Progressão Infantaria fez-se 
lenta mas constantemente através todas dificuldades que inimigo criava desenvolvia 
defendendo encarniçadamente suas posições principalmente apoiando ninhos 
metralhadoras pesadas. Batalha terminou com ocupação Estação VITORINO CARMILO 
fica 23 Kms. S. Paulo sobre linha Sorocabana. Progressão geral superior, certos pontos, 
mais quinze kms., retirando-se adversário posições margem PARANAPANEMA esquerda 
ataque. Assisti batalha excelente observatório admirando todas suas fases; foi único 
jornalista teve tais regalias podendo ontem mesmo visitar VITORINO CARMILO cuja 
população abandonou totalmente povoado. Encontramos ainda comida quente tinha sido 
preparada, casas abertas, aprrendidos. Estação documentos importantes revelando 
últimas providências tomadas Cel. Klingelhoefer que comandava este setor qual havia 
cerca três mil homens. Foi primeira batalha travada Brasil qual executou-se inteira 
perfeitamente plano previamente delineado segundo todas regras tática estratégia por 
Chefe Forças Legalistas Gen. Waldomiro Lima que pessoalmente dirigiu operações 
percorrendo correr delas todos setores incutindo confiança ardor decisão suas tropas. 
Destacaram-se ataque por sua bravura determinação forças policiais catarinense 
comandada Cel. Caminha, pernambucana comandada Cel. Mamede, 1.º Btl. Bda. 
Gaúcha, 9.º R. A. M. comandado Major Catulo Andrade, 3.º Provisório comandado Cel. 
Serafim Moura. Feitos 68 prisioneiros além feridos encontrados trincheiras mortos que 
enterramos. Coluna Waldomiro teve oitenta feridos quinze mortos. Avanço continuando 
por flanco direito CAPÃO BONITO‖. 

(a) Viana, Redator Noite 

 
(Cópia para Arí Costa, Heitor Passerinho, com este recado: favor retransmitir 

pagando taxa para Tenório - Palegre). 



 
 

―O emprego combinado das diferentes armas combatentes aí poude 
ser apreciado fielmente de acordo com os nossos atuais regulamentos. 

A artilharia ditatorial foi acionada antes e durante a ação conjugada 
com elementos de aviação. No fim, a infantaria e unidades de cavalaria 
tentaram a exploração do sucesso, enquanto que do nosso lado, 
desarticulado o nosso dispositivo, constrangido o destacamento a se retrair, 
concentrava-se as nossas providências no sentido de limitar as 
consequências do revés inevitável‖. 

 
Batalha, primitivamente, era sinônimo de grandes corpos de tropas 

(Batalhão, fragmento de batalhão). Batalhão, segundo Chesnel e Brachet, é 
diminutivo de Batalha. 

A batalha trava-se entre exércitos. A luta das pequenas unidades 
(Batalhões, Regimentos, Brigadas), até mesmo da grande Divisão, tem o 
nome de combate. 

Uma Divisão brasileira em pé de guerra tem 38.000 homens (com a 
moderna constituição dos Exércitos, adotada a ordem ternária, teria, quiçá, 
cerca de 21.000). E as tropas sob o comando do Gen. Waldomiro não 
ultrapassaram 17.000, ao todo, disseminadas em cerca de 200 quilômetros 
de frente, - isto já no fim da luta, em Setembro. 

O efetivo existente diante das resistências de BURÍ não ia além de 
4.000 homens no dia 15 de Agosto e de perto do 6.000 no dia 22 do mesmo 
mês. E não eram somente tropas regulares, de quadros completos e 
aguerridos. Também havia recrutas e patriotas, bem como ―provisórios‖. 

O primeiro efetivo corresponde ao de um Regimento de Infantaria em 
pé de guerra. 

O segundo, não chega a ser o de uma Bda. I. 
Como, pois, admitir que os combates de BURÍ pudessem merecer a 

pomposa indumentária de ―batalha‖? 
A batalha implica uma série de combates, em diferentes frentes, 

travados por diversas divisões, em regra levando vários dias e conduzindo a 
resultados decisivos no desenlace da luta. 

 
―Tal expressão traduz o emprego do máximo possível de forças, 

concordância e convergência de esforços‖. 
 
Diz o nosso Regulamento de Infantaria em vigor: 
 
―A batalha é constituída pelo conjunto dos combates, simultâneos ou 

sucessivos, travados pela infantaria com o apoio das outras armas. Pode ser 
ofensiva ou defensiva, segundo o plano de manobra do alto comando e a 
atitude do inimigo. 



 
 

O ―combate‖ tem por fim a destruição das forças adversas na zona 
designada à Divisão. Implica cooperação íntima e constante das diferentes 
armas‖. 

 
A batalha, como se vê, só por excesso de imaginação, ou ironia, podia 

ser comparada às operações de BURÍ. 
Foi uma brincadeira, e nada mais. 
Iniciado o ataque às 6:30 pelos tiros da A. de apoio direto, o Dest. 

Dorneles, que agia à esquerda da via ferroviária BURÍ-VITORINO CARMILO, 
ao tentar progredir foi detido por uma poderosa barragem de fogo de armas 
automáticas que varria com eficácia toda a faixa de terreno a ser 
atravessada pela tropa atacante. 

O adversário acha-se bem instalado, dispondo de excelentes posições 
de flanqueamento. 

Às células de combate deixam seus abrigos e, em passo acelerado, 
homens acurvados, de fuzil na mal, atiram-se ao solo pouco adiante, na 
primeira dobra do terreno. Refazem-se da caminhada e refugiam-se dos 
projétis que passam sibilando. 

Outro grupo de homens, também acurvados e em passo acelerado, se 
lança para a frente, em busca de nova proteção do terreno. 

O tiroteio generalizado é dominado, ora mais, ora menos intensamente, 
pelo troar dos canhões. É imponente e depressivo... 

Novos lanços de magotes de soldados se sucedem, caindo uns em 
meio do percurso. Não erguem mais. Debatem-se, alguns. Contorcem-se 
outros. Gemem diversos. Outros clamam lancinantemente... 

É completa a indiferença dos que avançam, sem sequer perguntar ao 
companheiro ferido e gemebundo o que deseja ou o que sente. Vão 
passando e vão seguindo... 

Na guerra é assim: o melhor serviço que se pode prestar ao camarada 
ferido é avançar o mais depressa possível sobre o adversário que o 
prostrou... para que não possa eliminar outro, senão ele próprio. Não se 
pensa no bem. O bem, o maior bem, aqui, é fazer o maior mal possível. 

Atrás virá quem dele há de cuidar: o padioleiro. 
O campo está, agora, pontilhado de pequenos montículos de mochilas 

e fuzis que se acolam ao chão. E tudo explode. Mas não fazem novos saltos. 
Estacionam, imobilizam-se. É que estão detidos. O inimigo reage, 
entrincheirado e solerte. 

 
―Pouco depois apareceu o trem blindado. Uma locomotiva, entre dois 

vagões, além de uma prancha à frente para verificar o estado da linha. A 
pintura imita a vegetação do lugar, procurando diminuir-lhe a visibilidade. A 
guarnição desse trem que os nossos soldados chamam de ―trem fantasma‖ – 
fez cerrado fogo sobre a Polícia Pernambucana, mas esta reagiu na altura. O 



 
 

trem retrocedeu. Logo depois ainda o 5.º G. A. Mth. fez alguns tiros sobre o 
mesmo, pondo-o a fugir a todo vapor‖. 

 
Sucedem-se ações parciais de diversas pequenas unidades, tentando 

vencer as resistências. 
Alguns pequenos conjuntos avançam e se avantajam a outros. E 

esses, com seus fogos mais profícuos e mais desembaraçados, vão 
proporcionar, aos que estão contidos, a possibilidade de progredirem mais 
um pouco. 

Tomados de flanco, ou de revés, pelos elementos melhor colocados, os 
núcleos de resistência se calam, neutralizam-se e permitem o assalto aos 
que estavam parados defronte. Desarticula-se a linha de defesa. Envolvidos, 
ou ultrapassados, alguns grupos capitulam, deixam-se aprisionar. O vazio 
desses pontos de apoio, então dominados, faculta a infiltração. A penetração 
no dispositivo da defesa vai comprometer outros ninhos de resistência. E, 
assim, pouco a pouco, com as vagas que se vão sucedendo, vai o defensor 
perdendo o terreno, abandonando certas posições para, mais atrás, aferrar-
se a outras, adrede preparadas. 

E o ruído continua, porque já não se vê mais nada... 
 
―Continuamos a observar, cuidadosamente, o amplo campo de vista 

que se prolonga diante de nós. Afinal, surge o trem blindado. Vem vagaroso. 
Dir-se-ia um gato a pisar de mansinho diante da pressa... 

Estamos calmos. Esperamos que ele se aproxime ainda mais para lhe 
fazer uma recepção em regra. Já demos os comandos. Vamos abrir fogo 
imediatamente. 

Não conseguimos, porém, atingí-lo em cheio. Logo ao primeiro tiro 
fugiu desabaladamente. Entretanto conseguimos enquadrá-lo entre as alças 
2.200 e 2.300. Com certeza alguns estilhaços o atingiram, em vista da 
proximidade dos arrebentamentos. 

Lamentamos que o ―trem fantasma‖ tenha fugido a todo vapor. Em 
breve se sumia num corte mais adiante. Escapou-se, assim, a nossa presa‖. 

(―Carne para canhão‖, págs. 82 e 125) 
 

Enquanto o Dest. Dorneles, quase todo já empenhado, procurava 
avançar, o Dest. Saião lançava, inicialmente, o 3.º C. A. Bda. (―provisório‖) 
na direção da entrada da picada do bosque em forma de coração, o qual, 
apoiado por toda a massa de A., deveria apoderar-se das organizações aí 
existentes. 

Ao mesmo tempo empregava, sucessivamente, à direita do Dest. 
Dorneles, o I/8.º R. I. e o B. C. da F. P. de STA. CATARINA, com o fim de 
reduzir as organizações assinaladas naquele flanco. 



 
 

A atuação destas unidades foi brilhante, produzindo a desejada ruptura 
da frente contrária. Um Pel. catarinense chegou a assaltar uma trincheira 
fazendo 29 prisioneiros (Ten. Herlester). 

 
―Em terra o combate continua. Do alto do observatório estamos vendo 

a chegada de reforços para as nossas linhas. Apreciamos toda a progressão 
da Infantaria. O destacamento Coronel Saião já envolveu o inimigo em 
posição a cavaleiro da via férrea. A coluna da direita, que apoiamos, continua  
a avançar. Apreciamos, entusiasmados, comovidos, o deslocamento daquele 
formigueiro humano, lá em baixo, quase imperceptivelmente. Temos vontade 
de falar-lhes nesta hora angustiosa em que o assalto às trincheiras inimigas 
se aproxima. Queriamos dizer-lhes que aqui estamos para, com a maior 
dedicação, dando a precisão máxima aos nossos tiros, tornar-lhes possível a 
tomada das trincheiras que, pelo fogo de barragem que vomitam, a 
Infantaria, pelos seus recursos, é importante para fazê-la. 

São, agora, 14 horas. O combate, no flanco direito, prossegue, 
impetuoso. De quando em vez damos algumas salvas sobre objetivos 
fugazes que sempre surgem no desenrolar dos combates. As metralhadoras 
crepitam ininterruptamente. 

Mas no flanco esquerdo, próximo à via-férrea, já cessou o tiroteio. 
Foram feitos numerosos prisioneiros. Vimos, pelo binóculo, a chegada dos 
mesmos. Do nosso lado a refrega continua sem tréguas. O tempo melhorou 
sensivelmente, facilitando-nos a observação. Esperamos, atentos, pelos 
pedidos de tiro que a Infantaria possa fazer. Vamos dando conta das 
missões que nos couberam por sorte, neste violento combate que as 
margens do rio APIAÍ estão assistindo‖. 

(―Carne para canhão‖, pág. 107) 
 

A Cia. do 13.º R. I., enquadrada pelo 1.º Btl. Bda. M. e, à direita, o 3.º 
C. A., chegou até ao encontro a arma branca, repelindo, assim, o contendor 
a sua frente e fazendo prisioneiros. À sua retaguarda deslocou-se o 14.º B. 
C. 

Depois de uma tenaz resistência, foi o inimigo recalcado na direção de 
ARACASSÚ, resultando, com isso, a realização de uma brecha na frente 
defensiva do antagonista, que se viu partido em dois elementos, um, 
recuando para VITORINO CARMILO e, outro, mantendo-se ainda 
tenazmente na boca da picada (150). 

                                                           
150 ―As forças constitucionalistas do setor sul lavraram nos dias 15 e 16 uma página de 
bravura e de civismo. A maneira brilhante com que suportaram a preparação de artilharia 
inimiga que durou das 6 até às 16 horas de 15, o denodo com que se mantiveram nas 
trincheiras para deter as vagas sucessivas de assalto que eram precedidas de poderoso 
fogo de acompanhamento, diz bem alto do valor do soldado paulista‖. (Do relatório do 
Cap. Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Cmt. do Btl. ―14 de Julho‖). 



 
 

Foram feitosm, então, mais de 40 prisioneiros e arrecadadas armas e 
munições. 

O 3.º C. A. da Bda. M., ao atingir o bosque (500 ms. a S. E. da boca da 
picada), achou-se em situação desfavorável, pois o terreno oferecia todas as 
vantagens para a defesa, enquanto que para o ataque não permitia nem a 
organização de uma base de fogos capaz de neutralizar as armas 
automáticas, que com tanta eficácia batiam toda a zona a percorrer. O arame 
farpado, disposto numa profundidade de 100 metros, ainda mais embaraçava 
a progressão. 

Devido a uma interrupção nas ligações, a A. de apoio direto deixou de 
martelar as organizações inimigas que defendiam a entrada do mato e o 3.º 
C. A. foi repelido, três vezes, nos violentos ataques desfechados para 
apoderar-se daquelas posições, que não estavam sendo neutralizadas. 
Urgia, pois, a intervenção imediata de toda a A. para resolver a situação do 
3.º C. A. que já se achava exausto, na iminência de ser dizimado e impotente 
para se antepor ao inimigo, excepcionalmente favorecido pelas condições do 
terreno (151). 

                                                           
151 Esta unidade foi das que mais se distinguiam pelo arrojo de seus homens valentes e 
desprendidos. Atos de bravura singulares tiveram, então, oportunidade de praticar nesta 
operação, conquistando, por isso, a simpatia e a admiração de todo o Dest. 

Não se livraram, porém, do apelido de ―Pés no chão‖. 
Daí as quadrinhas abaixo transcritas distribuídas pelas diversas unidades do Dest. 

de Ex. à guiza de boletins e que põem á mostra o bom humor daqueles tremendos 
combatentes. 

―Ligação mandada pelo 3.º C. A. B. M. do RIO GR. DO SUL para a linha de frente 
paulista numa noite em que estava de pernoite, à distância de trezentos metros, estando 
os paulistas fortemente entrincheirados sobre o eixo de uma estrada. 

A ligação foi levada no pescoço de uma égua chucra tendo pendurada à cola uma 
lata vazia, provocando tremendo pânico no meio da tropa paulista. 

Foram os paulistas que, depois dos combates da ―PICADA‖ e do FUNDÃO, 
apelidaram os soldados do 3.º Provisório de PALMEIRA, de ―Pés no chão‖, por gostarem 
eles de andar descalços. 

 
Lá vai, guerreiro paulista, 
Este agente-ligação, 
Que te manda o inimigo, 
Terceiro, dos ―Pés no chão‖. 
 
Que te sirvam de exemplo 
CASA BRANCA e FUNDÃO, 
Porque nós, nesta arrancada, 
Vamos ripar-te a facão. 
 
Não vejas mal no brinquedo 
Deste corpito afamado. 
Que o diga o Major Arlindo 
Plo ―Terceiro‖ aprisionado... 
 



 
 

Retomada, em massa, com violência e precisão, a intervenção da A., 
neutralizando completamente os órgãos de fogo contrários e permitindo, 
assim, a aproximação do 3.º C. A., já reforçado por elementos do Btl. da F. 
P. de SANTA CATARINA, que se foi colocar muito próximo de seus 
objetivos, uma vez suspenso o tiro da A., lançou-se ao assalto, desalojando 
o inimigo daquelas poderosas organizações, que tantos sacrifícios nos 
causaram. 

 
―Há trincheiras investidas a arma branca por elementos da polícia 

gaúcha. 
Os voluntários paulistas não se intimidam e, por sua vez, apelam para 

o último cartucho dos valentes – a baioneta. 
Mas, em fim de jornada nossa linha está rota‖. 

(―Palmo a palmo‖, pág. 73) 
 

O PROBLEMA DOS TRANSPORTES 
 

Em nosso extenso e agreste País, o transporte é, como o foi para o 
desenvolvimento da indústria do petróleo e o compreendeu sabiamente 
Rockfeler, o mais importante dos problemas a resolver para permitir-lhes o 
progresso. 

Lamentavelmente nossos homens de governo ainda o não 
perceberam. 

Assim, as operações militares, em certos trechos de nosso território, 
sofrem consideravelmente a influência deste estado de retrocesso em que 
nos achamos. 

Apesar de S. PAULO ser vanguardeiro do problema estratal no Brasil, 
o Dest. Ex. do Sul encontrou as mais sérias dificuldades para vencer, neste 
particular, nas zonas por onde teve de fazer infiltrar seus diversos 
destacamentos de operações. 

A ocupação de CAPÃO BONITO deslocou o centro de gravidade das 
forças do Dest. Ex. Sul para longe do eixo ferroviário, por onde operara até 
então. 

Distante de BURÍ, estação de estrada de ferro, cerca de 40 kms. 
CAPÃO BONITO a ela se achava ligado por uma estrada em más condições. 

                                                                                                                                                                                                 

Quebramos as tuas pernas 
Caçando este aporreado; 
E vamos pegar o Klinger 
Pra acabar com esse bailado. 
 
(Assinado pelo ―3.º Corpo Provisório‖ que estava próximo da ponte BRISOLAS, 

sobre o RIO DAS ALMAS, onde os paulistas se achavam fortemente entrincheirados).‖  



 
 

Um trânsito intenso de comboios e veículos isolados para atender às 
necessidades das tropas em operações desse lado, deveria ser realizado por 
essa única rodovia. 

Urgia, por conseguinte, melhora-la. Foi o que se fez empregando aí os 
sapadores do 5.º B. E. e as Cias. de pioneiros organizadas. 

Em poucos dias a estrada permitia trafego normal para viaturas 
automóveis, passando os trabalhos a ser apenas de conservação, com 
efetivos mínimos. 

Já outras necessidades surgiam na frente, com o avanço das tropas. O 
mau tempo tornara impraticáveis os caminhos que de CAPÃO BONITO 
levavam até às margens do RIO DAS ALMAS. 

Longas jornadas de penoso trabalho foram necessárias para que se 
conseguisse um trânsito normal, nos dois sentidos, em tais caminhos. 

O afastamento da via férrea iria, por certo, exigir um grande esforço de 
transporte rodoviário. Até a então as tropas, agindo por assim dizer às 
margens da estrada de ferro, o problema dos reaprovisionamentos 
(reabastecimentos e remuniciamento) não apresentara a mínima dificuldade. 

Doravante, porém, o internamento de vários destacamentos para 
Leste, em região pobre de estradas e de recursos, vinha impor aos serviços 
provedores um sério esforço. 

Imediatamente se deu início à organização dos transportes, visando 
obter com os parcos meios disponíveis, o rendimento exigido pelas 
necessidades prováveis. 

Achando-se quase todos os corpos desprovidos de trens, quer de 
combate, quer de estacionamento, o peso dos transportes recaía todo sobre 
os fracos meios do Dest. Ex. Cumpria levar víveres, forragens e munições 
até as próprias posições, por assim dizer, mau grado as dificuldades de 
acesso a tais pontos. 

A chegada de algumas dezenas de caminhões ao teatro de operações, 
veio tirar o Dest. Ex., de uma situação difícil, que muito em breve se tornaria 
angustiosa ou paralisar-lhe-ia, por completo, os movimentos. O material em 
uso, quase todo apreendido ao adversário, na sua maioria em mau estado, 
dava um rendimento mínimo e exigia um esforço máximo para sua 
conservação. 

Em curto prazo ficou o serviço automóvel completamente organizado 
sob a direção do 1.º Ten. Artur da Costa Seixas, com um certo número de 
Seções Transporte Automóvel (de 10 caminhões). 1 Sec. Pq. Automóvel em 
CAPÃO BONITO (inicialmente esteve em BURÍ), uma pequena reserva de 
caminhões, e uma Sec. Móvel de Socorro. 

Também para as evacuações havia viaturas automóveis e hipomóveis 
especiais. 

Com o aumento constante dos efetivos, o vulto dos transportes crescia 
dia dia, impondo uma séria disciplina de circulação. Para isso foram baixadas 
prescrições gerais e instruídos os motoristas e chefes de comboios, sendo a 



 
 

fiscalização afeta a um oficial. As regras aqui juntas por transcrição, mostram 
o cuidado dispensado a este serviço: 
 

DESTACAMENTO DE EXÉRCITO SUL 
 

4.ª SEC. E. M.        S. AU. 
Regras gerais para o tráfego 

 
Um motorista cônscio das suas obrigações tem por dever observar: 
1.º) Rodar Sempre pelo lado direito da estrada, quando a largura desta 

o permita. 
2.º) Tomar a margem direita da estrada sempre que tenha de parar. 
3.º) Diminuir a velocidade nos pontos em que a estrada se estreite e 

nos trechos em curva. 
4.º) Não parar na saída das curvas, nem no alto das rampas. 
5.º) Observar a mão e contra-mão, ao entrar nas cidades, bem como 

respeitar os sinais de trânsito. 
6.º) Tomar o lado direito da estrada sempre que tenha de dar 

passagem a carros com maior velocidade. 
7.º) Não mudar de direção, nem parar sem dar antes um aviso prévio. 
8.º) Não deixar de buzinar nas curvas, nem nos locais de grande 

movimento. 
9º) Verificar sempre, quando tenha que dar marcha a ré, se a 

retaguarda do carro está livre. 
10.º) Não parar nas pontes, nem no cruzamento das estradas. 
11.º) Diminuir a luz dos faróis ou interrompê-la com a aproximação de 

outro carro. 
12.º) Dar precedência, nos cruzamentos, aos carros de transporte de 

feridos e ao Sr. Gen. Cmt. do Dest. de Ex., que tem como distintivo, uma 
bandeira verde e branca no parabrisa. Os comboios tem precedência sobre 
os carros de passageiros e estes sobre os caminhões. 

 
Deveres de um bom motorista 

 
1.º) Observar sempre, antes de dar partida ao carro: 
a) Se o óleo esta no nível e se os pneus estão suficientemente cheios. 
b) Se o radiador tem água e se a mesma circula regularmente. 
c) Se as portas do carro estão fechadas e se a alavanca está no ponto 

morto. 
d) Se o tanque tem gasolina suficiente para a viagem a iniciar. 
e) Se a iluminação está perfeita e se a ferramenta está no carro. 
2.º) Impedir, salvo em casos excepcionais, que os passageiros viagem 

em pé. 
3.º) Não permitir que carreguem o carro além da sua tara de transporte. 



 
 

4.º) Depois de partir com o carro já lotado, impedir que o 
sobrecarreguem. 

5.º) Desconfiar sempre da perícia dos outros motoristas. 
Quartel General em CAPÃO BONITO, 25 de Setembro de 1932. 
 
Quando sobreveio o armistício, os Serviços, em geral, funcionavam 

regularmente e em condições de atender às operações em curso de 
desenvolvimento, tendendo a aperfeiçoar-se cada vez mais. 
 

ALARGANDO A BRECHA 
 

Suspensa, à tarde de 15, com a vitória já esboçada para o partido Sul, 
a luta prosseguiu, na esquerda, noite a dentro, sendo retomada, em toda a 
frente, a 16, embora com menor intensidade. 

Não posso deixar de exaltar, aqui, a eficiente e notável atuação da Art. 
incumbida desta missão, cuja atividade em seus tiros nada deixou a desejar. 

Deve ter absoluto fundamento o Cap. Alves Bastos quando escreve: 
 
―Das oito baterias assinaladas em ação, cujos canhões despejavam 

projétis a mancheias, era de esperar, contudo, assas diverso resultado. A 
preparação ruidosa se prolongou sem interrupção desde as seis horas e 
cinquenta até cerca de quatorze horas e, quando depois dela, começou a 
infantaria a progredir sobre nossas linhas, verifica que a sua modesta 
densidade permanecia a mesma e que a desarticulação de seus elementos 
ia exigir muito mais do que essas granadas despejadas a esmo, sobre falsas 
organizações vazias, ou talvez mesmo, sem objetivos definidos!... 

Artilheiros de meu País, todos os tiros dados nesse dia foram inócuos! 
Falharam vossas observações, estavam errados vosso cálculos da alça 

e de deriva! Os projétis, o gênero de tiro escolhidos estavam errados e com 
eles pouco sofreu o vosso adversário! Nesse dia, o impressionante poder da 
nossa arma, o seu ruído que aterroriza no combate, foram menos 
expressivos que o simples tiro de um fuzil ordinário!... Falhastes!‖. (152) 

 
Há de ter sido assim mesmo, porque jamais desejamos o ―assassínio‖ 

e o massacre de nossos irmãos. Contentávamonos com o efeito moral, 
porque, concordamos, ―os canhões brasileiros não foram feitos para atirar na 
direção do Norte!‖ 

Haja em vista que nessa ocasião nossos aviões só bombardearam à 
retaguarda das posições. Buscava-se mais o efeito moral... 

Pequenas ações locais atribularam durante toda a noite de 15 para 16 
os combatentes fatigados da jornada. Combateu-se ativamente na frente do 

                                                           
152 ―Observei que numerosas granadas não explodiram, o que pode ser atribuído à má 
qualidade ou insuficiência da carga de arrebentamento, ou à resistência excessiva das 
paredes do projétil‖. – Da parte do Major Catulo. 



 
 

1.º Btl.  Recompunha-se, o adversário, para, recalcitrante, embargar os 
passos ao invasor assassino (Lá está, à pág. 77, a suprema injúria) do 
―sangue mais puro do Brasil‖. Recebe novos elementos e reluta, a 16 
quando, afinal se desapega de VITORINO CARMILO. Teve, mesmo, 
momentos de esperanças. O terreno favorecia-o consideravelmente e os 
efetivos atacantes não bastavam à amplitude da operação. Além disso, 
recebeu tropas frescas, entre as quais se destacam o 10.º B. C. R., pela sua 
organização sui generis e pela sua formidável dotação material, o ―9 de 
Julho‖ (sob o comando do Maj. Tenório), o Btl. Pirassununga e as unidades 
da Legião Negra, num total superior a 1.500 homens. 

Em certos pontos do teatro de operações houve momentos críticos. 
O Ten. João Alves dos Reis muito influiu, com a sua animosa 

interferência, para atirar de uma situação difícil certa Cia. do 14.º B. C. 
E entrou a noite ainda sem a decisão. 
Às 2 horas de 17 reativou-se a fuzilaria. Mas era o prelúdio da retirada. 
 
―...Soa a ordem sombria da retirada e, na confusão do momento, essa 

que se deveria fazer para ARACASSÚ, leva as nossas tropas extenuadas 
para as barrancas acolhedoras do PARANAPANEMA, na região de 
LIGIANA...‖ 

(―Palmo a Palmo‖, pág. 76) 
 

Terminou assim o ataque de BURÍ, tendos os Dests. Dorneles e Saião 
ocupado as alturas a N. O.-N. e N. E. de VITORINO CARMILO e a boca da 
picada do bosque em forma de coração. O adversário abalou para além das 
barrancas do PARANAPANEMA, abandonando também ARACASSÚ. 

―Após trinta e seis horas de fogo, terminara o combate de BURÍ. 
Entre outras, tivemos quarentena e três baixas no 3.º C. A. (Corpo 

Auxiliar) da Brigada Gaúcha e cerca de doze da Polícia Catarinense. 
No dizer do General Waldomiro Lima ―a bússola da bravura de uma 

unidade de Infantaria é o número de mortes e feridos que ela apresenta ao 
fim do assalto‖. Honra, pois, às unidades acima. 

Tivemos, relativamente à duração e impetuosidade da refrega, poucas 
baixas. O inimigo, certamente, as teve em muito maior número‖. 

(―Carne para canhão‖, pág. 114) 
 

Estavam, pois, assegurada a penetração no primeiro trecho da estrada 
para CAPÃO BONITO e alcançados todos os objetivos visados pelo ataque, 
inegavelmente um dos mais duros de toda a luta. Sanciona o asserto o 
boletim respectivo, aqui transcrito: 
 
 
 
 



 
 

DESTACAMENTO DE EXÉRCITO SUL 
Aditamento ao boletim de 22 de Agosto de 1932. 

 
COMBATE DE BURÍ 
(15, 16 e 17 de Agosto) 

 
Realizado pelos Destacamentos Cel. Saião e Ten. Cel. Dorneles, tendo 

por fim recalcar o inimigo segundo o eixo BURÍ – VITORINO CARMILO, com 
objetivo de libertar a estrada BURÍ – CAPÃO BONITO e nas seguintes 
condições: Preliminarmente: ataque à boca da picada (BURÍ – CAPÃO 
BONITO), por um forte elemento do Dest. Saião, apoiado por toda a massa 
de artilharia que neutralizou e cegou o inimigo nesse ponto. 

1.ª Fase: Ataque em toda a frente pelos dois destacamentos 
justapostos, segundo o eixo BURÍ – VITORINO CARMILO. 

2.ª Fase: Ruptura do dispositivo de defesa do inimigo logo à esquerda 
da boca da picada e tamponamento da mesma. 

3.ª Fase: Recalque do inimigo na direção de VITORINO CARMILO. 
 

―DESTACAMENTO CEL. SAIÃO‖ 
 

a) – Composição: 
1 – Cmt.: Cel. João de Siqueira Queiroz Saião. 
2 – Tropa: 
Infataria: 14.º B. C. reforçado da 2.ª Cia. e uma Sec. Metrs. L. do 
13.º R. I., B. C. da Força Pública de SANTA CATARINA e 3.º Corpo 
Auxiliar da Bda. Militar do RIO GRANDE DO SUL 
 
Artilharia: 9.º R. A. M., 3.º G. I. A. P., 5.º G. A. Mth. 

 
b) – Missão: 

Cooperar com o Dest. Cel. Dorneles, a fim de recalcar o inimigo na 
direção de VITORINO CARMILO, com o objetivo de libertar a 
estrada BURÍ – CAPÃO BONITO atacando inicialmente, com um 
forte elemento, a boca da picada (BURÍ – CAPÃO BONITO). 

 
c) – Execução da missão: 
O 3.º C. A. pregrediu na direção da picada no bosque em forma de 

coração. Os I/8.º R. I. e o B. C. da F. P. de SANTA CATARINA foram 
lançados sucessivamente para o flanco direito do ―Dest. Cel. Dorneles‖. 

O 14.º B. C. foi conservado como reserva seguindo no eixo do I/8.º R. I. 
O combate foi iniciado pelos primeiros tiros efetuados pela A.; pouco a 
pouco, a intervenção da A., combinada com a de poderosas bocas de fogo 
da I., foi neutralizandos os órgãos de fogo do inimigo e a progressão do Dest. 
foi se realizando, até ser o inimigo desalojado de suas posições a baioneta. 



 
 

A maior resistência foi oferecida ao 3.º C. A. que somente depois de 
grandes esforços e perdas, conseguiu desalojar o inimigo da boca da picada, 
sendo para isso, enormemente auxiliado pela intervenção da A., que com 
tiros certeiros desconjuntou e cegou as organizações inimigas ali existentes. 

A 17 o Dest. atingiu a linha de alturas imediatamente a N. N. E. e N. O. 
de VITORINO CARMILO. 

 
d) – Perdas: 31 feridos e 11 mortos. 
e) – Apreensões: grande quantidade de armamento, munição e 

material. 
 

―DESTACAMENTO CEL. DORNELES‖ 
 

a) – Composição: 
1 – Cmt.: Ten. Cel. Argemiro Dorneles. 
2 – Tropa: 1.º Btl. e 2.º R. C. da Bda. Gaúcha, 1.º Btl. da F. P. de 

PERNAMBUCO. 
 
b) – Missão: 
Atacar e recalcar o inimigo na direção BURÍ – VITORINO CARMILO 

agindo à esquerda do Dest. Cel. Saião. 
 
c) – Execução do ataque: 
Aos primeiros tiros da A. de apoio, foi iniciada a progressão do Dest. 

apoiada por fortes bocas de fogo, que procuravam neutralizar o inimigo em 
suas posições solidamente organizadas. Em vista da situação topográfica 
favorável ao inimigo e aos seus poderosos meios de fogo, a progressão do 
Dest. foi lenta e difícil. 

O centro e a esquerda do Dest. impossibilitados de progredir, 
aferraram-se ao terreno, enquanto o I/8.º R. I., procurava manobrar pela 
direita. 

Na tarde de 16, a tentativa de desbordamento do I/8.º R. I. continuou, 
porém o inimigo a isso opunha-se com cerradíssima barragem de fogos. Os 
atacantes fizeram alguns lances debaixo da fuzilaria, hostilizados pela 
Aviação e Art. inimigas e nessa situação se viu o Dest. durante toda a 
jornada de 16. 

Às 2 horas de 17, o inimigo redobrou em toda a frente a intensidade de 
sua fuzilaria, entretanto, tal procedimento teve por objetivo preparar a 
retirada geral em toda a frente. Ao amanhecer, o Dest. prosseguiu sua 
marcha constatando ter o inimigo abandonado suas posições e se retirado 
na direção de VITORINO CARMILO, sempre perseguido pelo Dest. 

 
d) – Perdas: Morto: 1 soldado; feridos: 2 soldados. 



 
 

e) – Apreensões: grande quantidade de armamento, munição e 
material. 

 
RUMO A FUNDÃO E CAPÃO BONITO 

 
Recalcadas as tropas da defesa para além de ARACASSÚ e 

alcançada, assim, a ruptura da frente, podia, o Dest., ter perseguido... ―no 
arremesso insolente dos invasores desse S. PAULO meridional...‖. Mas não 
estava nas cogitações do Comando progredir para o N., tendo em conta, 
tanto seus efetivos, como a natureza do terreno e, sim, ao contrário, para S. 
E., afim de se apoderar de CAPÃO BONITO. 

Nessa ocasião chegou ao conhecimento do Gen. Waldomiro que o 
Comando do Dest. de Ex. seria confiado ao Gen. Francisco Ramos de 
Andrade News, Cmt. da 3.ª Região Militar. 

Foi tão veemente o protesto formulado pelo primeiro contra essa 
deliberação, que o Governo decidiu tornar sem efeito a medida. 

E só depois desta decisão foi que as operações retomaram sua 
primitiva impetuosidade. 

Todavia, dispusesse de maior efetivo em C. e talvez agisse doutra 
forma, quiçá ampliando mesmo o sucesso e a cobertura na direção geral do 
N. 

O vazio do PARANAPANEMA não passou, porém, despercebido, como 
talvez haja parecido aos críticos militares da campanha. Para aí foi lançado o 
Dest. Melo, composto do 2.º R. C. e 5.º Btl. I. da Bda. M. e do II/8.º R. I., tão 
logo esse vazio começou a pronunciar-se. Mais tarde agiu ele brilhante e 
eficientemente na direção da PONTE DA MANTEIGA e da FAZ. 
RODRIGUES ALVES. 

Consolidadas as posições conquistadas, depois da ação no flanco 
esquerdo, era preciso não perder tempo e prosseguir as operações contra 
CAPÃO BONITO. Resolveu, por isto, o Comando, cobrir-se para N. E. e agir 
fortemente na direção de S. E., conjugando, com estes, os esforços do Dest. 
Boanerges. 

 
―São 10 H.20. Aproximam-se três aviões. Vem do lado de ITAPEVA. 

Abrigamo-nos. Todos, intimamente, nos fazemos a eterna pergunta das 
trincheiras: ―Serão nossos?‖ É uma pergunta que nos vem aos lábios 
diretamente da inquietação que nos invade todo o ser. ―Serão nossos?‖ E a 
interrogação corre de boca em boca pelos homens... E, então, eles recorrem, 
sempre, ao seu comandante. Este, que para todas as dúvidas é obrigado a 
achar explicação, de certo saberá dizer se a carga mortífera que alguns já 
veem sob as asas è para nós... Mas, nestas ocasiões, comandante, 
subalterno e sargentos estão todos com a mesma pergunta nos lábios: - 
―Serão nossos?‖ (―Carne para canhão‖, pág. 121). 

 



 
 

Renovou-se, então, a constituição dos Dests. e dos comandos, 
obedecendo à seguinte organização: 

 
Dest. Saião (de fixação): 
14.º B. C. ........................................................ com 388 homens 
2.ª Cia. Sec. Mtrs. Ls. 13.º R. I. ...................... ‖      120     ‖  
F. P. de STA. CATARINA ............................... ‖ 398     ‖ 
I Btl. da F. P. PERNAMBUCO ........................ ‖ 540     ‖ 
I/8.º R. I. .......................................................... ‖ 402     ‖ 
2. R. C. Bda. M. ............................................. ‖  349     ‖ 
I Bia. do 9.º R. A. M. ....................................... ‖ 111    ‖ 
I Bia. do 6.º R. A. M. ....................................... ‖  100    ‖ 

-------------------------- 
       Soma:  2.408   ‖ 

 
Dest. Dorneles (de ataque na picada) – 
3. C. A. Bda. M. ............................................. com 480 homens 
II Btl. da F. P. PERNAMBUCO ....................... ‖ 500     ‖ 
F. P. PARAÍBA ...............................................  ‖ 638     ‖ 
17.º C. A. Bda. M. ..........................................  ‖  277    ‖ 
II/8.º R. I. ........................................................  ‖ 350     ‖ 
14.º R. C. I. .....................................................  ‖ 517    ‖ 
9.º R. A. M. (menos 1 Bia.) ............................. ‖ 238    ‖ 
3.º G. I. A. P. ................................................... ‖ 242    ‖ 
5.º Gr. A. Mth. ................................................. ‖ 247    ‖ 

        -------------------------- 
       Soma:  3.489    ‖ 

   (153) 
 
A missão do Dest. Saião foi prescrita pela seguinte ordem: 
 
5.ª D. I. 
Dest. ―Cel. Saião‖. 
 
P. C. em VITORINO CARMILO, 21 (vinte e um) de Agosto à 15 

(quinze) horas. 
 

ORDEM GERAL DE OPERAÇÕES 
 

(Instalação defensiva) 
                                                           

153 Nesta data os efetivos já se haviam acrescido dos 17.º C. A. Bda. M., Btl. da 
PARAÍBA, II/8.º R. I. e de alguns contingentes de reforço. 

Mas não eramos ―quinze mil soldados regulares diante de cinco mil recrutas mal 
armados‖... Os efetivos equivaliam-se. Éramos ainda, neste setor, menos de cinco mil. 



 
 

(Confirmação de ordens particulares) 
 

I – Os rebeldes, depois de desalojados de suas posições ao N., N. E. e 
L. de BURÍ, retiraram-se na direção geral de N. E. estabelecendo-se 
defensivamente na linha de alturas logo a L., S. e S. O. de ARACASSÚ. 

 
II – Nosso Dest. tem por missão barrar ao inimigo todos os 

caminhamentos que de CAMPINA DO MONTE ALEGRE, ARACASSÚ e 
FAZ. PARANAPITANGA, veem ter à EST. DE VITORINO CARMILO. 

 
III – Em consequência: 
O Dest. vai instalar-se defensivamente na linha de alturas (vide calco) e 

nas seguintes condições: 
A – Posição de Resistência: 
Será balizada pelas linhas: 
a) – Linha Principal de Resistência: (vide calco) 
b) – Linha de Deter: (vide calco). 
 
B – Posição de Postos Avançados: 
Constará somente de uma linha de vigilância: (vide calco). 
 
IV – Dispositivo da defesa 
A – Posição de Resistência: 
1) – Serão constituídos 4 (quatro) Centros de Resistência: 
a) – Centro de Resistência n.º 1: Composição: Btl. da Força Pública 

de PERNAMBUCO. P. C.: na FAZ. MATARAZO. 
 
b) – Centro de Resistência n.º 2: Composição: 1 Btl. da Força 

Pública do RIO GRANDE DO SUL. 
P. C.: ao cargo do respectivo Cmt., que o deverá comunicar a este 

Cmdo. logo após a instalação. 
 
c) – Centro de Resistência n.º 3: Composição: Btl. da Força Pública 

STA. CATARINA P. C.: justaposto ao deste Cmdo. 
 
d) – Centro de Resistência n.º 4: Composição: 14.º B. C. P. C.: na 

casa: (vide calco). 
 

2) – Limites entre os C. R.: (vide calco) 
3) – Dispositivo dos fogos de Infantaria a realizar: 
Constará de uma barragem principal, o mais conínua, densa e 

profunda, que foi possível. 
 
4) – Ligação entre os C. R.: 



 
 

Ficará ao critério dos respectivos Cmts. que deverão entender-se com 
as unidades vizinhas sobre o melhor modo de fazer a ligação de Cmdo. e de 
combate. 

 
B – Posição de Postos Avançados: 
a) – Missão: somente assinalar a presença do inimigo. 
b) – Constituição: ao cargo dos Cmts. de C. R. nas respectivas frentes. 
c) – Efetivo: o mínimo possível. 
 
C – Cobertura dos flancos: 
a) – Direito: 
Será assegurada pelo 2.º R. C. I., na região (vide calco), sendo sua 

missão regulada por Instrução Particular. 
O 14.º R. C. I. deverá procurar ligar-se com o flanco direito do 14.º B. 

C. e com o 5.º Btl. da Bda. Militar do RIO GRANDE DO SUL, no bosque 
coração. 

b) – Esquerdo: 
Por 1 Pel. do 9.º R. C. I., que deverá entrar em entendimento com o 

Cmt. do Btl. da Força Pública de PERNAMBUCO, sobre o melhor modo de 
ligação com essa unidade. 

 
V – Artilharia: 
A Bia. do 9.º R. A. M. deverá estar em condições de atender com os 

seus fogos a toda a frente, especialmente nas atribuídas aos C. R. ns. 3 e 4. 
 
VI – Conduta de Defesa: 
Resistir nas posições sem nenhuma ideia de recuo. 
 
VII – Reserva do Dest.: 
Será constituída pelo I/8.º R. I., que ficará disposto na região (1 Km. S. 

E. de VITORINO CARMILO) em condições de agir, mediante ordem deste 
Cmdo., nas direções do N. e N. E. 

 
VIII – Ligações e Transmissões: 
P. C. do Dest.: na Est. de VITORINO CARMILO 
Os Cmts. das unidades deverão comparecer diariamente ao meu P. C. 

às 14 (quatorze) horas, ou se fazer representar por um oficial no caso de 
impedimento. 

 
IX – Alimentação: 
Ao cargo das respectivas unidades. 

(a)  João de Siqueira Queiroz Saião 
Cmt. do Dest. 

 



 
 

As operações fora reiniciadas a 22 de Agosto, visando manobrar a 
defesa do interior da picada (estrada BURÍ – CAPÃO BONITO). 

Para isso, foi lançado o 9.º R. C. I. (menos 1 Esq.) por BURÍ – ponte 
sobre o RIO APIAÍ-GUASSÚ – OLEGARIO GONÇALVES, com a missão de 
atacar, pela retaguarda, as forças que cobriam CAPÃO BONITO, nas regiões 
de BALSA e FUNDÃO. 

O Regimento atingiu OLEGARIO GONÇALVES na tarde desse dia, 
sem novidade, tendo-lhe sido mandado adir um Esq. do 14.º R. C. I. para 
substituir o enviado na direção de CAPELA STO. ANTÓNIO. 

Na tarde do dia imediato estabeleceu contato, em MARIA MINEIRA, à 
margem do APIAÍ-MIRIM. 

O adversário ocupava a margem direita do rio citado e foi atacado no 
dia 24, sem que nossos elementos lograssem transpor o rio. Já nas 
cercanias de PROENÇAS havia ele, a 22, surpreendido e destroçado um 
Pel. do 5.º R. C. D., ferindo gravemente o Sgt. Almada, matando o cabo 
Altino de Lima e aprisionando seu Cmt. 

A 26, depois de feita a ligação com o 17.º C. A. Bda. M. (duas Cias.), 
foi iniciada uma ação conjunta contra o defensor. 

O 17.º C. A. Bda. M. atacando pelo flanco direito inimigo e o 9.º R. C. I., 
disposto com seus elementos de fogo à margem esquerda, obrigaram os 
defensores a uma retirada para L., abandonado as organizações, onde foi 
apreendida grande cópia de material. 

Aquele corpo, então, tomou posse do terreno e o 9.º R. C. I., a 27, 
deslocou-se para FAZ JOÃO MINEIRO, onde bivacou. 

De frente, as trincheiras opostas dificultavam a progressão; era preciso 
manobrar e assim foi feito pelo 3.º C. A. Bda. M. reforçado por elementos do 
17.º C. A. que, deixando suas posições ocupadas pela F. P. STA. 
CATARINA (então transferida para a direita), progrediu pelo mato, abrindo 
picada a facão, cautelosamente, alcançando, enfim, a retaguarda das forças 
paulistas e envolvendo-as pelo seu flanco esquerdo. 

Em virtude deste movimento envolvente, cederam as resistências e o 
Destacamento continuou sua progressão. 

 
―A maioria do inimigo esboça-se clara e, a parada que se impõe de 

nossa parte é o retraimento imediato‖. 
(―Palmo a Palmo‖, pág. 88) 

 
O 3.º C. A. Bda. M., habilmente orientado pelo ativo Cap. Nelsom 

Tinoco, aprisionou, nessa operação, o Cmt. do setor defensivo, Major Arlindo 
de Oliveira, fez grande número de prisioneiros e apreendeu muito material de 
guerra. 

Na frente de VITORINO CARMILO – ARACASSÚ, nada de 
extraordinário se passa. O Dest. Saião continha mantendo a fixação do Dest. 



 
 

Klingelhoefer, cada vez mais melhorando suas posições com os ligeiros 
progressos obtidos. 

O Dest. Melo, que se instalara no vazio, recebe ordem de progredir 
para L. afim de ameaçar o flanco direito das resistências de FUNDÃO. E 
nesta missão se conduz com grande felicidade, transpondo a PONTE DA 
MANTEIGA e infletindo para o Sul, depois de coberto na direção de FAZ. 
RODRIGUES ALVES. 

O adversário, dando conta da manobra, reflue. Assim, as resistências 
de FUNDÃO se veem na iminência de um duplo envolvimento – por N. E. e 
por S. O. Reluta, porém, em abandonar a posição. 

Seria exaustivo entrar nos detalhes destas sucessivas operações, 
todas felizes pela execução e, incontestavelmente, também pela concepção. 

Houve um Chefe das forças paulistas, o Cel. Klingelhoefer, (154) que, 
em um grande círculo de oficiais,  terminada a pugna, profligando a 
orientação defensiva e estática do Comando Constitucionalista, exaltou a 
conduta do Dest. Ex. do Sul, sempre vencendo pela manobra. 

A ele cabe a responsabilidade do comentário. 
A 30, o 9.º R. C. I., reforçado pelo Esq. do 14.º R. C. I. e uma Cia. do 

17.º C. A. Bda. M., reinicia sua marcha vitoriosa afim de atacar a retaguarda 
das posições adversas na região de FUNDÃO. 

Passou o Regimento por SERRARIA, e, após 30 minutos de marcha, 
na manhã de 31 de Agosto, chocou-se violentamente com o contendor. Este 
recebeu reforços de CAPÃO BONITO e FUNDÃO, obrigando o emprego de 
todos os elementos disponíveis. 

Durante todo esse dia prossegiu a luta, tendo as forças paulistas, 
valendo-se da noite, rompido o contato, retirando em direção de CAPÃO 
BONITO. 

Estávamos, pois, a 1.º de Setembro, com o caminho para CAPÃO 
BONITO completamente livre. 

Nessa ação (de FUNDÃO) foram aprisionados 66 homens e 
apreendidos 2 caminhões com grande quantidade de material. 

Mais uma vez contemplamos, aqui, na essência, o poder da manobra. 
Foi sempre por ela que o Dest. de Ex. do Sul desalojou de suas 

posições o adversário. 
Em todas as fases desta campanha ficou, pela manobra, caracterizada 

a vontade do comando e, implicitamente, o seu temperamento. 
Vem consagrado nos Mestres da guerra, dizia o Gen. Waldomiro: 
 
―Pode haver princípios em que se baseia a manobra, mas a manobra, 

ela mesmo, pertence à arte e depende do artista‖. 
 

                                                           
154 Fez figura na guerra europeia, onde se revelou um bom comandante de infantaria. 



 
 

A 1.º de Setembro os elementos de Cavalaria (9.º R. C. I.) lançados 
para retomar o contato, avançando rapidamente, atingem CAPÃO BONITO, 
fazendo a ligação com o IV/5.º R. C. D. do Dest. Boanerges, que progredia 
pela estrada GUAPIÁRA – CAPÃO BONITO, entrando ambos ao mesmo 
tempo nesta cidade. 

Estava, enfim, alcançando o objetivo final da manobra prevista desde 6 
de Agosto – a cidade de CAPÃO BONITO. 

Em FAZ. MARIANO, 3 kms. a N. E. de CAPÃO BONITO, no dia 4 de 
Setembro, reuniu-se ao 9.º R. C. I. o I Esquadrão, que desde 16 de Agosto 
agia em ligação com o Dest. Boanerges. 

Urgia, então, cobrir a estrada CAPÃO BONITO – BURÍ, que passou a 
ser uma importante linha de comunicações e por onde se fazia todo o 
reabastecimento das forças jogadas para aquela cidade. 

A 11 de Setembro foi, por isso, encaminhado o 9.º R. C. I. para a FAZ. 
STA. INEZ. 

Na primeira parte do dia 15 esse Regimento foi, aí, fortemente atacado 
por efetivo de cerca de 700 homens (de Infantaria e Cavalaria), 
numericamente muito superior ao Regimento. 

Este, que vinha sendo conduzido, de vitória em vitória, pelo seu bravo 
Comandante. Ten. Cel. Barreto, não se intimidou e, contra-atacando 
violentamente, progride cerca de 6 kms., apesar da intensidade do fogo 
contrário, levando-o de vencida. 

Mais uma grande vitória colhia, pois, o 9.º R. C. I., obrigando as forças 
opostas a uma retirada desordenada, abandonando no campo da luta 3 
mortos, 3 feridos, 85 prisioneiros e grande estoque de material, como: 41 
capacetes de aço, vários trípodes para morteiro, 4 caixas com granadas, 77 
fuzis, 2 F. M., etc. 

A importante missão de cobertura afeta ao R. C. fora, como se vê, 
brilhantemente satisfeita. 

Estava, assim, por este lado, consolidada a linha BURÍ – CAPÃO 
BONITO. 

Passemos, outra vez, para o flanco oposto. 
 

A COBERTURA DO FLANCO ESQUERDO 
 

Amte a hipótese evidente de uma ação ofensiva na direção de 
ITARARÉ, corroborada por novas informações de prisioneiros e civis, tendo 
como objetivo perturbar as comunicações do Dest. de Ex., pela via férrea, 
urgia assumir a iniciativa no flanco esquerdo, já desde 20 dias em situação 
defensiva. (155). 

                                                           
155 Nesta data o Gen. Cruz, depois de escrever uma longa carta ao Cmt. do Dest. Ex., 
deixou o Cmdo, por doente. 



 
 

Os destacamentos deste flanco tinham por missão progredir nas 
direções de TAQUARÍ, ITAÍ, AVARÉ e BOM SUCESSO, missão essa que 
não foi logo de início levada a bom termo, em vista de ter sido retirado da 
frente o 3.º R. C. da Bda. M., um dos componentes de real valor no Dest. de 
ITAPORANGA, o qual foi recolhido a ITAPEVA. (156). 

A situação tornou-se grave com estes fatos. 
Essa ação, coordena com o movimento ofensivo do Dest. João 

Francisco, também na esquerda, permitiria uma progressão mais rápida do 
grosso das forças na direção de ITAPETININGA – SOROCABA, pois que o 
adversário seria obrigado a lançar reservas para aquele flanco, 
enfraquecendo-se noutros pontos. 

Elementos disponíveis para sua efetivação: 
Dest. Silva Júnior, composto de: 
Em CAPUTERA: 
 
1.º Pel. 2.º R. C. Bda. M. ............................. com 31 homens 
2.º B. C. ....................................................... ‖     339      ‖ 
9.º C. A. Bda. M. .......................................... ‖     290      ‖ 
1 Sec./6.º R. A. M. ....................................... ‖       75      ‖ 
              ------------------------  

              Soma:     735      ‖ 
 
Em GUARÍ: 
Dest. 15.º B. C. ............................................ com 193 homens 
1 Cia. 24.º B. C. ........................................... ‖       168  ‖ 
1 Cia. Mtrhs. P. ............................................ ‖         75 ‖ 
        ------------------------ 
           Soma:       436 
 
Dest. Aimbiré, composto de: 
ITAPORANGA: 
8.º R. C. I. (menos 1 Pel.) ............................. com 320 homens 
9.º B. C. ......................................................... ‖      246 ‖ 
1 Bia. |3.º G. A. Cav. ..................................... ‖      117 ‖ 
1 Bia. |6.º G. A. Cav. ..................................... ‖      169 ‖ 
        ------------------------- 
           Soma:        852 ‖ 
 
Coluna João Francisco: 
Região FARTURA – RIBEIRÓPOLIS: 
 
1.ª Bda. – Quim Cesar composta do: 
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24.º C. A. Bda. M. ......................................... cerca de 500 homens 
Btl. ―Flores da Cunha‖ ................................... ‖  ‖   250 ‖ 
Legião ―Pinheiro Machado‖ ........................... ‖ ‖   250 ‖ 
        ---------------------------- 
            Soma:      1.000  ‖ 

 
Bda. Paim 

Dest. Fidencio de Melo 
Bda. Moreira Lima 

  
As Bdas. Moreira Lima e Paim agiam na região de SALTO GRANDE  - 

OURINHOS – CHAVANTES e o Dest. Fidencio de Melo, na região 
CARLÓPOLIS – FARTURA. 

Para as ligações entre estes destacamentos, numa frente de quase 
cem kms., não possuíamos o telefone, o telégrafo e o rádio; quase todas as 
localidades eram desprovidas de energia elétrica e, quando a possuíam, não 
dispunham de material para carga de acumuladores, que também era 
escasso para as demais estações rádio do Q. G. 

Os elementos de ligação, pois, desses destacamentos, eram a 
motocicleta e o automóvel. 

Como operação inicial, tornou-se necessário substituir o Dest. Teles 
Ferreira, em ITABERÁ, para que esse importante nós de comunicações não 
ficasse desguarnecido com a progressão do Dest. para o Norte. 

A posse desse nó impunha-se, não só por permitir franco acesso às 
cidades de ITAPEVA e ITARARÉ, como também por ser ponto de passagem 
obrigada a qualquer ação inimiga, tendo em vista perturbar nossas 
comunicações na Estação de ENG. MAIA. 

O Dest. Silva Júnior, de CAPUTERA, inicialmente, deveria manter as 
posições, até à tomada de TAQUARÍ; mais tarde receberia nova missão (157). 

                                                           
157 Dest. Ex. Sul   ITAPEVA, 13 de Setembro de 1932 

5.ª D. I. 
E. M. 
3.ª Sec. 
Sr. Cmt. do Dest. Cel. Silva Júnior 
I – FAZ. CHAPADÃO e FAZ. JUCA DE ALMEIDA estão ocupadas por tropa 

adversária. 
As estradas de JUCA DE ALMEIDA e de CHAPADÃO a BOM SUCESSO estão 

livres (informação da Aviação). 
II – O Dest. Cel. Silva Júnior iniciará o movimento para o N. nas direções de ITAÍ e 

SUMIDOURO. 
Primeiros objetivos: FAZ. CHAPADÃO e FAZ. JUCA DE ALMEIDA. De GUARÍ na 

direção de CHAPADÃO – SUMIDOURO partirá o 15.º B. C. reforçado por elementos do 
24.º B. C.; de CAPUTERA na direção de JUCA DE ALMEIDA – ITAÍ o 9.º C. A. Bda. M. O 
2.º B. C. deverá estar pronto para atender a qualquer dos pontos atacados. 



 
 

Os destacamentos Teles Ferreira e Aimbré, respectivamente, de 
ITABERÁ e ITAPORANGA, iniciariam a marcha, na direção de TAQUARÍ, no 
dia 2 de Setembro, o primeiro, pela estrada ITABERÁ – TAQUARÍ, e, o 
segundo, pela estrada ITAPORANGA – CEL. MACEDO – TAQUARÍ, 
coberto, este último, em seu flanco esquerdo, por um Pelotão do 8.º R. C. I. 
que seguiu pela estrada ITAPORANGA – ANIBAL VERGUEIRO, com a 
missão também de ligação com a Bda. Quim Cesar. 

A Bda. Quim Cesar, cujo grosso ocupava a região de CHISTO e 
CUSTODIO e mantinha vigilância nas direções de FARTURA e 
RIBEIRÓPOLIS, recebeu a missão de simular um ataque a FARTURA, pelo 
Sul, fixando os elementos adversos nessa região e atacar primeiro 
RIBEIRÓPOLIS com os elementos disponíveis, enviando também um 
pelotão de cavalaria para ANIBAL VERGUEIRO afim de fazer, aí, a ligação 
com o Dest. Aimbiré. 

O restante do Dest. João Francisco deveria, por seu turno, fixando o 
adversário na frente SALTO GRANDE – OURINHOS – CHAVANTES, atacar 
FARTURA com o Dest. Fidêncio de Melo, reforçado com tropas que estavam 
chegando da retaguarda, pertencentes à Bda. Paim; esse Dest. (Fidêncio de 
Melo) deveria transpor o rio ITARARÉ no PASSO DOS LEITES, a L. de 
CARLÓPOLIS, e atacar FARTURA na direção L. – O. 

Todas essas operações, que serão expostas noutra parte, deveriam 
ser realizadas conjuntamente com as progressões dos Dests. Teles e 
Aimbiré, isto é, deveriam ser iniciadas a 2 de Setembro. 

Acompanha-las-emos mais tarde, bem como a orientação que, 
traduzindo o pensamento do Gen., lhes imprimiu o Cap. Dimas de Menezes, 
então no exercício das funções de chefe do E. M. 
 

A FORÇA MORAL DE UM CHEFE 
 

Apesar de estar o Dest. de Ex. batendo-se francamente contra o 
movimento constitucionalista, a todo momento circulavam boatos de 
discrepâncias limitadas, numa ou noutra das unidades que se lhe vinham 
incorporando, tendo como resultado o afastamento de certos oficiais e a 
reforma administrativa de vários deles. Assim ocorreu, entre outros, com o 

                                                                                                                                                                                                 

A Sec. do 6.º R. A. M. deverá cooperar no ataque que será levado a efeito pelo 15.º 
B. C. à FAZ. CHAPADÃO, ficando em condições de atender ainda ao ataque à FAZ. 
JUCA DE ALMEIDA após a ocupação daquela. 

Ao 15.º B. C. deverá ser fornecido meio Pelotão de Cavalaria. 
III – A tropa deverá conduzir 2 dias de víveres (ração preparada). 
IV – Dia e hora início do movimento: determinados oportunamente. 
V – Evacuações de feridos e doentes para o posto de socorro do G. P. D. instalado 

em CAPUTERA. 
VI – A Artilharia deverá consumir economicamente a munição. 

(a) P. O. Cap. C. Caldas 
Chefe 3.ª Sec. 



 
 

7.º R. I. e o 24.º B. C., para não invocar casos isolados como o do Ten. 
Flodoardo Maia, retirado do comando de uma Cia. Mtrs. 

Ao conhecimento do Gen. chegou a notícia de que o Cmt. do 5.º Btl. da 
Bda. Militar  do Rio Grande, Ten. Cel. Welausen, à medida que se 
transportava, vinha declarando, nas estações da estrada de ferro atingidas, 
ter recebido ordem do Dr. Borges de Medeiros para que a Bda. regressasse 
imediatamente. 

Parecia ser seu propósito apenas entrar em ligação com os seus 
companheiros de milícia para, então, se declarar e iniciar o cumprimento 
daquela recomendação. 

O Gen. Waldomiro não denotou a menor preocupação com o fato e 
aguardou que o Btl. chegasse a RONDINHA, apenas a 17 kms. de BURÍ, 
onse se achava o seu P. C., para, e só então, determinar ao Gr. A. mais 
próximo que virasse seus canhões para a Estação e, ao receber ordem de 
fogo, o fizesse, violento, contra a Estação e o trem. 

Com surpresa para todos, no entanto, o Cel. Welausen não se 
insubordinara. Ao contrário, apresentou-se respeitosamente, recebendo 
ordem de ir acampar em determinado local. 

Não tardaria muito, porém, a manifestar-se a indisciplina: o Cel. 
Welausen foi acampar noutro lugar, sendo, então, preso. 

Seu substituto no comando do corpo, o major, recalcitrando, foi 
também recolhido. Acamparam, ambos, baixados ao Hospital, por haverem 
dado parte de doentes, ficando, o Btl., em consequência, sob o comando do 
Cap. Codorniz. 

A atuação desta unidade durante a campanha não teve brilho algum, 
foi mesmo medíocre, segundo impressão do Gen., salvo na região de FAZ. 
RODRIGUES ALVES – PONTE DA MANTEIGA. 

Mal terminara este incidente e ao conhecimento do Chefe vem ter a 
grave informação de que o Cel. Pelegrino, com o seu Regimento de 
Cavalaria, situado a cerca de 150 kms. do P. C., se insubordinara e 
abandonara o Ex. do Sul, já tendo mesmo iniciado sua marcha para o RIO 
GRANDE. Tudo levava a crer ter havido qualquer entendimento entre ele e o 
Cel. Welausen, constituindo, esta deserção das linhas de frente, o início de 
um programa pre-estabelecido. 

O Gen. João Francisco, sabedor do que se passava, mandou arrancar 
500 metros de trilhos para impedir a retirada , nas cercanias de 
JAGUARIAIVA. 

Inteirado do que ocorria, sem denotar a menor apreensão com o fato, o 
Gen. determinou que atrelassem a uma locomotiva o seu carro e uma 
plataforma com o automóvel, limitando-se, apenas, a declarar aos presentes 
que ia deter o Cel. Pelegrino e castiga-lo se fosse necessário. Não levou 
tropa alguma, sequer uma escolta – apenas um ajudante de ordens e um 
médico civil em serviço no Q. G. 



 
 

Às 2:30 da madrugada despertava, em se acampamento, entre 
RIBEIRÃO VERMELHO e ITARARÉ, ao Cmt. do 3.º R. C. da Bda., 
interpelando-o sobre sua conduta. 

Este, na presença de todos os seus oficiais, sopitando a custo a 
emoção que o agitava pela imprevista visita e a enérgica atitude do General, 
pediu licença para ler um documento então retirado do bolso. Iniciou, assim, 
a leitura do ―manifesto‖ já assinado por ele e Welausen, cujos termos aqui 
vão transcritos na íntegra (158). 

                                                           
158 Circular.- CONFIDENCIAL 

Ao Distinto Comandante e prezados camaradas do... 
Cordiais saudações. 

 
Remeto-vos, pelo portador, cópia do discurso proferido pelo tenente-coronel Antero 

Marcelino Silva Júnior na ocasião em que baixava à sepultura o corpo do nosso 
malogrado Aparício. 

Divulgado e censurado pela imprensa, foi este o original ouvido pelo interventor 
Flores da Cunha, Comando da 3.ª R. M. e todas as autoridades civis e militares de Porto 
Alegre. 

Desnecessário se torna expor o efeito causado no espírito público, cuja opinião 
eletrizada de há muito acha-se divorciada do poder ditatorial. Resolvemos, por outro lado, 
trazer ao conhecimento das nossas unidades, isoladas no front e controladas por 
elementos do Clube ―3 de Outubro‖, cujo desejo único e insofismável é ver-lhes a 
extinção, mascarados com o lema ―de se combaterem pela ordem‖, tudo que há de 
verdade em nossa terra e quais os meios que empregam os homens do poder lançando 
mão da censura e dos ardís mais vergonhosos para encobrir a verdade. 

Fostes, como toda a Brigada, alvos da mais torpe traição por parte de Flores da 
Cunha. Prova-se: (1.º) – pelo modo hábil e arrojado como conseguiu ele distrair a força 
estadual, mandando embarcar a toda a pressa os corpos do Interior e da Capital, sem 
lhes esclarecer a missão, ao mesmo tempo que se rodeava de corpos provisórios de sua 
inteira confiança na Capital, determinando imediata organização de outros em diversos 
pontos do Interior e mesmo em Porto Alegre; (2.º) – alijamento do coronel Claudino, 
despindo-o sumária e deslealmente do comando da Força, entregando-o sem motivos ao 
coronel Canabarro Cunha. 

Sem trepidar, acompanhado pelo mercenários que lhe disputavam o dinheiro 
público, arrolhava por todos os meios a opinião pública pela ditadura desenvolvida em 
toda sua plenitude e terror. Talvez isso lhes pareceça incrível, mas, usando de uma 
estratagema toda capciosa, traiu à frente única do Estado e ao próprio Dr. Borges com 
quem cortou relações jamais aceitando a menor ponderação. Para imbuir a boa fé dos 
que ainda acreditavam num acordo, fez sentir aos quatro cantos do Rio Grande que havia 
delegado poderes ao Dr. Maurício Cardoso afim de resolver o assunto com São Paulo, 
Minas e Governo Provisório, e que tal acordo seria assinado até 10 do andante. Enquanto 
se esperava esse dia, almejado por todos, armava-se cada vez mais, verdade que por 
elementos, na maioria, propositadamente aconselhados pela Frente Única, e, mais a 
gosto, exercia o seu poder discricionário. 

No Rio Grande, face desse golpes, todos sufocados, clama pela sua liberdade de 
consciência e, Borges de Medeiros, convenientemente autorizado pelos partidos de seu 
povo, isto é, pela Frente Única, vai tomar a desforra. Prepra um movimento armado, que 
será apoiado indiretamente por Santa Catarina e Paraná. Esse movimento que será 
inciado simultaneamente em Porto Alegre, Santa Maria e demais guarnições do Estado, 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

está apoiado pelas nossas tropas ainda em Porto Alegre. (Regimento Presidencial, 3.º Btl. 
– I – , E. I., 7.º B. C. e Cia. de Estabelecimento) e as de Santa Maria (1.º R. C., 3.º R. C. 
D., Brigada de Reserva ―Coronel Massot‖ e grande número de elementos chefiados e 
mantidos por Marcial Terra, Turíbio Gomes Vergueiro e tantos outros, secundados pela 
invasão do Rio Grande por elementos de Santa Catarina. Chefiara o movimento, como 
dissemos, o Dr. Borges que se deslocara para Santa Maria, onde fará a sede de seu 
governo auxiliado por Raul Pila, Color, Luzardo e talvez Paim Filho. Os elementos da 
região Lagoa Vermelha, Vacaria e Bom Jesus, já levantaram a mão armada, mas, a 
conselho da Frente Única, dadas as promessas acima, se dispersaram, esperando 
novamente o grito. Ao que estamos informados, com segurança, tal movimento está 
sendo convenientemente coordenado e, por esses dias, arrebentara). 

A nossa situação é bem crítica: - ou morreremos todos apenas cumprindo o dever, 
e defendendo um déspota traidor de sua raça sem um ideal, portanto; ou moralmente 
teremos o desprazer de sorvermos o pó da derrota, com o que não estamos habituados. 
Isto bem deve já ter chegado ao voss esclarecido alcance, dada a predisposição dos 
elementos federais que nos acompanham nesta jornada e que vivem no dolce farniente 
dos cabaretis e dos Q. G., não querendo participar da luta. Os únicos prejudicados e 
explorados na sua lealdade e bravura incomparáveis, temos sido nós. 

Urge, pois, com brevidade, ao nosso ver, uma medida, assás digna e honrosa para 
B. M., e que vem ao encontro de uma das aspirações do nosso povo, e do próprio 
patriotismo, qual a de ―um retraimento ou cessação das hostilidades de nossa parte, 
neutralizando-nos da região de ITARARÉ para o Sul.‖ 

Ninguém, como sabemos, terá o arrojo de nos incomodar e, nesse gesto, seremos 
provavelmente secundados pelo maior número das unidades que aqui se acham 
operando, esperando um momento azado para se definirem de igual modo. 

Fazemos este convite a todos os nossos, por julgá-lo deveras criterioso, pois 
viemos para aqui combater SÃO PAULO, sem sabermos da missão que nos trouxe, em 
detrimento da nossa consciência e dos nossos compromissos entre os partidos do RIO 
GRANDE e desse Estado, patrocinados pelo próprio Flores da Cunha, pioneiro da 
Constitucionalização do País e agora burlada nossa fé pelo egoísmo dos donatários da 
Pátria. 

Qual seja vossa atitude, rogamos nos informeis, telegraficamente do seguinte 
modo: ―Concordo na transferência do sargento Fulano (nome qualquer) ou, em caso 
negativo, - não concordo na transferência do sargento Fulano (nome qualquer) ou, 
proporcionando-nos uma melhor ligação. 

Com esse gesto nosso, aqui no front, surgirá o eco para o termo desta luta inglória 
e fratricida. Mais dele depende a vitória do RIO GRANDE ou a concordia da família 
brasileira, como a felicidade dos nossos lares, do que pelo poder das armas, á 
periclitante, segundo o que estamos observando. O compromisso dessa fraternidade 
trazemos do Sul, de cuja ligação por esse modo nos desincumbimos. 

Da vossa resposta combinaremos novo plano, dando dele ciência ao comando do 
setor. 

O 5.º Btl. I., do Comandante ao soldado. 
Ciente: 
Ten. Cel. Wellausen 
Ciente: 
Ten. Cel. Pellegrino 
Positivo: Cap. Fulano vai bem. 
Negativo: Soldado Fulano faleceu.‖ 



 
 

Terminada a leitura, durante a qual o Chefe havia podido, de relance, 
ver o nome de seus subscritores (Welausen e Pelegrino), e quando, ar 
triunfante, o Cel. Pelegrino supunha desconcertar o seu interlocutor, este lhe 
contraveio, calma e displicentemente, cientificando-o de que o Cel. Welausen 
já estava preso e negara sua coparticipação em qualquer ato de revolta, o 
mesmo acontecendo ao major seu substituto. 

A oficialidade presente entreolhou-se angustiosamente. O Cel. 
Pelegrino transfigura-se e, depois de algumas palavras de surpresa e revolta, 
dado o procedimento de seu colega, confirmou que, realmente, estava em 
marcha para o Sul. 

Exprobando-lhe asperamente a conduta, o Gen. espicaçou-lhe os brios 
dizendo que ele estava fugindo, com aquele pretexto, de um campo de 
batalha, enlameando, assim, as tradições de bravura do Rio Grande, o que o 
levou a retrucar que ele e o seu Regimento tinham estado em ITARARÉ e, 
portanto, não podiam ser taxados de cobardes. 

Atalhando-o, o Gen. procurou arrematar o incidente contravindo-lhe: 
 
―Eu vim determinar que siga, com o seu Regimento, para ITAPEVA, 

afim de guarnecer o meu Q. G.‖. 
 
Ante a energia estupefaciente do Chefe, o Cel. começou a revelar sua 

fraqueza. Mudou de expediente e assumiu uma atitude menos arrogante, 
pedindo, com grande empenho, que lhe fosse permitida a retirada, mesmo 
sem meios de transporte, ―ainda que fosse a pé‖. 

O Gen., sempre serenamente senhor de si, insiste na ordem, o que 
levou o Cel. Pelegrino, então taciturno e visivelmente acabrunhado, a 
solicitar, quase com humildade, que lhe facultasse, ao menos, ir para 
ITARARÉ, pois sua marcha, então, para ITAPEVA, seriam um profunda 
humilhação. 

Ouvindo atenciosamente, percebe-se que a autoridade se comove; 
mas não transige e retorna, energicamente: 

 
―Cel., estou determinando que siga amanhã, às 6 horas, para 

ITAPEVA. Cumpre, ou não cumpre minha ordem?‖ 
 
O Cel. Pelegrino abaixa a cabeça, medita e, vencido, responde, afinal: 
―Cumpro, General‖. 
E o Gen. despede-se com um ―Até amanhã‖ prazenteiro, como se nada 

de anormal houvesse ocorrido. 
 
Nessa ocasião alguns oficiais da Bda. Militar resolveram assumir uma 

atitude decisiva, redigindo a seguinte declaração: 
 
―BURÍ, 19 de Agosto de 1932. 



 
 

Ao Exm.º Sr. Gen. Waldomiro C. Lima, Cmt. das Forças em Operações 
no Sul do Estado de S. Paulo. 
 

DECLARAÇÃO 
 

Em virtude do que se propala, presentemente, a respeito do modo de 
agir da força da Brigada do Rio Grande do Sul, declaramos a V. Ex., pela 
presente declaração, que estamos ao lado do Governo Provisório e do Rio 
Grande do Sul, a quem damos o nosso incondicional apoio e pelos quais 
estamos combatendo os inimigos da ordem. 

 
Camilo Diogo Duarte, Major, Cmt. interino 
Ildefonso Carlos de Figueiró, Major graduado, Fiscal. 
Saturnino Cavalheiro Ramos, Cap. Ajud. 
João Tacito dos Santos, Cap. Cmt. da 1.ª Cia. 
Daví Oliveira Rego, Cap. Cmt. da 2.ª Cia. 
João Guilherme Benites, 2.º Ten. 
Isac Ferreira Peres, 2.º Ten. 
Olegário Diogo Duarte, 2.º Ten. 
Januário Dutra, 2.º Ten. graduado. 
Lair Fernandes Marques, 2.º Ten. 
Nilo Silveira Neto, 1.º Ten. 
Gomercindo Silva, 2.º Ten. 
Fioravante Ferreira da Silva, 2.º Ten. 
Ladmiro Correa, 1.º Ten. 
António Ferreira da Costa, 2.º Ten. 
António Gomes Jaques, 1.º Ten. 
Francisco Flores Vieira, 2.º Ten. 
 
Estando na linha de frente junto aos Esquadrões Segiaro e Valdemar o 

Sr. Ten. Cel. Angelo de Melo, Cmt., assino a presente declaração, como 
Fiscal do 2.º R. C. B. M. 

(a)  Pedro Pena Ohrnes 
Cap. Fiscal Int.º 

Pelo 5.º Btl. de Inf. da Brigada Militar: 
(a)  Antonio Codorniz de Oliveira 

Cap. Cmt. Int.º 
 

Destas graves ocorrências, que podiam importar numa completa 
derrota do Governo no Sul de S. Paulo e, quiçá, noutras frentes, devido ao 
seu efeito moral, foi dado imediato conhecimento ao Gen. Flores da Cunha. 
Este, não só aprovou a atitude do Gen. Waldomiro, como lhe deu carta 
branca para agir contra os oficiais das forças estaduais gaúchas que se 
conduzissem irregularmente. 



 
 

O telegrama abaixo constituiu  o ponto final neste incidente: 
 
22 – VIII – 32. 
Ten. Cel. Pelegrino, Cmt. 3.º R. C. Bda. M. – ITARARÉ 
Ten. Cel. Welausen preso incomunicável. Pediu reforma para não ser 

reformado administrativamente. Saudações‖. 
(a)  Gen. Lima 

 
A EVACUAÇÃO DE PINHAL E CAPÃO BONITO 

 
O Dest. Boanerges não chegou a vencer as resistências de PINHAL. 

Estava em vésperas de o conseguir, quando os sucessos alcançados pelo 
Dest. Dorneles, na estrada BURÍ – CAPÃO BONITO, determinaram a 
retirada dos denodados defensores de PINHAL. 

No dia 31 de Agosto pela manhã, a nossa extrema direita (sub-dest. de 
PINHAL) empenhou-se em intenso tiroteio, sem que, no entanto, lograsse 
progredir. O contato já se estendera até a região de OS CANDIDOS. 

Na Vg. do Dest. (frente Maj. Nestor) houver a progressão de uns 800 
ms. ao centro. 

Dois Pels. mais avançados, dos Tens. Tauile e Pinheiro (Exército e 
Força Pública), agora excelentemente colocados em cotas favoráveis, 
neutralizam alguns órgãos de fogo paulistas. 

Para os lados de CAPELA SANTO ANTÓNIO, notícias alarmantes, 
veiculadas por civis, entre as quais a de que uma coluna de infantaria, com 
um canhão, marchava na sua direção, procedente de CAPÃO BONITO. 

Verificou-se, mais tarde, o nenhum fundamento desta informação. 
Na esquerda da Vg., onde se achava o Ten. Perini, da F. P. PARANÁ, 

quando os Caps. Chaves e Busse, em visita à frente, ultrapassaram a 
posição, perceberam que elementos paulistas acenavam com uma bandeira 
branca. 

Atendendo, apresentou-se-lhes um sargento do 8.º B. C. P. 
comissionado em aspirante a oficial, Benedito Gregório, acompanhado de 
um cabo e uma praça, declarando desejar abandonar as fileiras 
constitucionalistas. Acrescentou que ele e seus companheiros de Pel. 
queriam, todos, aderir às nossas forças, pois verificaram que estavam 
ludibriados. Sucedeu, porém, que, depois de tudo combinado, na hora 
emprazada, um cabo (negro) dissuadiu os demais, com receio do que 
pudesse vir a sofrer entre os ditatoriais. 
 

―SOLDADOS PAULISTAS 
 

Todos os prisioneiros, feitos ultimamente nas diversas frentes, são 
unânimes na afirmativa de que seus Chefes, falseando a verdade dos fatos, 



 
 

assoalham maldosamente não passam nossas tropas de uma horda de 
fascínoras, prontas sempre a perpetrar hediondas barbaridades. 

Entre outras coisas, fazem constar, com o evidente intuito de aumentar, 
pelo horror, o ânimo combativo de suas tropas, que os prisioneiros, em 
nossas mãos, ou são degolados ou castrados, como se, nesta luta entre 
irmãos, nos animassem apenas os intintos destruição. 

Tais afirmativas constituem infâmia de tal monta que não podem ficar 
sem nossa formal repulsa. 

Não será, por certo, com semelhantes processos, mentindo e 
caluniando, que os Chefes rebeldes nos levarão a melhor, nesta sangrenta 
luta, em que nossas tropas, em todas as frentes, fazem, de há muito, 
drapejar a bandeira das mais decisivas e brilhantes vitórias. 

Todos os prisioneiros rebeldes, dos nossos campos de concentração 
de retaguarda, poderão, dentro em breve, através do Rádio, dizer da maneira 
verdadeiramente fraternal por que os temos tratado, sob qualquer ponto de 
vista. 

Nada lhes falta: Alimentação em profusão, bom alojamento e bom 
agasalho. Sua sorte de prisioneiros é, sem dúvida, incomparavelmente 
melhor que a de seus companheiros, jovens combatentes, sacrificando-se e 
morrendo nas trincheiras, sob a direção de improvisados e incompetentes 
Chefes. 

Os 1.500 prisioneiros, que estão conosco, que digam se falamos ou 
não a verdade. 

As populações civis de ITARARÉ, ITABERÁ, ITAPEVA, ITAPORANGA, 
CAPUTERA, CAPELA, APIAÍ, GUAPIÁRA e BURÍ e de toda a vasta faixa de 
território paulista ocupado poderão dizer, de viva voz, qual a nossa linha de 
conduta e a nossa norma de ação. 

Não pretendemos destruir SÃO PAULO, onde tudo afirma o esforço 
construtor de um povo ordeiro e trabalhador, mas aniquilar, de vez, o 
parasitismo político profissional, que, na sua inconsciência e no seu 
impatriotismo, trama neste momento, a ruína do maior e mais próspero 
Estado da União. 

Sabemos quem urdiu e fez deflagrar esta luta fratricida, em cuja 
voragem tantas vidas já foram tragadas. 

Aos responsáveis por essa tragédia escasseia coragem para ao lado 
da viril mocidade Paulista, marcharem para o supremo holocausto das 
trincheiras. 

Sobeja-lhes, entretanto, tempo para, atrás dos microfones, nos 
estúdios confortáveis de rádio, mistificar seus patrícios e insultar seus 
adversários. 

Soldados de SÃO PAULO! Contra vós, afirmamo-lo solenemente, não 
nutrimos qualquer sentimento de ódio e de vindita! Sois nossos irmãos pela 
terra em que nascestes, que é o BRASIL, que é a nossa terra. Sois nossos 
irmãos pela língua, que falais, que é nossa língua. Sois nossos irmãos pela 



 
 

história e pela tradição, pela identidade de nossas aspirações e sentimento 
de brasilidade. 

Assim, embora em campos opostos, pugnando cada um por seus 
ideais, por nós sereis tratados como irmãos, uma vez que, em nosso meio, 
não mais empunheis o fusil. 

(Os soldados sob o comando do Gen. Waldomiro Castilho de Lima).‖ 
 
Acreditava, por isto, que esse Pel. tivesse debandado e abandonado a 

luta. 
Homem alto, corpulento, ativo e lépido, algo autoritário e 

desembaraçado, prontificou-se a encaminhar-nos à retaguarda dos 
defensores, à própria cozinha da tropa. 

Entregando-nos suas armas, fizeram questão de revelar, pelo número 
de cartuchos que conduziam, não terem atirado contra nós. 

Prestando informações, o aspirante, que é filho de MINAS, confirmou, 
em grande parte, as declarações feitas na véspera por um desertor paulista, 
chamado Paulo de Oliva, rapaz de 19 anos, desbocado e palrador, tipo 
clássico de desorganizado, declarando pertencer ao 8.º B. C. P. e 
cientificando-nos que o Cmt. de seu Btl. era o Maj. Bio; da Cia., o Ten. Silva 
Santos, e do Setor, o Cel. Álvaro Martins (159). 

Havia sete dias que ocupava sua trincheira, tendo sido seu Pel. 
substituído no dia anterior. 

Prestando vários esclarecimentos outros e narrando episódios 
anteriores, inclusive o recúo até CAPÃO BONITO e o retorno às trincheiras 
de PINHAL, prontificava-se a conduzir-nos, de surpresa e por picadas e 
caminhos seus conhecidos, aos postos e sentinelas que seriam aprisionados 
facilmente, permitindo, assim, cortar a retirada do conjunto. 

Insistindo, com entusiasmo, na sua oferta, risca com croquis, giza a 
manobra e, sempre animado e decidido, falando com extraordinária 
convicção, insiste em que não se pode perder tempo e pede um efetivo de 
uns 150 homens para o empreendimento. 

Como consegui-los? 
O Maj. Nestor desconfia da sinceridade do Asp. e reputa uma aventura, 

por demais temerária, recusando-se a desfalcar sua frente com a cessão de 
qualquer elemento para constituir a expedição. 

                                                           
159 ―Além de outras informações, adiantou que a sua tropa combate sem estímulo, porque 
os oficiais não aparecem nas trincheiras, só os cabos e os sargentos; a ―boia‖ é boa e a 
munição é um colosso. Tem 2.000 homens, dos quais 1.000 combatem; os outros, ficam 
no mato e só aparecem na hora da ―boia‖. Esteve em ITARARÉ. É natural de 
ITAPETININGA. Diz que seu Cmt. era o Ten. Cel. Morais Pinto e que hoje é um Maj. 
barrigudo e medroso. Suas informações são, no entanto, suspeitas, tal o aspecto 
cretinício de que se revestem.‖ 

(Do ―Diário‖ do Ten. Cel. Boanerges). 



 
 

O Cap. Nabor, Cmt. do Gr. A., também se esquiva, alegando que o seu 
pessoal é de artilharia, não podendo responsabilizar-se por qualquer 
insucesso superveniente. 

O Maj. Mesquita, Cmt. do 13.º B. C., cede um Pel. (de FAZ. LIMAS), 
com a condição de ser substituído por uma fração da C. 

O Maj. Maciel Monteiro, Cmt. do 7.º R. I., consegue formar um Pel. com 
elementos da Cia. Mtrs. 

Na F. P. PARANÁ arranja-se 45 homens e o Cap. que devia comandar 
o conjunto (90 praças), o destemido e impetuoso Cap. Eusébio de Oliveira. 

Formada a coluna, heterogêneos remanescentes de último extremo, 
parte à meia noite, em caminhões, para a posição do Ten. Perini, à 
esquerda. 

Daí se lançaria ao ―golpe de mão‖ pela madrugada de 1.º de Setembro. 
Tudo lhe correu bem. Apenas uma sentinela e elementos ligeiros de 

retaguarda a obrigam a deter-se um pouco. 
A falta de perfeita ligação com uma das frações da Vg. importou na 

detenção de um dos Pels. (Ten. Paulo Barros), porque estava sendo 
alvejado pela retaguarda, vendo-se, assim, forçado a aferrar-se no terreno, 
até que fosse identificado. 

Uma Cia. (2 subalternos e 88 praças) retirada do Btl. Maj. Dagoberto 
(F. P. PARANÁ) e que se achava como reserva em PINHAL, é lançado na 
esteira do Dest. Cap. Eusébio, pronta a apoia-lo ou a acolhe-lo, segundo as 
circuntâncias. 

Às 16 horas, chega-nos a informação de que o Dest. Dorneles, 
recalcando o adversário na região de FAZ. SANTA INEZ, estava a uns 12 
kms. de CAPÃO BONITO, onde tinha feito 138 prisioneiros e apreendido 
caminhões, armamento, munições, etc. 
 

―BURÍ, 1.º - 9 – 14 – 35. 
URGENTÍSSIMO 

Cel. Boanerges. 
GUAPIÁRA 

 
N.º 365 E. M. Destacamento Dorneles está contato inimigo na 

encruzilhada estrada BURÍ – CAPÃO BONITO – FAZENDA SANTA INEZ. 
Estamos batendo adversário desde ontem de manhã. Rebeldes recuam 
desordenados em todas direções. Estamos a 12 quilômetros de CAPÃO 
BONITO. Fizemos até agora 130 prisioneiros, outros tantos fuzis, caminhões, 
equipamentos, etc. Mandarei detalhes. Avançai grande energia.‖ 

(a) Gen. Lima 
 

Urgia, pois, ativar a progressão do Dest., exercendo mais um esforço 
frontal. 

Chega ao P. C: o velho pai de um soldado do 7.º R. I. 



 
 

Vinha do RIO GRANDE, mandado pela esposa, para ter absoluta 
certeza do que ocorria com o filho. 

Fora longa a sua peregrinação. Não foi sem vencer mil dificuldades, 
obstáculos e riscos de toda sorte, que ora ia ter a evidência de que se filho 
não estava morto. 

O encontro de pai e filho fora comovente. 
O telefone de GUAPIÁRA transmite-nos mais outro telegrama 

sensacional: 
 
―Cel. Boanerges. GUAPIÁRA. De BURÍ. N.º 374. Data 1.º|9|32. Hora 

21:20. Prosseguimos desde amanhecer nosso ataque direção CAPÃO 
BONITO levando tenazmente vencida os rebeldes, batendo-os em todos 
encontros. Feliz manobra cavalaria comandada Major Barreto vindo estrada 
SERRARIA-ITAPETININGA acutilou de supresa pela retaguarda adversário 
infringindo-lhe completa derrota, aprisionando 64 rebeldes, 3 caminhões, 2 
autos passeio e muito material, equipamento, ferramenta de sapa, etc. 
Destacamento Dorneles continua perseguindo pleno êxito estrada CAPÃO 
BONITO sem dar tréguas rebeldes que vão depondo as armas à medida que 
nossas tropas impetuosas alcançam seus fortes entrincheiramentos. Nossas 
forças se aprovisionam largamente com material abandonado e entregue 
adversário. Prisioneiros afirmam seus chefes fugiram ao primeiro embate 
deixando-os desorientados e declararam-se satisfeitos por não serem mais 
obrigados a combater. Vanguarda Dest. Boanerges aumentando pressão 
contra inimigo progrediu 4 kms. ultrapassando PINHAL. Nosso avanço pela 
estrada CAPÃO BONITO foi considerável pois estamos 8 kms. de C. 
BONITO. Apresentou-se em V. CARMILO o rebelde 2.º Ten. Arnaldo 
Menezes Pacheco, da Força Paulista. Resultaram da jornada de hoje: 95 
prisioneiros pertencentes ao Btl. do Braz, do 14 de Julho, Cia. Bombeiros, 6.º 
e 8.º B. C. P. e Btl. da Lei. Foi preso também 2.º Ten. Comissionado pelo 
governo paulista José Joaquim da Silva aprovisionador da tropa de C. 
BONITO, material, 3 caminhões, 2 carros passeio, 132 fuzis, 1 F. M., 19 
cofres munição, 95 capacetes aço, equipamento, barracas, ferramentas 
sapa, 2 cavalos ensilhados. Total resultado ontem e hoje: 167 prisioneiros, 2 
oficiais apresentados, 1 oficial preso, 2 F. M., 157 fuzis, 10.000 tiros, todos 
infantaria, 177 capacetes aço, 4 facões, 3 caminhões, 2 autos passeio, 2 
cavalos ensilhados, 5 caixotes conservas, 19 cofres munição e 1 fardo de 
uniformes. Saudações.‖ 

(a)  Gen. Lima 
 

A CAMINHO DE CAPÃO BONITO 
 

A noite de 1.º para 2 transcorreu quase silenciosa. 
As informações das 6 horas, nas duas frentes, adiantavam que o 

defensor abandonara as posições. 



 
 

Lançara-se reconhecimentos. 
Cautelosos, embaraçados pela densa cerração reinante, só às nove 

horas, surgindo o sol, é que se confirma a evacuação. 
A essa hora chega também a confirmação do sucesso do Dest. 

Dorneles e a notícia de que prosseguiria na direção de CAPÃO BONITO. 
Ordens foram, então, expedidas para serem ativados os 

reconhecimentos e movimentada a tropa para a estrada, afim de retomar o 
contato perdido. 

De toda a frente, de extremo a extremo, desde SANTO ANTÓNIO até 
aos CAETANOS, chega a informação de que as trincheiras foram 
evacuadas. 

A cavalaria do Cap. Pinto Dias ultrapassa e precede a Infantaria, 
lançando-se vivamente para a frente, em busca das retaguardas inimigas. 

O Dest. do Cap. Eusébio, pela ―estrada velha‖, sai, afinal, na estrada 
geral, no ponto onde estivera a cozinha dos paulistas e que lhe facultaria 
cortar-lhes a retirada. 

Mas... já era tarde. Suas retaguardas já se haviam por aí escoado. 
Junto à ambulância que ficou entre os dois fogos, com pneus, faróis, 

radiador e para-briza todos furados de balas, fragmentados de material por 
todo o seu interior, uma formidável cratera de cerca de 6 ms. de diâmetro por 
2 ms. de profundidade interrompe o aterro. 

Uma turma de soldados prepara, ativamente, uma passagem. 
Às 11 horas nosso automóvel poude passar, restabelecendo, aí, o 

tráfego. 
Alcançamos as posições, as heroicas organizações defensivas de 

PINHAL, as quais percorremos em rápida e curiosa inspeção. Posições, 
devéras, excelentes! 

Dominando toda a frente, as sapas e ligações com a retaguarda 
ficavam inteiramente cobertas das nossas visitas e em anglo morto. A 
natureza e a coesão das terras onde foram escavadas as trincheiras, 
permitiam uma grande segurança contra os projétis. A vegetação colaborava 
na cobertura contra as visitas aéreas. 

Uma cota mais elevada, pequeno mamelão donde irradiavam alguns 
contra-fortes para L. e O., comandava os arredores. Era por nós chamado 
―cocoruto‖, muito bombardeado e hostilizado pelos nossos fogos. Lá estava 
com as suas sapas e trincheiras resistentemente construídas e protegidas, 
facultando fogos para a frente e para os flancos, especialmente para o lado 
de L. (Sub-Dest. Maj. Tomé). Saliente formidável! Não era sem uma grande 
emoção e profundo respeito à guarnição que ali vivera horas amargas que 
contemplávamos todos os vestígios e recordações que ficaram da luta e do 
seu estupendo heroísmo. 

A estrada geral, cortada em caixão profundo e em curvas fechadas, 
constituía seguro abrigo contra o fogo de nossas posições e permitia o fácil 



 
 

reabastecimento dos defensores com a ímpune aproximação de todos os 
meios de transporte (caminhões). 

Tudo quanto se sobrelevava às trincheiras – taludes, troncos, árvores, 
pedras, etc. – estava brutalmente lascado, riscado, cortado, fragmentado, 
decepado, cominuido pelos nossos projétis. 

Não havia um galho, um arbusto que não apresentasse um gilvaz, um 
ramo pendente e seco – tudo ferido ou morto. 

Por toda parte, detritos, fragmentados e depósitos de material atingido 
pelas balas, em promiscuidade com os restos das embalagens da munição, 
de boca e de guerra – cunhetes, latas, caixetas de papelão, invólucros de 
conservas e alguns montículos não transportados, esquecidos talvez, de 
estojos vazios cuidadosamente acumulados para o recarregamento. 

Trilhas diversas, quase labirínticas, desenfiadas e com declive se 
haviam formado já ao cabo de tantos dias do mesmo pisotear rumo à água, 
ao mato, aos refúgios de repouso e de reabastecimento. Restos de comida, 
trapos, sobrecartas, carteiras de cigarros preparados especialmente ―para os 
soldados da lei‖, em profusão, jaziam pelos caminhos, pelas trincheiras, 
pelos abrigos e locais desenfiados de reunião ou distribuição. 

E aí, nas tampas dos cunhetes, na face interna dos invólucros das 
rações de reserva, em todo papel ou papelão disponível, as maiores 
imprecações, ameaças e apreciações desairosas, algumas mesmo 
escabrosas, aos homens do Governo Federal e aos adversários (os 
ditatoriais), entre as quais repontavam as referentes ao Comandante da 
nossa Artilharia. 

Sua ojeriza à ação desta arma ficará patente nas rancorosas 
expressões com que se lhe referiam. 

As pragas rogadas e as vinganças prometidas ao seu Comandante, o 
virtuoso Cap. Nabor Ribeiro, deixaram-no escandalizado. 

O adversário tivera muito tempo para preparar a evacuação, decidida já 
havia muito. 

 
Às 14 horas tivemos a informação de que nossa C. (Cap. Pinto Dias) já 

se achava a cerca de 8 kms. de CAPÃO BONITO, sem encontrar qualquer 
resistência, sem qualquer outro vestígio senão o deixado pelos pneus dos 
caminhões em que abalara levando tudo quanto era seu. Apenas um 
desertor se nos apresentou, o soldado Paulino Faiola. 

Que desapontamento para quem esperava vencer!... 
Cientes de que uma outra cratera tinha sido aberta na estrada, junto ao 

encontro de uma ponte, providenciamos sobre as necessárias turmas para 
restabelecer a passagem. 

Esta era maior do que a primeira, pois media 12 ms. de diâmetro por 3 
ms. de profundidade. A explosão não comprometera a obra, de concreto 
armado, porém lançara blocos do aterro a mais de cem metros de distância. 



 
 

Não se encontrava vivalma. Tudo abandonado, tudo vazio ou revolvido, 
denotando uma utilização irregular e uma retirada de atropelos. 

O 13.º R. I. e o I/7.º R. I., que se achavam a L. de PINHAL, atingiram a 
estrada por uma picada diretamente vinda de suas posições. 

Todo o Dest. retomava, assim, a marcha na direção de CAPÃO 
BONITO, não sem admitir a possibilidade de novas resistências em sua orla 
Sul (região de alturas imediatamente ao N. de OS FERREIROS, salvo o II/7.º 
R. I., que, no entender de seu Comandante, devia se reajustar antes de 
prosseguir, devido ao seu estado de desalinho depois de tantos dias 
ininterruptos de trincheira). 

Partindo do P. C. em PINHEIROS, aonde voltamos para as últimas 
providências sobre a sua deslocação para a frente, organizamos o seguinte 
quadro de distâncias, proporcionado pelo velocímetro do auto: 

 
P. C. em PINHEIROS ........................................................ 0,000 
P. C. do 13.º B. C. (Maj. Mesquita) .................................... 2,200 
P. C. do II/7.º R. I. (Maj. Nestor) ........................................ 4,000 
Bifurcação da ―estrada velha‖ ...........................................  4,400 
Capão João Damasio (orla N.) ..........................................  6,100 
Fornilhos que não explodiram ...........................................  7.400 
Cratera aberta junto à ambulância ....................................  8.800 
Picada de saída do Sub-Dest. ...........................................  9.700 
PINHAL .............................................................................. 11.600 
Entrada de caminho à direita (1.º R. C. P.) ........................ 12.400 
Venda e entroncamento da ―estrada velha‖ ......................  17.200 
Cratera junto à ponte .........................................................  17.300 
Passagem dentro da mata (picadão) .................................  22.800 
Altura donde se avista CAPÃO BONITO ...........................  24.100 
         (17 hs. e 7 ms.) 
Fazenda (casa branca e bananal) à direita .......................  25.400 
Entrada (orla Sul) de CAPÃO BONITO .............................  31.300 
Chegada à Praça Rui Barbosa ..........................................  32.100 
         (17 hs. e 19 ms.) 

  
Logo ao chegar encontramos o Cel. Dorneles, também recém-vindo à 

localidade, onde já havia, guarnecendo-a, elementos do 9.º R. C. I. e da Pel. 
Paraibana. 

Do Cap. Pinto Dias foi, então, entregue ao Cel. Boanerges a seguinte 
informação: 

 
―CAPÃO BONITO, às 16:40 

 



 
 

Chegamos ao mesmo tempo que Dest. Cel. Dorneles. Não 
encontramos adversário. Gen. W. Lima a dois quilômetros mais ou menos 
desta localidade. Continuo aqui. 

Peço fazer voltar imediatamente automóvel que segue com estafeta 
visto ser do Cel. Dorneles‖. 

(a)  Pinto Dias 
Cap. Cmt. IV|5.º R. C. D. 

 
Cogitando da instalação do P. C., a primeira casa que se nos 

apresentou em condições foi a do vigário, o mesmo que, segundo apurou o 
Cel. Boanerges, distribuía sanduíches nas trincheiras e acompanhava a 
tropa. 

Não se tratava, porém, daquele cuja correspondência amorosa foi 
muito comentada no Q. G. do Gen. Waldomiro e, sim, do que, em telegrama 
de 14 de Julho ao Gen. Klinger, declarava positivamente. 
  
 ―Sacerdote e paulista, ofereço meus serviços causa sagrada redenção 
querido Brasil‖. 

(a)  Padre Dr. António Bruneti 
CAPÃO BONITO (160) 

 
Pois foi a essa casa, ―mal cheirosa residência paroquial‖ de que trata o 

Sr. H. Sylos, que eu inicialmente escolhera para a nossa instalação, 
transferindo-a, depois, ao Comando do 13.º R. I., exatamente a mesma onde 
já estivera o P. C. do Cel. Pedro de Morais Pinto. 

Instalamo-nos, afinal, na casa de moradia do Juiz de Direito, Ten. Cel. 
de 2.ª linha, Dr. José de Castro Rosa. 

Seus móveis estavam revolvidos; roupas de uso espalhadas pela casa 
toda, tudo revelando a angústia de tempo com que os que a abandonaram 
por último, dela se haviam retirado. 

Alguns objetos tinham sido carregados. 
Outros, já embrulhados, com alguns bibelots e algumas peles raras, 

esquecidos ou deixados sobre a mesa de jantar. 
Segundo informações de um empregado na Prefeitura, fora saqueada 

pelos próprios paulistas. 

                                                           
160 A nota cômica foi a descoberta da correspondência amorosa do padre Artur, vigário de 
CAPÃO BONITO, a qual estava escondida em baixo do altar. Consta ela de várias cartas 
do padre a sua adorada Joaninha, sua amante, por quem se confessa apaixonado. 
Impagáveis, as cartas... Entre outras coisas, diz uma que ―esta é a última (que fraqueza!) 
a quem dedica seu amor e que, as outras, se lhe ofereceram, ao passo que esta foi por 
ele desejada e pedida‖ ... Entre as cartas foi encontrado um retrato do padre com as 
declarações de amor de sua eterna e adorada Joaninha... Que pandêgo e tratante esse 
padre Artur, que nos está hostilizando junto às tropas revolucionárias! 

(Do ―diário‖ de um oficial combatente) 



 
 

As casas da cidade estavam, em grande parte, abertas, 
completamente abandonadas, inclusive as de negócio, onde os restos de 
mercadorias rolavam pelo chão inutilizados. 

Na praça da matriz, alguns caminhões inservíveis. 
Por toda parte os indícios materiais e o acervo das inutilidades 

relegadas por uma tropa que se retira. 
Do estado em que se encontrou a cidade foi lavrada a seguinte ata, 

depois das devidas averiguações procedidas pelo Chefe de Polícia, Major 
Soares do Lago: 

 
―ATA DA OCUPAÇÃO DA CIDADE DE CAPÃO BONITO. 

 
Aos dois dias do mês de Setembro de 1932, foi pelos Destacamentos 

Dorneles e Boanerges, das forças em operações no Sul de São Paulo, sob o 
Comando do Sr. General Waldomiro Lima, ocupada esta cidade, visto os 
rebeldes terem se retirado em direção a ITAPETININGA. 

Não foi encontrada autoridade alguma na cidade porque, ou aderiram 
aos revolucionários, como o Juiz de Direito: José de Castro Rosa; Juiz de 
Paz: Dr. Silvio de Almeida: Promotor Público: Dr. Paulo Cardoso de Almeida; 
Delegado Técnico: Dr. Ciro Silveira da Rocha; Escrivão de Polícia: João 
Rodolfo; ou fugiram se refugiando nas matas, como o Prefeito Emílio 
Marigione, que havia sido deposto pelos rebeldes. Foram encontrados 
somente os seguintes funcionários da Prefeitura: Olegário António de 
Oliveira e Abílio Pinheiro de Almeida que exerciam as funções de 1.º e 2.º 
fiscais da referida repartição. Em companhia dos comandantes dos aludidos 
Destacamentos, Ten. Cel. Argemiro Dorneles, Ten. Cel. Boanerges Lopes de 
Souza, do Major Carlos Soares do Lago, Chefe de Polícia das F. O. do Setor 
Sul, do Sr. Epaminondas Holzmann, representante da ―Gazeta do Povo‖ de 
CURITIBA, e do 2.º Ten. Com. Armando Fritzel; os citados funcionários 
percorreram toda a cidade, verificando que os rebeldes paulistas não só 
depredaram e saquearam as repartições públicas federais e estaduais, 
como, também, os diversos armazéns e casas particulares. 

Disso que consta, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos Cmt. 
do Setor, funcionários da Prefeitura, chefe de polícia das F. O., representante 
da ―Gazeta do Povo‖ de CURITIBA, e por mim 2.º Ten. Com. Armando 
Fritzel, que a escrevi.‖ 

 
Estava, assim, conquistada, afinal, a nova base de partida para a ação 

principal do Dest. de Ex. do Sul. 
Tinhamos, até aí, apenas satisfeito o ―prólogo‖, como classificara o 

Gen. Waldomiro. Iamos, dora avante, encaminharmo-nos para o epílogo, 
pois, a seu ver, nossa vitória estava próxima. 

Veremos, a seguir, o desenrolar dos sucessos do mês de Setembro, o 
mês final da campanha. 



 
 

3.ª PARTE 
PREPARANDO A NOVA OFENSIVA 

 
CAPÃO BONITO, como, em regra, toda cidade primitiva, tem numa 

praça (Rui Barbosa), onde se destacam a sua bela igreja, as principais casas 
de negócio do lugar: armazéns, hotel, padaria, correio e telégrafo, além da 
residência paroquial, ficando a Prefeitura atrás da matriz. 

Um jardim modesto e algumas casas de boa construção nas oito ruas 
que daí partem ortogonalmente, sendo que três delas prolongadas pelas 
estradas de RIBEIRA (a. S. O.), BURÍ (a. N. O.) e ITAPETININGA (a N. E.), 
constitue o centro da área edificada, que se distende mais para L. 

Nenhuma rua calçada – terra vermelha, muros de adobes, casario 
acachapado, simples, construção rudimentar. Uma boa Santa Casa, na orla 
L. da cidade e, próximo, o cemitério, descuidado e pobre. Nenhum indício de 
indústria manufaturaeira, ou extrativista, salvo o benefício do algodão. 

Dos habitantes, ninguém mais do que os signatários, todos blandícias e 
mesuras, da ata de ocupação – êxodo completo. 

O aspecto, como em BURÍ e em GUAPIÁRA, desolador – casas 
abertas, arrombadas algumas, o interior em desordem. Por toda parte, 
vestígios de depredação e de pilhagem (―para que o adversário não se 
valesse dos recursos deixados‖). Os focos de luz, quebrados; a rede de 
iluminação, interrompida, e, em consequência, a cidade tetricamente às 
escuras. Muitos danos inúteis, sem a menor justificativa militar. Em ordem, 
apenas, em coluna, os caminhões imprestáveis abandonados a um lado da 
praça. 

As tropas vem chegando, ufanas, arrogantes, apesar do desalinho e da 
fadiga, pelas entradas de Sul e de Oeste. Batalhões sobre batalhões, todos 
procurando melhor acomodação e partilhar dos despojos deixados pelo 
inimigo. 

Torna-se difícil refrear a soldadesca, sedenta de vingança, sequiosa de 
represálias, ávida de proventos, alucinadamente curiosa e cleptomana. 

E a alegria do sucesso autoriza certos excessos... Não há como contê-
los, por mais disciplinada e por melhor assistida que seja a tropa. 

O soldado, bisbilhoteiro e solerte, sempre logra frustrar a vigilância dos 
superiores (em número incomparavelmente menor para poder acompanha-lo 
em toda parte) e descobre a bebida. A cachaça e o foguete são os dois 
principais argumentos de seu júbilo. 

E a noite decorre rumorosa e sinistra, entrecortada de incidentes 
disciplinares às vezes gravíssimos... 

Assim foi também em CAPÃO BONITO. Não foi possível dormir. 
Pela madrugada, magotes de soldados de todos os matizes e 

procedências, seguramente facínoros alguns, dando largas aos seus 



 
 

instintos, perambulavam pelas ruas, embriagados, penetrando nas casas 
abandonadas, rebuscando-as e, arrombando, a coices darmas, as que se 
achavam fechadas, enveredavam pelas alcovas delirantemente... 

E assim, ora pernambucanos, ora paraibanos, ora gaúchos iam ter à 
residência onde instalaramos o P. C. do Dest. Boanerges, forçando as 
portas. 

Repelidos com energia, só não reagiam porque percebiam tratar-se de 
oficiais, desaparecendo, então, celeremente, na escuridão das vielas. 

Alcançando um deles e interpelando sobre o que pretendia quando 
violentava a porta da cozinha, respondeu cínica e simplesmentemente: 
―Estava passeando...‖ 

Rompeu, enfim, o dia. 
Chegam novas unidades: artilharia, cavalaria... Ares altaneiros, de 

vencedores. Todos atravessam a cidade tranquilos, fiados na cobertura já 
estabelecida pela Vg. do Cel. Dorneles, para os lados de N. E. 

Dos reconhecimentos expedidos, alguns repelidos a bala, sabe-se que 
o adversário se transportou, com o grosso de suas forças, para a margem 
direita do RIO DAS ALMAS, guardando todas as vias de acesso às pontes e 
passagens. Mantem-se coberto na margem de cá. (161) 

Este nome não impressiona bem a quem já de há muito vem 
combatendo. Lembra rio de mortos e, por isto, o presságio de muitas mortes 
nos próximos encontros aí. E quem com vida chegou até a ele, será, 
naturalmente, levado à imaginar se dele sairá nas mesmas condições... 

E nós, que já nos sentíamos exaustos de combater ia para dois meses 
ininterruptos, tínhamos desagradável decepção ao verificar que o contendor 
não abalara de vez para ITAPETININGA, como o fizera de ITARARÉ para 
ITAPEVA, porém que ainda pretendia lutar valendo-se, inteligentemente, 
tecnicamente, denotando, agora, possuir um Chefe, dos abrigos constituídos 
atrás dos obstáculos oferecidos pelo terreno. 

Se, em PINHAL, já se revelara tão tenaz, o que não se mostraria ele, 
mais tarde, atrás desses formidáveis cursos d’agua, dominando-os sob suas 
vistas e como repeli-lo das elevações onde, por certo, se havia fortemente 
entrincheirado?! (162) 

                                                           
161 Por um croquis apreendido, lá se vê o 7.º B. C. P. e o 14 de Julho, com um cabo e 11 
homens aqui; o Joel, com 12 homens, à esquerda; o Jordão, com 11; o Rosavira, com 13; 
a metralhadora, com 7, e Coqueiros, com 24, formando uma cortina, à esquerda da 
PONTE DO CERRADO (deve ser do DAMIÃO FERREIRA), e, do outro lado, 13 homens 
com outra Mtr. P., seguindo-se-lhe, à direita, grupos de 15 homens, mais 18, mais 17..., 
tudo à margem esquerda do RIO DAS ALMAS. 
162 ―Há tempo, centenas de sapadores preparavam o terreno ao longo da margem direita 
dos rios que iam ser utilizados como obstáculos‖... 

(―Palmo a Palmo‖, pág. 120). 
 



 
 

Que desapontamento e que desagradável realidade! Ia-se recomeçar a 
tragédia, reencetar a carnificina inútil e injusta de patrícios e irmãos, 
reafogarmo-nos no desespero e na atribulação... 

Seria possível que não surgisse um homem de bom senso para 
proclamar: os elementos com que contávamos falharam; é inútil prosseguir; 
estamos vencidos?! 

 
Os Chefes cultivam a psicologia. Sabem quando precisam mostrar-se 

ou falar à tropa. E a Palavra, como a Bandeira e como o Hino, tem um poder 
despótico sobre o ânimo do combatente. Retempera-o, quando não o 
alucina. 

Foi, talvez, por isto que o Gen. Waldomiro lançou a seguinte 
proclamação: 
 

PROCLAMAÇÃO 
 

O General Waldomiro Castilho de Lima,  
Comandante do Destacamento de Exército do Sul,  

aos seus bravos oficiais e soldados 
 
Soldados! No momento em que o Destacamento de Exército do Sul, 

seguro da vossa disciplina, certo do vosso destemor e da vossa bravura, 
confiante na vossa abnegação e no vosso espírito de sacrifício, intenta sua 
segunda e grande ofensiva, é, de todo o ponto, oportuno que lancemos um 
olhar retrospectivo sobre o passado, isto é, sobre os acontecimentos destes 
dois meses de luta, no decurso dos quais, a golpes de audácia, escrevestes 
das mais sugestivas páginas de nossa história militar. 

Soldados! Depois dos memoráveis feitos de ITARARÉ, BURÍ, 
RIBEIRA, APIAÍ, GUAPIÁRA, ITAPORANGA e CAPUTERA, o povo 
brasileiro, com legítimo orgulho, pode contemplar o vosso magnífico perfil de 
heróis, insculpido, para sempr, no brônzeo monumento da história da 
Nacionalidade. 

Fostes dignos dos vossos antepassados, que, em cruentas lutas, 
desde os primórdios da nossa vida autônoma até aos dias atuais, desde as 
campanhas do Brasil colonial até ao surto impressionante da revolução de 
1930, desde os Guararapes até à epopeia dos 18 do Forte, afirmaram os 
princípios das nossas liberdades, balizaram as linhas divisórias do nosso 
território imenso, sopesaram o nosso patrimônio material e moral de povo 
livre, garantiram a plena evolução libertaria de nossas instituições, dando 
corpo e vida a uma das mais avançadas democracias do Universo. 

                                                                                                                                                                                                 

―E mais longe, para lá do ALMAS, ativam-se os trabalhos dos sapadores, 
inspecionados pessoalmente pelo Chefe do Serviço de Engenharia do Setor, essa 
inteligência de escol que è António Carlos Cardoso.‖ 

(―Palmo a Palmo‖, pág. 114). 



 
 

Soldados! Com comovente estoicismo, com a serena abnegação 
daqueles bravos, de quem a pena de oiro de Taunay retraçou, em páginas 
imortais, a figura homérica, suportastes todas as agruras desta campanha, 
sem que jamais a sombra da desesperança enevoasse as vossas almas e o 
travo amargo do desalento invadisse os vossos corações. 

Perante a vossa própria dor e o sofrimento de vossos companheiros, 
muitos dos quais imolaram suas vidas ao altar da Pátria, vós vos portastes 
com espartano desprendimento, mostrando de que teor é a vossa 
organização moral, que acendradas são as vossas virtudes militares e quão 
profundas são os vossos sentimentos cívicos, na exata compreensão de 
vossos deveres. 

Vencestes, com ânimo forte, já em marchas exaustivas, já em 
sangrentos combates, em que jamais se entibiaram vossas energias, todos 
os óbices, porventura opostos pelo inimigo, ao avanço triunfal do vosso 
Exército. 

Vencestes, em ITARARÉ, além de aguerrido inimigo, a quem as 
condições naturais daquela região sobremaneira propícias, abruptos cerros, 
caudalosos rios e matas agrestes, avançando a passo de carga, no assalto 
às posições adversas, sob chuva dantesca de projetis. E a cidade, que as 
legendas de 93 e 30 fizeram inexpugnável, caía, após sucessivos combates, 
abrindo às nossas tropas as fronteiras de SÃO PAULO. 

Transpusestes as barreiras de ferro e fogo, que o inimigo levantara 
para estugar o passo às nossas forças vitoriosas e, prosseguindo para a 
frente, fizestes vossas armas rebrilhar, de novo, em ITAPEVA e BURÍ, ao sol 
de esplendidas vitórias. 

Enquanto isso, sob a impetuosidade avassalante do vosso ataque, 
tombavam CAPELA e APIAÍ, ITABERÁ, CAPUTERA, GUAPIÁRA e 
ITAPORANGA, PINHAL e IPORANGA, numa afirmação magnífica do que 
pode a força material quando a serviço de um ideal superior de incendido 
patriotismo. 

Ninguém, nesta campanha de pura e profunda brasilidade, em 
qualquer frente de batalha, vos excedeu no espírito de renúncia e de 
sacrifício. 

Graças ao vosso destemor e à vossa boa vontade, que supriram as 
falhas decorrentes de vossa ligeira instrução de poucos dias; graças à 
bravura e ao sangue frio de vossos chefes, conscientes das suas 
responsabilidade e da relevância de sua missão de vos conduzir à vitória; ao 
acerto das manobras, que executastes, muitas das quais, pela beleza de sua 
concepção e pela sua perfeita execução, consitituem legítimo orgulho para 
as armas nacionais; graças ao oportuno emprego dos meios à disposição 
dos vossos Chefes; à harmônica ação das armas e serviços, que todos 
cumpririam o seu dever, conquistamos, em curto lapso de tempo, sem 
embargo da encarniçada resistência rebelde, 20.700 quilômetros quadrados 
de território, que se alonga de ITARARÉ a VITORINO CARMILO, de 



 
 

IPORANGA a AVARÉ, com as distâncias respectivas de 115 e 180 kms., 
platando, ao mesmo tempo, a bandeira da vitória em ITARARÉ, ITAPEVA, 
BURÍ, ITABERÁ, RIBEIRÃO VERMELHO, ITAPORANGA, CAPUTERA, 
GUARÍ, CAPELA, APIAÍ, GUAPIÁRA, IPORANGA, JACAREZINHO, 
CARLÓPOLIS e CAMBARÁ. 

O inimigo foi sempre por tal forma e com tal vigor perseguido que 
nunca lhe foi permitido danificar qualquer trecho, por menor que fosse, da 
estrada de ferro conquistada e sempre que nos atacou, sempre, aliás, com 
superioridade de efetivos e de fogos, foi derrotado, cedendo-nos 
invariavelmente material e prisioneiros em profusão. 

Ao inimigo foram ainda arrebatados imporantítissimo trecho da 
Sorocabana e centenares de quilômetros de estradas de rodagem formando 
vasta rede de comunicações, que sobremodo vieram facilitar os serviços da 
retaguarda e a movimentação de massas de tropa para onde quer que se 
faça mister. 

Em todos os setores da nossa grande zona de operações, quer se 
encontrasse em situação ofensiva, quer defensiva, foi sempre o adversário 
batido, deixando em nossas mãos, como prova inconcussa de sua derrota, 
1.500 fuzis e mosquestões; 4 peças de artilharia; 36 metralhadoras pesadas 
e 45 fuzis metralhadoras; mais de 350.000 tiros de infantaria e 17 cunhetes 
de granadas e schrapnells de artilharia, equipamento, fardamento, capacetes 
de aço e víveres para mais de 600 homens: mais de 350 cavalos e muares; 
mais de 100 automóveis e caminhões; mais de 1.500 prisioneiros, inclusive 
vários oficiais, alguns dos quais comandantes de destacamentos e de 
corpos; muito material elétrico; cofres de acessórios e munição; material 
ferro-viário e muita tropa de gado de corte. 

Olhai para tudo isso; considerai que todo esse grande acervo de 
material que toda essa larga faixa de território e que toda essa importante 
massa de prisioneiros, vós os conquistastes a bala, à custa de muito esforço, 
e vede se não vos deveis envaidecer de vós próprios e se o vosso General 
não se deve possuir de orgulho por comandar tão destemerosa gente! 

A todos nós, como homens conscientes que somos, nos assiste a 
liberdade de indagar da razão porque lutamos, qual seja o objetivo a colimar 
e por que princípios nos batemos. 

Não há dúvida que a luta que aí está, com todo o seu cortejo de males, 
envolvendo em sua trama todas as energias vivas da Nação, é o choque 
fatal entre duas mentalidades antagônicas; entre o passado brumoso da 
República, presa fácil dos profissionais da política, cheio de falhas e de 
vícios, e o futuro de nosso povo, que insiste, dentro do determinismo da 
evolução histórica das sociedades, em impor, vencendo as resistências da 
vaga reacionária, uma nova concepção de vida pública e uma nova forma 
orgânica de atividade social. 



 
 

A Nação não pode deter a sua marcha, não pode se estiolar no 
marasmo e na estagnação, não pode permanecer inerte enquanto a 
humanidade inteira avança na senda de novas conquistas sociais. 

A Nacionalidade não pode e não deve ficar à mercê da vontade vesga 
dos políticos profissionais, que não são e não podem ser senhores de seus 
destinos. 

Ela tem de envolver e de se transfigurar, a despeito daquela casta de 
máus brasileiros, que deve ser destruída, como fonte geradora de todos os 
nossos males sociais, políticos e morais. 

Pretendemos se processe a evolução brasileira, de conformidade com 
o nosso ambiente social, com as nossas aspirações e tendências, com a 
nossa formação ética e moral, e em harmonia com os supremos princípios 
que norteiam as civilizações, na sua marcha ascensional para a perfeição 
idealista das sociedades. 

Ora, a casta dos políticos profissionais que, durante quarenta anos de 
pseudo regime republicano, explorou a Nacionalidade, emperrando o seu 
progresso, defraudando o seu patrimônio material e moral, em seu próprio e 
exclusivo proveito, num individualismo feroz, não pode, de forma alguma, 
concordar com aquela transformação que significa o seu próprio 
aniquilamento. 

Destarte, explorando a emotividade de um povo, em cujo seio, por via 
de sua própria formação social, os princípios propugnados pela revolução de 
1930 não poderiam criar fundas raízes, não foi difícil aos chefes civis e 
militares da rebeldia, não só gerar um ambiente propício à reação, senão 
ainda deflagrar o movimento de 9 de Julho, com a evidente intenção de 
assaltar as posições de mando para reinstalar sua nefasta política de 
corrupção e de fraude. 

Assim sendo, nós que lutamos por um regime social mais humano e 
mais justo; pela liberdade e pela justiça, na exata significação destes 
vocábulos; pela moralidade da administração e da vida pública; pela 
libertação econômica da Nacionalidade; pela instituição da verdadeira e pura 
democracia; que pretendemos a destruição do parasitismo político, não 
poderíamos assumir outra atitude que não a que assumimos, qual seja a de 
batalharmos, sem tréguas, até à debelação integral do surto reacionário de 
SÃO PAULO, outorgando, o quanto antes, ao País, dias de paz e de trabalho 
profícuo, sob cuja égide possam culminar seus altos e gloriosos destinos. 

Oficiais do Destamento de Exército do Sul! A vós, neste momento, nos 
queremos particularmente dirigir. 

Nem um instante sequer desmerecestes da nossa confiança. 
Em todas as ações, em que vos empenhastes, honrastes os galões e a 

farda que envergais. 
Em todos os combates vos portastes com sangue frio, mantendo com 

energia serena, a ordem e a disciplina entre os vossos comandados 
orientando-os, com maestria, para o sucesso. 



 
 

Vosso entusiasmo, vosso ardor combativo e vosso espírito de sacrifício 
jamais arrefeceram e constituem seguro penhor de próxima vitória. 

A enorme proporção de oficiais que, à testa de suas unidades, 
perderam a vida, testifica bem a maneira por que vos arremessais à luta e o 
modo por que encarais a vossa dura e difícil missão de condutores de 
homens. 

E vós, abnegados Oficiais e soldados, que regastes com o vosso 
sangue a terra conquistada, sob a qual dormis o sono derradeiro, vós que 
destes vossa vida em holocausto aos nossos ideais, vivereis na memória de 
vossos companheiros que buscarão em vosso exemplo heroico o estímulo 
para que bem cumpram seu dever e bem sirvam sua Pátria. 

Herois desta cruzada, que morrestes com o último pensamento voltado 
para a Bandeira sagrada, não tereis as vossas tumbas, não raro perdidas 
pelos ermos deste sertões, apenas orvalhadas pelas lágrimas da 
madrugada. À vossa memória chorará toda uma geração de brasileiros que, 
de armas na mão, luta, neste momento, pela afirmação dos vossos ideais, 
que também são nossos. 

Agora, ao retomardes a ofensiva contra as tropas de rebeldia, evocai, 
soldados, os feitos de vossos antepassados nas lutas, tanto externas como 
internas, da Nacionalidade, tendo sempre bem presentes os vultos épicos da 
história pátria e, firmes nas vossas convicções, marchai avante, como tendes 
feito até aqui, com o mesmo ardor e a mesma fé na vitória. 

O voss General está satisfeito convosco. 
Muito fizestes para bem merecerdes seus aplausos e sua gratidão. 
A ele, ficai convictos, poderá falecer a concepção estratégica para os 

grandes feitos darmas, porém nunca a decisão para vos conduzir à batalha e 
jamais a responsabilidade de seus gestos e de suas atitudes. 

Soldados! Para a frente! Soldados, avante! Para a vitória! 
 

(a)  Gen. Waldomiro Castilho de Lima. 
Cmt. do Dest. de Ex. do Sul 

 
Dolorosamente, tínhamos de prosseguir na luta. Não estava em nossas 

mãos suspendê-la; ao contrário, eramos solicitados a sustenta-la. 
Para isso, em vista da grande progressão repentinamente feita, depois 

de tantos dias de combates sem tréguas, tornava-se necessário, além de 
prevenir as ocorrências na extrema esquerda, reorganizar as forças, 
reajustar as ligações, restaurar as comunicações, articular, enfim, todo o 
conjunto para a nova ordem de operações a iniciar-se, principalmente no que 
dizia respeito ao reaprovisionamento (víveres, munição e material de 
campanha). E isto levaria alguns dias, que o adversário seguramente 
aproveitaria para melhorar as suas organizações defensivas, já sabidas 
muito sérias, na margem direita do RIO DAS ALMAS e do 
PARANAPANEMA. Não havia impedí-lo. O reencetamento das operações 



 
 

estava jungido a esta dura contingência da guerra. Nada adianta progredir se 
os Serviços não podem funcionar a tempo e a hora. 

A todos essas, os aviões paulistas rondavam-nos, espreitavam nossos 
movimentos e bombardeavam-nos. 

Como era de esperar, certos de que na Prefeitura se instalaria o Q. G., 
alvejaram-na com admirável precisão. Lá, porém, só existiam os presos 
(prisioneiros recentes) e, felizmente, os danos não foram senão materiais. O 
Q. G. funcionava no hotel, onde abrigos garantidos contra as bombas usadas 
existiam nos próprios porões. 

O contato continuava mantido pela Vg. comandada pelo Cel. Dorneles 
e assistida pelo Major Osvaldo Cordeiro de Faria (F. P. de PARAÍBA, tendo 
um Btl. do 7.º R. I. à direita) nas elevações aquém das pontes da estrada de 
rodagem, dos FERREIRAS e dos BRISOLAS (está na ―estrada velha‖). 

A direita dos paulista, nesta frente, apoiava-se no RIO DO POÇO, 
enquando a esquerda se organizava nas alturas de FAZ. DO CERRADO 
(margem direita do RIO DAS ALMAS), excelente posição que muito nos 
custaria, como nos custou, para ser conquistada e onde tanta bravura se viu 
malbaratada de parte a parte. 

As pontes do DAMIÃO FERREIRA, do MARTINS e do EUGÊNIO 
HIPÓLITO (ou da CAMPINA) tinham sido destruídas. A mais distante, de RIO 
ABAIXO, também, meio destruída, não dava trânsito. Mas as possíveis 
passagens do rio, mais a montante, não foram guarnecidas 
convenientemente, quiçá por insuficiência de efetivos. (Esta hipótese é 
aventada porque se os Constitucionalistas dispusessem de maiores reservas 
no CERRADO, a nossa progressão, aí, teria fracassado: a facilidade que a 
região proporcionava para o jogo de contra-ataques e de emboscadas não 
nos permitiria conversar o terreno conquistado). 

Notícias chegadas a 8 confirmavam a queda de MOGÍ MIRIM e MOGÍ 
GUASSÚ em poder das forças legais, bem como o aprisionamento de 150 
homens perto de PIQUETE. 

Os nossos reconhecimentos distendiam-se, espalhavam-se para N. E., 
para L. e para S. E. Vasculhavam tudo, como os dentes de um grande 
ancinho avançando para ITAPETININGA... Diante da Vg. continuavam 
repelidas a tiros, provocando algumas correrias dos cavalerianos 
surpreendidos, as sondagens das patrulhas. 

Era preciso conhecer as inteções e as posições do adversários para 
assentar a manobra. 

Reconstituiam-se as unidades para a retomada das operações. 
Deslocavam-se umas, aproximavam-se outras, sob a proteção das tropas em 
cobertura, cerca de 8 kms. ao N. de CAPÃO BONITO. 

O adversário talvez estranhasse a demora na ofensiva e passou, 
então, a tentar algumas sortidas, ora aqui, ora ali, em toda a frente. 



 
 

E foi assim que o Btl. paraíbano, depois de haver progredido até a uma 
crista próxima, teve de recuar sob a pressão paulista. A refrega foi ríspida, 
levando-o a retirar, depois de ter gasto quase toda a sua munição. 

O Maj. Cordeiro de Faria pede um reforço. E continuaria ainda mais o 
seu refluxo, se não fora o 3.º ―Provisório‖, sob o comando do ―gozado‖ Cel. 
Serafim ameaçar o flanco da tropa atacante, que, ante essa perspectiva, foi 
obrigada a retroceder. 

Findou assim a jornada de 10, quando o Gen. se instalava, com o seu 
E. M., em CAPÃO BONITO, vindo de BURÍ 163. 

Percebendo-se, na manhã nublada de 11, que o adversário se infiltrava 
pela ravina a L. do 3.º ―Provisório‖, o Btl. paraíbano envia um Pel. nessa 
direção, o qual, depois de ligeiro tiroteio, informa ter o inimigo batido em 
retirada para uma crista uns 3 kms. além. 

Surge, então, pela rodovia, um carro blindado, que, ante alguns 
disparos de nossa artilharia, desaparece na curva da estrada, sem nos 
causar dano algum. 

Entra em linha o 7.º R. I., repelindo alguns elementos e ocupando a 
crista a L. do Btl. da PARAÍBA com o 1.º Btl., enquanto o 2.º é conversado 
em reserva. 

Aos magotes e incautamente surgem da orla de uma bosque fronteiro 
alguns homens em marcha, certamente na ignorância das novas posições 
agora ocupadas pelo 7.º. 

A precipitação de um fuzileiro insôfrego, impedia que se fizesse 
prisioneiros, pois os debandou com algumas rajadas de que resultaram 
várias baixas. 

Algum tempo depois, levantando os braços, agitando as padiolas e 
mostrando o distintivo da ―Cruz Vermelha‖, vieram alguns homens buscar os 
feridos e mortos, o que fizeram em perfeita tranquilidade, pois nossas forças 
suspenderam, então, as hostilidades. 

À tarde, novos aviões se revelam, em reconhecimento. Querem 
informar, ao Comando, de nossas intenções. Lançam bombas em 
ARACASSÚ matando 4, ferindo 3 e fazendo perder a razão 6 soldados da F. 
P. STA. CATARINA. 

                                                           
163 ―ATIVIDADE DA AVIAÇÃO INIMIGA: 

A aviação inimiga, desrespeitando as normas da guerra, está bombardeando, sem 
nenhum respeito aos sentimentos de humanidade, os lugares marcados pelos sinais da 
Convenção de Genebra. Ainda hoje bombardeou CAPÃO BONITO e apesar da larga cruz 
vermelha que encima o Hospital de sangue desta localidade, onde estão internados 
inúmeros feridos, suas bombas o atingiram, ferindo diversos auxiliares e matando um 
soldado que ali trabalhava como padioleiro. Em BURÍ, a aviação rebelde já matara uma 
pobre mulher e uma criança. É preciso que se diga que são sem conta as famílias que 
tem voltado às suas povoações nesta zona, revestindo-se assim, esses bombardeios da 
aviação rebelde do caráter de verdadeiros atentados nos quais, desde há muito, vêm se 
celebrizando.‖ 

(Do B. P., n.º 28, de 10-IX-32) 



 
 

Outros surgem em seguida, voando baixo e fazendo acrobacias, 
alegrando a soldadesca tranquilizada e ufana – ―são nossos‖... 

As unidades disponíveis, como as que vem chegando, continuam a 
concentrar-se nos arredores de CAPÃO BONITO para ter começo a nova 
fase de operações. 

O adversário mantém-se, a todas essas, em séria atividade, tanto 
terrestre como aérea. Investiga. Talvez suponha que não pretendemos 
atacar por aqui... É tão difícil, na guerra, saber o que pensa e o que pretende 
fazer o inimigo!... 

É, seguramente, na ânsia de definir o nosso contorno aparente e 
concluir sobre nossas intenções que, a 12, ele ataca em toda a frente, 
exercendo maior pressão sobre a direita (Força Paraense). 

Não é melhor sucedido do que nos dias anteriores. A frente é contínua 
e por toda parte se vê detido, sendo forçado a retroceder às posições 
primitivas. 

Chegam-nos, a 13, notícias agradáveis: - a tomada de CRUZEIRO, 
SILVEIRAS e TUNEL pelo Dest. de Leste, retemperando-nos o ânimo, para 
suportar resignadamente as torturas do vento frio e da chuva matutina de 14. 

Na FAZ. RODRIGUES ALVES nossa tropa colheu, de surpresa, uma 
Cia., que atravessava o PARANAPANEMA em balsa. Em consequência 
foram feitos 20 prisioneiros e mortos 10 combatentes, inclusive em capitão. 

Os restantes (70 a 80), atiraram-se às águas, perecendo, alguns, 
afogados e saindo, muitos, feridos. 

Já as nossas linhas de comunicações estavam quase completamente 
restabelecidas; os Serviços, principalmente reabastecimento e saúde, 
puxados para a frente, e as tropas mais ou menos reconstituídas. 

Urgia, pois, reencetar a ofensiva, rumo a ITAPETININGA, o coração do 
Setor Sul. 
 

A PROGRESSÃO NO FLANCO ESQUERDO 
 

Ao mesmo tempo, insistamos, importava não esquecer a situação da 
esquerda da D. I., que, devido ao grande número de unidades diversas que 
lhe foram incorporadas, passou, então, a constituír, como já referimos, o 
Destacamento de Exército do Sul. 

Dissemo, à pág. 320, quais as operações previstas para terem início a 
2 de Setembro, no flanco esquerdo do conjunto, isto é, na região N. O. de 
ITAPEVA e BURÍ, visando BOM SUCESSO, AVARÉ e BOTUCATÚ, depois 
da posse da SERRA DA FARTURA. 

Nos primeiros encontros de nossas forças irregulares da extrema 
esquerda, dada a insuficiência de meios, a sorte das armas não nos foi 



 
 

favorável e os paulistas puderam assenhorear-se de RIBEIRÃO CLARO, 
CAMBARÁ e JACAREZINHO, no PARANÁ (164). 

Essa ocupação, porém, não tinha maior expressão por serem fracos os 
elementos que a empreenderam. Não tiveram a menor repercussão na 
marcha das operações principais. 

Coube ao bravo guerrilheiro gaúcho Eliziario Paim rechassá-los dessas 
localidades, forçando-os a transpor a fronteira para irem refazer-se à 
margem direita do curso inferior do PARANAPANEMA, onde se 
entrincheiraram. 

Durante mais de um mês se mantiveram os pequenos elementos, que 
iam afluindo à região e constituindo, ao poucos, o Dest. do Gen. João 
Francisco, na defesa de pontos importantes à cobertura, até que, em 
princípios de Setembro, puderam assumir uma atitude menos passiva. 

Foi assim que se operou a conquista do CERRO DA APARECIDA, a 
cavaleiro da ponte de OURINHOS, sob a iniciativa e direção do 
experimentado batalhador Cel. José K. Moreira Lima (165) e que era Chefe do 
E. M. do Dest. do Gen. João Francisco. 

Debalde o adversário porfiou reconquistar essa posição, cuja posse 
muito favoreceu o desenvolvimento ulterior das operações nesse setor, 
visando a transposição do PARANAPANEMA. 

 
A 21 de Agosto sua situação era a seguinte: 
 
―1.ª Bda. 
Cmt. – Cel. Quim César. 
Efetivo – 800 homens. 
Grosso – em NÚCLEO, cerca de 16 kms. além do SALTO DE 

ITARARÉ (território paulista) com postos avançados em: 
 
CARLÓPOLIS (Cap. Natalício Borges, com 40 homens) 
RIO CLARO (Major Negreiros, com 40 homens) 
 
2.ª Bda. 
Cmt. – Gen. em comissão Eliziário Paim. 
Efetivo – 1.400 homens (700 ainda não incorporados). 
Grosso – em JACAREZINHO e CAMBARÁ, com P. A. em: 
SALTO GRANDE e outros Passos do RIO PARANAPANEMA. 

                                                           
164 De SANTO ANTÓNIO DA PLATINA – 31-VII-32 – Às 21:50  

Interventor Federal – CURITIBA – Urgentíssimo. 
Chefe telégrafo aqui acaba informar CAMBARÁ foi tomada forças paulistas. Dizem 

vir ainda hoje JACAREZINHO. Sauds. 
(a) Abílio Monteiro 

Cmt. Praça 
165 Ex-aluno militar, contemporâneo do Gen. Waldomiro. 



 
 

Dest. Independente 
Cmt. – Cel. Fidêncio de Melo. 
Este Dest. acha-se em organização e ocupa o centro da linha 

SIQUEIRA CAMPOS – QUATIGUÁ. Possui, no momento, 200 homens e 
aguarda a incorporação de novos contingentes‖. 

(De um memorando do Gen. João Francisco) 
 
A 24 de Setembro, depois de penosa travessia de matas e banhados, 

transportando canoas num percurso de 12 kms. de picadas então abertas, 
conseguiu o Cel. Moreira Lima atravessar, sem ser pressentido, o 
PARANAPANEMA e, depois de ríspido combate, apoderar-se de SALTO 
GRANDE. 

 
Tendo cortado a via férrea, ―travou-se, então, um formidável duelo de 

fogo que culminou com impressionante choque, corpo a corpo, que durou 
uns 15 minutos. O entusiasmo sem par e a valentia dos nossos, diz o Cmt. 
do 10.º C. A. Ten. Cel. Domingos Teixeira, desorientaram, totalmente, o 
inimigo, destroçando-o e ocupando, de assalto, a cidade‖. 

 
Os vencidos deixaram no campo da derrota 26 mortos, uma Mtr. P. 

inutilizada, munição de guerra e de boca, dois caminhões, um automóvel 
Ford e um vagão blindado, descarrilado junto à ponte do RIO PARDO. 

Em vão tentaram reapoderar-se da posição perdida, investindo-a de 
várias procedências durante seis dias e noites consecutivas. 

Constou mesmo que o Gen. Klinger aí estivera, empenhando-se 
vivamente pelo êxito dessas tentativas, tal a significação que o corte da 
SOROCABANA, nesse ponto, representava para a vida de S. PAULO e suas 
relações com o Estado de MATO GROSSO. 

A 2 de Outubro, esse Dest. ocupava OURINHOS sem maiores 
dificuldades, pois as tropas paulistas iniciavam, então, a sua grande e 
definitiva retirada da luta. 

Reconstituamos a situação da frente atingida pelo Dest. na metade da 
primeira quinzena de Setembro: 

Grosso do Dest. Ex., na região de CAPÃO BONITO (margem esq. do 
RIO DAS ALMAS); 

Dest. Cel. Saião, na região de alturas entre o PARANAPANEMA e o 
APIAÍ (entre as estações de ARACASSÚ e VITORINO CARMILO); 

Dest. Cel. Silva Jor., na região de ITABERÁ, tendo em vista apoderar-
se de CAPUTERA – GUARÍ, e, finalmente, a linha TAQUARÍ – orla Oeste de 
RIBEIRÓPOLIS – FARTURA – CHAVANTES – OURINHOS – SALTO 
GRANDE, estava confiada aos Dests. Teles Ferreira, Aimbiré Mendes, Quim 
César, João Francisco e Fidêncio de Melo, prevendo a atuação das forças 
que se sabia reunindo-se na região de PIRAJÚ, tendo em vista atacar-nos na 
direção geral de ITARARÉ. 



 
 

Era em toda esta frente, de mais de 200 quilômetros, que, ao término 
da campanha, existiam, disseminados, sem segundos escalões e sem 
reservas localizadas, os tão decantados 17.000 homens do Gen. Waldomiro. 

Quantos teria empenhado, em toda ela, o adversário? 
Somente os 3.000 combatentes apurados na região N. E. de BURÍ? 
(Vimos, à pág. 274, que só na frente BURÍ-CAPÃO BONITO existiam 

10.000). 
Todo esse conjunto de destacamentos da esquerda (N. O. de 

ITAPEVA), tinha a missão de, enquanto se decidia a situação no vale do 
PARANAPANEMA (e ALMAS), progredir na direção geral da linha BOM 
SUCESSO – AVARÉ, que atingiu, de fato, ao fim de Setembro, depois de 
destroçar a coluna encarregada de manobrar na direção geral de PIRACAJÚ 
– ITARARÉ (Pedro Dias de Campos e Cunha Leal). (166) Ulteriormente se 
dirigira a BOTUCATÚ e SANTO ANTÓNIO. 

Os efetivos aí colocados pela Direção Paulista não correspondiam à 
importância da missão. Tanto o Comando, como os meios deste 
Destacamento deviam, a meu ver, ser de primeira ordem, capazes e 
eficientes, dos melhores. 

Em toda a campanha não se registaria operação de maior envergadura 
e importância, razão porque, penso, estabilizada a frente N. E. (do Rio), 
ficaria muito bem esse comando recaindo, por exemplo, na pessoa do Cel. 
Euclides Figueiredo. 

É preciso não esquecer que o Gen. Waldomiro continuava a receber 
reforços procedentes do Sul e que, desembarcados, quer em JAGUARÍAVA, 
quer em ITARARÉ, quer mesmo em ITAPEVA, tomariam o destino que esse 
Chefe entendesse mais conveniente, segundo as necessidades das 
operações. Eram as suas reservas. 

Estava, portanto, em condições de atender a qualquer eventualidade 
ou tentativa do adversário para comprometer as nossas comunicações 
ferroviárias da fronteira com PARANÁ. 

Foi outro golpe no escuro, sem informações e sem conhecimento da 
nossa situação, estilo ―mata cobra‖. 

Antes, pois, de acompanharmos o desenrolar das operações na frente 
do Grosso do Dest. de Ex. do Sul (por onde se fazia o esforço principal), 
vejamos como decorreram os acontecimentos no seu flanco esquerdo, que 
muita gente supôs menosprezado, dada a maior importância dos ocorridos à 
direita. 

Os destacamentos de tropas do Exército e a Bda. Quim César 
iniciaram a progressão, porém as demais forças da Coluna João Francisco 

                                                           
166 ―que ouviu dizer que o Cel. Pedro Dias de Campos tinha a missão de penetrar no 
Estado do PARANÁ, por JACAREZINHO, com o objetivo de cortar a retaguarda do nosso 
dispositivo geral em JAGUARIAÍVA.‖ 

(Do depoimento de Noé Mendes) 



 
 

não no fizeram no dai determinado, sob a alegação de que os reforços não 
chegariam a tempo. 

Os Dests. Teles Ferreira e Aimbiré Mendes, ao alvorecer do dia 1.º de 
Setembro puseram-se em marcha, tendo de vencer, o primeiro, um percurso 
de 42 quilômetros e, o segundo, 38. As ligações entre ambos, cujas etapas 
foram divididas em três trechos, ficaram a cargo da Aviação, que, duas vezes 
ao dia, informava, detalhadamente, a cada um, da progressão do vizinho. 

As chuvas torrenciais e o retardamento da marcha do Dest. Aimbiré, 
em virtude de estar ocupada a FAZ. ANIBAL VERGUEIRO, obrigaram o 
Dest. Teles a atacar isoladamente, na tade do dia 4, as posições da estrada 
de ITABERÁ, sem grande resultado nesse dia. 

O Dest. Aimbiré, na primeira parte do dia 5, protegido pelos fogos do 
Dest. Teles, atacou, com o 9.º B. C. e artilharia (2.ª Sec. da 2.ª Bia. do 6.º R. 
A. M.), as posições da estrada TAQUARÍ – CEL. MACEDO e ANIBAL 
VERGUEIRO, obrigando o adversário a retirar-se desordenadamente, 
abandonando dois mortos, entre os quais um 1.º Tenente, cinco prisioneiros, 
uma Mtr. P. e dois canhões 37, além de seis caminhões em bom estado, 
duas ambulâncias completamente novas e um depósito de material sanitário. 

Ocupamos TAQUARÍ, assim, às 15 horas do dia 5 de Setembro, 
fundindo, então, os dois destacamentos num só, sob o comando do Cel. 
Teles Ferreira, por serem necessários os serviços do Cel. Aimbiré Mendes 
noutra parte da frente. 

A esse tempo, a Bda. Quim César atacou as posições de 
RIBEIRÓPOLIS, não logrando grande êxito em vista da pequena quantidade 
de armamento automático distribuído à sua força. No entanto, tendo-se 
aproximado das posições adversas, embora sem conquista-las, não mais 
cedeu um palmo de terreno, mantendo a linha atingida, apesar das tentativas 
contrárias. 

Debalde os rebeldes diligenciaram reconquistar TAQUARÍ a 7 e à noite 
7|8. 
 

O COMBATE DE RIBEIRÓPOLIS 
 

O objetivo dos Dests. de TAQUARÍ CAPUTERA e GUARÍ, era, como já 
foi exposto, AVARÉ – BOM SUCESSO; para isso, porém, impunha-se uma 
sólida cobertura, senão a posse da SERRA DA FARTURA, que está 
localizada na região da cidade desse nome e de PIRAJÚ. 

Como preliminar, porém, desse objetivo, era urgente a ocupação do 
triângulo RIBEIRÓPOLIS, FARTURA e BELO MONTE, abrangendo a 
SERRA DA FARTURA, que representava sempre uma séria ameaça contra 
as nossas comunicações em ITARARÉ. 

Foi tentada, várias vezes, a reunião de elementos disponíveis da 
coluna João Francisco, para se conseguir satisfazer essa necessidade, 
porém sem resultado. 



 
 

Pois bem. Afastando, momentaneamente, a missão principal do Dest. 
Teles Ferreira de TAQUARÍ, o Comando fez com que esse Dest. cooperasse 
no ataque de RIBEIRÓPOLIS – BELO MONTE com um Sub.-Dest. composto 
de: 

1 Pel. C. do 8.º R. C. I. 
1 Cia. do 9.º B. C. 
2 Secs. Mtrs. Ps. do 9.º B. C. 
1 Sec. do 6.º R. A. M. 
 
O qual, sob o comando do Cap. Huascar Matogrossense da Rocha, 

seguiu, no dia 21 de Setembro, em auto-caminhões (tropa a pé), para a 
região daquela cidade (RIBEIRÓPOLIS), com a missão de atacar as 
posições contrárias, ao alvorecer de 22, por L. e N. E., ao N. da estrada 
TAQUARÍ – RIBEIRÓPOLIS. 

A Bda. Quim César atacaria essas posições também nessa manhã, 
pelo S. e S. E., com a missão, ainda de, ao alvorecer desse dia, ter 
elementos de C. na estrada TAQUARAS – BELO MONTE e de I., na de 
FARTURA, de modo a impedir a retirada nessas direções. 

O adversário achava-se solidamente entrincheirado nessas posições, 
face a TAQUARÍ e ITAPORANGA. 

Tal ação deveria ser coadjuvada com o ataque às posições de 
FARTURA, o qual deveria ser executado por forças do Cel. Fidêncio de 
Melo, reforçadas pelas reservas da coluna João Francisco. 

Segundo documentos encontrados em RIBEIRÓPOLIS e declarações 
de prisioneiros, o grande movimento de auto-caminhões durante a noite de 
21|22 e o encontro da Bda. Quim César com elementos da guarnição 
adversa na base de partida para o ataque, chegou-se à conclusão de que as 
previsões do Comando eram procedentes, pois que iriamos ser atacados por 
forças provenientes de PIRAJÚ, na direção geral de ITARARÉ, conforme 
exposição anterior. (167) 

Assim relata, o Cap. Huascar, a operação: 
... ―imediatamente localizei a Sec. A. após um prévio reconhecimento, 

distribui o meu Dest. de acordo com a minha ideia de manobra. Fixando o 
inimigo e protegendo a minha I. com as duas Secs. Metrs. P., fiz manobrar a 

                                                           
167 Felizmente para nós o Alto Comando Paulista não deu a esta operação os grandes 
meios que sua importância requeria. 

E de que o comando não estava à altura da missão faz certeza o telegrama 
seguinte: 

―S. PAULO, 9-VIII-32 
Ten. Cel. Cunha Leal 
OURINHOS 
 
95 E. M. – Seu pedido foi logo tomado consideração. Recomendo decuplique sua 

calma mormente visto sua responsabilidade nos representar junto Cel. Dias.‖ 
(a) Gen. Klinger 



 
 

1.ª Cia. pela esquerda do adversário e apoiei a esquerda da mesma com o 
Pel. C. Progredi com os meus bravos oficiais e numa arrancada heroica os 
meus valentes soldados tomaram as posições inimigas‖. 

 
―Ás 14 horas entramos na cidade; tomei as necessárias providências e 

mandei chamar a coluna do Cel. Quim César que operava noutro setor 
porque o meu pequeno Dest. já havia conquistado seu objetivo final‖. 

 
(Da parte de combate de 27-IX-32). 

 
A surpresa do nosso ataque, encontrando o adversário fora das 

trincheiras, causou-lhe tão grande abalo que, após pequenos combates, 
alguns dos quais chegando ao corpo a corpo, retirou apressadamente para 
suas organizações defensivas, já em alguma confusão. Não teve tempo para 
se refazer da surpresa e consolidar-se nos abrigos. 

O Sub-Dest. Huascar, aproveitando-se disso, entrou pela cidade, 
conforme lhe foi determinado, pondo termo ao combate de RIBEIRÓPOLIS 
às 14 horas. 

Uma Cia. do 24.º C. A., que deveria colocar-se na estrada de 
FARTURA, conseguiu evitar que cerca de dez caminhões carregados de 
praças, feridos e material bélico, se retirassem da cidade, pois recebeu esse 
comboio com suas armas automáticas, lançando-lhe o pânico. 

 
―Conforme se vê na ordem de ataque anexa, do 1.º Ten. José Correa 

Velho, que comandava o Dest. Correa Velho, o adversário pretendia atacar e 
tomar a FAZ. ROCHA, 2 kms. ao S. de RIBEIRÓPOLIS, que se achava 
ocupada pelo Btl. Flores da Cunha, da Bda. Quim César. De fato, o 
adversário na madrugada de 22 tomou a ofensiva na direção Sul, sendo 
surpreendido de flanco, quando em movimento, pelo Dest. Huascar, que 
atacava, justamente à mesma hora, pela estrada TAQUARÍ – 
RIBEIRÓPOLIS. 

Fixado pelo Btl. Flores da Cunha, foi o adversário atacado fortemente e 
desbordado pelo Norte pelas tropas desde Dest., resultando daí o seu 
fracasso e elevado número de prisioneiros e material apreendido.‖ 

(Da parte de combate do Cel. Teles Ferreira, de 1.º-X-32) 
 

MEMORANDO 
DESTACAMENTO CORREA VELHO 

 
P. C. em RIBEIRÓPOLIS, 21 de Setembro de 1932. 
Aos Srs. Cmts. de Unidades que tomarão parte no ataque à FAZ. 

ROCHA amanhã pela madrugada. 
 

ORDEM DE OPERAÇÕES 



 
 

 
I – O inimigo acha-se localizado na FAZ. ROCHA, a 2 kms. mais ou 

menos ao S. de RIBEIRÓPOLIS. 
II – Nossas forças, que ocupam RIBEIRÓPOLIS, atacarão a FAZ. 

ROCHA, obedecendo ao seguinte plano: 
Dest. sob o Cmdo. do Sr. 1.º Ten. Silveira; Cia. de Granadeiros, com 70 

homens, Cia. do Sr. Ten. Morais, com 80 homens e uma Sec. de bombardas, 
Cmdo. Ten. Rosas, passando pela casa Vermelha atacará o flanco esquerdo 
da FAZ. ROCHA. Este Dest. constituirá a tropa de manobra. 

O fogo deverá ser iniciado pelas bombardas ao atingir a borda da mata, 
o que deverá acontecer quando o dia começar a clarear. 

 
A Cia. do Cap. Medeiros e Ten. Anacleto seguirá pela estrada que 

parte da trincheira do Ten. Zézinho e vai diretamente à FAZ. ROCHA. 
Esta tropa tem por missão fixar o inimigo, fazendo fogos diretos sobre 

as duas casas da Fazenda e todo o flanco direito da mesma. 
III – Um toque de clarim indicará o momento em que a Cia. do Cap. 

Medeiros deve suspender o fogo para que o Dest. do Ten. Silveira execute o 
assalto. 

IV – O Pel. C. sob o Cmdo. do Ten. Alexandre deverá estar montado, 
pronto para partir logo após a tomada da FAZ. ROCHA, afim de perseguir o 
inimigo e não perder o contato. 

V – Alvorada será às 2 e meia horas. 
Hora de partida do Dest. Ten. Silveira: 3 e meia. 
Hora da partida da Cia. do Cap. Medeiros: 4 horas. 
VI – Ligação com RIBEIRÓPOLIS, onde ficará o P. C. 
VII – Reabastecimento e remuniciamento, evacuação de feridos por 

RIBEIRÓPOLIS.‖ 
(a)  Correa Velho 

Cmt. 
 

Nessa ação foram feitos 200 prisioneiros, recolhidos 33 feridos, 
sepultados uns 60 homens deixados pelo adversário nos arredores da 
cidade, apreendidos cerca de 15 caminhões e uma ambulância, além de 
grande quantidade de material bélico. (168) 

                                                           
168 ―Destacamento composto Pel. C. do 8.º R. C. I., Cia. 9.º B. C., uma Sec. A. 6.º R. A. M. 
e duas Secs. Mtrs. P., sob comando Cap. Huascar Matogrossense Rocha atacou pela 
estrada TAQUARÍ-RIBEIRÓPOLIS executando manobra envolvente flanco N. da vila; 
Bda; Quim Cesar composta 24.º C. A., Btl. Flores da Cunha e Legião Pinheiro Machado 
atacaram de frente trincheiras adversas executando manobra envolvente flanco O.; após 
9 horas fogo intenso ocupamos vila às 14 horas. Adversários deixaram nosso poder dois 
Mtrs. P., um F. M., e cerca de 200 fuzis além de bombardas, canhões 37, grande 
quantidade de bocais V. B. Até 18 horas número prisioneiros atingia um Cap. dois 1.º 
Tens. e um 2.º Ten, todos patriotas, e o Cap. Huascar declarou já haver evacuado cerca 
de 250 prisioneiros. Guarnição de FARTURA pretendeu reforçar RIBEIRÓPOLIS porém 



 
 

Foi um dos maiores reveses sofridos pelos constitucionalistas. (169) 
 

PROSSEGUINDO, NA DIREÇÃO DE AVARÉ-BOM SUCESSO 
 

                                                                                                                                                                                                 

reforça não poude chegar por estar tomada estrada não podendo também guarnição vila 
deixar posições retirando-se caminhões. Apreendemos cerca de 15 caminhões e 3 autos 
turismo, depósitos de munição, material sanitário, fardamento, calçado e mantimentos. 
Declarações prisioneiros informam intenção atacar ontem direção ITAPORANGA-
ITARARÉ; por isso guarnição RIBEIRÓPOLIS recebeu grande reforço. Nossas linhas da 
Bda. Quim César ao se lançarem ataque encontraram linhas adversas já galgando 
encostas nossas posições que se retraíram para trincheiras ante violento ataque. Até 
momento retirei-me RIBEIRÓPOLIS ERAM 6 os mortos cerca de 14 feridos nossos. 
Adversários pretendiam retirar caminhões pela estrada FARTURA com material bélico, 
munição, feridos e fugitivos, deixando desordenadamente caminhões embrenhando-se 
mato. Cidade cheia de mortos e uns mortos nas circunvizinhanças. Tive precaução 
mandar elemento forte cavalaria por estrada RIBEIRÓPOLIS-BELO MONTE-PIRAJÚ o 
que impediu retirada por lá. Estavam presentes para dirigir ação ofensiva adversa Cel. 
Dias Campos, Cap. Mancebo, Ten. Cel. Cunha Leal e Ten. Correa Velho, constando 
estarem extraviados mato. Mandei ontem mesmo várias patrulhas vasculharem 
vizinhança fazendas próximas fazer prisioneiros e recolher feridos. Foi assim ocupada 
RIBEIRÓPOLIS. Estou procurando agir com Gen. João Francisco sem atritos. Tenho tido 
algumas dificuldades ante ambição glórias pessoais do mesmo. Ontem após chegada 
notícias reforços RIBEIRÓPOLIS, houve quem não mais quisesse atacar das forças 
patrióticas. Confirma-se assim minha previsão no cifrado. Hoje vou JACAREZINHO dar 
umas injeções no Gen. João Francisco. Conforme combinação J. Francisco devia desde 
ante-ontem reforçar frente FARTURA e atacar simultaneamente, porém, até 18 horas de 
ontem não havia chegado o que poderia ter consequências desastrosas, pois foi quase 
desguarnecida a frente para engrossar forças no ataque RIBEIRÓPOLIS. Após ataque 
ontem fiquei com menos confiança forças vizinhas. Não poderei contar com alguma 
reserva em ITARARÉ e ITAPEVA das forças que estão chegando? No telegrama que hoje 
deve chegar fiz referências especiais ao Cap. Huascar do 9.º B. C. Finalmente apresento 
menos cumprimentos pelas últimas vitórias.‖ 

(a) Cap. Dimas. 
 
―Ala direita primeira Bda. minha Coluna, operando território paulista, bateu inimigo 

em RIBEIRÓPOLIS, fazendo 9 prisioneiros inclusive um ferido. Presa de guerra um F. M. 
com munição, 20 mosquetões, vinte cavalos ensilhados, 2 clarins, um auto Ford e outros 
materiais de guerra, inclusive cinco mil cartuchos. Perdemos 2 homens e temos um ferido. 
Esta Bda. continua posse SERRA DA FARTURA afim de tomar esta cidade o que será 
realizado dentro de breves horas, pois já mandei, por um dos flancos, forte contingente de 
Cav.‖ 

(a) Gen. João Francisco 

 
169 Cap. Huascar desde combate TAQUARÍ vem demonstrando qualidades muito o 
recomendam dirigindo sempre sua força com firmeza e decisão no ataque julgando-o 
merecedor de referências especiais. Forças Quim César portaram-se na altura. Até este 
momento forças Cel. Fidêncio não atingiram posição combinada desde ontem, conforme 
últimos informes recebidos. 

(a) Cap. Dimas. 



 
 

No dia 24, restabelecida a ordem em RIBEIRÓPOLIS, recebeu o Sub-
Dest. Huascar, ordem para recolher-se a TAQUARÍ e marchar na direção de 
ITAÍ, em combinação com o Dest. Silva Júnior, que já havia ocupado a FAZ. 
JUCA DE ALMEIDA, com o 9.º C. A. da Bda. Militar, após o combate do dia 
23. 

Como preparação para as operações de AVARÉ e BOM SUCESSO, o 
Dest. Silva Júnior (CAPUTERA e GUARÍ) recebeu ordem de fazer um 
primeiro lanço por FAZ. JUCA DE ALMEIDA e CHAPADÃO, tendo este 
último (GUARÍ) progredido até CRUZEIRO DO SUL, onde lutou um dia 
inteiro com grande brilhantismo, terminando por ocupar a FAZ. no dia 23. 
(170) 

Nessas operações distinguiram-se os contingentes do 15.º B. C. e 24.º 
B. C., como também o 9.º C. A. Bda. M. 

ITAÍ deveria ser atacada pelo Dest. Silva Júnior (9.º C. A., 2.º B. C., 
uma Sec. do 6.º R. A. M. e um Pel. do 2.º R. C. da Bda. M.) agindo na 
estrada CAPUTERA – ITAÍ e pelo Sub.-Dest. Huascar, pela estrada 
TAQUARÍ – ITAÍ. 

Apesar da destruição da ponte sobre a estrada TAQUARÍ – ITAÍ, 
reparada em 24 horas, com recursos locais, o Dest. Teles, no dia 26, 
atravessou o rio em balsas improvisadas, no dia 27, ocupou a cidade de 
ITAÍ, fazendo, aí, junção com o Dest. Silva Júnior. 

A 24 foram também ocupadas, recordemos, as cidades de FARTURA e 
SALTO GRANDE, pelas forças do Gen. João Francisco, após violentos 
combates. 

No dia 27 foi ordenado também ao Dest. Silva Júnior que prosseguisse 
em marcha sobre a ponte do PARANAPANEMA-AVARÉ. 

Depois de ocupadas FARTURA e RIBEIRÓPOLIS, o Dest. Teles foi 
mandado aproximar-se de ITAÍ, onde ficou aguardando os acontecimentos, 
afim de ser lançado, ou em reforço ao Dest. Silva Júnior, na direção de 
AVARÉ, ou na direção da frente BOM SUCESSO – GUARÍ, segundo as 
circunstâncias. 

No dia 29 as forças do Cel. Fidêncio de Melo e Bda. Quim César 
entraram em PIRAJÚ. 

A 30 de Setembro o Sub.-Dest. Vieira da Costa ocupou BOM 
SUCESSO, sendo pelo adversário destruída a ponte sobre o 
PARANAPANEMA nessa localidade. 

                                                           
170―Já chegaram a ITAPEVA 16 prisioneiros, sendo três feitos em FAZ. JUCA ALMEIDA e 
treze em FAZ. CHAPADO. São do 6.º, 7.º B. C. P. e Btl. Ibraím Nobre. Diversos 
prisioneiros declaram que há três ou quatro dias esteve em FAZ. CHAPADÃO, que 
também é conhecida por FAZ. CRUZEIRO, o Dr. João Neves da Fontoura escrevendo 
manifestos para serem dirigidos à nossa tropa. Dessa FAZ. ele tomou direção 
OURINHOS. De RIBEIRÓPOLIS e FARTURA não tivemos notícias até agora. Ataque 
deve ser realizado amanhã. Ainda em FAZ. JUCA ALMEIDA foram encontrados mortos 
nas trincheiras um oficial e uma praça rebeldes.‖ 

(a) Cap. Caldas. 



 
 

No dia 1.º de Outubro, após violento combate à margem do 
PARANAPANEMA, o Dest. Silva Júnior e nossa artilharia, terminado o 
bombardeio da Aviação, transpuseram o rio, tendo-se o adversário retirado 
em caminhões. 

À tarde, esse Dest. ocupou AVATAR. 
O Dest. Teles recebeu ordem, então, de avançar rapidamente na 

direção de BOM SUCESSO, para onde já havia seguido uma balsa 
preparada de antemão, com a missão de, conjuntamente com o Dest. Vieira 
da Costa, que aí já se achava, transpor o PARANAPANEMA e progredir na 
direção de SANTO ANTÓNIO. 

Ficavam, desta sorte, mais ou menos encerradas as operações nesta 
região, porque a 3 estavam suspensas as hostilidades. 

Passemos outra vez para o flanco direito. 
 

A MANOBRA DO RIO DAS ALMAS 
 

Cobrindo fortemente a estrada de ferro e a rodovia direta para a 
importante cidade de ITAPETININGA, como se achava, só mesmo pela 
manobra o adversário poderia ser reduzido. Diante de suas poderosas 
organizações defensivas à margem (direita) dos rios DAS ALMAS e 
PARANAPANEMA, as quais revelavam o interesse do retardamento, senão 
da cobertura, seria um erro insistir na remoção, pelo fogo, de tais 
resistências. 

Os reencontros na região de ARACASSÚ revelavam-no 
iniludivelmente, apesar dos sucessos locais do Dest. Saião nos combates 
desenrolados de 4 a 7 de Setembro. 

Desencadeado o ataque às 15 horas do dia 4, em toda a frente, com 
cinco batalhões em 1.º escalão, tal foi a sua violência que o adversário 
dentro em pouco refluiu para a FAZ. CAMBARÁ, onde solidamente se 
aferrou detendo a progressão. 

Preciso se tornou montar novo ataque para, com uma feliz manobra 
das resistências de FAZ. CAMBARÁ, desaloja-lo no dia 5, quando o Dest. 
atingiu seu primeiro objetivo, a estrada ARACASSÚ – FAZ. CAMBARÁ. 

Retomado o movimento a 6, só a 7, depois de reduzir, sucessivamente, 
as resistências de FAZENDINHA, RETIRO FELIZ, FAZ. STA. ALBERTINA e 
FAZ. DOS ITALIANOS, e de fazer retroceder uma locomotiva blindada, 
ameaçada de envolvimento, em cujas operações se distinguiu a F. P. 
Pernambucana, sob o árdego Comando do Cel. Jurandir Bizarria Maméde, 
foi que o Cel. Saião conseguiu jogar o antagonista para a outra margem do 
PARANAPANEMA, levando-o a destruir a ponte para impedir o 
aproveitamento do êxito. (171) 

                                                           
171 ―Combate=se energicamente nos dias 6 e 7 de Setembro, sendo que nessa data 
histórica, constrangido o nosso batalhão a abandonar a margem esquerda do 
PARANAPANEMA, impõem as conveniências militares que se comemorasse 



 
 

Em face desta circunstância e tendo em vista a ideia de manobra do 
Alto Comando, teve de instalar-se defensivamente nas elevações que 
bordam a margem esquerda do rio, desde a ponte ao N. de FAZ. OTÁVIO 
MIRANDA (FAZ. SANTA ALBERTINA) até a foz do PARANAPANEMA 
(PASSO NO PARANAPANEMA). (V. croquis). 

O Dest. tinha, então, a seguinte constituição: 
14.º B. C. com 1 Cia. e 1 Sec. Mtrs. L. do 13.º R. I. 
Btl. da F. P. STA. CATARINA 
Btl. da F. P. PERNAMBUCO 
Btl. da F. P. RIO GRANDE 
I|8.º R. I. 
3.ª Bia. do 9.º R. A. M. 
1.ª Bia. do 5.º Gr. A. Mth. 
   
 

 
IMAGEM 1 
 
Ponte destruída, sobre o PARANAPANEMA 
 
 
 
 
IMAGEM 2 
 
Reconstrução da ponte 
 
 
Mais tarde, a 27 de Setembro, foi o 1.º Btl. da Bda. M. substituído pelo 

3.º Btl. da F. P. Pernambucana. 
É preciso convir, no entanto, que os Constitucionalistas já haviam 

deliberado essa retirada para a margem direita, onde melhor poderiam 
cumprir sua missão no conjunto geral das operações. 

 
―Esses, a 3 de Setembro, tiveram ordem para se recolher a LIGIANA, 

na margem direita do PARANAPANEMA‖. 
(Cel. Herculano, pág. 168) 

 
Foi considerando a situação tática, de um lado (centro de gravidade 

dos efetivos rebeldes), e o terreno, de outro (cabeceiras dos cursos d’agua a 

                                                                                                                                                                                                 

melancolicamente a data cara ao coração brasileiro por meio da destruição daquela 
grande ponte‖. 

(―Palmo a Palmo‖, pág. 125). 



 
 

transpor), que o Comando assentou a manobra pela direita, isto é, por SÃO 
MIGUEL ARCANJO. 

O movimento mais amplo (flanco movente) seria executado por uma 
grande e poderosa massa do C. (sete Regimentos, segundo ideia do Gen.), 
agindo no flanco direito do Dest. Boanerges, que atuaria depois da queda de 
TAQUARAL ABAIXO, na direção geral de L. 

(Não foi, pois, neste pormenor, devidamente informado o autor de 
―Palmo a Palmo‖, quando, à pág. 135, diz que a Cavalaria, pela esquerda, 
rumaria diretamente a ITAPETININGA). 

Pressentiram-no, os rebeldes (ou disso foram advertidos), (172) e com 
açodamento reforçaram suas organizações defensivas, quer no RIO DAS 
ALMAS e PARANAPANEMA, quer aumentando-lhes, também as guarnições 
com unidades retiradas doutros pontos. (173) 

A ideia de manobra reduzia-se, pois, a, fixando à esquerda, avançar 
com a direita de molde a ir rebatendo-se sobre a esquerda das resistências 
adversas, fazendo-as cair para facultar a progressão geral. O que estava 
previsto para o grande conjunto face a N. E., devia ir realizando-se, 
parcialmente, com os diversos destacamentos constituídos, dentro do âmbito 
dos quais a ideia de manobra outra não era senão a geral – fixar com a 
esquerda e manobrar com a direita. 

Missão: - Enquanto os Dests. Saião, Melo e Dorneles fixariam, a F. P. 
do PARANÁ manobraria, coberta pelo Dest. Boanerges. 

Era o que se esboçava com a ordem geral de operações nº 7, 
completada, a seguir, com as ordens particulares aos Dests., ao sabor das 
ocorrências. (174) 

                                                           
172 ―... por onde, segundo previsões do estado maior, confirmadas por informações de 
agentes, seria tentado um largo movimento desbordante visando diretamente Sorocaba‖. 

(―Palmo a Palmo‖, pág. 121). 
 
―Já nessa data chegam informações positivas dos agentes secretos acerca do 

adversário: seus efetivos, suas intenções, sua situação, etc.‖ 
(O/C., pág. 134). 

173 ―Em TAQUARAL ABAIXO surgia, como que por enquanto, um novo Destacamento 
forte de dois batalhões (10.º B. C. R. e 4.º R. I.) e um esquadrão de cavalaria. – Milagres 
de nosso Serviço de Transporte acionado pelo dinamismo de Aristeu Seixas e de 
Carvalho Sobrinho.‖ 

(―Palmo a Palmo‖, pág. 138) 
―ATIVIDADES MILITARES: 
Nossas tropas continuam a progredir sensivelmente, tendo já transposto o ARROIO 

GUAPIÁRA, cerca de 8 kms., além do PARANAPANEMA, na direção de SÃO MIGUEL 
ARCANJO. Ultrapassamos também a PONTE DOS SOUZAS, onde fizemos hoje 6 
prisioneiros pertencentes ao 4.º R. I. O inimigo está se entrincheirando na Região de SÃO 
MIGUEL ARCANJO e na de TAQUARAL ABAIXO.‖ 

(Do Bol. de Publicidade n.º 35, de 26-IX-32). 
174  

Dest. Ex. Sul 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

Estado Maior 
3.ª Seção 
N.º .... 
 
Q. G. em CAPÃO BONITO, 15 (quinze) de Setembro de 1932, às 12 (doze) horas. 
 

ORDEM DE OPERAÇÕES N.º 7 
(1.ª Parte) 

 
I – O inimigo ocupa as margens norte do rio PARANAPANEMA e rio das ALMAS, 

onde se organizou defensivamente, desde a confluência de ITAPETININGA até a região 
de ponte do DAMIÃO FERREIRA. 

II – É minha intenção atacar no dia 16 (dezesseis) em toda a frente, fazendo o 
esforço principal pelo flanco direito. 

III – Consequentemente: 
1) – O Dest. Saião (2 Btls. Pernambucanos, 1 Btl. B. M., 8.º C. A. B. M., 1 esq/12.º 

R. C. I. e 1 Bia. do 6.º/R. A. M.) fará a cobertura na frente FAZ. ALBERTINA-
ARACASSÚ, fixando o adversário por uma atitude agressiva. 

2) – O Dest. Melo (2.º R. C. B. M. e 5.º Btl. B. M.) fará a cobertura entre os 
PARANAPITANGA e PARANAPANEMA, na região de FAZ. RODRIGUES 
ALVES, conservando-se pronto para atacar na direção geral da VARINHA DO 
CAPIVARÍ, mediante ordem que lhe será dada oportunamente. 

3) – O Dest. Dorneles (7.º R. I., I/8.º R. I., 3.º C. A. B. M., Btl. Paraíbano e 5.º R. A. 
M.) atacará a fundo na direção de ponte BRISOLAS. 

4) - Os Dests. Boanerges (II/8.º R. I., 13.º B. C., II/13.º R. I. 17.º C. A. B. M.) e 
Marcelino (Polícia de STA. CATARINA, 14.º B. C., 8.º Btl. B. M. e 2.º Pol. 
Paraíbana) constituirão a reserva à minha disposição, devendo articularem-se na 
região 2 Kms. a Leste de CAPÃO BONITO, orientados para a ponte de DAMIÃO 
FERREIRA. 
IV - Artilharia: 
a) - O 9.º R. A. M. e 3.º G. I. A. P., farão o apoio direto ao ataque realizado pelo 
Dest. Dornles. 
b) - Uma Bia. do 6.º/R. A. M. (Bia. Etchgoyen) apoiará o Dest. Saião. 
c) - Os Cmts. de Art. entrarão em entendimento pessoal com os chefes de Inf. que 
vão apoiar, afim de precisar os pormenores da operação. 
V - Missão da CAVALARIA: 
O 12.º R. C. I., 9.º R. C. I. e IV/5.º R. C. D., constituindo um Grupamento de 
Cavalaria, sob o comando do Ten. Cel. Reguera, ficará em reserva à minha 
disposição, em CAPÃO BONITO. O 14.º R. C. I., continua na missão de cobrir 
BURÍ. 
VI - AVIAÇÃO: 
A aviação tem por missão: 
a) - Cooperar na preparação do ataque, lançando bombas sobre as posições 
inimigas da região de PONTE BRISOLAS-PONTE FERREIRAS; 
b) - Proteger, no flanco direito, as tropas de ataque, particularmente as reservas, 
contra os ataques aéreos; 
c) - Fazer o acompanhamento do ataque, perturbando com fogos de 
metralhadoras, os movimentos de reforços inimigos; 
d) - Cooperar na exploração do êxito, metralhando as tropas inimigas em retirada. 
VII - ENGENHARIA: 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

A Engenharia deverá estar pronta para restaurar a ponte do DAMIÃO FERREIRA e 
construir outras nas proximidades desta, logo após o início da progressão. 
VIII - EXECUÇÃO DO ATAQUE: 
O ataque será desencadeado à hora H (a ser fixada ulteriormente). À hora (H 
menos 15) minutos, a aviação fará o bombardeamento das posições inimigas, 
lançando... bombas grandes. À hora H a Infantaria lançar-se-à ao ataque, sob a 
proteção da Art. que a essa hora abrirá seus fogos, em continuação ao bombardeio 
iniciado pela Aviação. 
À medida que a I. progredir, a A. irá alongando os seus tiros sobre as segundas 
posições e pontos vitais da retaguarda inimiga. 
IX - No dia do ataque todas as unidades devem ter preparada uma ração fria que 
será conduzida pelos homens. 
X - Dirigirei em pessoa o ataque deslocando meu P. C. no eixo da estrada CAPÃO 
BONITO-PONTE DAMIÃO, para onde devem ser enviadas todas as informações. 

(a) General Waldomiro Lima 
Cmt. Dest. Ex. Sul 

 
Destacamento Ex. Sul 
Estado Maior 
4.ª Seção 
N.º ... 
 
Q.G. em CAPÃO BONITO, 15 (quinze) de Setembro de 1932. 12 (doze) horas. 
 

ORDEM DE OPERAÇÕES N.º 7 
(2.ª Parte) 

 
I - SERVIÇO DE INTENDÊNCIA: 
Todas as unidades devem estar reabastecidas com víveres e forragens para dois 
dias. 
As viaturas de reabastecimento só transporão o rio das ALMAS mediante ordem 
particular, dispondo-se fora das estradas para não embaraçar o trânsito. 
O S. I. preparará uma seção de cargueiros para o reabastecimento eventual de 
tropas em região que não dê acesso a viaturas, T. G. C.: 
A T. G. C. deve estar preparada para deslocar-se amanhã 16 (dezesseis) a partir 
de 6 (seis) horas na direção de PONTE DO DAMIÃO FERREIRA. 
II - SERVIÇO DE SAÚDE: 
O G. P. D. organizará um posto avançado sobre a estrada real de CAPÃO 
BONITO-ITAPETININGA e outro na estrada de PONTE DAMIÃO (entroncamento). 
As evacuações dos feridos far-se-ão para a amb. mista 2/5, de CAPÃO BONITO, e 
dos leves, pensados no G. P. D., para BURÍ (Amb. Mis. 1/5). 
III - SERVIÇO VETERINÁRIO: 
O S. V. deslocará para CAPÃO BONITO uma Sec. Móvel para o recolhimento dos 
animais feridos. 
IV - REMUNICIAMENTO: 
O S. M. B. manterá prontos para atender às necessidades da tropa de ataque: 
- um caminhão (carregado) com munição de Inf. (20 cunhetes) caminhões com 
munição de Art. conduzindo: 100 granadas e 100 schrapneis de 75 Schneider, 100 
granadas e 100 schrapneis de 75 montada Krupp, 100 granadas de 105 Krupp. 
V - PRISIONEIROS: 



 
 

Foi assim que, detidos os Dests. Saião e Dorneles, foi lançada, pela 
direita, a F. P. Paranaense, que, por seu turno, também não poude progredir 
– o antagonista não se descuidara da ponte do DAMIÃO FERREIRA, sobre o 
RIO DAS ALMAS (caminho para S. MIGUEL ARCANJO, por TAQUARAL 
ABAIXO). Destruída esta, dadas as posições dominantes ocupadas na 
margem oposta, o inimigo sentia-se seguro – das resistências que detinham 
a progressão do Dest. Dorneles, Vg. do Dest. de Ex. do Sul, objetivo capital 
das Forças Constitucionalistas comandadas pelo estoico Cel. Taborda. 

O E. M. de ITAPETININGA, porém, não se resignava a essa ação 
passiva e incolor. Sentia a necessidade de uma demonstração qualquer de 
atividade. E, com esta obsessão, não vacilou em lançar mão de suas parcas 
reservas, a custo retiradas deste ou daquele ponto da frente, para atirá-las, 
mais ou menos a êsmo, em contra-ataques infrutíferos, ou sortidas 
intempestivas, senão contraproducentes. Nenhum objeto, nenhuma ideia de 
manobra... Não ressabiado com o fracasso da incursão lançada às cegas na 
direção de RONDINHA, aventura-se a operações locais limitadas, 
circunscritas, senão imprecisas, gizadas ao azar, para... fazer alguma coisa. 

A parte dada ao Cmt. do Dest., a respeito, é a seguinte: 
 
―Hoje, às 11:15, a Cia. deste B. C. que defende a região em frente a 

FAZ. RETIRO FELIZ, prendeu uma Cia. do 9.º B. C. R. das forças rebeladas, 
com um efetivo de 64 homens e seus respectivo Cmt., Cap. Miranda, 
apreendendo seu armamento. Pelas informações deste Cap., os rebeldes 
operavam um ataque às nossas frentes, com esforço principal pela nossa 
esquerda (passagem do TRAPIÁ-SALTO e POCINHOS) para onde já enviei 
o Esq. do 12.º R. C. I., afim de emboscar e prender os demais elementos que 
por ali devem infiltrar, conforme informações do mesmo Cap. Miranda. 

Envio anexa a ordem de ataque para hoje às nossas posições, 
assinada pelo Major António Sales Acioli.‖ 

(a)  P. O. Major Lisboa 
Sub-Cmt. 

 
9.º B. C. R. 
P. C. em SALTO, 15-9-1932 Hora 1:15 
                                                                                                                                                                                                 

Os prisioneiros deverão ser encaminhados para CAPÃO BONITO, donde 
posteriormente serão evacuados para BURÍ. 
VI - D. R. M. 
O D. R. M. deve estar preparado para avançar um escalão amanhã (16) a partir de 
6 (seis) horas na direção de PONTE DAMIÃO. 

(a) General Waldomiro Lima 
Cmt. Dest. Ex. Sul 

A situação era, então, aproximadamente, a do croquis à pág. 412. 
 

175 A Ordem de Operações n.º 7 sofreu, como se vê do extrato aqui transcrito, ligeiras 
alterações posteriores: 



 
 

 
ORDEM DAS OPERAÇÕES 

 
Sr. Cap. Miranda – Cmt. da 2.ª Cia. 
O Dest. Miltom ataca, hoje às horas seis (6) em direção a CAPÃO 

BONITO. O Sub-Setor Centro, comandado pelo Ten. Cel. Castro e Silva 
pronunciará um ataque de modo a fazer crer ao inimigo que tem de enfrentar 
uma ofensiva geral. Como complemento da ordem de batalha, o Cel. 
Taborda, ordena um movimento de nossa parte para a posse do espigão 
MANDASSAIA. 

 
EM CONSEQUÊNCIA: 
 
I – Deveis procurar por todos os meios passar o RIO 

PARANAPANEMA e ocupar com a vossa Cia. e mais a 1.ª Cia. e Sec. Mtrs. 
Leves, que marcharão à vossa esquerda, afim de ocupar as posições 
inimigas, isto logo depois dias sete horas. 

II – O objetivo principal é a conquista do MANDASSAIA, que só poderá 
ser feita por flanqueamento. 

III – A nossa Artilharia procurará hostilizar as posições inimigas e 
contrabater eventualmente a Artilharia inimiga. 

IV – O Esq. Jardim está à vossa direita, isto é, à direita do 9.º B. C. R. e 
empregará todos os meios para auxiliar o mesmo Btl. 

V – As bombardas do Cap. De Marchi entrarão, igualmente, em ação. 
VI – O Major Tenório de Brito assumirá o comando da esquerda da 

ponte de CAMPINA MONTE ALEGRE. 
(a)  Major António Sales Acioli 

Cmt. 
 

―Vê-se, pela ordem acima, imprecisa, falha e mal orientada, a 
deficiência de quadros dos rebeldes. Examinando-se-a embora 
superficialmente, notam-se logo os erros de que se reveste, a par de uma 
imprecisão chocante de termos mlitares. Assim, logo de início, a ordem não 
menciona informações sobre o inimigo. Em seguida, a Cia. deverá passar 
―por todos os meios‖ o rio PARANAPANEMA. Quais? Os que encontrar no 
momento. A hora ―H‖ é ―logo depois das 7 horas‖. A conquista do 
MANDASSAIA deverá ser feita por ―flanqueamento‖. A Artilharia não 
preparará o ataque. Somente ―hostilizará‖ as posições inimigas. O Major 
Tenório de Brito assumirá o Cdo. da ―esquerda da ponte de CAMPINA 
MONTE ALEGRE‖. De reserva, nada. O Cmt. onde estará? Francamente. 
Não será com disposições desta ordem que o ―Exército Constitucionalista‖ 
levará a melhor neste movimento contra-revolucionário. Para concluir temos 
a acrescentar que as bombardas do Cap. De Marchi foram todas 



 
 

apreendidas, sem tempo de ―entrar em ação‖ e enriquecem atualmente o 
nosso material bélico...‖ 

(Do Boletim de Publicidade de 17-IX-1932) 
 

Assim sucedeu na região de FAZ. STA. ALBERTINA, onde o 
aprisionamento de uma Campanhia pela Polícia Pernambucana foi, mais 
tarde, para disfarçar o insucesso, transfigurado em traição; assim foi na 
direção de FAZ. PARANAPITANGA, cujo ataque caiu no vazio, 
transformando-se num fragoroso desapontamento, seguido de uma retirada 
desconcertante e exaustiva; assim foi nos arredores de FAZ. STA. INEZ, 
onde o desastre, como já vimos na 1.º parte, mero ―golpe de mão 
espetacular‖, não foi menor. 

...‖e terminava assim essa laboriosa jornada de 15 de Setembro‖, isto 
é, a de há apregoada ―grande ofensiva‖ paulista no Setor Sul. Em todos 
sentidos, um esforço infrutífero, sem justificativa, sem ideia de manobra, 
quase inconsciente – dispersivo e condenável. 

Nesta ocasião, a ordem de batalha, a partir de FAZ. STA. ALBERTINA, 
à esquerda, para S. E., era, efetivos arredondados, a seguinte: 

 
DEST. CEL. SAIÃO 
1.º e 2.º Btls. da F. P. 
PERNAMBUCO ........................................................ 1.100 
1.º Btl. da Bda. Militar (RIO GRANDE DO SUL) ....... 370 
8.º Corpo Auxiliar (Provisórios) ................................. 380 
I|13.º R. I. .................................................................. 350 
3.ª Bia. do 6.º R. A. M. .............................................. 170 
          ------------------- 
          2.370 
 
DEST. CEL. MELO 
5.º Btl. da Bda. Militar (RIO GRANDE DO SUL) .....  420 
2.º R. C. da Bda. Militar (RIO GRANDE DO SUL) ..  380 
         -------------------- 
          800  
 
DEST. CEL. DORNELES VG. DO DEST. EX. 
7.º R. I. ....................................................................  700 
I|8.º R. I. ..................................................................  380 
3.º Corpo Auxiliar ....................................................  450 
1.º Btl. da F. P. da PARAÍBA ..................................  500 
5.º R. A. M. (2 Grupos) ...........................................  300 
         --------------------- 
         2.330 
 



 
 

DEST. CEL MARCELINO 
1.º Btl. da F. P. de STA. CATARINA ......................  380 
2.º Btl. da F. P. da PARAÍBA ..................................  600 
8.º Btl. da Reserva da Bda. Militar ..........................  420 
14.º B. C. .................................................................  300 
         ---------------------- 
         1.700 
 
1.º e 2.º Btls. da F. P. do PARANÁ .........................  1.000 
 
DEST. CEL. BOANERGES 
II|13.º R. I. e Cia. Mtrs. P. deste R. I. .......................  250 
II|8.º R. I. ..................................................................  390 
13.º B. C. ..................................................................  270 
17.º Corpo Auxiliar ...................................................  250 
         ----------------------- 
         1.160 
 
Os 3.º G. I. A. P. e 9.º R. A. M. em  
apoio direto à Vg. (Cel. Dorneles) ............................  560 
O 5.º G. A. Mth., disponível, em CAPÃO BONITO ...  250 
 
GRUPAMENTO DE CAVALARIA 
9.º R. C. I. como reserva, em CAPÃO BONITO ........ 400 
12.º R. C. I. como reserva, em CAPÃO BONITO ...... 470 
IV|5.º R. C. D. como reserva, em CAPÃO BONITO .. 120 
         ------------------------ 
            990 
 
14.º R. C. I., em BURÍ (cobrindo  
esta localidade) ........................................................  500 
         ------------------------- 
              Total   11.660 
 
Do lado paulista, no mesmo sentido, existiam: 
 
DEST. CEL. KLINGELHOEFER 
6.º B. C. R. (Honório) ................................................  470 
7.º B. C. R. (Favila) ...................................................  400 
9.º B. C. R. (Acioli) ....................................................  340 
10.º B. C. R. (Adauto) ...............................................  750 
2.º Btl. do ―9 de Julho‖ (Tenório) ...............................  450 
1.º B. R. E. (Pinto e Barbosa) ...................................  400 (presumíveis) 
1 Esq. Cavalaria (Jardim) ..........................................  100 



 
 

1 Sec. Art. e 1 peça de 150 (Mascarenhas) ..............  120 
Cia. Ferreira ...............................................................  130 
         -------------------------- 
            3.160 
 
DEST. TEN. CASTRO E SILVA 
Btl. Maj. César ...........................................................  400 
Btl. ―Borba Gato‖ ........................................................  500 
1 Esq. Cavalaria (Feijó) .............................................  100 
1 Sec. Art. ..................................................................    80 
         --------------------------- 
            1.080 
 
GRUPO DE DEST. TEN. CEL. MILTON DE FREITAS ALMEIDA 
Btl. Arlindo ..................................................................  800 
Btl. Alípio Ferraz .........................................................  350 

(presumíveis) 
Btl. ―Fernão Sales‖ .....................................................  500 
8.º B. C. P. ..................................................................  680  
3.º B. C. V. ..................................................................  370 
Btl. ―Marcílio Franco‖ ..................................................  350 
Pel. Provisório ―S. Miguel‖ ..........................................   40 
Cia. 7.º B. C. P. ........................................................... 120 

(presumíveis) 
Esq. C. ―Amaral‖ .........................................................   80 
1 Sec. Art. (3 peças) ...................................................   80 
         --------------------------- 
             3.370 
 
RESERVA 
R. C. ―Rio Pardo‖ .........................................................  230 
Unidades em 2.º escalão .........   ................................ 500 (presumíveis) 
Btl. ―14 de Julho‖ em ITAPETININGA ..........................  430 
Legião Negra (2 Cias.) .................................................  250 
         -------------------------- 
              1.180 
         -------------------------- 
        Total:     9.020 
 
NOTA – Estes dados foram obtidos do cotejo dos mapas de efetivo 

organizados no Q. G. de ITAPETININGA com os fornecidos pelo ―Palmo a 
Palmo‖, do Cap. Alves Bastos. 

 



 
 

A diferença entre os totais que se defrontavam nesse setor, como se 
vê, não é tão grande qual procuram acentuar os historiadores 
constitucionalistas para diminuir o valor do adversário, valendo-se do terreno, 
triplica suas possibilidades de resistência. Qualquer militar reconhecerá que 
o espírito combativo dos atacantes era muito elevado para, com 11.000 
homens, atacar 9.000 solidamente organizados atrás de obstáculos sérios 
como os rios DAS ALMAS e PARANAPANEMA. 
 

TRANSPONDO O RIO DAS ALMAS 
 

Reconstituídas as unidades do Dest. de Ex., foi, a 15 de Setembro, 
reorganizado o Dest. Boanerges, com a missão de transpor o RIO DAS 
ALMAS, ao S. da PONTE DO DAMIÃO, e agir sobre o flanco esquerdo do 
adversário (sempre a manobra pela direita, pelas cabeceiras, atendendo à 
situação tática e do terreno, de sorte a facilitar a progressão das tropas 
detidas na margem esquerda). (175) 

Ficou ele, então, assim constituído: 
 
13.º B. C. com 269 homens (sendo 14 oficiais) e 4 Metrs. P. 
II|8.º R. I.  ‖       395 ‖ (sendo 10, oficiais) e 4 Metrs. P. 
II|13.º R. I. ‖     189 ‖ (sendo 13, oficiais) e 6 Metrs. P. 
Cia. Mtrs. Ps.|13.º R. I. ‖ 63 ‖ (sendo 3, oficiais) e 4 Metrs. P. 
17.º C. A. de Bda. M.   ‖ 253 ‖ (sendo 16, oficiais) 
    ------------ 

1.169 ‖ 
 
(Ao todo, 18 Mtrs. P., 2 L., 43 F. M. e 326.051 tiros). 
 

                                                           
175 A Ordem de Operações n.º 7 sofreu, como se vê do extrato aqui transcrito, ligeiras 
alterações posteriores: 

III – Operam na região o Destacamento ―Cel. Saião‖ em LIGIANA; o Dest. ―Melo‖ 
(Cav.) na região RODRIGUES ALVES; o Dest. ―Dorneles‖ na estrada de ITAPETININGA, 
com a missão de atacar a fundo na direção da ponte BRISOLAS; o Dest. ―Plaisant‖ que 
fará o ataque de flanco seguindo o eixo da ponte DAMIÃO e direção N. E., apoiado 
inicialmente pelo Dest. ―Boanerges‖. 

Este Dest. constituído pelo 14.º B. C., Polícia de STA. CATARINA. 8.º Btl. da B. M. 
RIO GRANDE E 2.º Btl. da Polícia da PARAÍBA, ficará em reserva à disposição da D. I. 
articulado na região 2 quilômetros a L. de CAPÃO BONITO e orientado para a ponte 
DAMIÃO FERREIRA (com exceção do 14.º B. C., já empregado para apoiar o Dest. 
―Melo‖). 

IV – O 3.º G. I. A. P. e o 9.º R. A. M. apoiarão o ataque de flanco. O 5.º G. A. Mth. 
ficará em CAPÃO BONITO à disposição da D. I. 

(Da ordem de constituição do Dest. Marcelino) 



 
 

Coube-me, ainda uma vez, representar o Gen. Cmt. em Chefe junto a 
este Dest., coincidentemente do mesmo efetivo que o de ITARARÉ (Cel. 
Silva Jor.) 

O Gen. Waldomiro sempre teve suas forças constituídas em 
Destacamentos, que organizava e modificou à feição das necessidades e 
dos acontecimentos. 

Era-lhe, assim, mais fácil o jogo dos comandos, de alguma sorte 
escassos do Setor Sul. 

Nessa ocasião, o Gen. Goes submetia à sua apreciação um projeto de 
reorganização geral das tropas, preconizando a constituição de Divisões de 
reduzido efetivo. 

Mas o Cmt. do Setor Sul preferia a constituição flexível (a seu talante), 
dos Destacamentos, isto é, ao molde das circunstâncias, às unidades rígidas 
e de um manejo pesado e tardo, como se vê do telegrama junto: 

 
Gen. Góes Monteiro 
 
Senti grande satisfação verificar adotastes ideia que eu tivera no dia 

em que fui convocado, e a transmiti ao Chefe do Estado Maior. Naquelas 
condições já teríamos terminado a campanha. Em princípios gerais concordo 
com o anexo n.º 1 da memória 5.  

O esquema n.º 5 corresponde exatamente ao meu dispositivo atual, 
com a única diferença de dispor de fracos efetivos, para a minha missão. Se 
dispusesse de um exército regular como o do meu valente colega, 
amplamente provido, sem a preocupação de reabastecimento em precárias 
condições, sem a necessidade de cobrir a retaguarda, acharia magnífica a 
ideia. 

Dispondo, porém, de tropa heterogênea em que o próprio exército tinha 
poucos dias de instrução, bem pouquíssimos oficiais, o destacamento 
satisfaz melhor porque tenho a liberdade na sua constituição e também na 
sua dissolução.  

Evito assim o grande estado maior divisionário e tenho tropa mais na 
mão, ficando livre a escolha de seus comandantes. Meditai em momento nos 
180 quilômetros de frente e 140 de profundidade que conquistei e tenho a 
imperiosa necessidade de defender para não ser perturbada a linha de 
comunicações e reabastecimento, - e compreendereis a minha preferência 
para a organização em destacamentos, por ser um instrumento mais simples 
de constituir e manejar. Embora assim pense, não serei obstáculo à vossa 
ideia, mas peço não esquecerdes o preceito napoleônico, aplicável quer nos 
domínios da estratégia, quer da tática: 

―Economia por toda parte e dispêndio máximo no ponto decisivo‖. Em 
razão dele a força mais eficiente deveria estar no ponto decisivo. 

Saudações. 
(a)  Gen. Lima 



 
 

 
O trabalho do Gen. Góes, dada a originalidade que encerra e por 

constituir um subsídio para estudos ulteriores, é muito interessante, porém 
não pode ser aqui reproduzido, em vista de seu caráter secreto. Mas as 
considerações que o justificam pela importância do assunto, serão, ao que 
me consta, oportunamente transcritas em obra que está preparando. 

Transposto o RIO DAS ALMAS nas proximidades da ponte MARTINS e 
mais a jusante, numa pinguela construída pela tropa, o Dest. Boanerges, 
precedido pelo IV/5.º R. C. D., recalcando os primeiros elementos 
encontrados, viu-se logo adiante detido por uma nova e sólida e frente 
contrária, face ao Sul. 

Os Dests. Dorneles e Saião também não puderam progredir. 
Estava, deste modo, virtualmente parada a manobra. O adversário 

continuava senhor das dominantes posições do CERRADO, fortemente 
organizado e, tudo o indicava, disposto a resistir seriamente. Não havia como 
abordá-lo de flanco. E era de esperar que assim procedesse, dado o seu 
importantíssimo papel de cobertura do flanco esquerdo das resistências 
oferecidas ao Grosso do Dest. de Ex., eixado na direção de ITAPETININGA. 

Não estava, certamente, nas cogitações do defensor, permitir que 
transpuséssemos o RIO DAS ALMAS tão cedo e tão facilmente. Ele mesmo 
o reconhece declarando termo-lo conseguido ―mediante enérgica ação local 
realizada ao amanhecer de 9‖. 

 
―As condições em que o adversário havia lançado seus elementos para 

a margem direita do rio eram tecnicamente perfeitas. Sob a proteção de 
numerosas metralhadoras instaladas nas alturas da outra margem, 
favorecidos pela conformação do terreno, esses elementos zombariam dos 
esforços do ―14 de Julho‖ que, com as demais unidades do destacamento, 
tudo fez por recalca-los. Todavia, eram eles ali detidos por algum tempo‖. 

 
O dia 15 não terminou sem boas notícias para o Dest. de Ex. do Sul: - 

CACHOEIRA havia caído em poder das forças legais, estando LORENA sob 
o ataque das tropas do RIO. 

Por nosso turno, o 9.º R. C. I. desbaratára, como já vimos, em FAZ. 
SANTA INEZ, um destacamento paulista que pretendia infiltrar-se entre 
CAPÃO BONITO e BURÍ; ou por outra, entre o nosso dispositivo de manobra 
e o de fixação. 

Desse encontro resultou para o adversário a perda de alguns mortos e 
feridos, muitos prisioneiros e grande cópia de material de guerra. 

Foi mais uma dolorosa decepção por que passou o Comando paulista 
com a sua pretensa ofensiva geral na frente Sul a 15 de Setembro, quando, 
como consta do ―Palmo a Palmo‖, mostraria ao adversário que, ―sabedores 
embora da abundância de seus recursos, não se arreceiavam os paulistas do 
recontro a peito descoberto, fora das trincheiras‖. 



 
 

O Cap. Alves Bastos empresta uma feição muito diferente ao insucesso 
de mais essa tentativa infrutífera e imponderada do E. M. paulista, atirando a 
esmo, sobre o desconhecido (o que sucedeu no vazio de FAZ. 
PARANAPITANGA é ―característico‖), três unidades que ele considerava de 
elite! – O 10.º B. C. B. o Btl. Taunay e o Regimento Rio Pardo, sob o 
comando do Ten. Cel. Otelo Franco (Cap. do Exército). 

No mal velado intuito de explicar o fracasso e diminuir a 
responsabilidade dos autores da infeliz concepção ofensiva, o Cap. Alves 
Bastos, depois de haver enaltecido tanto as unidades postas sob o comando 
do Ten. Cel. Otelo Franco, procura alinhavar razões fragilíssimas para 
justificar a debandada do famoso Agrupamento: 

―Revestia-se a sua missão de particular dificuldade;‖ 
―A longa distância percorrida;‖ 
―O pesado equipamento conduzido pelos homens do 10.º B. C. R.‖ 
―As próprias fadigas inerentes à marcha noturna executada‖, como se 

todos estes fatos não constituíssem mais um motivo para, uma vez atacados 
pelo 9.º R. C. I., não se retirarem tão depressa. 

Ainda mais: para reduzir as proporções do vexame e da 
desmoralização, invoca falsas justificativas, que nenhum apoio encontram na 
verdade dos fatos: 

―O efetivo da tropa adversária‖; 
―A colocação da artilharia em posição‖; 
―O acionamento imediato da cavalaria‖; 
―E a identificação de reforços que chegam‖, escreve o Cap. Alves 

Bastos, como se narrasse histórias da carochinha para inocentes petizes, 
―induzem o comandante da operação a determinar o retraímento‖. 

Tudo exagero; tudo falaz; tudo desmentido pelo insuspeito relatório do 
então Major Pinto Barreto, Cmt. do 9.º R. C. I., única unidade que participou 
dessa operação. Cedo-lhe a palavra: 

 
―A 15, às 10:30 horas, mais ou menos, foram divisados pelos 

elementos de vigilância do regimento, na linha de alturas a 1.500 metros a N. 
E. da FAZ. STA. INEZ, um grupo de seis homens, progredindo na nossa 
direção. 

Cientificado, imediatamente me desloquei para a frente de meu P. C., 
verificando, então, que o inimigo, em grande número, estendia-se, ocupando 
aquelas alturas, enquanto, quase ao N., descia em massa, para o ataque, a 
cavalaria adversa. 

Fiz lançar imediatamente pelo nosso flanco esquerdo o pelotão Ten. 
Paulo com o objetivo de obrigar o inimigo a deslocar-se para N. E. e ataca-lo, 
posteriormente, pela retaguarda, enquanto, pelo centro e nossa direita, 
avançavam o 2.º Pelotão do Esq. Ten. Aparício e os pelotões Tens. Papias e 
Juvenial do Esq. Ten. Adalberto, fixando o adversário pela frente, juntamente 
com as secções Lario, Alamir e Nadir, todas do Esq. Ten. Julio Prates. 



 
 

Ordenei, então, que se efetuasse um vigoroso contra-ataque. 
Nossos homens avançaram resolutamente, conseguindo deter o 

ímpeto do inimigo que, após intensa fuzilaria, inicia a retirada. Depois de 
ligeira parada, nossa tropa contínua progressão, conseguindo avançar 
aproximadamente seis quilômetros, fazendo forte pressão no inimigo, de 
infantaria e cavalaria, que aí retira já em desordem, deixando no campo da 
luta 3 mortos, 3 feridos, além de 85 prisioneiros e grande cópia de material: 
41 capacetes de aço, 1 tripé para morteiro, 4 caixas com granadas, 2 sabres-
baioneta , 660 cartuchos de guerra ogival, 70 ditos ponteagudos, 77 fuzis, 4 
mosquetões, 2 F. M. Hotchkiss e 35 equipamentos completos.‖ 

 
Eis aí tudo... O Cap. Alves Bastos foi, mais uma vez, positivamente, 

muito mal informado. 
Foi diante, apenas, destes trezentos e tantos cavalerianos, em 

verdadeiro descanso na FAZ. STA. INEZ, sem artilharia nem reforço ou 
reserva alguma, que o Agrupamento. Otelo Franco, com toda a sua fama, viu 
fracassado seu ―golpe de mão espetacular‖ e... ―pirou‖, na expressão de um 
prisioneiro paulista. 

STA. INEZ. nunca foi, nem podia ser, ―centro vital das forças 
invasoras‖, qual supôs o Cap. Alves Bastos, não passando, jamais, de um 
ponto de ligação entre os destacamentos principais que agiam nos flancos, 
ao qual o Comando jamais dispensou maior atenção. 

Os centros vitais estão sempre ligados, intimamente presos às vias de 
comunicação importantes. 

Não é o caso de STA. INEZ. 
Por outro lado, em FAZ. BOANERGES ALVES, não fora ele menos 

infeliz, pois o Dest. Melo infligiu-lhe, a 14, sério revés. Repeliu-o, depois de 
três horas de fogo, apreendendo–lhe na metralhadora pesada Hotchkiss, 
muitos fuzis comuns, 25 granadas de bocal, munição e material de 
campanha. 

Ao retirar-se, desordenadamente, o contendor abandonou, no campo 
da refrega, três mortos, cinco feridos e quatorze prisioneiros. 

 
―Levou consigo, morto no combate, o Capitão José Ribeiro Júnior, o 

melhor oficial dos prisioneiros. Tivemos mortos em combate o 2.º Tenente 
graduado do 5.º B. I. Jocelim de Andrade e o soldado do 2.º R. C., João 
Rodrigues dos Santos.‖ 
 

OS COMBATES DO CERRADO 
 

As estradas e caminhos exigiam pronto reparo, tendo-se de abrir outros 
para permitir o reabastecimento, assim como desvios para prevenir os 
congestionamentos. Com a destruição das pontes e defesa das passagens, 
tornou-se preciso lançar uma ponte de equipagem entre a ponte do DAMIÃO 



 
 

e a ponte MARTINS, construindo aí, por dentro da mata, um desvio de 
acesso. 

Na margem esquerda, um rancho abandonado; na direita, outro, 
habitado. Caboclos de ambos os sexos à porta e às janelas, observando. 
Quase todos os soldados pretextavam sede para se aproximarem pedindo 
um copo d’água. Era um oásis inexplicável, só esclarecido depois de se 
constatar ser a residência de um morfético. 

Mesmo assim, a soldadesca tinha... sede. 
As transmissões, precárias, porque, com as chuvas, as motocicletas e, 

muita vez, os próprios autos, tornavam-se inúteis, exigindo uma grande 
atividade para a instalação rápida de muitos quilômetros de fio, quer 
telegráficos, quer telefônicos, os quais, por seu turno, queimados, ou 
arrebentados, revelaram, na sua pronta substituição e restabelecimento do 
tráfego, a grande capacidade de trabalho da nossa Engenharia. Seria uma 
injustiça deixar de assinalar, aqui, a sua preciosa cooperação, silenciosa, 
árdua e vultosa, para o bom êxito das operações. Tinha à sua frente em 
temperamento combativo e tenza, o Cap. Limeira. 

Também, ao contrário do que sucedia em casos semelhantes no 
passado, só foi empregada como Engenharia. 

As condições topográficas da região não permitiam, então, nova 
manobra: o contendor estava bem instalado, tendo o flanco direito apoiado 
na margem direita do RIO DAS ALMAS, enquanto o esquerdo repousava 
numa elevação circundada de um pequeno curso d’agua e um grande 
banhado de difícil transposição. Cobriam, aí, nossa direita, à distância, o 12.º 
R. C. I. com o IV|5.º R. C. D. (a região não era propícia à Cavalaria). 

Muito movimentado e cortado de cristas e ligeiros cursos d’agua 
transversais à direção do ataque, em parte descoberto e em parte pontilhado 
de capões ou capoeiras, o terreno vai-se elevando, à medida que se afasta 
da margem, até a uma longa crista normal ao rio, pouco acima da ponte do 
DAMIÃO FERREIRA. Tomba, depois, entrecortado de macegais e capoeiras 
ralas, para um pequeno afluente, de margens alagadiças, cortadas de trilhas 
labirínticas, antes de atingir o caminho ponte do DAMIÃO – PASSO ANA 
ROMANA, de cota inferior e quase o nível num grande trecho, ao qual 
demos, mais tarde, o nome de Capitão Gomes. 

Transpostos este caminho, um outro pequeno curso d’agua e as 
encostas encontradas, mais íngremes e quase todas cobertas de mato, 
atinge-se outra longa crista, paralela à primeira, porém de maior cota e onde 
se achava a posição de resistência paulista, apoiando sua direita num 
bosque de pinheiros, junto à margem direita do ALMAS, e, a esquerda, num 
matagal espesso, intransponível. 

Entre ambos, uma clareira, por onde galgava a estrada para 
SERRARIA, vencendo a cumeada e descambando para um curso d’agua da 
contra vertente. 



 
 

Nova subida, ora em campo aberto, ora orlada de vegetação mais ou 
menos rala, e chega-se à bifurcação de caminhos: uma porteira, à direita, 
para SERRARIA. À esquerda, prossegue a rota para STA. CRUZ DOS 
FERREIRAS, ou ponte dos BUENOS, passando ainda por SERRARIA DOS 
AMERICANOS a pequena distância. 

Atinge-se, então, uma grande planície limpa, de cerca de 1 x 2 kms. de 
extensão. Antes de alcança-la, porém, contorna-se uma casa abandonada, 
onde estivera o P. C. do Maj. Amaral, que uma taboleta pregada na 
tronqueira da bifurcação supra referida indicava. 

Era uma simples taboa de caixote de gasolina com os dizeres 
manuscritos, em cursivo vulgar, a lápis bicolor. 

A F. P. Paranaense, que, com a atuação do Dest. Boanerges à sua 
direita, devia transpor o rio na PONTE DAMIÃO (que se achava destruída), 
não conseguiu, tais as barreiras de fogos aí dispostas pelo contendor. 
Tornára-se um desfiladeiro intransponível. 

Pelos caminhos que conduziam às passagens do rio DAS ALMAS, 
antigos e recentes, todos abertos na mata, era possível a aproximação do 
curso sem que o adversário pudesse perceber nossos movimentos. 

As balas silvavam pelo espaço, acima, de quando em vez, chicoteando 
a ramaria e estalando de encontro aos troncos. 

Feitos os primeiros reconhecimentos pela oficialidade do Dest. 
Boanerges, com este destemido e arrojado Chefe à frente, verificou-se que 
do outro lado, com a Cavalaria, também já se achavam elementos da F. P. 
Paranaense em posições evacuadas pelos paulistas, junto a um capão aí 
existente. 

E como já estivesse assentada, para esse mesmo dia, a passagem do 
Dest. para a margem oposta, foi, o 13.º B. C., encarregado de, transpondo o 
rio, organizar, na crista ao N. do aludido capão, uma cabeça de ponte que 
assegurasse o desembocar das tropas restantes. 

Ocorre, entretanto, um incidente (destes muito comuns nas nossas 
campanhas entre irmãos, dada a igualdade dos uniformes) que acarretou um 
grande atraso nas operações: 

 
―O 17.º C. A. ocupára posições na véspera, tendo em vista guarnecer 

uma determinada direção onde houvera, na tarde de 14, um ligeiro combate 
de patrulhas. Pela manhã foram identificados, nas proximidades, trincheiras 
e elementos a pé. Surgem outros elementos, parecendo tratar-se de 
infantaria, e não demora que um grupo de cavalerianos se divise ao longe, 
para as bandas onde bivacara o IV|5.º R. C. D.  A tropa, inclusive o II|8.º R. 
I., que acabava de passar o rio, dispõe-se no terreno pronta para agir, na 
incerteza de tratar-se de tropa amiga, pois não havia como justificar a 
presença de infantes nossos ocupando trincheiras naquela região. 
Felizmente, chega o oficial de ligação enviado muito cedo ao Esq. e tudo se 
esclarece: - os infantes que guarneciam as trincheiras pertenciam ao dito 



 
 

Esq. e ali se encontravam aferrados ao terreno desde a véspera, em 
consequência do combate travado com as patrulhas rebeldes. Não teve, o 
seu Cmt., a lembrança de fazer a devida ligação e por pouco não se deu um 
choque lamentável. Semelhante incidente fez-nos perder toda a manhã, de 
sorte que só às onze horas foi possível ao Dest. iniciar a progressão para o 
ataque previsto em concordância com a F. P. Paranaense. Esta já se havia 
desapegado de suas posições à margem do rio e progredido com sua direita 
para a meia encosta cujas trincheiras acabavam de ser abandonadas pelos 
rebeldes, delas desalojados pelos tiros de nossa Art.‖ 

 
Debalde o adversário tenta rechaçar-nos do terreno conquistado. 

Batido pela nossa artilharia, que lhe envia tiros quase diretos sobre as 
trincheiras, ora as abandona, ora volta a reocupá-las, numa tenacidade digna 
de melhor oportunidade. 

Sua frente ainda não estava completamente delineada e nosso cabeça 
de ponte mal se esboçara ainda para que se aconselhasse um assalto às 
trincheiras abandonadas, de difícil escalada, em campo aberto e dominado. 

Procedidos os reconhecimentos necessário foi construída uma 
pinguela (a que já nos referimos) a montante da ponte do DAMIÃO, longe 
das vistas do defensor. 

A chuva da noite, aumentando o volume das águas, fez com que a 
torrente arrebatasse a passagem improvisada, mal e apressadamente 
restabelecida depois, já às 9 horas de 16. Os animais atravessaram o rio a 
nado, não sem certa dificuldade devido à natureza pedregosa do leito. Em 
consequência, atrasos irritantes e alguns banhos forçados dos que se 
desequilibravam nas taboas soltas e mal apoiadas da pinguela. 

Mesmo assim, essa operação constituiu uma desagradável surpresa 
para os paulistas. (176) 

A Polícia do PARANÁ, que já possuía alguns elementos na margem 
direita, apesar do conhecido arrojo dos Caps. Blasi e Maciel, não pode 
prosseguir. A ponte do DAMIÃO FERREIRA, destruída, e suas cercanias, na 
margem direita, aproximação mais temerária é imediata e severamente 
punida. É que o adversário, reforçando, ou modificando seu dispositivo de 
defesa, ocupara posições antes vazias. 

O Cap. Plaisant apela, então, para o Cel. Boanerges, encarregado de o 
apoiar. 

Cabe ao II/8.º R. I. marchar, agora, face ao N., como unidade de 
direção, rumo à posição adversa (cobertura da esquerda do dispositivo geral 
inimigo, face a O.) 

                                                           
176 ... ―por uma ação de surpresa, pusera o adversário alguns elementos para a nossa 
margem. E desde então, sem o podermos recalcar, sentíamos à ilharga de nosso 
dispositivo a ameaça pungente desse aguilhão‖. 

(―Palmo a Palmo‖, pág. 133) 



 
 

Do contato do escalão de reconhecimento passa-se, imediatamente, ao 
engajamento. Quase todo o Dest. Boanerges já estava na margem oposta, 
ao abrigo das posições ocupadas pelo 13.º B. C. e pelo IV|5.º R. C. D., 
quando o II|8.º R. I., ultrapassando-os, afim de desbordar a esquerda dos 
defensores, é de surpresa recebido pelos fogos dominantes do adversário, 
só então aí revelado. 

Tal foi a intensidade do tiroteio havido, que se tornou mister empenhar 
o 17.º C. A. prolongando a direita, ameaçada, do II|8.º R. I. 

Seu Cmt., o Cel. Jerônimo Teixeira Braga, oficial reformado do 
Exército, orienta pessoalmente o Btl. As balas sibilam perto, ricocheteiam 
junto a seus pés e ele, indiferente às advertências dos oficiais mais 
próximos, que lhe aconselham deitar-se, permanece de pé, dando suas 
ordens. De repente, tomba, gravemente ferido no ventre, para expirar 
momentos depois, cerca de 14 horas. 

É grande o abalo sofrido pelos seus poucos oficiais (todos 
―Provisórios‖), o qual se reflete imediatamente em todo o pequeno batalhão, 
já com diversas praças feridas. Suscitam-se dúvidas sobre o substituto no 
comando, que ninguém deseja assumir. 

(Assumiu-o, afinal, o Cap. Tozi). 
Isto levou o Cel. Boanerges a fazer aproximar o II|13.º R. I., sua 

reserva, e, em seguida, por ele substituir o 17.º C. A., então quase em 
desordem, em grande parte acoitado num capão de mato. 

O adversário, parecendo-lhe tê-lo percebido, não lhe dava tréguas e o 
fustigava ativamente, impedindo sua reconstituição. 

O defensor amplia sua frente, para a esquerda, ao que parece, com 
reforços recebidos. Para, assim, a ameaça de envolvimento de sua ala. E 
revida, energicamento, em contraataques locais imediatos, recalcando a F. 
P. Paranaense e retomando pé nas posições evacuadas. Evidentemente, ele 
porfia reconquistar o terreno perdido. 

A situação do II|8.º R. I. torna-se crítica. (177) Seu bravo Cmt., o Cap. 
França, vem ao P. C. expor a gravidade do momento. O 12.º R. C. I. 
permanece inútil, emaranhado na macega e amortecida diante dos pais. O 
nome da região é característico: CERRADO. 

E tal feição tomam as operações nessa frente que o Gen. resolve 
reforçar a potência de fogos com uma Bia. do 5.º Gr. A. Mth. comandada  

                                                           
177 ―Sr. Cel. Boanerges, 

I – Minha situação é regular, embora não dispondo de munição mais e não tendo 
nenhuma reserva. 

II – Não posso progredir porque em minha frente o inimigo é forte e possui muitas 
metralhadoras; neste momento eles estão colocando armas automáticas no meu flanco 
direito. 

Peço munição e reforço.‖ 
(a) Cap. França 

Cmt. II/8.º R. I. 



 
 

pelo ativo e brilhante 1.º Ten. Hugo de Matos Moura, e aproximar o Dest. 
Marcelino para eventual emprego junto ao Dest. Boanerges. 

O 12.º R. C. I. e o IV|5.º R. C. D., ampliando sua deslocação pela 
direita, debalde tentaram encontrar passagem que lhes facultasse cair sobre 
a ala esquerda ou retaguarda dos defensores. Todavia, desempenharam 
importante papel na cobertura do flanco, levando sérias apreensões ao 
comando da defesa. 

A inexistência de cartas da região dificultava-lhes a ação. 
A F. P. Paranaense, sem poder desembocar, ao contrário, vendo sua 

direita, rechaçada, refluir, sente seu moral abatido. A impressão era de que 
não resistiria ao contra-ataque, tal o seu desânimo. 

Desta situação teve nítida imagem o Cel. Boanerges quando, à noite, 
em palestra com o seu Cmt., no P. C., em CAPÃO BONITO, ouviu seus 
queixumes e as manifestações de seu desalento. O Cap. Plaisant estava 
sucumbido (178). 

Tendo tomado posição, o Cmt. do Dest. determina à Bia. Mth. 
(reduzida a 3 peças) que fizesse algumas concentrações sobre as posições 
inimigas. Anoitecia já quando, para encerrar a peleia do dia, o 75 se faz ouvir 
em três salvas sucessivas, alça a 2.300, 3.000 e 3.500 metros. 

A primeira cai perto de um bosque, aquém do capão visado, a poucos 
metros de distância de um grupo paranaense, que, audaciosamente, 
avançou até áquele para tomar de assalto sua metralhadora que o 
hostilizava fortemente, forçando-o a recuar, espavorido com a surpresa. 

Segue-se a evacuação dos feridos e a recomposição das unidades, no 
silêncio da noite sombria e pressaga. Não se dorme. Não se descansa, 
preparando a jornada seguinte. 

Resolve-se, então, atacar, na manhã vindoura, pela esquerda, na 
direção de um saliente constituído por um bosque de pinheiros, com o apoio 
da artilharia. 

Foi estudada toda a manobra de fogos para a conjugação dos esforços 
da Força Pública com o Dest. Boanerges. 

Toda essa organização fracassou, diante, ainda uma vez, da bravura e 
da tenacidade do defensor. 

E o General contraria-se novamente. 
É quando nos estimula dizendo-nos parados diante de matracas... 

                                                           
178 Tornou-se preciso estimulá-lo: 

―Sr. Cel. Plaisant. 
O Gen. esteve aqui no entroncamento da picada para lhe falar. Manda comunicar-

lhe que o II/13.º R. I. e o 12.º R. C. I. progridem francamente no flanco direito, direção a 
FAZ. CERRADO (atrás da crista fronteira à Força Paranaense). Determina que o Sr. 
avance, mantendo forte pressão sobre o adversário. 

11 horas de 18-IX-32‖ 
(a) Cap. Alcindo 



 
 

Decidimos, então, mandar uma patrulha do 13.º B. C. (sugestão do 
próprio Gen.) avançar, afim de provocar a manifestação  do adversário. 

Mal a patrulha dá uns cinquenta passoa à frente e logo se revela uma 
arma automática, passando-lhe as balas bem perto e obrigando-a a amoitar-
se. 

Não podendo, por isto, negar-lhe a existência, contraveio-nos o 
enérgico chefe declarando que ―aquela era a única existente‖... 

A 17, depois da passagem de mais uma Bia. (do 9.º R. A. M., ao 
comando do impávido 1.º Ten. Clóvis Gonçalves) pela ponte de equipagem 
lançada na véspera, foi retomado o ataque com o seu apoio direto. 

O flanco direito do Dest. Boanerges está exposto à ação do adversário 
provindo de L. (PASSO ANA ROMANA). 

Todo o martelar constante da nossa artilharia, de frente e de flanco, 
secundado pela atuação persistente de numerosos aviões, não logrou abalar 
o ânimo do defensor. As granadas do 75 incendeiam um capão, que os 
paulistas abandonam apressadamente. O arrebatamento sucessivo dos 
obuzes do 105, afigurando-se-nos mesmo em cima das trincheiras, 
secundando, eventualmente, os nossos dois 75 (179), levantava formidáveis 
colunas de terra e grama, abrindo enormes crateras nos arredores das 
posições, porém não entibiava a resistência paulista. 

Bravos soldados! Brava mocidade! 
Chegava-se à fadiga, assim, sem a ambicionada decisão. Todas as 

investidas eram repelidas, até mesmo a granadas de mão (180). 
E o Gen., contrariado, desejando, ardentemente, liquidar com o 

impasse, pois era preciso facultar o avanço da Vg., estimulava-nos com a 
chacota, mais uma vez dizendo que o adversário estava detendo-nos a 
matraca... 

Impaciente, vai à linha de frente. Queria sentir, de visu, as dificuldades 
da ação. Verificou bem presto, que não estávamos detidos diante de 
matracas, pois as rajadas também o fustigaram de perto. Constatou a 
bravura de nossa gente, de nossos chefes e oficiais, porém não se satisfez: - 
resolveu cumprir, em parte, a ameaça de mandar substituir o Dest. 
Boanerges pelo do Cel. Marcelino. Foi uma vergastada injusta. Mas 
estimulou ainda mais a tropa. 

A substituição inicial, porém, devia transformar-se, em seguida, apenas 
num reforço da massa atacante, porque também o Dest. Marcelino não 
logrou assaltar logo as posições. Também fora detido. E, para levar avante 
sua missão, necessitou o concurso das tropas substituídas. 

Todas as Mtrs. do 13.º B. C., constituindo a base de fogo para o 
ataque, revelam-se impotentes para neutralizar a defesa. Honra seja feita ao 

                                                           
179 ―As trincheiras do ―14 de Julho‖ são revolvidas pelas granadas de 105 inimigas, mas 
seus ocupantes não arredam pé‖; 
180 ―São inúteis os esforços da infantaria em face das posições  dominantes das inúmeras 
armas automáticas das granadas de mão do adversário‖ (―Carne para canhão‖, pág. 180). 



 
 

técnico que escolheu essas posições! Hossanas aos seus denodados 
defensores! 

Cai a tarde, impressionantemente, redundando infrutíferos todos os 
esforços da brava oficialidade do 1.º escalão, onde se destaca o testemido 
Ten. Regis, agindo com vivacidade e iniciativa à frente da 1.ª Cia. do 13.º B. 
C. e de duas outras da direita da Polícia Paranaense. 

Mais uma investida do Ten. Regis, acompanhado pelo Cap. de Art. 
António Gomes, degenera em esforço perdido, pois o adversário a repele 
energicamente, favorecido, coincidentemente, pelos tiros do II/8.º R. I., que 
não podia contar com semelhante arrancada desses bravos oficiais e 
flanqueava nessa direção. 

A Polícia Paranaense também teve baixas produzidas pelos tiros do 
II/8.º R. I. 

Á tarde encerra a jornada de 17. Algumas granadas do 75 Mth. dos 
paulistas tombam perto de nós, sem, porém, funcionar. 

O Gen. resolve que o Dest. Marcelino ataque no dia seguinte, 
ultrapassando o Dest. Boanerges, sem preparação da artilharia, 
aproveitando-se da cerração para a surpresa. 

O Btl. Tomé Rodrigues, que estivera empenhado à esquerda da Cia. 
Artur Maciel (da F. P. Paranaense), é recuperado à noite e se dispõe em 2.º 
escalão à retaguarda do II|8.º R. I., substituindo o 17.º C. A., que passa para 
a reserva. 

Inicia-se o ataque, na manhã de 18, pelo flanco esquerdo (F. P. 
PARANÁ), tendo à direita o 14.º B. C., que ultrapassa o 13.º, e em seguida, a 
F. P. de STA. CATARINA. A surpresa visada, porém, não foi lograda porque 
a cerração levantou antes da tropa estar pronta a partir (houve um atraso nos 
preparativos) e o adversário estava alerta. 

Detida a progressão, entrou em ação a A., sem melhor resultado, 
sendo, às 11 horas, de novo suspenso o tiroteio. 

Reiniciado o ataque pouco depois do meio dia, foi ele mais uma vez 
dissociado: uma Cia. da F. P. STA. CATARINA tomou o rumo N. (junto à 
direita do 14.º B. C.), enquanto a outra derivou para L., na esteira da 
Cavalaria. 

O II|8.º R. I., na direita, como explica o Cap. França, tem diante de si 
uma vertente despida de vegetação a atravessar, inteiramente batida de 
frente e de flanco, pelas Mtrs. contrárias. 

O 12.º R. C. I. não progride, apesar da ordem das 7 horas. Às 16:46 o 
Gen. envia-lhe este incisivo e agastado despacho: 

 
―Cel. Reguera 
É imperioso que avanceis imediatamente‖. 

(a)  Gen. Lima 
 
A 19, às 9:30, nova recomendação era expedida, nestes termos: 



 
 

 
―Cel. Reguera 
De ordem do Sr. Gen. deveis despegar-vos da infantaria e procurar 

atravessar o PARANAPANEMA na direção geral de GRAMADINHO, 
ameaçando a retaguarda das posições inimigas de PONTE DOS SOUZAS.‖ 

(a)  Cap. Alcindo 
Chefe 4.ª Sec.  

 
O Btl. Tomé recebe ordem de ultrapassar a direita do II|8.º R. I., 

procurando desbordar a esquerda da posição e cortar a retirada do defensor, 
caso tente evacuar a posição. O 12.º R. C. I. e o IV/5.º R. C. D. orientam-se 
para SERRARIA. 

Cerca de 13 horas e 45 minutos, quando nossos aviões sobrevoam as 
posições, recrudesce o tiroteio de grande número de armas automáticas, de 
parte a parte, em toda extensa frente do CERRADO, seguido de uma chuva 
impertinente às 14 horas. Talvez a Natureza desejasse refrescar aquela 
região escaldante e abrasada pela luta... 

Ao mesmo tempo vai cessando o fogo, sendo substituído por um ruído 
singular, indescritível, de choques, estouros, estrondos e urros. 

Algo de anormal se passa, percebe-se, nas linhas adversas, que estão 
sendo abordadas pelas nossas tropas, lomba acima. 

A posição é assaltada a baioneta! 
Desordem, gritos, gemidos, figuras alucinadas que correm, material de 

guerra pelo chão, feridos, contundidos, mortos estendidos à beira dos 
caminhos, prisioneiros cercados da curiosidade dos atacantes, cabisbaixos, 
uns, insolentes, outros – é o quadro que se nos depara, emocionante e triste. 

 
―Foi renhida e sangrenta a refrega. Brigou-se a baioneta. Houve 

choque a arma branca, como em ITARARÉ. O inimigo lançou, até o fim, 
enquanto poude, granadas de mão.‖ 

 
(―Carne para Canhão‖, pág. 181) 
Reeditemos, a propósito, as impressões do Cel. Marcelino: 
 
―A situação era difícil; batalhões valorosos e aguerridos como o II|8.º R. 

I., o 13.º B. C. e a Polícia do PARANÁ, apoiados pela artilharia, não haviam 
conseguido progredir. 

O adversário ocupava os matos em posições dominantes, defendidas 
por um vasto pantanal, por um curso d’água e por fogos de a. a. cruzados na 
frente acessível. 

Levados o 14.º B. C. e a Polícia Catarinense para as bases de partida, 
não foi fácil a passagem de linha, que deveu sua execução completa ao voo 
dos nossos aviões, ficando, porém, a tropa detida pela defesa adversária a 
menos de 200 ms. das posições ultrapassadas. 



 
 

A frente do meu Dest. não permitia uma manobra que não fosse a 
prevista pelo adversário; fixação pelos elementos do pantanal e ataque pelos 
que tinham a frente livre. 

Nesta, porém, o adversário se cobria habilmente, como disse, com 
fogos cruzados de metralhadoras, quase inatingíveis pelos fogos do Dest., 
mesmo os da artilharia, dada a conformação do terreno. 

Entrei então em combinação com o Cmt. do Dest. Plaisant, que 
operava à esquerda do meu e cuja frente permitia uma progressão mais 
franca e com o Cmt. do G. A. P. que o apoiava, de forma que, iniciado o 
bombardeio do mato, às 13:45, progrediu a Polícia Paranaense; suas 
metralhadoras, as do 14.º B. C., Polícia Catarinense, mais as do 8.º R. I. e do 
13.º R. I. que ficaram em 2.º escalão, atuaram simultaneamente  e o 14.º B. 
C. que se preparara em silêncio, pode progredir a distância do assalto, 
arrastando consigo uma companhia da Polícia Catarinense e fazê-lo com 
sucesso, apesar do adversário ter feito queimar todo o capim e mato ralo de 
sua frente. 

A surpresa foi completa, no dizer dos prisioneiros, e o combate travou-
se nas trincheiras a baioneta e a granada. 

E o impulso tomado pelo Dest. levou-o à luta da mesma forma, a 
granada e a baioneta, a revolver e a pistola, dentro da mata defendida em 
várias linhas e com caminhamentos preparados, e à perseguição, até que o 
adversário em caminhões adrede preparados, pode fugir deixando 
prisioneiros os elementos que lhe cobriam esse movimento. 

O restante da Polícia Catarinense desbordou o pantanal e progrediu 
pelo flanco direito. 

O tempo esteve chuvoso, o que tornou mais difícil a progressão pelo 
escorregadio do terreno.‖ 

 
Para os lados do bosque de pinheiros, no entanto, o adversário ainda 

recalcitrava, levando o Cmt. Plaisant a pedir ao Cel. Boanerges uma tropa 
que auxiliasse a Cia. Maciel a coroar a posição. 

 
―O inimigo não se rendeu. Os elementos escalados para resistirem a 

todo transe, apoiando a retirada dos demais, permaneceram no posto de 
sacrifício, ou morrendo, ou sendo presos em plena luta. Honra, pois, aos 
trinta e cinco prisioneiros (181) do RIO DAS ALMAS‖, escreve o Ten. Clóvis 
Gonçalves, a quem encaminho o leito para o conhecimento de alguns 
detalhes impressionantes da luta. 

A todas essas, os demias Dests. continuavam detidos ao longo da 
margem esquerda do ALMAS – PARANAPANEMA. 
 

                                                           
181 Aliás, 45. Os mortos identificados foram: Clineu Braga Magalhães, Carneiro 
Fernandes, Jorge Joaquim Penteado e Argemiro Alves Silvestre. Não identificados, dois, 
um dos quais trazia no dedo um argolão com as iniciais A. P. 



 
 

LANCES DE HEROÍSMO 
 

Tal sucesso se deveu, surpreendentemente, além das disposições do 
14.º B. C. e da Pol. Catarinense, ao gesto inesperado de um modestíssimo 
capitão de artilharia – António Gomes dos Santos. 

Era um oficial muito simples, muito despretensioso, mesmo algo 
ingênuo, para não dizê-lo um retardado mental. Alma boa, infantil, submissa, 
parecia incapaz de um gesto de energia militar. 

Tendo iniciado seu curso já um tanto tardiamente, foi com grande 
esforço que logrou, ainda assim dificilmente, vencer as provas de exame. 
Arrastou-se sempre pelos últimos lugares de suas turmas, medíocre e 
apagadamente, ajudado pelos companheiros. 

Pertencia ao 6.º R. A. M. e fez questão de ir se recolher à sua unidade, 
já em campanha, e sob a direção de um capitão mais moderno, porém um 
ativo e valoroso oficial que de si as melhores provas já dera em campanha. 
Tocar-lhe-ia, assim, o comando, deslocando áquele. 

Apresentou-se em CAPÃO BONITO. Mas ninguém lhe deu 
importância. Nem mesmo acomodação lhe proporcionaram. E com 
desculpas pueris e promessas de missões que nunca  lhe foram afetas, iam 
deixando-o de lado, sem função e sem... sequer onde pousar. 

Procurou, então, o P. C. do Dest. Boanerges, onde teve a melhor das 
acolhidas, pois este chefe muitos traços de contato possuía com aquele 
camarada no que concerne à bondade e à elevação de sentimentos. 

Encontrou, entre nós, algum consolo e poude, dadas as nossas antigas 
relações de camaradagem, abrir-se francamente a respeito de suas máguas. 

Sentia muito não ter uma função e, mais do que isso, poder parecer 
que se acomodava à situação por pusilanimidade. Talvez seus camaradas o 
julgassem mal... 

Estava inteiramente de acordo com o não tomar o comando ao seu 
colega mais moderno, em quem reconhecia um oficial mais capaz e mais útil. 

Não recriminava ninguém, mas, no fundo, vagamente, revelava o seu 
desgosto por parecer-lhes que o supunham um cobarde e, ainda mais, pela 
notória desconsideração com que o tratavam. 

Sempre, porém, procurava uma justificativa para essa conduta, quer se 
referisse aos chefes, quer aos companheiros e subordinados. Não os 
censurava. 

E foi assim que decidiu acompanhar-nos ao CERRADO. 
Uma vez lá, passou a percorrer os diversos escalões da tropa, em 

visita aos camaradas da Infantaria, que o não conheciam. Si o conhecessem, 
talvez o fizessem voltar para CAPÃO BONITO... 

E assim grangeou a simpatia de alguns infantes, admirados do 
desprendimento daquele capitão de Artilharia, que deixava a segurança de 
uma posição dessa arma, alguns quilômetros à retaguarda, para ir misturar-
se com os modestos combatentes de 1.º escalão. 



 
 

E tal camaradagem fez que participou de um combate e influiu sobre a 
fração de tropa a que se juntara, bem como sobre seu comandante, 
impelindo-a até a cerca de 40 ms. das linhas contrárias. (182) E não fora os 
tiros provindos da direita, dos próprios companheiros (II|8.º R. I.), que não 
podiam admitir tropas nossas tão avançadas, obrigando-o, por isso, a retirar, 
talvez nesse mesmo dia 17 houvesse ele arrebatado ao assalto a tropa que o 
assistia e passou a admirá-lo pelo seu arrojo e pelo seu ímpeto. 

 
―A direita do Dest. Plaisant que já havia recuado, conseguiu novamente 

progredir em concordância com as Cias. do 13.º B. C.‖ 
(Relatório do Cel. Boanerges) 

 
À tarde, ao regressar das linhas de frente, contou-nos do seu 

entusiasmo pela Infantaria. Não imaginava que fosse tão empolgante sua 
atuação. Lamentava não ser infante. E pedia, por isto, ao Cel. Boanerges, 
que o deixasse, no dia seguinte, voltar às linhas de frente. Tinha gostado 
muito dos companheiros... 

Nessa mesma noite soubemos de seu arrojo. Os oficiais que o 
assistiram, narrando-lhe a conduta, enalteciam-lhe a coragem e a disposição 
invulgar com que ―bancou‖ o infante. 

Era temerário, imprudente, um louco! 
Mas impressionara, inclusive aos elementos da direita da F. P. 

Paranaense, que se lhe achavam próximos, cuja admiração se abeirava já 
do fanatismo. 

Sabedor de suas imprudências, quando nos preparávamos para o 
grande ataque de 18, ao despedir-se de mim por ter de ir para a frente, para 
junto de seus ―novos companheiros de arma‖, recomendei-lhe mais cuidado, 
mais prudência, pois sabia que, na véspera, se havia excedido, expondo-se 
de mais. 

E partiu, sempre risonho e modesto, a toda frase pedindo a aprovação 
da pessoa a quem se dirigia com o seu perpétuo ―Não é seu?‖, ―Ouviu, 
seu?‖... 

E lá se foi, carregando no braço uma pelerine e na alma, quiçá, a dor 
de ainda não ter podido mostrar áqueles que o diminuíam, que não era um 
cobarde nem um inútil. Nenhuma arma conduzida senão a vontade de 
prestar algum serviço. 

Aquele coração era tão grande, tão generoso, tão bom que, decerto, 
não lhe passara pelo espírito humilhar, com o seu heroísmo, os camaradas 
que o menosprezavam... porém que não eram capazes de se lhe 
emparceirarem no gesto que o arrebatou para a glória, legando aos que o 
desconsideravam uma lição e um... remorso. 

                                                           
182 ―Há elementos adversários que se lançam ao assalto e são abatidos pelas granadas 
de mão de que nossa tropa andava largamente dotada‖. (―Palmo a Palmo‖, pág. 347). 



 
 

Se o suspeitasse, talvez renunciasse a essa glória, porque ele era, de 
fato, um homem pura, um homem bom, uma criatura modesta e, mais do que 
isso, humilde. 

Às últimas manifestações de sua vontade foram mais um gesto de 
desprendimento. Achava-se já na mesa, para ser operado, quando a Av. 
paulista bombardeia CAPÃO BONITO, não respeitando nem os símbolos da 
Cruz Vermelha. Os presentes alarmam-se. Alguns se retiram, na esperança 
de encontrar melhor refúgio. E o Cap. Gomes, percebendo o que se passa, e 
legando à posteridade mais uma demonstração de sua grandeza d’alma, 
recomenda: 

 
- ―Eu já estou perdido; vocês se salvem...‖ 
E com ele permaneceu, apenas, uma heroíca enfermeira, que o não 

quis abandonar.Todos os demais se foram. (183) 
 
Dest. Ex. Sul Estado Maior 2.ª Seção 
 
CAPÃO BONITO, 23 de Setembro de 1932 
 

―SERVIÇO DE PUBLICIDADE‖ 
BOLETIM N.º 32 

 
I – A MORTE DE UM BRAVO: 
Faleceu, ontem, às 21:40 horas, no hospital de sangue desta 

localidade, o bravo Cap. Antonio Gomes dos Santos, da arma de Artilharia e 
que havia sido ferido há dias, no combate da FAZENDA DO CERRADO 
quando, à frente da Infantaria e empunhando um fuzil, conduzia os valentes 
filhos do PARANÁ à vitória e à glória. Bravo entre os bravos, sua morte foi 
sentidíssima, mormente por saber-se que possuía numerosa família, 
domiciliada em PORTE ALEGRE. Ferido, foi carinhosamente transportado 
para o hospital, onde se submeteu a uma intervenção de alta cirurgia, não 
lhe faltando nessa ocasião, para agravar o seu sofrimento, a presença dos 
aviões inimigos que bombardearam, com requintes de verdadeira selvageria, 
o hospital militar onde se encontrava, apesar dos vastos painés com a cruz 
vermelha que encima o edifício, tendo sido morto nessa ocasião um 
padioleiro e ferido vários auxiliares daquele estabelecimento, onde também 
se achavam várias enfermeiras. Seu estado gravíssimo mais e mais foi se 
acentuando, até que veio a sucumbir ontem. Seu corpo foi piedosamente 
velado pelo Sr. Gen. Waldomiro Lima, pelos oficiais e praças. O Sr. Gen. 
Waldomiro Lima ainda apresentou condolências à família enlutada e solicitou 
também ao Governo a promoção por bravura desse herói tombado em 
defesa da integridade Nacional. Hoje, realizou-se o seu enterramento, com 

                                                           
183 V. nota 3, pág. 347. 



 
 

grande acompanhemento, tendo 1 Cia. do 5.º B. E. prestado as honras 
fúnebres. Sobre o esquife viam-se muitas coroas oferecidas por oficiais, 
sargentos e praças, tanto do Q. G. como dos Corpos de Tropa. Numa delas 
lia-se: ―Ao bravo Capitão Gomes, morto como herói, na arrancada da PONTE 
DAMIÃO FERREIRA, a admiração e a saudade de seus camaradas do Dest. 
Ex. Sul‖. 

Outro dizia: ―Ao bravo Capitão Gomes, Adeus. Recebei nesta frase, 
nota pungente de nossa alma, a expressão da dor que nos oprime em ter 
que vos dizer o último Adeus. Os sargentos do Quartel General‖. 

Ao baixar o corpo à sepultura o Ten. Stoll Nogueira pronunciou as 
seguintes expressivas palavras, exprimindo o sentimento geral: ―Sucumbiu 
ontem, na desolação dum improvisado hospital de campanha, longe do 
carinho de sua esposa e des seus filhinhos, mas junto da consternação de 
seus camaradas, serenamente como um bom e como um justo, um 
verdadeiro herói, cujo perfil poderia, com justeza, ser insculpido na bronzea 
Galeria de Carlyle. Que era ele? Um simples Capitão de Artilharia, simples e 
modesto. Na paz, refulgira pela bondade imensa de seu coração e pela 
grandeza evangélica de sua alma quase infantil. Na Guerra, abrasando-se na 
chama de imortal heroísmo, transpôs, na sagração apostolar de uma vida de 
simplicidade e de renuncias, os cimos luminosos da eternidade. O seu 
nome? António? António Gomes dos Santos! Nome apagado de um soldado 
humilde, mas cheio de virtudes interiores, de quem doce placidez do rosto 
jamais fora turbada pela pretensão, pela inveja e pela vaidade. Figura digna, 
Maeterlink, de tua pena de oiro e de teu talento genial! Quais os seus feitos? 
A arrancada fulminante e barbara da PONTE DAMIÃO FERREIRA, à testa 
dos destemerosos soldados do PARANÁ, arrebatando, com dantesca e 
alucinante carga de baioneta, as posições adversas que bordavam os cimos 
agrestes de íngreme coxilha. A escalada da morte e da glória, em que 
António Gomes, numa concentração empolgante de todas as suas energias 
morais, agigantara seu porte, tornando-se um titã, na transfiguração rara 
para a imortalidade do heroísmo e da glória. Camaradas! Contemplai as 
páginas dramáticas do rubro e ensanguentado livro da história deste dias 
brumosos da Nacionalidade! Em suas páginas, cheias de angústias e de 
sofrimentos, molhadas pelo orvalho farto de tantas lágrimas, se condensa 
todo o valor de um Povo e de uma raça na aurora radiosa de sua libertação! 
É este o livro dos livros! O livro santo em que as gerações vindouras virão 
rezar a liturgia do heroísmo e da bravura! Olhai bem para as suas páginas 
iluminadas, que vereis emergir do claro escuro do passado, como duma tela 
de Rembrandt, a figura homérica dum herói, a figura aureolada de claridades 
espirituais de António Gomes dos Santos, o simples e modesto oficial de 
Artilharia!‖ 

Dois outros episódios emocionantes ocorreram no CERRADO, 
inesquecivelmente pungentes, para não falar num soldado paranaense, cujo 
peito uma granada de mão escancarara deixando-o, ainda vivo, com o 



 
 

coração e os pulmões à mostra, e num arrogante e enérgico prisioneiro que, 
rasgando a mão de encontro à baioneta inimiga, escapara, assim, à morte 
iminente. 

Ao ser assaltada a trincheira, um dos defensores levanta os braços 
suplicando a vida. O atacante susta, humanitariamente, o golpe, prestes a 
desferir-se. 

Como testemunho de reconhecimento, aponta ao ditatorial alguns dos 
seus companheiros que fugiam. Era um ardil. Assim que o nosso soldado se 
distraí, é pelas costas alvejado a revóver. O atirador, porém, erra os dois 
tiros. Rápido, o assaltante se volta e castiga, atravessando-o a baioneta, o 
ingrato cuja vida poupara havia pouco e que tão mal correspondera à sua 
generosidade. 

Um dos últimos irredutíveis foi o filho do Dr. Barros Penteado. De pé 
sobre a escarpa, recebia os assaltantes, valentemente, a granadas de mão. 

Uma bala, atravessando-lhe um dos olhos, protrara-o ainda com o 
braço estendido para a frente, como se, mesmo morto, ainda pretendesse 
impedir o assalto, ainda lançasse granadas! 

Lembra o estoicismo de Gustavo Borges, que, segundo narra o Cel. 
Taborda, ao fugir-lhe o último alento, pede que o enterrem mesmo na 
trincheira ―porque não quer, nem depois de morto, voltar para S. PAULO 
antes da vitória‖. 

Fala-se na ereção de monumentos, em S. PAULO, perpetuadores dos 
feitos militares paulistas nesta campanha... 

O monumento a Penteado devia ser assim, como o talhou ele mesmo: 
tombado sobre a esplanada, com o braço estendido para a frente e uma 
granada fumegante na destra, vertendo lágrimas de sangue... 
 

APROVEITAMENTO DO SUCESSO 
 

Coroada a extrema esquerda da posição pelas unidades assaltantes, 
ficou o II/8.º R. I. incumbido de proceder a perseguição, tentando, ao mesmo 
tempo, envolver, ou atirar sobre o RIO DAS ALMAS, os elementos restantes 
ainda aferrados diante da F. P. do PARANÁ, no BOSQUE DOS PINHEIROS. 

Evacuados os feridos, alguns horrivelmente, e os mortos, o Dest. 
Marcelino foi mandado prosseguir para o N., enquanto o Dest. Boanerges o 
cobriria na direção de L. (S. MIGUEL ARCANJO). 

Afinal, ante a ameaça de envolvimento pelo II/8.º R. I., os últimos 
defensores do CERRADO batem em retirada, se bem que lentamente, ainda 
retardando-lhe a progressão. Desempenharam muito bem sua missão. 

Consequentemente, os elementos restantes da F. P. Paranaense 
passaram para o CERRADO, onde se reagruparam, em reserva do 
Comando. 

 
 



 
 

B. P. n.º 27, de 18-IX-1932 
 
O COMBATE DA FAZENDA DO CERRADO: 
Após o memorável combate de BURÍ e depois de rápida passagem 

pela zona de CAPÃO BONITO, nossas tropas, levando pela frente, o inimigo, 
detiveram-se ante o rio das ALMAS, afluente do PARANAPANEMA, afim de 
se reorganizarem e ao mesmo tempo estabelecerem um novo plano de 
ataque que o terreno e o inimigo, fortemente organizado, impunham. O 
adversário se estabelecera numa linha de elevações, na ala direita, tendo 
aproveitado ao máximo o terreno que particularmente lhe era favorável e 
possuindo ótimo comandamento sobre nossas tropas. As posições inimigas, 
preparadas com grande antecedência, estendiam-se por quase todo o curso 
do rio das ALMAS, batendo com precisão, as suas armas automáticas, todos 
os acessos à margem direita daquele rio. Após cuidadoso estudo das 
posições inimigas, foi estabelecido o plano de ação e dada às tropas a 
ordem de ataque. O movimento, que devia processar-se de modo violento e 
decisivo, iniciou-se por uma infiltração de nossas tropas no terreno inimigo, 
embora tendo que transpor sucessivos obstáculos, como a passagem do rio 
e, na margem direita deste, os pântanos e matagais incendiados, onde o 
caqui se destacava à distância, oferecendo excelente alvo. O moral das 
nossas tropas, apesar de tudo isso, era elevado. Dominava-as a vontade de 
vencer e avançavam resolutas, apesar do inimigo tudo ter feito para nos 
impedir a passagem do rio, tendo danificado as pontes e desbastado o mato 
nos lugares dos vaus, afim de ter melhor campo de tiro. Os rebeldes, depois 
de destruírem a machado as pontes, ainda tentaram incendiá-las na fuga, 
não o conseguindo completamente e deixando em nosso poder algum 
material que aproveitamos na na reparação das mesmas. Nossa Engenharia, 
nessa ocasião, teve uma ação destacada, reconstruindo e lançando diversas 
pontes debaixo de rajadas sucessivas de metralhadoras. Atravessando o rio, 
nossas tropas encontraram fortíssima resistência na outra margem, tendo o 
inimigo estabelecido cerrado fogo de barragem sob o qual a progressão era 
quase impossível. O terreno alagadiço e cortado por diversos afluentes do rio 
das ALMAS, dificultava a nossa marcha e ao mesmo tempo auxiliava o 
inimigo com a nossa fixação em diversos pontos. Nossa tropa não 
esmorecia. A resistência inimiga tornava-se cada vez mais violenta e nos 
deteve sob um fogo contínuo durante um dia e meio, desde 16 até às 10 
horas da manhã de 18. Nossa oficialidade e soldadesca só tinha um anseio. 
Era tomar de assalto a colina alongada em frente, onde o inimigo, fortemente 
entrincheirado, nos hostilizava vivamente. Nossa Artilharia, coadjuvando a 
ação, iniciou violento bombardeio às posições rebeldes, sendo contra-batida 
pela Artilharia inimiga e também atacada por fogos de metralhadoras 
pesadas. A Infantaria lutava com mil obstáculos, mas progredia sempre. 

Corria o dia 17. Ao entardecer, nossas tropas foram detidas à base da 
colina e à margem de um long riacho. Durante à noite a progressão foi 



 
 

impossível, tendo porém nossas tropas se aferrado no terreno conquistado. 
O inimigo, aproveitando-se das trevas, desceu de suas trincheiras e tentou 
um golpe sobre as nossas linhas, no que foi frustrado, pois o bravos 
paranaenses, em cujo setor se deu o assalto, repeliram-no para os seus 
entrincheiramentos. Clareou o dia 18, finalmente, tendo nossas tropas se 
aproveitado da manhã para se situarem em uma melhor base de partida para 
um arranco definitivo. Foi preciso recorrer à Artilharia, tal a violência dos 
fogos inimigos. Nossa Artilharia daria 25 tiros, após os quais toda a Infantaria 
lançar-se-ia ao ataque. O bombardeio de nossa Aviação fez-se sentir com 
uma intensidade tremenda e mesmo assim o inimigo resistia. Vinte e cinco 
tiros de canhão troaram no espaço e nossa tropa, numa arrancada 
gigantesca, disposta a dominar o adversário que a castigava tão duramente, 
assomou dos matagais à borda dos campos e terrenos queimados que 
cobriam a encosta da elevação em poder dos rebeldes. Nada a deteve, nem 
a fuzilaria infernal do inimigo, nem mesmo a prudência. De todos os lados, 
soldados de nossas tropas subiam a encosta e o inimigo não abandonava os 
seus entrincheiramentos. Houve mesmo momentos críticos para nós, porém 
os rebeldes tiveram que ceder pois foram atacados ao mesmo tempo pela 
frente, pelo flanco e pela retaguarda por uma hábil manobra de nossa 
Cavalaria que se portou heroicamente. À frente da Infantaria tombou ferido o 
bravo Cap. Antonio Gomes dos Santos que, apesar de pertencer à Artilharia, 
não conteve o seu entusiasmo e lançou-se de fusil em punho sobre as 
trincheiras inimigas. A fuzilaria recrudesceu, tendo o inimigo se refugiado nos 
bosques. Nossas tropas, perseguindo-o, internaram-se dentro deles. Passou-
se então a fase mais dramática da jornada, tendo ambas as partes se 
empenhado, dentro dos bosques, em uma terrível luta a baioneta. As 
detonações de fuzil, favorecidas pelo local, soavam com enorme estrondo, 
multiplicando-se. Nossa Aviação tomou parte saliente no combate, no dia 17, 
hostilizando horas a fio o inimigo e hoje bombardeando e pondo em fuga a 
Aviação rebelde. Ao cair da noite, nossas armas contavam mais uma 
estrondosa vitória, tendo desbaratado francamente o adversário. Fizemos 64 
prisioneiros, muitos dos quais se encontravam no cimo das árvores, 
tiroteando cobardemente nossos soldados. Um deles, depois de preso, disse 
ao soldado que o aprisionara que, no lugar em que apontava havia muita 
gente. Enquanto nosso soldado se virou, para ver tal local, o prisioneiro, 
sacando de um revólver que trazia escondido, desfechou-lhe dois tiros a 
queima-roupa, sendo, por sua vez, imediatamente abatido pelos nossos. 
Esse procedimento miserável tem-se repetido. Ainda ontem nossos soldados 
iam caindo numa armadilha. Um pau enterrado, com uma parte à mostra, 
tinha a outra ligada a uma carga de dinamite que explodiria ao removerem 
aquele. Felizmente, nossos homens, já prevenidos desses ardis, evitaram 
mais esse. Nossa brava tropa, não contente com a sua atuação brilhante, 
ainda lançou-se em perseguição dos rebeldes, tendo penetrado 6 
quilômetros pelo terreno inimigo. 



 
 

Ficou assim reduzida a apregoada resistência das posições do RIO 
DAS ALMAS, continuando nossas tropas, em progressão rápida, a recalcar o 
inimigo. Ele deixou ainda em nossas mãos muita munição, armas 
automáticas, caminhões, etc. Tivemos quinze baixas entre mortos e feridos. 
O inimigo deixou no campo da luta inúmeros mortos e alguns feridos que 
foram recolhidos aos nossos hospitais. Ao entrar a noite de 18, estava ganho 
o combate da FAZENDA DO CERRADO, onde nossas denodadas forças se 
cobriram de louros, atravessando a metralha do inimigo e indo impor ao 
adversário o respeito à sua vontade de ferro. Pelas cartas tomadas aos 
prisioneiros, vê-se como o povo paulista está sendo iludido nesta campanha. 
―O RIO GRANDE está de pé, tendo havido ali inúmeros combates entre as 
forças da DITADURA e as forças constitucionalistas, com vantagem para 
estas!‖ 

Pobre povo Paulista! Esta revolução é o maior escarneo lançado às 
tuas faces. Nunca os teus sentimentos foram tão explorados como na 
presente campanha, em que vertes o teu sangue generoso em defesa de 
ideais falsos, levantados por aqueles que, não tendo a coragem de te 
acompanhar nas trincheiras, quedam-se à tua retaguarda incólumes, 
tripudiando sobre a tua honra e esperando o momento de se salvarem por 
um acordo quando notarem que o teu sangue já lhe é inútil para a sua 
defesa, e para a satisfação de suas ambições pessoais. 

(a)  Adalardo Fialho 
1.º Ten. Ch. do S. de Publicidade‖. 

 
Caída, assim, a extrema esquerda das organizações defensivas da 

margem direita do RIO DAS ALMAS, (uma das mais empolgantes fases da 
campanha), tornava-se necessário continuar a agir sobre seu flanco para 
facilitar a transposição do rio pelas tropas detidas à margem esquerda (Dest. 
Dorneles). 

Perdurava o mesmo princípio para a manobra. 
Daí, a ordem de operações n.º 8, de 19 de Setembro: 
 
Dest. Ex. Sul E. M. 3.ª Seção 
Q. G. em CAPÃO BONITO, 19 (dezenove) de Setembro, às 23 (vinte e 

três) horas. 
 

ORDEM DE OPERAÇÕES N.º 8 
 

(Aos Dests. Marcelino, Boanerges e Plaisant). 
I – O inimigo mantém SANTA CRUZ DOS FERREIRAS, pontes de 

BRISOLAS e dos FERREIRAS. 
II – O 8.º Btl. R. B. M. substituiu no Capão de Leste a Força do 

PARANÁ e o 14.º B. C., que, respectivamente, passaram para 2.º escalão, à 
esquerda do II/8.º R. I. e à direita do 8.º B. R. B. M. 



 
 

O 13.º B. C. está como reserva geral na região de FAZ. DO 
CERRADO. 

O II/13.º R. I. acha-se cobrindo o flanco direito do Dest. Marcelino na 
região dos entroncamentos 5 kms. a L. da ponte do DAMIÃO. 

A F. P. de STA. CATARINA, na região ao N. dos entroncamentos 
ocupados pelo II/13.º R. I. 

O 17.º C. A. na região 3 kms. a Leste de FAZ. DO CERRADO, em 
reserva. 

O 12.º R. C. I. tem ½ esq. na região de SERRARIA e o grosso mais ao 
SUL. 

III – É minha intenção progredir com os Dests. Marcelino e Boanerges 
na direção geral de Norte, de modo a reduzir as resistências que, na margem 
direita do RIO DAS ALMAS, estão impedindo a transposição deste rio pelo 
Dest. Dorneles, facultando, assim, a progressão geral do Dest. Ex. na 
direção N. E. 

IV – Consequentemente: 
a) – O Dest. Marcelino (II/8.º R. I., 8.º B. R. B. M., 14.º B. C. e Bia. 5.º 

G. A. Mth.) tem por missão apoderar-se de SANTA CRUZ DOS 
FERREIRAS, de modo a facilitar a redução das resistências de 
ponte dos FERREIRAS. 

b) – O Dest. Boanerges (II/13.º R. I. 17.º C., Cia. Mtr./13.º R. I. e F. P. 
SANTA CATARINA) cobrindo esta operação na direção de S. 
MIGUEL ARCANJO, pregredirá na direção de PONTE DOS 
SOUZAS, na esteira do 12.º R. C. I., de sorte a apoderar-se dessa 
passagem, impedindo que elementos de STA. CRUZ DOS 
FERREIRAS possam retirar por essa ponte. 

c) – O Dest. Plaisant, em segundo escalão, ficará pronto a secundar a 
ação do II/8.º R. I. na direção de PONTE DOS FERREIRAS. 

d) – O 12.º R. C. D. I., prosseguirá na direção de PONTE DOS 
SOUZAS que deverá transpor na direção de S. MIGUEL ARCANJO. 
Caso as resistências aí encontradas não no permitam, manterá o 
terreno atingido até à chegada da F. P. de STA. CATARINA. 

e) – O IV/5.º R. C. D. seguirá em descoberta na direção de S. MIGUEL 
ARCANJO, reconhecendo também os caminhos de acesso a esta 
localidade, que manterá até a chegada da Infantaria. 

f) – O 9.º R. A. M. apoiará com 2 Bias. o Dest. Marcelino. 
V – A crista orientada na direção FAZ. CERRADO – PONTE DOS 
SOUZAS (S. N.) servirá de limite de zonas de ação entre os Dests. 
Marcelino e Boanerges. 
VI – LIGAÇÕES: 
O Dest. Marcelino procurará manter ligação à esquerda com o Dest. 
Dorneles (7.º R. I., margem esquerda do RIO DAS ALMAS). 
VII – EXECUÇÃO DO ATAQUE: 
O ataque deverá ter início a partir de 6 horas (seis horas). 



 
 

Evacuações – pela PONTE DO DAMIÃO (pinguela provisória), onde 
será feita a muda de viaturas do G. P. D. 
VIII – POSTO DE REMUNICIAMENTO: 
No entroncamento da picada 600 metros ao Oeste da PONTE DO 
DAMIÃO. 
IX – P. C. – na casa a 200 metros a Leste da Ponte do DAMIÃO. 

(a)  Gen. Lima 
Cmt. Dest. Sul 

 
Nossos elementos mais avançados atingem SERRARIA DOS 

AMERICANOS, um pouco a N. E., aonde já tinha ido ter a Vg. do 12.º R. C. 
I., ameaçando a esquerda inimiga, enquanto o II/8.º R. I. prossegue para o 
N., buscando ligação com o 7.º R. I., na margem esquerda do RIO DAS 
ALMAS. 

Afigurou-se-nos que o adversário se subdividiu, indo uma parte 
defender SANTA CRUZ DOS FERREIRAS, e, outra, a ponte dos SOUZAS 
(ou dos BUENOS). 

Logrado este escopo, dada a mão ao 7.º, ficaria ele em condições de 
transpor o rio e, em relação às resistências restantes, de executar manobra 
análoga, afim de facilitar à Vg. Dorneles atravessar a ponte da estrada geral 
para ITAPETININGA. 

E isso foi conseguido a 21, em concordância com o 8.º C. R. da Bda. 
M. (184), de sorte que o II/8.º R. I., poude receber outra missão, deslocando-
se para L., depois de haver facultado a passagem do 7.º R. I. nas 
proximidades de STA CRUZ DOS FERREIRAS (na PONTE DOS 
FERREIRAS), bem como a dos 3.º C. A. e I/8.º R. I., a 22. 

O adversário deixara a ponte livre, sem ter destruí-la. 
Com a conquista de STA. CRUZ DOS FERREIRAS estava terminada, 

com pleno êxito, a manobra do RIO DAS ALMAS, razão porque os rebeldes, 
na iminência de serem envolvidos, fizeram voar pelos ares a PONTE DE 
BRISOLAS e retiraram-se para trás do PARANAPANEMA. Foi como o Dest. 
Dorneles poude progredir. 

Vencidas as resistências do RIO DAS ALMAS, tratava-se, agora, de 
manobrar identicamente em relação às do curso superior do 
PARANAPANEMA, onde os constitucionalistas faziam constar ser 
formidáveis os entrincheiramentos preparados. 

A informação junta dá uma ideia da situação a 20: 
 
20-IX-32 – Às 8:00 – Informação – Ao Sr. Cmt. do 12.º R. C. I. 
 
―Segundo conhecimento que tenho da Ordem de Operações das 23 

hroas de ontem, o 12.º R. C. I. deve progredir na direção da ponte dos 
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BUENOS, cuja posse deve manter até à chegada da F. P. STA. CATARINA. 
Caso não possa transpor a ponte, manterá o terreno conquistado até à 
chegada da Inf. 

O IV/5.º R. C. D. deve lançar-se já, em descoberta, na direção de S. 
MIGUEL ARCANJO, reconhecendo todos os caminhos de acesso a essa 
localidade, passando pelo II/13.º R. I. (Major Tomé), que se acha a L. de 
CERRADO. 

O 8.º Btl. R. da Bda. Gaúcha está progredindo na direção de STA. 
CRUZ DOS FERREIRAS, em ligação, à esquerda, com o II/8.º R. I., sem 
encontrar resistência alguma.‖ 

(a)  Cap. Dilermando 
 
Detido diante de PONTE DOS BUENOS, foi o 12.º R. C. I. substituído 

pela F. P. STA. CATARINA. 
Ia-se passar, nesta situação, a outra fase das operações. 

 
A FASE PRÉ-AGÔNICA 

 
É interessante a coincidência das tentativas de entendimento e acordo 

ocorridas nos meiados de Setembro, em diversos pontos extremamente 
distantes das frentes de contato, denotanto, de um lado, nenhum 
coordenação que generalizasse e autorizasse à medida e, de outro, a 
sensação de que os combatentes paulistas iam sentindo a proximidade da 
derrota. Eram iniciativas individuais, que as incertezas e as apreensões do 
momento toleravam. Parece que os próprios chefes fechavam os olhos a 
essas tentativas, na doce esperança de poder surgir, de alguma delas, uma 
solução menos desairosa para o ―impasse‖. 

Assim ocorreu em FAZ. RETIRO FELIZ, na manhã de 14, onde o Cap. 
De Marchi se apresentou ao Cmdo. da F. P. Pernambucana declarando 
desejar que ―fossem cessadas as hostilidades de nossa parte e que o 
mesmo faria com sua tropa, uma vez que se lutava por uma causa inglória, 
sacrificando a mocidade que ia fazer falta ao Brasil futuramente‖. 

Não tendo sido satisfeito, em vista das ordens taxativas existentes a 
respeito, solicitou que um oficial nosso fosse à presença do Cel. 
Klingelhoefer, o que foi recusado e, meditemos um pouco, é muito 
significativo... 

Não deixa de ser interessante lembrarmos que esse oficial devia, 
segundo a ordem de operações apreendida em poder do Cap. Miranda, 
aprisionado com sua Cia. quando pretendia se apoderar do MANDASSAIA, 
participar desta operação com as suas bombardas no dia seguinte pela 
manhã. (V. pág. 365). 

Já teria ele conhecimento da missão, que lhe estava reservada na 
operação em projeto? 



 
 

A 21, diante do 8.º C. A. apresentou-se o 2.º Ten. Com. Mario Barreto 
França, das forças paulistas, procurando saber quais as condições que 
deveriam presidir a rendição dos rebeldes às nossas forças. 

O Cel. Saião, Cmt. do Dest., constatou, então, que esse oficial não 
possuía credenciais para tratar do caso, e por outro lado, que não desejava 
retornar às suas fileiras. 

Verificou, mais tarde, esse Cel., que elementos nosso também tinham 
ido às linhas contrárias, numa recíproca demonstração de confiança, de lá 
voltando dois homens da F. P. de PERNAMBUCO, trazendo, um deles, a 
carta junta, que não foi respondida. 

 
―Cel. Saião 
Viva o Brasil! 
Honra ao Exército. 
A vosso chamado e diante da bandeira branca que hastearam está em 

vosso P. C. um oficial nosso que não tem credenciais para falar em nome do 
Exército Constitucionalista Brasileiro. 

Será motivo de prazer para nós recebe-lo, ou a oficial do vosso E. M., 
em nosso P. C. para tratarmos de uma fórmula honrosa para que venham 
cooperar em nosso meio para terminação desta luta desencadeada pela 
ditadura, que não é a expressão do pensamento brasileiro. 

Apesar de manter rigorosa vigilância deixo de mandar continuar o fogo, 
conforme dora avante procederemos, diante das múltiplas traições que 
temos sofrido, visto ter diante de mim um oficial do Exército, o que 
representa um penhor de lealdade.‖ 

Do patrício. 
(a)  Djalma Dias Ribeiro 

Cap. de Art., servindo no E. M. 
 

Ao cair da noite – é outro fato curioso – foi apresentado ao P. C. do 
Dest. um rebelde, que não soube explicar as intenções com que entrara em 
nossas linhas munido deste salvo-conduto: 

 
―FORÇAS EM OPERAÇÕES NO SETOR SUL 

- MEMORANDUM – 
 

A quem interessar 
P. C. HERMILO, 21 de Setembro de 1932 
O voluntário José Fraga está em serviço especial do Estado Maior e 

tem livre trânsito neste‖. 
(a)  Coronel Klingelhoefer (185) 

                                                           
185 II – SITUAÇÃO DOS REBELDES: 

Foi aprisionado na Região de ARACASSÚ, um soldado Paulista por nome José 
Fraga, que havia levantado bandeira branca. Em seu poder, foram encontrados 



 
 

 
Segundo narra o Cel. Marcelino, fora reconhecida, a 24, uma estrada, 

tida como picada, indo das posições ocupadas pela F. P. de SANTA 
CATARINA, nas proximidades da PONTE DOS BUENOS, a um passo que 
lhe ficava mais a jusante e que, então, fora por ele mandado guarnecer com 
um G. C. dessa milícia. 

 
―Na manhã de 24, como aconteceu várias vezes entre os homens que 

se desfrontavam a poucos metros, estabeleceu-se conversação entre os 
nossos e os adversários, que ocupavam a margem oposta, do que resultou o 
convite deles para uma vista às suas posições pelos nossos, convite aceito 
por um cabo da Polícia, de nome Luiz Laporta Otero, o qual achava-se em 
companhia dos adversários quando tiveram ordem de um tenente, de 
abandonar as posições por se acharem ameaçados de ter a retaguarda 
cortada. 

Foi então ponderado que entre eles se achava o nosso cabo, havendo 
o compromisso de deixa-lo regressar, pelo que o tenente, dizendo não ser 
possível o seu cumprimento na ocasião, entregou-o a um nível cabo do 4.º 
R. I. para escolta-lo até que tivessem atingido determinado local, onde seria 
posto em liberdade. 

O cabo era, porém, catarinense, e logo que seus companheiros se 
puseram em movimento, escondeu-se com o nosso, vindo atravessar o 
passo pouco depois de informar o Cmt. da Polícia Catarinense do fato. 

                                                                                                                                                                                                 

documentos que provam que o referido soldado estava a serviço do Estado Maior dos 
rebeldes e vinha por ele industriado para trabalhar nossas tropas no sentido não só de 
obter adesões, como no de obter armamentos, pois um desses documentos está 
concebido nos seguintes termos: 

―Aos que se apresentarem‖ 
Condições 

 
1.º – Não são considerados prisioneiros. 
2.º - Poderão ir combater em outra frente ou ficarem em SÃO PAULO empregados 

com os mesmos vencimentos que têm atualmente. 
3.º - Cada homem que trouxer (segue-se uma tabela em que, para cada espécie de 

armamento, está estabelecido um preço a ser indenizado pelos rebeldes). 
4.º - Serão pagos os vencimentos que tiverem em atraso. 
Vê-se por aqui a deficiência de armamento de que já se ressentem os reacionários. 

(Do Bol. de Publicidade n.º 35, de 26-IX-1932) 
 

De outro documento oficial consta o seguinte: 
―O inimigo está enviando agentes secretos às nossas linhas, afim de comprar 

armamento de nossas tropas aos preços de: 
 
Fuzil ..................................................................................  $ 100.000 
F. M. ..................................................................................  $ 200.000 
Mtr. l. .................................................................................  $ 300.000 
Mtr. p. ................................................................................  $ 500.000‖ 



 
 

Em consequência, e por ter visto os homens em retirada, fiz avançar a 
Polícia Catarinense, que atravessou a PONTE DO BUENO ainda a tempo de 
apagar o fogo que lhe havia ateado o adversário, servindo-se da própria lata 
de gasolina que o iniciára.‖ 

 
Demos, agora, um salto, para a direita, região de TAQUARAL ABAIXO, 

na frente do Dest. Boanerges. 
Também aí, em entendimento com o 17.º C. A., os rebeldes 

entabolaram a rendição. Eram do 10.º B. C. R. Entretanto, quando ia ter 
início de execução, deu-se, para nós inexplicavelmente, um arrependimento 
de última hora. Tudo quanto fora combinado, ficava de nenhum efeito (186). 

                                                           
186 Talvez consequência do conhecimento adquirido, então, do seguinte ofício circular; 

 
2.ª REGIÃO MILITAR OBJETO 
Cessação da guerra 
 
Quartel General em SÃO PAULO, 28 de Setembro de 1932. 
O Gen. Bertoldo Klinger, comandante das Forças Constitucionalistas ao Sr. 
Sr. Comandante: 
 
1. – Vou expedir hoje, às vinte e duas (22) horas, o seguinte rádio: ―Senhores 

Generais comandantes das Forças do Governo Federal. – Assim que se faça 
luz, e há de ser sem tardar, a força do nosso ideal constitucionalista há de 
dominar. Mas no momento a força das nossas armas está dominada. De acordo 
com o governo paulista, vos proponho imediata as medidas para cessação da 
luta armada. Será vossa culpa todo dano que ainda venha a ocorrer a partir 
deste momento em que tendes ciência desta proposta dum armistício geral e 
em particular será vossa culpa todo o mal que fatalmente há de resultar se 
prosseguir a invasão de SÃO PAULO, mesmo após a pacificação. (a) Gen. 
KLINGER.‖ 

2. – Por vossa parte deveis emitir o mesmo despacho à mesma hora, por todos os 
meios ao vosso alcance e critério, inclusive parlamentação nos diversos 
destacamentos para fazê-lo chegar às forças que defrontais. 

3. – Recomendo-vos todas as providências para que até ulterior determinação 
seja mantida toda a atividade, como se não existisse semelhante proposta, 
mesmo porque não é impossível que não seja aceita. 

4. – Mesmo no caso de aceitação da proposta nenhuma alteração deve ser 
executada nas posições e disposições do vosso setor sem prévia ordem vossa. 
Em caso de dúvida me consultareis. De qualquer modo dareis conta dos 
acontecimentos consequentes, à proporção que forem conhecidos. 

5. – Este ofício, para facilitar a distribuição (n. 2), vos é remetido em... exemplares. 
(a) Gen. Klinger. 

Cmt. 
 

E daí as reanimadas contestações juntas, de oficiais do 10.º B. C. R.: 
―Sr. Cmt. Tozi Guimarães 
Meu fraternal abraço. Desejo-lhe muitas felicidades. 
Estamos em terreno contrário: o Sr. defende uma causa inglória e nós outros 

pelejamos pela integralização do Brasil na lei e na ordem. 



 
 

Apenas perdurou entre nós a lembrança do excelente passadio de nossos 
adversários nas trincheiras, cuja liberalidade e espírito de camaradagem 
tanto agradaram aos que foram presenteados com charutos e bombons de 
chocolate (187) principalmente quando se comprometeram a nos não atacar 
senão em represália, como aos que esperavam abraça-los dentro em pouco 
como irmãos. 

E em nosso arquivo, relembrando esses momentos de angustiosa 
expectativa, lá ficaram, entre outras recordações interessantes, os 
nostálgicos bilhetes do Cel. Boanerges ao Cel. Barreto (Cmt. do 9.º R. C. I.), 
e a mim: 

 
―Sr. Cel. Barreto 
Conforme há pouco lhe informei, fracassou inteiramente a rendição que 

já estava tão bem encaminhada. A informação do Cmt. da 1.ª Cia. do 17.º, de 
que mais de 40 já haviam passado para o nosso lado, foi precipitada. Creio 
que a enviou de boa fé, pois chegou a pedir uma escolta para trazer os 
prisioneiros e que de lá regressou sem trazer um só. Teve razão ao Cmt. dos 
rebeldes quando afirmou que isso de estar com a retaguarda cortada não 
passava de um peixe. Eles estão de posse da estrada para TAQUARAL e 

                                                                                                                                                                                                 

Espero sua adesão juntamente com sua tropa. 
Meu abraço.‖ 

(a) Cap. Francisco Maia Filho. 
Cmt. da 2.ª Cia. do 10.º B. C. R. 

 
―29-9-1932 – 12:15) 
Ao Major Arnaldo de Mello 
Amigo Major Arnaldo de Mello 
Recebi s/carta e as informações que me deu reputo como verdadeiras. Todavia, o 

ideal que abraçamos nos levará até a morte, embora todo o Brasil se volte contra nós, 
apesar de que é por esse Brasil imenso que derramaremos o nosso sangue. 

Defendemos a causa do Brasil e não a causa dos ―Tenentes‖. 
Queremos a Constituição, isto é, a entrada do Brasil no regime da Lei e da Ordem. 
É preciso que compreendais, que não são as forças armadas de SÃO PAULO que 

aqui estão e sim o povo ―in-totum‖ de SÃO PAULO tendo como retaguarda nossas mães, 
irmãs e esposas que nos animam a combater até a vitória. 

Se vencerdes, não sereis recebidos em S. PAULO com o mesmo entusiasmo como 
foram em 1930. 

É preferível a derrota a ser odiado por 7 milhões de habitantes. 
Viva o Brasil! Viva a Constituição! 
Viva o ideal que abraçamos. Saúde e fraternidade. 

(a) Sidrack de Freitas, 2.º Ten.‖ 
 

187
 ―Nestas é patente o conforto de que gozam os inimigos. Tratam-se bem. Vivem de 

doces, chocolates e confeitos. Caiu-nos nas mãos um caminhão cheio de conservas e 
dentifrícios. Que tropa fina!‖ 

(―Carne para canhão‖, pág. 159). 



 
 

estão dispostos à luta. Temos que manobra-los e combate-los ainda por cá, 
o que estava fora dos meus projetos. O 17.º não progrediu, como parecia. 

 
(a)  Ten. Cel. Boanerges 

Com vistas ao Cap. Dilermando.‖ 
 
―Cap. Dilermando 
Acabo de enviar uma informação ao Sr. Cel. Barreto, comunicando que 

fracassou a tentativa de rendição dos rebeldes, cuja iniciativa, partiu deles. 
O Sargento Abreu, do 17.º que de lá chegou neste momento, esteve no 

P. C. do Cmt. da Cia. Paulista, viu as trincheiras e nos contou coisas 
interessantes. A luta continua, portanto. Só pela manobra e pela ação da Art. 
e, se possível, da Aviação, poderemos desalojar os homens. O Major do 3.º 
Provisório veio agora avisar-nos que iniciará o ataque, logo que a Art. (do 
Marcelino) inicie a preparação. 

Peço mandar avisar o Sr. General  
Do Cmda. e Amo. Admr.‖ 

(a)  Boanerges 
 

Havia, como se vê, uma grande indecisão nas hostes rebeladas, a qual 
outra coisa não era senão o prenúncio do desânimo, ou melhor, da derrota. 

Ele propava-se e refletia-se em pontos distantes, coordenado apenas 
pela instintiva e intuitiva noção do raio prestes a fulminar. 

A revolução bruxoleava... 
 

A TRANSPOSIÇÃO DO PARANAPANEMA 
 

Foi dada, então, nova constituição aos Dests., ficando, um, com a F. P. 
STA. CATARINA, 14.º B. C., II/8.º R. I. e um Gr. do 9.º R. A. M. (188) sob o 
comando do Ten. Cel. João Marcelino Ferreira e Silva, sereno, impávido e 
competente Chefe, cujo bom humor é inalterável mesmo quando as balas 
raspam a ponteira de sua bengala (porque sempre a conduziu durante toda a 
campanha), e, o outro, com o 17.º C. A. Bda. M., II/13.º R. I., 13.º B. C., IV/5.º 
R. C. D. e uma Bia. Mth., sob o comando do íntegro Ten. Cel. Boanerges 
Lopes de Souza. 

Já neste dia o Dest. Boanerges tivera ordem de abrir uma passagem à 
Cavalaria na margem direita do PARANAPANEMA, cuja natureza de terreno 
era imprópria a esta arma. 

Tinha em vista, o Comando em Chefe, lançar o 9.º R. C. I. na direção 
de S. MIGUEL ARCANJO, afim de preparar a entrada em ação de uns sete 
Regimentos rumo a COTA (ou SOROCABA). 

                                                           
188 Em substituição ao 8.º C. R. da Bda. M., que passou para o Dest. Dorneles em STA. 
CRUZ DOS FERREIRAS, foi mandado, mais tarde, para o Dest. Marcelino, o já famoso 
3.º Provisório. 



 
 

No dia seguinte, 21, a cobertura estava feita junto à margem do 
PARANAPANEMA pelo 17.º C. A., que ocupou os PASSOS NA ROMANA 
(SALTO) e VIÚVA PINTO (OS PINTOS). 

O 12.º R. C. I., entre ambos, devia procurar uma passagem no 
PARANAPANEMA, estando o seu Grosso junto ao Dest. Marcelino, ao N. da 
SERRARIA DOS AMERICANOS, pois a F. P. STA. CATARINA o substituíra, 
como vimos, depois da tomada do contato com o adversário na ponte dos 
BUENOS. 

Entre a PONTE DOS BUENOS e o PASSO ANA ROMANA existiam 
diversos vaus (do TENENTE, do JANGO MOURA, da VIÚVA BRASÍLIA 
PINTO (OS PINTOS), do BENEDITO IRIA (RAMOS) e do MIGUEL (canoa). 

Era preciso reconhece-los, na busca duma passagem livre. Segundo 
informações colhidas de alguns dos poucos moradores que se deixaram ficar 
pelas redondezas, nem todos se achavam guarnecidos, se bem que dotados 
de alguns trabalhos de organização defensiva, relativamente sumários e 
antecipadamente levados a efeito com o braço civil, na previsão de poderem 
vir a ser ocupados com qualquer tropa retirada de outra fonte. 

Porque os rebeldes, dada a falta de reservas, valendo-se das 
possibilidades de transporte que desfrutavam, punham em prática o 
expediente de se deslocarem rapidamente de um ponto para outro, dando-
nos a impressão de se acharem ambos defendidos. 

Seu trabalho foi penoso e demorado, engravecido pelas chuvas. As 
informações eram desmentidas porque o inimigo, que ora abandonava certas 
posições, pouco depois as tornava a ocupar, dado isso lugar a infundados 
queixumes da tropa quanto ao trabalho dos oficiais do E. M. que sempre 
estiveram na frente, com os mais avançados reconhecimentos. 

Se houve oficiais do E. M. que só excepcionalmente eram encontrados 
no Q. G., esses foram os do Gen. Waldomiro: - sempre com a tropa, sempre 
na brecha! 

Demais, naquele momento, numa verdadeira rocada atrás do 
PARANAPANEMA, jogava tropas retiradas da direita para o setor da 
esquerda, preocupado, como estava, com a nossa manobra por Sr. MIGUEL 
ARCANJO. E para esse deslizar sucessivo, havia necessidade de guarnecer 
as passagens por onde nos seria possível surpreendê-las de flanco. 

A impressão que me ficou foi de que esses Passos, ora eram 
guarnecidas, ora desguarnecidos pelos paulistas, que, rumo a TAQUARAL 
ABAIXO, perlongavam a margem direita do PARANAPANEMA procedentes 
de STA. CRUZ DOS FERREIRAS e, mesmo, da PONTE DOS BUENOS. 
Pouco ao N. desta haviam recentemente construído um pontilhão e uma 
picada, permitindo aquela deslocação. 

Até mesmo da frente do RIO deslocaram tropas afim de parar o golpe 
iminente no Sul, como se verifica do Boletim de Informações n.º 61, de 24 de 
Setembro: 

 



 
 

―O 4.º R. I., que foi retirado da frente L., está sendo transportado em 
caminhões de ITAPETININGA, para o flanco esquerdo do dispositivo 
rebelde. Elementos de C. também estão marchando de ITAPETININGA para 
o mesmo flanco‖. 

 
Do B. I. n.º 66, de 28 de março mês, consta ainda o seguinte: 
 
―O 4.º R. I., na região de TAQUARAL ABAIXO (já identificado no vale 

do PARAÍBA), sob o comando do 1.º Ten. do Ex., comissionado em Major. 
Paulo Veber Vieira da Rosa.‖ 

 
Nesse mesmo dia 24, a que se refere o Relatório do Cel. Marcelino, lá 

está um cabo do 4.º R. I., aparecendo; a 25, seis aprisionados pertencentes 
a esse R. I. nas posições pouco antes desocupadas... É que eles chegaram, 
evidentemente naqueles momentos, isto é, entre a constatação e a 
informação do oficial do E. M., que também se louvava em informações de 
outrem, e a verificação contrária por parte do Cmt. do Dest. É perfeitamente 
explicável e comum, razão porque está recomendado nos nossos 
regulamentos por em prova as informações colhidas, sejam negativas, sejam 
positivas. 

O II/8.º R. I. e o 14.º B. C. detiveram, na tarde de 25, uma coluna de 16 
caminhões transportando tropas de TAQUARAL para PONTE DO BUENO. 

Quanta vez a situação se modifica durante o tempo do simples 
percurso da informação enviada?!... (189). 

Daí certas informações prestadas ao Cel. Marcelino serem 
desmentidas pouco depois, qual sucedera também diante do Dest. 
Boanerges (com elementos do 17.º C. A.). 

 
―O Cmt. do 17.º informa que o Sgt. Cmt. do Grupo que guarnece o 

Passo da estrada (Abrelino Pinto) foi ferido por bala na mão e que o G. C. se 
retirou para a boca da picada. As quatro trincheiras inimigas donde estavam 
nos hostilizando, já tinham sido abandonadas, mas foram reocupadas. 

Que pena! 
Lá do PASSO DOS PINTOS meu Esq. nos informa que as trincheiras 

estão abandonadas. Como, porém, estão muito distantes de nós, não nos 
interessam. Resta, entretanto, informar ao Cel. Marvelino, que deverá 
transpor o rio por ―OS PINTOS‖. O Cap. Dilermando encarrega-se disso, 
seguindo de auto para SERRARIA, levando em sua companhia, para dá-lo 
ao Cel. Marcelino, o cabôclo Timóteo, cicerone do Cap. Barata.‖ 

(Do ―Diário da campanha‖ do Cel. Boanerges). 
 

                                                           
189 V. nota (13) à pág. 361. 



 
 

Noutro passo, um Rec. penetrou até cerca de 3 kms. sem encontrar 
vestígios do contendor. Mal fora transmitida esta informação no seu 
regresso, imediatamente seguira um G. C. para garantir essa passagem, 
instalando-se na margem oposta, nas trincheiras vazias dos paulistas. Qual 
não foi, porém, sua surpresa quando, ao aproximar-se da margem para 
transpor o rio, se viu recebido a tiros daquela margem?! O adversário já 
havia reocupado a posição... 

Mas o Cel. Marcelino, não compreendendo o desprendimento e o 
interesse que pela sorte de sua coluna e de sua pessoa punham a prova os 
oficiais do E. M., que podiam ficar tranquilamente cuidando de sua missão no 
Q. G., agastou-se e não poude deixar de lançar em seu Relatório esse 
sentimento. 

 
―Sendo informado às 17 hs., por um oficial do E. M. do Dest. de achar-

se desocupado o passo do BENEDITO IRIA, já atingido por elementos do 
17.º C. A., do Dest. Boanerges, tendo para lá se dirigido o 12.º R. C. I., fiz 
progredir na sua esteira o meu Dest., embora a hora e a chuva torrencial que 
caía, pois essa informação foi fornecida pela forma com que oficiais de E. M. 
de todos os exércitos, consideram seus companheiros de trincheira.‖ 

 
Houve, então, algumas vacilações e alguma demora nos 

reconhecimentos prescritos, o que levou o Chefe a impacientar-se, 
provocando-lhe algumas ordens ríspidas, que nem sempre seus oficiais de 
E. M. ou de ligação traduziam fielmente, antes atenuavam, com a maior 
camaradagem, vivendo e palpitando todas as angústias e todas as 
deficiências com que lutavam ―seus companheiros de trincheira‖, educados 
que foram na mesma escola da afeição e da comunhão de sacrifícios com os 
seus irmãos darmas. (190). 

Não seria difícil alinhar citações e arrolar fatos comprovantes. O próprio 
Cap. Tinoco foi um exemplo, que exemplo semelhante observou 
pessoalmente em ITARARÉ. 

Quanta vez estes oficiais de E. M., ou de ligação, foram os 
intermediários elásticos entre as contrariedades ou as más impressões do 
Chefe e as faltas ou a inatividade (reais ou supostas) dos Cmts. de Dests. 
?!... 

                                                           
190 A informação junta comprova-o: 

―23-IX-32 – Às 16:45 
Sr. Cmt. do 12.º R. C. I. 
I – O PASSO BRASÍLIA PINTO, conforme vos informei verbalmente, está 

efetivamente livre. Vosso reconhecimento, o constatou há pouco. 
II – Em vista disto, de ordem do Sr. Gen. Cmt. do Dest. Ex. Sul, deveis hoje mesmo 

transpor o PARANAPANEMA nesse passo e organizar uma cabeça de ponte que permita 
o ulterior desembocar do Dest. Cel. Marcelino, com quem convém vos entenderdes a 
respeito.‖ 

(a) Cap. Dilermando, Official de ligação do E. M. 



 
 

A 21 já a nova situação se esclarecia para o Dest. de Ex. do Sul: 
 
―FAZ. DO CERRADO, 21-IX-32 – Às 13:20. 
Informações colhidas de moradores dos arredores de FAZ. GAPUAVA, 

na zona de ação do II/13.º R. I. (Maj. Tomé), adiantam que cerca de 70 
homens (civis) foram obrigados a trabalhar durante 4 dias na abertura de 
trincheiras à margem direita do PARANAPANEMA (Passo), no itinerário do 
II/13.º R. I. Uma patrulha que transpôs o rio a jusante do PASSO, penetrou 
até 1,5 km. sem encontrar vestígios do adversário. 

Um mesmo informante, de nome Timóteo, declara haver nesta frente 
um efetivo de 400 homens, sendo 250 contados quando em trânsito por 
TAQUARAL, provindos de MATO GROSSO, 

Estas tropas foram transportadas até CAPELA DE TAQUARAL em 
auto-caminhões. 

Daí para cá (PASSO) a estrada não dá trânsito a autos. Do PASSO a 
CAPELA TAQUARAL a distância regula 12 kms. 

TAQUARAL é ponto de passagem para S. MIGUEL ARCANJO. 
O PARANAPANEMA, a montante do PASSO regula 15 ms. de largura 

e dá água abaixo do joelho.‖ 
(a)  Cap. Dilermando 

 
Pela manhã foi distribuída a ordem de operações n.º 9, aqui transcrita 

na íntegra: 
 
Dest. Ex. Sul Q. G. em CAPÃO BONITO, 22 (vinte e dois) de 

Setembro, às 8 (oito) horas e 30 (trinta) minutos. 
 

ORDEM GERAL DE OPERAÇÕES N.º 9 (1.ª Parte) 
 

I – As forças inimigas que ainda se mantinham ao Sul do 
PARANAPANEMA foram recalcadas para o outro lado, em toda a frente. 

II – Nossas forças se acham sobre o PARANAPANEMA, sendo o Dest. 
Dorneles ao N. da ponte de BRISOLAS, o Dest. Marcelino e o 12.º R. C. I. na 
região da ponte dos SOUZAS (ou BUENOS), o Dest. Boanerges coml IV/5.º 
R. C. D. no eixo da estrada de S. MIGUEL ARCANJO. 

Os demais elementos, sem alteração. 
III – O Dest. de Ex. Sul continuará sua progressão na direção geral N. 

E. 
IV – Consequentemente: 
a) – O Dest. Dorneles (I/8.º R. I., 7.º R. I., 3.º C. A. B. M., Força 

Paraíbana, Gr/5.º R. A. M. e Esq./14.º R. C. I.) prosseguirá no eixo 
da estrada geral; 



 
 

b) – O Dest. Marcelino (II/8.º R. I., 8.º Btl. Bda. 14.º B. C., Força STA. 
CATARINA) progredirá na direção de GRAMADINHO, passando o 
rio na região de ponte dos SOUZAS (OU SOUTOS); 

c) – O Dest. Boanerges (II/13.º R. I., 13.º B. C., 17.º C. A., Bia/5.º G. A. 
Mth, e Esq. IV/5.º R. C. D.) progredirá na direção geral de S. 
MIGUEL ARCANJO. 

d) – O 12.º R. C. I. transpondo o rio na região de ponte dos SOUZAS 
(ou SOUTOS) avançará na direção de S. MIGUEL ARCANJO. 

e) – O 9.º R. A. M. fará o apoio do Dest. Marcelino. 
f) – O Dest. Plaisant permanecerá em reserva geral na região de 

ponte DAMIÃO. 
g) – As demais tropas do Dest. de Ex. Sul, sem alteração. 
V – A Engenharia lançará uma ponte nas proximidades da ponte dos 
BRISOLAS e pinguelas na região dos SOUTOS e na do passo do 
caminho para S. MIGUEL ARCANJO. 
VI – Evacuações – Sem alteração. 
VII – Transmissões – Sem alteração – pela rede telefônica já 
estabelecida e por estafetas. 
VIII – P. C. – em SERRARIA (entre ponte DAMIÃO e ponte dos 
SOUTOS). 

(a)  Gen. Waldomiro C. Lima 
Cmt. Dest. Ex. Sul 

 
No fim da jornada de 22, a situação do flanco direito do Dest. de Ex. do 

Sul era, aproximidamente, a constante do croquis junto. 
A esse tempo foi reconstruída a ponte do DAMIÃO FERREIRA e, 

assim, liberada e, assim liberada a de equipagem que fora montada mais 
acima. 

Estavam as restantes resistências, oferecidas ao Dest. Dorneles, 
ameaçadas de flanqueamento pelo 7.º R. I., secundado pelo 8.º C. R. Bda. 
M. Não poderiam conservar-se por muito tempo. A vitória do RIO DAS 
ALMAS estaria completa dentro em pouco, - era questão de momentos. 

Por sugestão do Cel. Marcelino, o 2.º Btl. R. da Bda. foi substituído pelo 
3.º C. A., que se achava a umas duas jornadas distante. 

Podia-se, pois, tratar da travessia do curso superior do 
PARANAPANEMA. 
 

CRIME OU LOUCURA? 
 

Entre os prisioneiros feitos pelo Dest. Saião, a 1.º de Setembro, em 
VITORINO CARMILO, figurava o 2.º Ten. patriota, comissionado na F. P. 
Paulista, Willy Walter Edler von der Planitz, que se apresentara 
espontaneamente, alegando não ser pago. Pertencia à 1.ª Cia. do 3.º Btl de 
Saps., com cinco dias de existência e cerca de 600 homens com ferramenta 



 
 

de sapa grossa, a qual tinha por missão construir trincheiras iguais às 
utilizadas na guerra europeia. Já servira, em 924, com o Gen. João 
Francisco e conhecia de vista o Major Cordeiro de Faria. 

De tal modo se conduziu nos interrogatórios a que foi submetido que, 
grangeando a confiança dos oficiais, ficou numa das Seções, auxiliando-os 
no desenho de cartas. Privava, por fim, na intimidade de todo o serviço do Q. 
G., tais a simpatia e a estima que havia conquistado. Estava, assim, ao par 
de tudo quando ali se discutia e se assentava, no pleno conhecimento da 
marcha das operações e das intenções do Comando. 

Não faltou quem censurasse a facilidade e reputasse uma imprudência 
confiar tanto num adversário da véspera, que nada mais era do que um 
mercenário estrangeiro. Mas permaneceu... 

Numa certa noite, tomando um fusil municiado da guarda, desapareceu 
do alojamento que lhe fora destinado, junto ao Q. G. Foi uma supresa 
sensacional, logo a todos os P. C. comunicada, com a ordem de busca e 
prisão. 

Debalde se pesquisou do paradeiro do homem. Já se achava 
convencido de que havia ultrapassado as linhas quando, certa noite, em os 
últimos dias de Setembro, foi o P. C. do Gen. Waldomiro alvejado a tiros de 
fusil partidos do mato fronteiro, quando esse Chefe, no seu passeio 
permanente, de um lado para outro, refletia sobre a marcha dos 
acontecimentos, em SERRARIA DOS AMERICANOS (depois de já termos 
elementos além do PARANAPANEMA). 

Dada uma batida imediata nos arredores, foi criminoso seguro. Outro 
não era senão von der Planitz, que cinicamente se confessara o autor do 
atentado. 

O fusil e os estojos vazios apreendidos em seu poder confirmaram sua 
confissão. 

A revolta causada entre os mais em contato com as ocorrências quase 
degenera numa violência. Houve mesmo quem sugerisse o fuzilamento 
como o único castigo compatível com a indigna conduta do mercenário. Mas 
o Gen., sempre sobranceiro, discordou. Determinou que se instaurasse o 
devido processo e desinteressou-se inteiramente do caso. 

Perdurou, porém, no espírito de todos, a suspeita de que von der 
Planitz era o espião que trazia o adversário plenamente ao corrente de nosso 
movimento, sendo pago para isso. 

Interrogado, deu-nos a entender que deseja, ou dinheiro, ou 
celebridade. E tão arrogante e atrevido se portou diante da situação difícil em 
que se viu envolvido que, a meu ver, era, antes um desequilibrado do que 
um bandido. (191) 

                                                           
191 Depois de escrito o presente capítulo chegou ao meu conhecimento não ter sido von 
der Planitz o personagem capital deste episódio, e, sim, um outro estrangeiro, Alexandre 
de tal. Mesmo que assim seja, a troca de nomes não tem importância, pois o que 
interessa é o fato. 



 
 

 
A MANOBRA DO PARANAPANEMA 

 
A manobra a realizar-se neste rio era inteiramente análoga à anterior: 

fixar de frente e desbordar pela direita (sempre a montante), procurando 
enfiar a esquerda das resistências, fazendo-as cair sucessivamente, de 
monte para juso. 

As posições organizadas na margem direita, diante do PASSO ANA 
ROMANA (caminho para TAQUARAL ABAIXO e S. MIGUEL ARCANJO), 
eram dominantes e elevadas. 

A margem direita do rio, ao contrário da esquerda, que é quase 
completamente coberta de mata espessa, é descoberta. 

Ambas muito escarpadas, principalmente à direita, embaraçam muito, 
desta sorte, a passagem e o acesso à margem oposta, francamente batida 
pelos fogos. 

Seria muito difícil acometer de frente as resistências paulistas, razão 
porque, simulando um ataque frontal com uma parte do Dest., o II/13.º R. I., 
o 13.º B. C. e o IV/5.º R. C. D. conseguiram, sem ser pressentidos, transpor o 
rio no PASSO, (que cognominamos do TOMÉ (192) em homenagem ao Cmt. 
do II/13.º R. I., (193), que com tanta felicidade se desincumbira dessa delicada 
missão) e tomar pé na margem oposta. 

Informado, por um Reconhecimento do ativo IV/5.º R. C. D., enviado na 
direção de TAQUARAL, que havia um caminho conduzindo à retaguarda das 
posições adversas, o Cel. Boanerges resolveu constituir com esse Esq., a 3.ª 
Cia. do 17.º C. A. e uma Sec. Mtrs. P. do 13.º B. C., sob o comando do 
imperturbável Cap. Pinto Dias, um pequeno Sub-Dest. tendo por missão 
impedir a retirada do defensor quando atacado pelos demais elementos. 

O Dest. foi, nessa ocasião, reforçado com 1 Cia. da F. P. do PARANÁ, 
que tinha sido deixada em reserva no CERRADO depois do ataque a esta 
posição. 

Compreendendo, o adversário, que sua situação era crítica, retirou-se 
durante a noite de 24/25 para trás do RIB. DOS CRISTAIS. 

Uma ordem escrita, encontrada nas proximidades das formidáveis 
trincheiras abertas, e assinada por Gross, autorizava o Ten. Benedeti a fazer 
esse retraimento, visto seus chefes terem considerado essa posição 
―insustentável‖. 

Na verdade, porém, ele já estava sendo ameaçado de envolvimento 
pelo seu flanco esquerdo. 

Dos combates travados durante esses dias apenas tivemos 1 oficial e 
três praças feridos. 

                                                           
192 Mais tarde se soube chamar-se PASSO DAS FORMIGAS. 
193 O êxito e a rapidez desta operação foram devidos à atividade do jovem e recém-
promovido Ten. Morzart de Andrade Souza. 



 
 

Mais uma vez foi aí posta em evidência a audácia do Ten. Hugo com 
os seus três canhões de montanha – tiros diretos, escudos riscados a balas 
de fusil... (194). 

Coube, assim, mais esta glória o Dest. Boanerges – tendo sido o 
primeiro a transpor o RIO DAS ALMAS, foi também o primeiro a atravessar o 
PARANAPANEMA. 

Retirando-se do PASSO ANA ROMANA, os Constitucionalistas, afim 
de embaraçarem nosso avanço, atearam fogo à mata adjacente aos 
caminhos. 

Não foi fácil a passagem, e a marcha, daí em diante, teve de ser feita 
sem viaturas – só os cargueiros podiam vencer as ribas abruptas da margem 
direita do PARANAPANEMA. 

 
―A F. P. PARANÁ continuavam em reserva, agora a L. da FAZ. 

CAPUAVA. 

                                                           
194 ―A 21 o IV/5.º R. C. D. lançou reconhecimentos sobre o PASSO DAS FORMIGAS e 
verificou que este passo estava desocupado. De acordo com esses reconhecimentos e 
pela constataçãode fortes organizações inimigas defendendo o PASSO ANA ROMANA, o 
comando do Dest. resolveu fixar o inimigo neste último ponto, transpor o rio do PASSO 
DAS FORMIGAS e realizar o esforço sobre seu flanco esquerdo, onde parecia mais fraco. 
Resultou daí a ideia de manobra. 

Em consequência, o 17.º C. Aux. (menos um Pel.) e Cia. Mtrs. P. do 13.º R. I. – 
esta constituindo uma base de fogo – tomaram posição à margem esquerda do 
PARANAPANEM, garantindo o PASSO ANA ROMANA e, ao mesmo tempo, hostilizando 
as organizações inimigas na outra margem. Um Pel. do 17.º C. Aux. ocupou o PASSO 
DOS PINTOS. 

O IV/5.º R. C. D., II/13.º R. I. e 13.º B. C. transpuseram o rio pelo flanco direito do 
nosso dispositivo, sem encontrar resistência por parte do inimigo. 

No dia 23 pela manhã, a 1.ª Bia. do 5.º G. A. Mth., que havia chegado no dia 22 à 
noite, tomou posição na região do PASSO ANA ROMANA. Foi dada a ordem de ataque. 
Este desencadeou-se, mas não teve solução no mesmo dia. O IV/5.º R. C. D., na margem 
direita do rio, cobria o flanco do nosso dispositivo de ataque. Em vista de se encontrar o 
inimigo fortemente estrincheirado em posições de grande comandamento sobre as 
margens do rio, resolveu o comando do Dest. ampliar a sua manobra, para agir 
simultaneamente sobre o flanco e a retaguarda inimiga. A experiência que obtivemos em 
todos os combates anteriores provou-nos que só com a manobra se vencem resistências 
forte. Foi por isso que constituímos com o IV/5.º R. C. D., 3.ª Cia. do 17.º C. Aux., uma 
Sec. de Mtrs. P. e um Pel. do 13.º B. C., um Sub-Destacamento para agir na retaguarda 
inimiga. Empreguei para esse fim a minha Cia. de reserva (3.ª do 17.º C. Aux.), tendo o 
comando do Dest. de Ex. Sul posto à minha disposição, para substituí-la, a 1.ª Cia. do II 
Btl. da F. P. PARANÁ. 

A 24 demos execução ao ataque sobre o flanco e a retaguarda inimiga, apoiado 
pela Artilharia. Este ataque obteve o êxito desejado tendo o inimigo abandonado, durante 
a madrugada de 25, as suas posições. Todo o Dest., então, transpôs o 
PARANAPANEMA!‖ 

(Da parte de combate da 25, do Cel. Boanerges) 
 



 
 

Transposto o PARANAPANEMA por uma parte do Destacamento 
Marcelino e pelo 12.º R. C. I. (entre PONTE DO BUENO e PASSO ANA 
ROMANA) os elementos que defendiam a PONTE DO BUENO, refluíram 
para S. E. indo reforçar as resistências oferecidas ao Destacamento 
Boanerges, onde mais tarde foram identificados o 4.º R. I., o 14.º de Julho, o 
7.º e o 10.º B. C. R., uma unidade de ex-combatentes da grande guerra 
(alemães), uma Cia. do 18.º B. C. e 1 Esq. do 11.º R. C. I. com cerca de 
2.000 homens ao todo, segundo informações da população de S. MIGUEL 
ARCANJO.‖ 

 
Os caminhos eram impraticáveis, na sua maior extensão, a veículos de 

qualquer sorte. Apenas uma carrocinha, de um só animal, quase inútil em 
face do efetivo em marcha, conseguiu transpô-los e aproximar-se do RIB. 
DOS CRISTAIS. Daí, em diante, porém, não mais poude ser utilizada – não 
tinha por onde passar. 

Pode-se dizer que, em certos trechos, ela foi transportada, tal era o 
estado das sendas por onde se lançavam cerca de 1.500 combatentes, rumo 
a S. MIGUEL ARCANJO. 

Logo que foi estudada a manobra por SÃO MIGUEL ARCANJO, 
providenciou-se sobre o fornecimento de cargueiro. No momento de ser 
iniciada foram entregues, os poucos chegados, aos Dests. Boanerges e 
Barreto. Não eram bastantes. 

Também foi previsto o melhoramento da estrada para SÃO MIGUEL, 
tendo sido destacada, incialmente, uma Sec. Saps., a ser reforçada logo que 
possível. 

A ordem recebida pelo Dest. prescrevia-lhe apoderar-se de 
TAQUARAL ABAIXO, tendo o ulterior deslocamento determinado para o N. 

Confirmara-se, pelos reconhecimentos e avanço procedidos, as 
indicações fornecidas pela ordem escrita encontrada nas trincheiras do 
PARANAPANEMA. Não era um documento apócrifo, adrede feito e perdido 
para induzir-nos a um falso pressuposto ou a uma cilada. 

E foi assim que atingimos e transpusemos o GUAPIÁRA (afluente do 
PARANAPANEMA), sem a menor hostilidade por parte do contendor. 

Ao aproximar-se, o escalão de reconhecimento, de RIB. DOS 
CRISTAIS, foi recebido a tiros de fusis partidos de umas alturas à beira do 
caminho. Não se reproduziram depois, quando montado foi o ataque a essa 
posição, que o adversário abandonou antes de o desencadearmos. 

Ficou o Dest., logo em seguida, metido numa extensa picada estreita e 
acidentada, sem vistas e sem campo de tiro. E o desembocar desse longo 
desfiladeiro quase a um de fundo, passando em pinguelas (algumas 
destruídas) e galgando encostas ásperas e pedregosas, tinha de fazer-se 
sob a ação dos fogos inimigos, dirigidos de excelentes e bem escolhidas 
posições nas proximidades de TAQUARAL ABAIXO. 



 
 

Continuava a Cavalaria sem ter terreno para agir e, pior do que isto, 
sem ter como prolongar a sua permanência dentro do mato, onde os parcos 
escassos recursos em forrageamento se achavam extintos. 

A 26, quando o adversário ainda detinha o II/8.º R. I. e o 3.º C. A. para 
os lados da PONTE DO BUENO, o Dest. estreitou o contato com os 
elementos de resistência. 

As informações obtidas faziam pressupor fortes resistências a vencer 
(195). 

Devido à inexistência de cartas da região, tornava-se difícil precisar as 
posições, sendo o contorno aparente determinado a muito custo, depois de 
uma longa série de reconhecimentos e sondagens. 

Só depois deste penoso e demorado trabalho é que se torna possível 
assentar a manobra a realizar. 

Tendo em conta a esperada progressão do Dest. Marcelino pela 
esquerda, o qual só a 29 poude estar, todo, à margem direita do 
PARANAPANEMA, bem como a ação do 12.º R. C. I. entre ambos, a 
manobra impunha-se pela direita, tanto mais quanto, desta sorte, ameaçava 
cortar a retirada do defensor sobre TAQUARAL ABAIXO e S. MIGUEL 
ARCANJO. 

Mantido o contato pelo 13.º B. C. a 26, neste mesmo dia o 17.º C. A. se 
orientou sobre o flanco esquerdo das organizações da frente paulista, 
ficando o II/13.º R. I. em reserva do Dest. 

Dada a natureza acidentada do terreno e suas cobertas, de capoeiras e 
capoeirões, a aproximação do 17.º prolongou-se ainda durante o dia 27. 

E era imprescindível agir com energia e rapidez, afim de removermos 
essa resistência e podermos, assim, retomar as vantagens de uma estrada 
de rodagem, de sorte a facilitar-nos os dificílimos serviços de 
reaproveitamento sem viaturas e com raríssimos cargueiros. Bem extensa já 
achava essa penosa linha de comunicações, de CAPÃO BONITO ao 
CRISTAIS, primitiva trilha de caboclo aberta a pata de burro e conservada, 
ou melhorada, pelas... intempéries, que o Cap. Alves Bastos, mal informado, 
classificou de ―bela estrada de rodagem‖ (pág. 140). 

Fortes ataques foram desencadeados, com o concurso do 9.º R. C. I., a 
28 e 29. (196) 

                                                           
195 Já éramos esperados pelo contendor: 

ITAPETININGA. 27-IX-1932 – n.º 222 
N.º 56 – Parte de fim de jornada: 
O inimigo manifesta atividade mínima, salvo na região de TAQUARAL ABAIXO, 

onde se mantém ativo e parece preparar ataque para a jornada de amanhã. 
 
O inimigo parece pretender atacar-nos agora em toda a frente ao S. na direção de 

SÃO MIGUEL ARCANJO e para o N. tentando passar simultaneamente em vários pontos 
do PARANAPANEMA mediante pontes de canôas isoladas. 

(a) Cap. Alves Bastos Ch. E. M.  
196 Do B. I. de 26 de Setembro consta o seguinte, colhido pela Aviação: 



 
 

As informações, então, prestadas ao Cmdo. e abaixo transcritas, dão 
bem uma ideia dos acontecimentos, nos três últimos dias de Setembro. 

 
―I – O inimigo mantém suas posições, havendo tentado desbordar a 

direita do 17.º C. A. Contínua a fazer uso dos morteiros, embora ainda sem 
êxito.‖ 
 

Às 18:00 de 27 
 

―II – O 9.º R. C. I. teve sua progressão retardada devido às péssimas 
condições do terreno pantanoso em que teve de atravessar o RIO 
CRISTAIS. Tem dois Esqs. já ameaçando o flanco direito rebelde e outra à 
retaguarda, cortando a retirada para TAQUARAL. Acredito que amanhã 
tenhamos grande sucesso se o adversário não aproveitar a noite para retirar. 

Fizemos 8 prisioneiros, sendo 1 do 4.º R. I. e 7 do 11.º R. C. I. 
Os efetivos, segundo as informações, são: 
500 homens do 4.º R. I. 
80 do 11.º R. C. I. 
150 da Polícia e Patriotas de MATO GROSSO, e o 10.º B. C. R., cujo 

efetivo não foi apurado. 
- 4 morteiros, mais de 12 mtrs. pesadas, duas leves e muitos fusis mtrs. 
- Comanda o conjunto o 1.º Ten. Castro e Silva, comissionado em Ten. 

Cel. 
- Consta existirem 2 peças de artilharia em TAQUARAL. 
- Atacaremos fortemente amanhã.‖ 

 
Às 18:00 de 28 

 
―I – O adversário, apesar do forte ataque realizado depois do meio dia 

com o apoio da Art., continua senhor das posições. 
II – Os Esqs. que progrediram pela esquerda, foram contra-atacados, 

encontrando-se em situação difícil, segundo informa seu Cmt. Tiveram 6 
homens feridos. Estes dois Esqs. vão ser substituídos agora pela Infantaria. 

III – Aguarda-se a cooperação, amanhã, do Dest. Marcelino, pois o 
adversário está forte.‖ 
 

                                                                                                                                                                                                 

- entrincheiramentos assinalados em duas linhas em cremalheira ao S. da estrada 
S. MIGUEL ARCANJO, logo depois da ponte do rio TURVO; 

- assinalada uma grande linha reta, parecendo tratar-se de entrincheiramento, à 
margem esquerda do TURVO, lado S. da estrada, paralelamente a este rio, como se 
fosse para evitar o desbordamento das posições do item anterior; 

- grande atividade de construção de entrincheiramento junto à VILA de S. MIGUEL 
ARCANJO; 

- 6 caminhões na estrada TAQUARAL-S. MIGUEL ARCANJO, próximo às 
trincheiras em cremalheira. 



 
 

Às 18:00 de 29 
 

―I – O 13.º B. C. continua mantendo o contato no eixo da picada de 
marcha. 

II – A 1.ª Cia. do 17.º C. A., que ameaça o flanco esquerdo das 
organizações inimigas, progrediu e já se acha a pequena distância das 
trincheiras inimigas. 

III – O IV Esq. do 5.º R. C. D. e uma Cia. do II/13.º R. I. estão 
guardando uns caminhamentos que se dirigem às posições de retaguarda 
inimigas, não tendo conseguido ainda atingir a estrada de TAQUARAL. 

IV – Um Esq. do 9.º R. C. I. seguiu na direção de TAQUARAL, tendo 
lançado um Pelotão em descoberta, o qual foi recebido a tiros de armas 
automáticas. 

V – Houve uma proposta de rendição de parte das praças rebeldes do 
10.º B. C. R., que está organizado na nossa frente. Essa rendição fracassou 
devido à resistência dos oficiais rebeldes, os quais se declaram dispostos a 
lutar até ao sacrifício, declarando mais, que dispõem de recursos e bastante 
munição.‖ 
 

Às 10:00 de 30 
 

―O adversário mantém suas posições, agora reforçadas também com 
um contingente alemão sob o comando de um mutilado da guerra europeia, 
segundo informa o Cmt. do 13.º B. C. A retirada do 4.º R. I. foi para 
descanso, devendo voltar à frente logo em seguida. O efetivo contrário 
parece elevar-se agora, a 1.000 homens. O ataque geral prescrito na ordem 
de operações n.º 10 não foi desencadeado, de um lado porque essa ordem 
chegou muito tarde; de outro, porque o mau estado do tempo dificulta os 
deslocamentos e a própria visibilidade. As trincheiras estão cheias e parte do 
17.º C. A. tem quer ser substituído (motivo de ordem moral só explicável 
pessoalmente). 

Parece que sem uma ação conjunta de todos os Dests. contra as 
resistências do CRISTAIS, o sucesso é pouco provável. Tal é o pensamento 
de todos os Cmts. de unidades presentes. 

O ânimo dos rebeldes parece estar, hoje, mais elevado. Pessoalmente 
melhor poderei esclarecer. 

Estamos procedendo a reconhecimentos para encontrar o ponto de 
passagem ou de ataque, rumo a TAQUARAL.‖ 

―Novamente detido o Dest. Boanerges nas alturas da margem direita 
do CRISTAIS, entrou em ação, procurando manobrar as resistências, o 9.º 
R. C. I., apoiado por 1 Bia. de Mth. (O IV/5.º R. C. D. e 1 Esq. do 14.º R. C. I. 
estavam incorporados a esse R. C. I.)‖. 

 



 
 

A impropriedade do terreno para a ação da Cavalaria, (cortado e 
descoberto, sob as vistas do defensor), obrigou-a a retirar-se. 

O adversário pôr em ação suas bombardas, que menos receio do que 
curiosidade despertaram à tropa. Tiros imprecisos e inócuos, mais 
inofensivos tornados pela galhardia da mata em que nos encontrávamos... 

Em vista disto, como a C. continuava improdutiva, inerte dentro do 
matagal, decidido ficou que a Bia. Mth., à sua disposição, colaborasse no 
ataque da I. a 30. 

 
―No dia 30, em vista da grande resistência oposta pelo inimigo 

fortemente provido de armas automáticas e morteiros e ainda pelo fato de se 
encontrar a Cav. do 9.º R. C. I. impossibilitada de agir em direção a SÃO 
MIGUEL ARCANJO, foi estudada com o Cmt. desse Regimento, o qual 
dispunha de uma Bia. de Mth., uma ação conjunta, para o dia 1.º de Outubro. 
Ficou estabelecido que uma Cia. do II/13.º R. I. e dois Pelotões do 9.º R. C. I. 
atuassem em direção a TAQUARAL ABAIXO e que a Bia. de Mth. 
cooperasse no ataque do Destacamento às posições do RIO DOS 
CRISTAIS. 

Às 14 horas o ataque se desencadeou, apoiado por forte base de fogos 
da Cia. Mtrs. P. do 13.º R. I. e pela Bia. de Mth. A 1.ª Cia. do 17.º C. Aux. 
ocupou uma das trincheiras inimigas. O 12.º R. C. I. ocupou posição cobrindo 
o nosso flanco esquerdo e atuando eficazmente com uma Sec. de Mtrs. O 
Dest. Marcelino, após transpor o RIO GUAPIÁRA, convergiu para o nosso 
lado, ameaçando de flanco as mesmas resistências que nos detinham. Em 
presença desta situação o adversário abandonou, mais uma vez, as suas 
posições, em seguida ocupadas por nós, e foi perseguido por uma Cia. do 
17.º C. A. e 2 Pelotões do 9.º R. C. I., e finalmente, pelo II/13.º R. I. que 
estava em reserva e que foi lançado na esteira da Cavalaria. O Dest., no 
mesmo dia ocupou TAQUARAL ABAIXO e se cobriu na direção de S. 
MIGUEL ARCANJO, organizando uma cabeça de ponte sobre o RIO 
TAQUARAL. 

Tivemos a lamentar a morte do bravo Ten. João Gomes da Silva, do 
II/13.º R. I., cujas virtudes militares eram sobejamente conhecidas e 
apreciadas. ―Oficial valente e experimentado era, por isso mesmo, escolhido 
sempre pelos seus chefes para o desempenho das missões arriscadas e 
difíceis que exigiam acentuada responsabilidade.‖ (Do Relatório do Cel. 
Boanerges).‖ 

 
O Ten. João Gomes era da plêiade dos destemidos existentes no Dest. 

e já conhecidos por sua bravura. Pertencia ao rol dos Schillings e Anicetos, 
se bem que menos espalhafatoso. Sóbrio de expressões e parco de gestos, 
caracterizava-se pela tenacidade e pela rigidez de atitudes. Marchava sem 
olhar para os lados, prussianamente, sempre carrancudo e frio. Pouco se 
preocupava com os abrigos, a eles indiferente mesmo quando as balas 



 
 

esfuziavam perto. Tive ocasião de vê-lo quando foi buscar o cadáver 
insepulto do soldado patrulheiro do Ten. Stropa – mecanicamente, 
perfiladamente, despreocupadamente.  

E assim foi ferido, despreocupadamente, quando, sentado na borda da 
trincheira, depois de cessado o tiroteio, escrevia uma carta a sua 
progenitora, com quem deixara seus filhinhos. O adversário já estava de 
retirada. Seus comandados preparavam-se para abandonar a posição e 
rumar a TAQUARAL, quando uma bala perdida (ou, ao contrário, bem 
apontada) o feriu de morte no ventre. Coisas do destino: morrer depois de, 
pode-se dizer, terminada a campanha... 

 
―Não logrando êxito a primeira tentativa, pois o adversário contra-

atacou vantajosamente devido à posição, foi realizada nova manobra no dia 
primeiro de Outubro, dando em resultado e abandono das posições e a 
queda de TAQUARAL ABAIXO, prosseguindo o Dest. rumo a S. MIGUEL 
ARCANJO. 

Este sucesso, porém, foi alcançado graças ao concurso do Dest. 
Marcelino, que atacara pela manhã do dia 1.º. 

Durante a jornada de 1.º, o Dest. Cel. Saião, utilizando-se de balsas, 
transpôs o rio PARANAPANEMA, pelos dois flancos de sua frente, cortando 
as linhas de comunicações do inimigo, que atacava violentamente de frente 
na região, e apreendendo grande quantidade de armamento, munição e 
material de acampamento. 

Transposto o PARANAPANEMA pelo Dest. Cel. Saião, tornou-se fácil o 
avanço do Dest. Cel. Melo, que, depois de enfrentar uma ligeira resistência, 
progrediu o contato e transpôs também o rio PARANAPANEMA. 

Restabelecido o contato pelo 9.º R. C. I. nas alturas L. do RIB. 
TAQUARAL, tomado, depois, pelo II/13.º R. I., o adversário retirou-se a noite, 
não ocupando as posições organizadas no TURVO, ao certo por ter tido 
conhecimento da rendição.‖ (Do Bol. de 5 de Outubro de 1932). 

 
Em face da conformação do terreno e dos acidentes interpostos, não 

era fácil uma íntima ligação com o Dest. Marcelino. Só mesmo depois de um 
longo e penoso percurso pela margem esquerda do PARANAPANEMA se 
podia alcançar seu P. C. Mesmo assim, não deixou de haver um 
entendimento para uma coordenação de esforços entre os três Dests. – 
Marcelino, Boanerges e Barreto. 

Vejamos como, em seu Relatório, o primeiro e o último apreciam os 
sucessos dessa fase. 
 

―E em consequência das ponderações que vos fiz neste sentido.‖ 
(dificuldade e deficiências materiais com que lutava o 14.º B. C. e de que se 
queixava o Cmt. do Dest. Marcelino), ―tive ordem de atacar o adversário 
antes de prosseguir para GRAMADINHO, despreocupando-me do flanco 



 
 

esquerdo, cujo ataque seria feito por uma unidade fresca‖ (Btl. Porto Alegre, 
sob o comando do Cap. Besouchet) ―sob vossas ordens imediatas‖. 

A situação era então a seguinte: 
À direita do meu Dest. estava o Dest. Boanerges, com sua tropa toda 

empenhada e detida pelo adversário, que ocupava posições bem traçadas, 
como foi observado pessoalmente por um oficial do Dest. que, disfaçado em 
soldado, percorreu-as em visita para que haviam sido convidados os 
soldados; entre o Dest. Boanerges e o meu, o 9.º R. C. I. havia por vários 
dias mantido forte contato com o adversário; a esquerda a Polícia 
Catarinense mantinha a PONTE DO BUENO em contato com o adversário; 
ao centro, a partir da esquerda, o 14.º B. C. e o II/8.º R. I. também em 
contato. 

Na jornada de 28, porém, fiz substituir o 9.º R. C. I. pelo 3.º C. A., do 
meu Dest. 

O adversário ocupava uma elevação em frente à Polícia Catarinense 
dominando toda a frente, até às posições ocupadas pelos que detinham o 
Dest. Boanerges e protegida contra os fogos da Polícia por denso bosque. 

Atrás numa dobra quase paralela à frente de ataque e dominando por 
sua vez as comunicações adversas, uma seção de Mtrs. pesadas instalada 
atrás das que detinham o Dest. Boanerges, em ponto impossível de precisar 
das nossas posições. 

Isto além das metralhadoras instaladas batendo a estrada do 
TAQUARAL e nas bordas da mata, que faziam quase completamente o 
fundo nosso panorama. 

Apoiava o Dest. um Grupo do 9.º R. A. M., que instalou uma Bia. para 
bater as posições em frente ao 14.º e II/8.º R. I. 

A progressão só poderia ser feita ou com grande gasto de munição de 
artilharia ou por manobra que fizesse cair primeiramente a posição 
dominante à esquerda, chave da posição, embora a ideia geral de manobra 
do Dest. Ex. Sul fosse contrária. 

Isto jogaria, o adversário contra o Dest. Boanerges, sob a ação do 
meu, ou fa-lo-ia retirar-se rumo a TAQUARAL, pela estrada visível das 
nossas posições, para a qual, por um movimento pela esquerda adversa, 
devia ter se dirigido o 9.º R. C. I., afim de impedir sua fuga e fazer a 
perseguição. 

Foi o que combinei com o Ten. Cel. Boanerges, para a jornada de 2. 
Consequentemente dispus o Dest. pelo resto da frente, mas, não tendo 

chegado o Btl. que na jornada permaneceu em SERRARIA, foi o ataque 
adiado. 

Para a jornada de 30, houve a ordem de ataque geral do Dest., que 
recebi com a informação do Q. G.: 

―Em tempo – Informações sobre o inimigo. 



 
 

O inimigo bateu em retirada na frente do Destacamento Boanerges e 
Cavalaria Barreto, tendo até às 13 horas e 35 minutos deixado 40 
prisioneiros. 

A cavalaria está fazendo a perseguição.‖ 
Ficou disponível portanto o 3.º C. A., que fixava esse inimigo e na 

minha ordem de ataque fi-lo substituir o Btl. que deveria tomar a si o ataque 
no flanco direito adverso, e que fora reunido ao Destacamento Plaisant para 
prosseguir em direção  GRAMADINHO, em ligação com o seu e com o 
Dorneles, mas, ao distribuí-la, o Capitão Franca, Cmt. do II/8.º R. I. mandou 
com urgência uma informação de manter o inimigo as posições que constava 
ter abandonado. 

Houve, então, necessidade de adiar o início do ataque, pois não me 
era possível, de um lado dispensar a ação do 3.º C. A. no flanco esquerdo do 
Destacamento Boanerges. 

Solicitei, por isso, ao Ten. Cel. Reguera, que com o seu 12.º R. C. I. 
aguardava junto ao PARANAPANEMA a nossa progressão, que substituísse 
com o seu regimento o 3.º C. A. 

Apoiava o Destacamento um grupo do 9.º R. A. M., que instalou uma 
Bia. para bater posições em frente ao 14.º B. C. e II/8.º R. I. 

As distâncias era extensas, os caminhos a percorrer em grande parte 
abertos na mata, em terreno movimentado e escorregadio, pela sua natureza 
ou pelo capim amassado que o cobria; os recursos de ligação limitavam-se 
ao estafeta. 

A atmosfera era, porém, carregada sobre a pobre Infantaria que 
cumpria sua missão sem medir sacrifícios, mas procurando aplicar 
conciensiosamente os ensinamentos dos mestres e as disposições 
regulamentares. 

Por isso, embora a ordem de ataque marcasse seu início para às 7 
horas, determinara que desencadeasse ao primeiro tiro de artilharia sobre as 
posições adversárias. 

Fazia-se porém, tarde, e adiar o ataque já adiado da véspera pela falta 
do Btl. prometido, seria aumentar a pressão. 

Ordenei, pois, às 4:30, o bombardeio das mtrs. adversárias pela Bia. do 
9.º R. A. M. e o 14.º B. C. lançou-se ao ataque. 

O 3.º C. A. porém, não havia ainda atingido a sua base de partida e o 
II/8.º R. I. pelo adiantado da hora julgou que o tiro de artilharia não tinha este 
proveito. 

Daí ficar o 14.º B. C. isolado com seu pessoal desfalcado sob a ação 
das mtrs. que deviam ser tomadas pelo 3.º C. A. e ter de regressar a noite 
para as suas antigas posições. 

Na jornada de 1.º, já tudo ajustado, foi feito o ataque em regra, tendo o 
Grupo do 9.º R. A. M. destacado para apoio do Destacamento batido com 
sua Bia., em posição na margem esquerda do PARANAPANEMA, os 
objetivos da Polícia Catarinense e outra nas elevações fronteiras às posições 



 
 

adversárias, em prolongamento da estrada de TAQUARAL, não só estes 
como os objetivos do 14.º B. C. e do II/8.º R. I., o adversário na sua retirada e 
a VILA DE TAQUARAL, para onde se dirigiu. 

Durante o ataque o adversário contrabateu esta última Bia. com 25 
tiros, causando, porém, só pequenos estragos no material. 

O 3.º C. A. teve a missão de contornar as posições da direita adversa e 
em combinação hábil com a Polícia Catarinense fazê-las cair. 

O 14.º B. C. atacou a fundo, e guiado pelo Capitão Tinoco, do vosso E. 
M., que desde 27 achava-se junto ao meu Destacamento, onde muitos 
serviços prestou, progrediu até a Vila do TAQUARAL a cerca de cinco e meio 
kms. da posição inicial, aspirando consigo uma Cia. da Polícia Catarinense. 

O II|8.º R. I. que atacava em ligação com o Destacamento Boanerges, 
uma vez posto o pé na margem direita do arroio GUAPIÁRA, teve ordem de 
se deter, pois era intenção minha, uma vez repelido o adversário, entrega-lo 
ao Dest. Boanerges, afim de retomar a missão de progredir para o N. em 
direção a GRAMADINHO. 

Depois de terem chegado a Vila de TAQUARAL os elementos do meu 
destacamento citados, deram entrada na vila o 9.º R. C. I., libertado pelo 3.º 
C. A. do meu Dest., a 28, para se incumbir da perseguição, e uma Cia. do 
17.º C. A. do Dest. Boanerges. 

A jornada de 2 foi consagrada aos reconhecimentos das posições 
adversas, situaçdas cerca de 2 kms. além do arroio TAQUARAL, onde 
estava em contato com o 9.º R. C. I. e o Dest. Boanerges e preparação da 
passagem do GUAPIÁRA pela artilharia. 

Na manhã de 3, havia já redigido a ordem de ataque e preparava o 
Dest. para leva-lo a efeito, quando às 9:30, chegou a informação de ter o 
adversário deposto as armas incondicionalmente. 

Foi então que tive o maior trabalho em dirigir minha tropa, pois a notícia 
foi recebida com entusiasmo que se manisfetou por tiros loucos, dando lugar 
a que as tropas ainda não cientes se preparassem para a eventualidade de 
um ataque. 

Felizmente, foi tudo acalmado e tive a glória de ver meu Dest. cumprido 
sempre sua missão sem ter sacrificado vidas inutilmente.‖ 

 
―O desencadeamento do ataque foi marcado para as 14 horas. 

Precisamente neste momento foi aberto o fogo de 13 armas automáticas e 
da Bia., com violência. Enquanto isso, o Destacamento Boanerges abria 
intensa fuzilaria na frente inimiga. A surpresa foi completa. Logo que o 
adversário percebeu o ataque de frente e de flanco, iniciou o abandono de 
suas posições. 

Às 16 horas a vitória era completa. 
Foram lançados dois pelotões a cavalo que fizeram tenaz perseguição, 

indo ocupar em seguida RIB. TAQUARAL, de onde o inimigo se retirou, ao 
anoitecer de 2, ao certo por ter tido conhecimento da rendição. 



 
 

Cooperou muitíssimo na ação do dia 1.º, o Sr. Cap. Dilermando Assis 
oficial de ligação do Sr. Cmt. do Dest. Ex. Sul junto ao destacamento de meu 
comando. Possuidor de uma inteligência lúcida, de grande coragem e de 
uma dedicação sem limites, confirmou plenamente o conceito de excelente 
cavaleriano em que é tido. 

A 3, após a dissolução do Dest., deslocou-se o Regimento para S. 
MIGUEL ARCANJO, que foi atingida na mesma data.‖ 

(a)  José Pinto Barreto 
Ten. Cel. Cmt. 

 
MAIS UMA INJUSTIÇA A REPARAR 

 
Ainda não sabíamos dos entendimentos havidos na frente N. E. para a 

paz. 
Um B. P. recebido a 29 ainda nos estimulava à luta. (197) 
Isolados como nos encontrávamos, era razoável que esses vagos 

rumores, porventura circulantes à nossa retaguarda, não chegassem à linha 
de frente. 

Só a 1.º de Outubro se teve conhecimento da proposta do Gen. Klinger. 
(198) 

                                                           
197 Dada a beleza de sua exortação, não posso furtar-me ao prazer de transcrever aqui 
um de seus itens: 

―RÁDIO CAPTADO : 
Pela estação de CAPÃO BONITO: – ITAPIRA, 27 – Aproximando-se as nossas 

forças, cada vez mais, de CAMPINAS e para poupar a esta bela cidade as consequências 
lamentáveis de um combate, o Exmo. Sr. Gen. Jorge Pinheiro fará lançar hoje, por aviões, 
a seguinte proclamação: 

Soldados de São Paulo! 
Deus sabe que nenhum sentimento de vanglória ou satisfação egoísta desonra 

nossos corações, ao pisar como vencedores a terra paulista! Deus sabe que vemos o 
derramamento de vosso sangue com tanta dor e tão imensa mágua, como se fora o 
nosso próprio sangue, porque ambos fluem da mesma placenta da Pátria comum. Quer o 
nosso, quer o vosso, não nos mancha, nem condecora a terra mater que o Destino nos 
deu, porque tudo é sangue de filhos amorosos e queridos, que ela não sabe distinguir na 
dor e na compaixão! Soldados de SÃO PAULO! Nós sofremos convosco as dores dos 
reveses que vos infligímos a contragosto, porque sois nossos irmãos! E sentimos 
repugnância em falar com a guerra os vossos campos e ainda mais vossas cidades! 
Temo-las respeitado, como propriedades que são, de vosso povo e se um destino cruel 
nos obriga ainda a combater, não manchemos as ruas e calçadas com os horrores da 
nossa loucura fratricida! Combatamos longe das populações onde se agasalham as 
fraquezas respeitáveis da mulher, da infância e da velhice! Nós desejamos poupar as 
vossas cidades, principalmente a maravilhosa pérola paulista, justo objeto de amor e de 
orgulho de seu povo e da admiração dos estrangeiros. Soldados paulistas! Eu vos 
convido a pelejar em campo raso, para livrarmos a cidade de CAMPINAS dos perigos e 
das consequências lamentáveis de um combate!‖ 

(a) Gen. Jorge Pinheiro 
 



 
 

O próprio E. M. de ITAPETININGA não devia estar seguro do que se 
passava nem dos resultados em que podiam incidir as démarches em curso. 

Atribuir-nos uma agressividade intempestiva, a quando o adversário 
não mais combatia, ―saudosos de vitória fáceis‖ (que ―nunca passaram de 
vitórias de PYRRHO‖), é, além de uma injustiça, uma perversidade 
consciente, pois não encontra apoio no próprio documento escrito e lançado 
ao público como verdadeiro pelas principais figuras do Q. G. de 
ITAPETININGA. 

Contradizem-se os valorosos Cmt. e Chefe do E. M. do Setor Sul 
paulista, Cel. Taborda e Cap. Alves Bastos, quando insinuam já estarem, 
seus comandos, nos dois últimos dias de operações (1.º e 2 de Outubro), 
com ―ordem de não mais combater‖. 

                                                                                                                                                                                                 
198 Dest. Ex. Sul Estado 

Estado Maior. 2ª Seção  
CAPÃO BONITO, 30 de Setembro de 1932. 

 
―SERVIÇO DE PUBLICIDADE‖ 

BOLETIM N.º 39 
 

I – SERVIÇO DE PUBLICIDADE DA IMPRENSA NACIONAL: O Chefe do Governo 
Provisório recebeu o seguinte telegrama do Gen. Bertoldo Klinger, propondo a suspensão 
das hostilidades: SÃO PAULO, 29 – Dr. Getúlio Vargas. Com o fito de não causa à Nação 
mais sacrifícios de vida, nem mais danos materiais, o comando das forcas 
constitucionalistas propõe a imediata suspensão das hostilidades em todas as frentes 
afim de serem assentadas as medidas para cessação da luta armada. 

(a) Gen. Bertoldo Klinger. 
Após entendimento com os chefes militares no comando superior das forças em 

operações, generais Waldomiro Lima e Góes Monteiro, S. Excia. respondeu ao Gen. 
Klinger dizendo-lhe que enviasse emissários ao Gen. Góes Monteiro, que ficaria como 
delegado para estabelecer as providências indispensáveis à aceitação da referida 
proposta. Só depois de assentadas essas providências pelos chefes militares e aprovadas 
pelo Chefe do Governo Provisório poderá tornar-se efetiva a suspensão das hostilidades. 
(a) Sales Filho. 

 
II – TELEGRAMAS: 
CRUZEIRO, 30 – Gen. Lima – CAPÃO BONITO. Emissário não quis assinar 

convenção militar com garantias suficientes para que a suspensão das hostilidades não 
trouxesse prejuízos às operações das forças federais. Por tal motivo as hostilidades 
continuarão até convencimento dos que estão destruindo SÃO PAULO e sacrificando 
inutilmente o seu povo. Saudações. (a) Gen. P. Góes. RIO. 30 – Gen. Lima – C. Bonito. 
Consta aqui estão se dando graves perturbações na Capital de SÃO PAULO. Governo 
rebeldes deposto ou impotente manter ordem. Forças rebeldes frentes Leste e Oeste 
recusam-se combater e estão se entregando às nossas. Parece Gen. Klinger tomou conta 
situação colocando Cel. Taborda chefia polícia paulista. Cordiais saudações. (a) Walter 
Sarmanho. 

 



 
 

Foi na tarde de 2 que a situação nos pareceu mais definida, com a 
chegada do B. P. n.º 40, da véspera. Mesmo assim, ainda não havia ordem 
para sustar as hostilidades. O adversário ainda atirara na noite de 2/3. (199) 

                                                           
199 Dest. Ex. Sul 

Estado Maior 2.ª Seção 
 

CAPÃO BONITO, 1.º de Outubro de 1932. 
―SERVIÇO DE PUBLICIDADE‖ 

 
I – Segundo rádios interceptados é a seguinte a situação na Capital de SÃO 

PAULO nas últimas 24 horas: 
a) Os acontecimentos desenrolados ante-ontem na Capital de SÃO PAULO 

eram de todo imprevisíveis aos Chefes rebeldes. Efetivamente, às 8 horas da noite, mais 
ou menos, o Ten. Cel. Herculano de Carvalho e Silva, comandante geral da Força Pública 
Paulista, resolveu não mais prestar obediência ao General Klinger. Mandou soltar todos 
os oficiais que se achavam presos por não terem aderido ao movimento, bem como 
aqueles feitos prisioneiros no decorrer da luta. Abriu também as portas das prisões a 
todos os soldados e civis que por motivos políticos se acham presos na Capital e suas 
imediações. Aos oficiais postos em liberdade foi entregue um contingente de cerca de 200 
praças da Força Pública, que ainda restava na cidade. Como era natural, estabeleceu-se 
em seguida, verdadeiro pânico, em breve alastrado aos demais centros do Estado, onde 
chegavam notícias as mais desencontradas sobre a situação. A certa hora já ninguém se 
entendia e o Gen. Klinger era considerado um elemento sem significação e sem controle. 
Conseguiram transportes e dirigiram-se imediatamente em autos para CRUZEIRO o Ten. 
Floriano Peixoto Fontoura Nunes e Manoel Pelizari de Almeida, sendo que o primeiro é 
ajudante de ordem do Gen. Góes e fora aprisionado em QUEIROZ, quando regressava de 
SÃO PAULO, logo após a deflagração do movimento. Saudações afetuosas. (a) Leivas 
Otero. Este rádio foi interceptado da Estação do Catete às 14 horas. Passado aos 
interventores. 

b) Aos Interventores do PARANÁ e SANTA CATARINA. Interceptado às 14 
horas. Notícias provindas de SÃO PAULO informam  que assumiu o comando do 1.º R. 
Cav. da F. Pública o Major Cardoso, que fora sub-comandante do 2.º Btl. Paulista. Na 
Capital, continuam todos recolhidos aos lares conquanto os oficiais libertados e o Cel. 
Brasílio Taborda tenham renovado a afirmativa de que a ordem pública está 
reassegurada. Notícias de propósito apregoadas sobre o movimento proletário são 
contraditórias, não sendo ainda possível recompor e concatenar as ocorrências 
desenroladas. Algumas pessoas afirmam que, na realidade, houve um movimento 
proletário e consequente pânico. Outras asseguram que o que houve foi apenas a 
deposição de Pedro de Toledo e do secretariado em virtude, do movimento encabeçado 
pelo Ten. Cel. Herculano de Carvalho e Silva, que chegara à Capital Paulista vindo de 
CAMPINAS, de onde telegrafara primeiro ao Gen. Jorge Pinheiro, dizendo que ele e seus 
comandados não mais resistiram à ofensiva das tropas federais. Os oficiais do Exército, 
logo que libertados, dirigiram-se ao Quartel General da 2.ª Região, que encontraram 
abandonado pelo oficiais que ali serviam. Estavam apenas a postos o Cap. Scipião de 
Carvalho e 1 segundo Ten. comissionado. Transmitirei ulteriores informes. Saudações 
afetuosas. 

(a) Leivas Otero‖ 
 

O B. P. de 2 ainda não nos convenceria do término da luta. Leiamo-lo: 
―II – A SITUAÇÃO POLÍTICO-MILITAR: 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

Rádios captados: 
a) Gen. Klinger – O Governo só poderá tratar da parte política depois de resolvida a 

militar. Pode SÃO PAULO estar certo que o Governo não o tratará em desigualdade e 
inferioridade em relação aos outros Estados. Quanto à progressão de minha tropa, ela se 
fará de acordo com as cláusulas que foram apresentadas ao Cel. Vila Bela e que não 
foram aceitas. (a) P. Góes Monteiro. 

b) Dr. Getúlio Vargas – Diante do insucesso das combinações que autorizastes por 
intermédio dos Chefes Militares, no mesmo proposito que ditou a minha proposta de 
suspensão das hostilidades, ordenei o retraimento de minhas forças. É de máxima 
necessidade, afim de evitar calamidades de extensão imprevisível, que seja ordenada a 
limitação da progressão das forças federais e fazer conhecer com toda a urgência as 
principais condições que o Governo da União estabelece par a paz. (a) Gen. Klinger. 

c) Gen. Klinger – Acusando vosso 579 E. M., informo-vos de ordem do Chefe do 
Governo, que o Gen. Góes Monteiro está habilitado a responde-lo em todos os seus 
termos, Sds. (a) Gregório da Fonseca, Secretário. 

III – TRANSCRIÇÃO: 
Proclamação dirigida pelo Dr. Getúlio Vargas ao povo paulista e distribuída de 

avião sobre SÃO PAULO no dia 20 de Setembro: 
―Se todos os motivos apontados e analisados improcedem ante a realidade dos 

acontecimentos, como se explica a revolta de SÃO PAULO? Só uma explicação é 
possível: A ambição do poder, caracterizada por um movimento de revanche contra o de 
1930, visando restaurar o passado, recuperar posições e reaver as prerrogativas que lhe 
permitem delapidar o erário do povo brasileiro, mediante todas as forças de corrupção 
administrativa imagináveis. Mas, aí tentaram articular um movimento generalizado e 
fulminante, e esse movimento falhou, por falta de elementos decisivos e pela pronta 
reação de todo o país contra propósitos francamente reacionários, mascarados numa 
falsa campanha constitucionalista, por que insistiram na luta? Por que não depuseram as 
armas? Por que persistem no derramamento o inútil sacrifício de sangue de irmãos? Só 
duas alternativas lhes restam – ou ambicionam impor o predomínio de um Estado sobre 
todos os outros do Brasil ou querem chegar ao separatismo. Custa aceitar a evidência de 
semelhantes intenções, qualquer delas, crime de lesa-Pátria, atentado aos próprios laços 
da fraternidade nacional. Eis a que se reduzem os ideais dos pseudos regeneradores, 
chefes da sedição desencadeada em nome de SÃO PAULO. O povo paulista deve, 
porém, procurar ver a situação real. Não lhe custará enxergar, então, entre os mais 
exaltados apóstolos improvisados de seus brios, os mesmos dominadores decaídos que 
lhes enxovalharam impunemente as tradições de pundonor e altivez. O Governo 
Provisório tem dado abundantes provas de suas disposições pacíficas. Nunca se negou a 
ouvir os apelos da paz. Forte, porém generoso, aos intermediários que lhe pediram 
condições, declarou sempre, com franqueza, que, depostas as armas pelos paulistas, 
além da concessão de uma constituição provisória e da manutenção de um governo civil e 
paulista, ao nível da cultura e das aspirações do Estado, a todos trataria com 
benignidade, de sorte que ninguém sofresse constrangimento e os brasileiros, sem 
exceções, voltassem a viver fraternalmente, num ambiente de ordem e segurança. Mas, 
felizmente ainda, a sedição não partiu do povo varonil, ordeiro e honesto de SÃO PAULO. 
Audaz sindicato paulista político-militar usurpou-lhe a vontade, jogando o Estado numa 
aventura sinistra e, receioso de receber, pelo ludíbrio praticado, o merecido e inevitável 
castigo, tudo fará agora para lhe ocultar a verdade. O Governo Federal não considera o 
povo paulista culpado. Ele é, apenas, a maior vítima. Os verdadeiros responsáveis hão de 
encontrar nele, à hora precisa, o juízo inflexível capaz de ditar e executar a sentença que 
lhes terá de ser imposta. SÃO PAULO, iludido na sua boa fé, ludibriado, arrastado à ruína 
e à perda de vidas preciosas, precisa e deve reagir em defesa dos seus sagrados 



 
 

À pág. 144 o Cap. Alves Bastos declara que ―os entendimentos para a 
paz que se processavam a partir de 28 de Setembro, tiveram o condão de 

                                                                                                                                                                                                 

interesses, para evitar maiores e irreparáveis males, erguendo-se e opondo-se à sanha 
dos seus algozes, que não trepidaram em atirar à morte as novas gerações bandeirantes, 
e enlutar e reduzir à miséria lares onde imperava a alegria e reinava a abundância. Do 
Governo Federal não receie o laborioso povo paulista qualquer ato de humilhação e 
hostilidade. Como até aqui, ele continuará a proceder sobranceiro a ódios e com alto 
espírito de magnanimidade. O seus poder de assistência, mesmo no decorrer da luta, far-
se-à sentir, acolhendo fraternalmente aqueles que abandonavam as armas e não 
permitindo que as populações pacíficas sofram as vicissitudes comuns à guerra. Ainda 
agora, informado da escassez de trigo em SÃO PAULO e da consequente falta de pão, 
está disposto o Governo a autorizar a remessa do estoque desse cereal existente nesta 
Capital, e que lhe era destinado. O povo paulista não sofrerá necessidade. O Governo 
Provisório tudo facilitará para que os gêneros de alimentação não lhe faltem. Os embates 
da luta fratricida vão se tornando cada dia mais ásperos e de maiores sacrifícios. É 
tempo, ainda, de SÃO PAULO recuperar a posse de si mesmo, sem consentir no 
desbarato das suas fontes de vida e das suas riquezas, acumuladas em séculos de 
trabalho fecundo e modelar. Retorne, pois, às lides pacíficas e ao convívio fraternal dos 
demais Estados, que sempre se orgulharam do seu progresso e civilização!‖ 

VI – AINDA SOBRE A SITUAÇÃO POLÍTICO-MILITAR: 
Outros rádios capturados: 
Pessoas chegadas hoje à tarde da Capital paulista, afirmam que o Gen. Klinger 

seguiu para o interior do Estado. Entretanto não há notícias positivas sobre o destino que 
tomou. Tem-se como certo que o Gen. Klinger não se encontra mais na Capital. Há em 
toda a cidade paulista uma grande exaltação de ânimo, determinada pela falta de notícias, 
em virtude das quais vinha sendo iludido o povo de SÃO PAULO. O povo, revoltado, 
amsaça os responsáveis pelo atual estado de coisas em que entrou a viver o Estado. A 
suposição geral é que o Gen. Klinger não poderá manter a ordem na Capital e no Estado. 
Chegou ontem a CRUZEIRO, afim de representar a Marinha na nova conferência para a 
cessação  da luta o Cap. Américo dos Reis e Sílvio Camargo, respectivamente Chefe do 
Gabinete do Ministro e Ajud. de Ordens deste. 

CRUZEIRO, 1 – O povo paulista, convencido da superioridade das forças ditatoriais 
e dada a suspensão das hostilidades, mostra-se desanimado, considerando o Gen. 
Klinger e os comandantes Rogério de Lima e Herculano de Carvalho e Silva como 
culpados. Nas ruas a multidão exaltada fazendo junção com elementos civis armados, 
procura hostilizar os responsáveis. Cerca de 200 oficiais que se achavam presos em SÃO 
PAULO, chegaram a CRUZEIRO. O protocolo apresentado em nome do Governo 
Provisório, pelo Gen. Góes Monteiro, não poude ser assinado pelos emissários do Gen. 
Klinger. 

CRUZEIRO, 1 – Urgente – A uma hora, não tendo sido assinado o protocolo pelos 
emissários do Gen. Klinger, o Gen. Góes Monteiro determinou o prosseguimento das 
hostilidades. 

CRUZEIRO, 1 – Causou sensação o fracasso das negociações. Fomos informados 
ter sido levantada a questão de saber-se, dada a situação de acefalia e desgosto de SÃO 
PAULO, se ainda assistia ao Gen. Klinger autoridade para falar em nome das forças 
revoltosas. 

Do RIO – O Cel. Paquet diz que nada há de novidade e que continuam as 
hostilidades sem solução de continuidade.‖ 

(a) Adalardo Fialho 

  1.º Ten. Ch. do S. de Publicidade  



 
 

provocar da parte adversária um recrudescimento extraordinário de 
atividade‖. 

Critica-nos, atribuindo-nos o conhecimento dos pródromos da paz. (200) 
No entanto, é ele mesmo quem confessa, na página anterior, que só 

não se realizou um contra-ataque previsto para 29 porque ―circunstâncias 
especiais‖ o impediram. 

À página 149, está consignado, referindo-se a 1.º: 
 
―Nossos elementos em reserva, se preparavam já para serem 

empregados no dia seguinte‖ (a 2, portanto) ―num contra-ataque que 
restabelecesse a situação ao norte quando ordens recebidas do alto 
comando vinham dar por terminada essa formosa manobra do 
PARANAPANEMA...‖ 

 
Nestas condições, não era de estranhar que nós, atirados para as 

bandas de TAQUARAL ABAIXO, sem meios mecânicos ou elétricos de 
transmissões, ainda atacássemos energicamente a 1.º ou a 2. 

À pág. 152 confessa, o Cap. Alves Bastos, que ainda se pensava em 
combater até mesmo em SOROCABA, para onde estava prevista sua 
retirada: 

 

                                                           
200 É fácil contestar, como fácil também será provar que as operações desencadeadas a 
28 foram previstas três dias antes. É suficiente reproduzir aqui o seguinte documento: 

 
―Dest. Ex. Sul 
E. M. 
3.ª Seção. 
 
P. C. em SERRARIA, 26 (vinte e seis) de Setembro, às 18 (dezoito) horas. 

 
ORDEM PREPARATÓRIA N.º 2 

 
I – O inimigo está sendo recalcado desde BRISOLAS até o PASSO ANA ROMANA. 
II – As tropas dos Dests. Saião, Melo e 14.º R. C. I. devem estar preparadas para 

transpor o RIO PARANAPANEMA no dia 28 (vinte e oito) às 6 (seis) horas e progredir na 
direção geral de ITAPETININGA. 

III – As demais forças do Dest. Ex. já estão progredindo nessa direção‖. 
(a) Gen. Lima 

Cmt. Dest. Ex. Sul 
 

Esta ordem, datado de 26, revela que a ofensiva geral, chamada pelo Cap. Alves 
Bastos de ―dispersão de meios‖, fora assentada antes de qualquer indício de submissão 
do adversário. Suas démarches, para a cessação das hostilidades, tiveram início a 28, 
Nestas condições, sua crítica mordaz, envolvida na censura das entre-linhas, não tem o 
menor fundamento. 

 



 
 

―E, enquanto na tenda respeitada e indiscutida do Quartel General de 
ITAPETININGA se delineia e redige-se essa Ordem Geral de Operações n.º 
7, de retraimento para SOROCABA, gisa-se ao mesmo tempo a ideia de 
transformar essa SOROCABA industrial e pacífica, mas essa SOROCABA 
de Diogo Feijó irredutível, num reduto de luta sem quartel!‖ 

 
E nós é que devíamos, enquanto o adversário estreiava contra nós 

novos engenhos de guerra e nos atacava com batalhões estrangeiros, cruzar 
os braços e ensarilhar as armas porque desde 28 se cogitava de acordo... 

E, para arrematar, invoco a pág. 154, onde está escrito: 
 
―Mas... na realidade pungente o retraimento deveria se fazer nas noites 

de 1.º para 2 e de 2 para 3. 
Primeiramente os elementos de reserva e do centro que iam desde 

logo balizar a nova posição a retaguarda‖. 
 
Ainda sem pensar na suspensão das hostilidades, portanto... 
Arrematemos esta contestação desnecessária, tão sobejamente 

corroborada já pelo próprio acusador, com as suas próprias afirmativas 
―fielmente verídicas‖. 

 
―Muitas horas depois de comunicadas às tropas as sombrias notícias 

do momento, combatia-se ainda! Como as vísceras de certos animais 
repletas de vitalidade, palpitava ainda no rincão distante de TAQUARAL 
ABAIXO, o espírito de luta dessa mocidade estuante de brasilidade que, no 
―14 de Julho‖, deveria dar os últimos tiros da campanha...‖ 

(―Palmo a Palmo‖, pág. 156). 
 

Encerrando estes comentários, cumpre-me afirmar em nome de todos 
os camaradas que operavam na direção de S. MIGUEL ARCANJO, só nos 
ter chegado a 3, pela manhã, o conhecimento de que a luta havia cessado. 

 
Há, por outro lado, certas considerações a atender. 
A 29 recebia o Gen. Waldomiro as seguintes instruções: 
 
RIO, 29-09-1932. – Gen. Lima. – CAPÃO BONITO. – Acusando 

recebimento vosso cifrado urgentíssimo de hoje informo Klinger já enviou 
emissário entender-se Gen. Góes acordo minha autorização. Isso porém não 
importa em suspensão hostilidades enquanto não houver aviso nesse 
sentido. Amanhã seguirá aí material bélico já anunciado. 

(a)  Getúlio Vargas 
Era a resposta à presente consulta: 
 



 
 

―Estou com todas minhas forças em posição de ataque que deve ser 
desencadeado hoje de doze horas em diante. Desejo saber se devo ou não 
suspender hostilidade.‖ 

 
É preciso não esquecer que o Cmt. do Dest. de Ex. do Sul estava 

subordinado às instruções do Governo, cujas ordens não podia deixar de 
cumprir. E estas, a 29, prescreviam o prosseguimento da ofensiva: 

 
―Cel. Vila Bela chefe E. M. Klinger está discutindo armistício com Cel. 

Pessoa chefe E. M. Góes. Pessoa avisa que chefe rebelde apresenta-se 
cheio exigências e pretendendo confundir questão política com medidas 
puramente militares suspensão hostilidades a que se reduz assunto 
conferência. Deveis, pois, intensificar operações militares‖. 

(a)  Getúlio Vargas 
 

―Emissários Klinger recusaram-se assinar convenção militar com 
garantias suficientes para que suspensão hostilidades não trouxesse 
prejuízos às operações das forças federais. Tropas rebeldes frente Leste 
recusam combater. Terão de entregar-se ou regressar capital S. PAULO. 
Gen. Góes tendo agido com muita lealdade acerto e firmeza sem qualquer 
preocupação pessoal. Será conveniente responder-lhe dando vossa opinião 
a respeito bases por ele apresentadas ou acusando recebimento mesmas. 
De qualquer forma deveis continuar ofensiva como se nada tivesse ocorrido. 
Chefes rebeldes querem discutir acordo quando não tem mais autoridade 
nem sobre as tropas seu comando. Tentativas convênio militar fracassaram 
retirando-se emissários. Foi de tudo lavrada uma ata que me mandaram 
entregar. Deveis recomeçar ofensiva com toda intensidade.‖ 

(a)  Getúlio Vargas 
 

Outros despachos, tais como os dois seguintes, ainda não autorizavam 
a suspensão das hostilidades: 

 
―Emissários rebeldes regressaram recusando novamente assinar 

convênio militar estipulando Gen. Góes para assegurar deposição armas, 
ficando terminadas negociações. Gen. Góes assinou porém com os 
representantes da Força Pública o seguinte convênio que me pediu para vos 
transmitir e que promete ratificar desde que a mesma Força desse 
cumprimento ao estipulado: Força Pública compromete-se recuar unidades 
orlas ou interior capital com missão manter ordem e tranquilidade impedindo 
população sofra consequências decepção produzida conhecimento verdade. 
Segundo – reconhecer unicamente autoridade federal e obedecer ordens 
seus representantes legítimos. Terceiro – não obedecer mais atuais 
autoridades estaduais porque luta julgam contrária interesse Estado. O 
Governo Federal compromete-se garantir oficias Força Pública que tiverem 



 
 

elevado patriotismo agir decisão e eficácia cessação luta, assumindo mesmo 
tempo compromisso pela manutenção ordem, todas regalias vantagens 
atuais postos. Quarto – logo fique provada execução itens um, dois e três a 
pôr em liberdade e mandar apresentar respectivo comando todos oficiais e 
praças feitos prisioneiros tropas federais‖. 

(a)  Getúlio Vargas 
 

―Havendo Gen. Góes Monteiro pedido instruções Chefe Governo em 
virtude regresso emissário Gen. Klinger após ter este se recusando assinar 
convênio militar lhe fora apresentado expedi referidas instruções nos termos 
que levo ao vosso conhecimento em caráter reservado afim de opinardes a 
respeito: O Governo Federal concorda com a suspensão das hostilidades 
com os rebeldes de S. PAULO por meio de um convênio em que se 
estabeleça prazo para deposição das armas e outras medidas de caráter 
militar sem que possa ser objeto de discussão durante este prazo ou 
posteriormente quaisquer acordos políticos ou condições de paz. Para a 
realização desse objetivo o Gen. Pedro Aurélio de Góes Monteiro tem 
poderes de delegado do mesmo Governo Provisório com a autoridade da 
função que exerce já declarou em documento público o que pretendia fazer 
após o restabelecimento da ordem em S. PAULO. Isso porém será por ato 
espontâneo decorrente da própria lógica dos acontecimentos e não poderá 
ser objeto de discussão com os rebeldes cuja autoridade não reconhece. 
Deve pois o Gen. Pedro Aurélio de Góes Monteiro manter bases do convênio 
militar por ele estabelecidas e aprovadas pelo Governo e no caso de não 
serem aceitas pelos delegados dos rebeldes, continuar a luta‖. 

(a)  Getúlio Vargas 
 

E, a 1.º de Outubro, as notícias, como se vê a seguir, não alteram a 
situação: 

 
RIO, 1.º - 10 – 1932. – Gen. Lima – CAPÃO BONITO. – Tendo lido 

jornais telegrama Cel. Taborda vos passou tenho dizer que por intermédio M. 
Melo Franco autorizei Gen. Mena Barreto responder Gen. Klinger que 
Governo concordaria suspensão hostilidades apenas como medida militar 
preliminar deposição armas e para executar esta disposição e não para 
discutir condições paz, pois Governo fará o que já prometeu em documento 
público, mas como ato espontâneo seu decorrente dos poderes que o País 
lhe conferiu e não como condição estabelecida pelos rebeldes. Material 
seguiu ontem vapor ―Uçá‖. Deveis também atender com ele J. Francisco 
conforme prometi-lhe. 

(a)  Getúlio Vargas 
 

Só a 2 de Outubro, às 22:55, recebeu o Cmt. do Dest. Ex. Sul ordem 
de suspender a luta: 



 
 

―Rebeldes S. PAULO estão dispostos submeterem-se autoridades 
federais concentrando-se para esse fim em CAÇAPAVA, ITAPETININGA e 
JUNDIAÍ. Deveis desarmar se apresentarem ITAPETININGA avançar direção 
S. PAULO deixando vossas forças em S. ANTÓNIO até segunda ordem‖. 

 
(a)  Getúlio Vargas 

 
OS DERRADEIROS LAMPEJOS NO SETOR DE LIGIANA 

 
Em cumprimento à ordem geral de operações n.º 10 (201) o Dest. Saião, 

após os devidos e prévios reconhecimentos, construiu e lançou duas balsas 

                                                           
201 Dest. Ex. Sul 
E. M. 3.ª Seção 
 
P. C. em SERRARIA, 29 (vinte e nove) de Setembro, às 15 (quinze) horas. 
 

ORDEM GERAL DE OPERAÇÕES N.º 10  
1.ª Parte 

 
I – O inimigo, depois de derrotado em RIBEIRÓPOLIS, está sendo recalcado na 

direção de ITAÍ. 
De BRISOLAS para o sul ele recua antes a progressão de nossas tropas, que 

avançam nas direções de S. MIGUEL ARCANJO e GRAMADINHO. 
II – O Dest. Boanerges atingiu RIB. CRISTAIS, cerca de 8 kms. além 

PARANAPANEMA, na direção de S. MIGUEL ARCANJO. 
- O Dest Marcelino transpôs o rio PARANAPANEMA na região de PONTE DOS 

SOUZAS (SOUTOS) e progride pela margem direita de GRAMADINHO. 
III – Nossas tropas atacarão no dia D, hora H (a indicar oportunamente), as 

posições inimigas que nos defrontam, progredindo a fundo na direção geral de 
ITAPETININGA. 

IV – CONSEQUENTEMENTE: 
- O Dest. Saião (13.º R. I., 8.º C. A. B. M. e B. PERNAMBUCO) transporá o 

PARANAPANEMA e progredirá na direção de LIGIANA – RECHAM. 
- O Dest. Melo (1.º Btl. B. M., 5.º Btl. B. M. e 2.º R. C. B. M.) transporá o 

PARANAPANEMA e atacará na direção FAZ. BOM RETIRO – VARGINHA DO CAPIVARÍ, 
orientando-se pela estrada que liga esses dois pontos. 

- O Dest. Dorneles atacará as posições inimigas no eixo da estrada real CAPÃO 
BONITO – ITAPETININGA, progredindo na direção de GRAMADINHO. 

- O Dest. Marcelino, à direita do Dest. Dorneles, continuará a progredir na direção 
do GRAMADINHO. 

- O Dest. Boanerges progredirá para N. E. (nordeste) procurando atingir a estrada 
real S. MIGUEL – GRAMADINHO, na direção desta última. 

- O Dest. Plaisant (Força PARANÁ e R. PARAÍBANO) atacará na direção de 
GRAMADINHO, entre os Dests. Dorneles e Marcelino. 

- Os Dests. Silva Junior e Teles Ferreira, reforçados por elementos recém-
chegados, transporão o PARANAPANEMA na região do BOM SUCESSO e orientarão daí 
por diante sua progressão na direção geral de ITAPETININGA. 

V – CAVALARIA: 



 
 

(202) sobre o PARANAPANEMA – uma, para o 13.º R. I., 600 ms. a jusante do 
PARANAPITANGA, e, outra, para o 1.º Btl. da F. Pública Pernambucana, em 
POCINHOS. 

A 1.º, valendo-se do nevoeiro da manhã, e em satisfação à ordem de 
operações n.º 8, (203) essas unidades caíram, de surpresa, sobre os 
entrincheiramentos mais próximos, aprisionando suas guarnições. 

                                                                                                                                                                                                 

O 9.º R. C. I. (reforçado pelo IV/5.º R. C. D., 1 esq./14.º R. C. I. e 1 Bia. do 5.º G. 
Mth.) progredirá na direção de S. MIGUEL ARCANJO. 

- O 12.º R. C. I. progredirá na direção de GRAMADINHO, cobrindo o flanco direito 
do Dest. Marcelino. 

- O 14.º R. C. I., transpondo o PARANAPANEMA abaixo da confluência com o rio 
das ALMAS, progredirá na direção de VARGINHA DO CAPIVARÍ cobrindo o flanco 
esquerdo do Dest. Dorneles. 

VI – ARTILHARIA: 
O 9.º R. A. M. continuará a fazer o apoio direto do Dest. Marcelino. 
O 3.º G. I. A. P. e 2.ª Bia. 5.º Mth. ficarão em SERRARIA, como reserva geral. 
O 5.º R. A. M. continuará a prestar apoio ao Dest. Dorneles. 
VII – A AVIAÇÃO tem por missão: 
a) Cooperar no ataque, bombardeando as posições inimigas das regiões de 

LIGIANA, FAZ. BOM RETIRO, organizações da região de PONTE DOS 
SOUZAS e entre o rio das ALMAS e PARANAPANEMA (saco formado pelo dois 
rios); 

b) Metralhar as tropas inimigas que se desloquem para retirar ou reforçar seus 
elementos; 

c) Informar a Inf. das ameaças ou da retirada do inimigo por mensagens lastradas. 
VIII – EXECUÇÃO DO ATAQUE: 
O ataque deverá ser desencadeado após rápido fogo de Art. sobre as posições de 

metralhadoras inimigas. 
IX – No dia do ataque todos os homens devem ter consigo uma ração fria. 
X – As ligações antes do ataque serão feitas pelo telefone e, no decurso deste, por 

estafetas. 
XI – P. C. em SERRARIA e P. O. em SANTA CRUZ DOS FERREIRAS, onde se 

achará um oficial de meu E. M. 
(a) Gen. Waldomiro Lima 

Cmt. Dest. Ex. Sul 
 

 
202 ―Duzentas canoas partiram de ITAPEVA, dizia uma informação segura, e ponteiros do 
Exército as seguiam. Foram feitas recomendações para que a vigilância se ativasse ao 
longo de todo o curso do rio e que fossem transmitidos ao Quartel General os indícios que 
tivessem relação com o assunto. Como era natural, essas duzentas canoas da 
informação, já de si por demais numerosas, procriaram e enxamearam a região. Cada 
elemento de vigilância, cada posto de observação, vira canoas passando em caminhões, 
e na confusão das informações dispares tinha o comando a sensação de bailarem canoas 
pelo ar... No final das contas, na hora ―H‖ ninguém as viu‖. 

(Do ―Palmo a Palmo‖, pág. 146). 
203 5.ª D. I. 

Dest. ―Cel. Saião‖ N.º 43. 
Carta de ARACASSÚ. 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

P. C. em ARACASSÚ, 30 (trinta) de Setembro, aos 30 (trinta) minutos. 
 

ORDEM GERAL DE OPERAÇÕES N.º 8 
 

I – O inimigo, depois de derrotado em RIBEIRÓPOLIS e ITAÍ, está sendo recalcado 
na direção de AVARÉ. 

De BRISOLAS para o Sul, ele recua ante a progressão de nossas tropas, que 
avançam nas direções de S. MIGUEL ARCANJO e GRAMADINHO. 

 
II – O Dest. Boanerges atingiu RIB. CRISTAIS cerca de 8 kms. além 

PARANAPANEMA, na direção de S. MIGUEL ARCANJO. O Dest. Marcelino transpôs o 
rio PARANAPANEMA na região de PONTE DOS SOUZAS (BUENOS) e progride pela 
margem direita, na direção de GRAMADINHO. 

 
III – As tropas, comandadas pelo General Waldomiro, atacarão as posições 

inimigas, que as defrontam, progredindo a fundo na direção geral de ITAPETININGA. 
 
IV – MISSÃO DO DESTACAMENTO: 
O meu Dest. tem por missão transpor o rio PARANAPANEMA e progredir na 

direção de LIGIANA – RECHAM. 
 
V – IDEIA DE MANOBRA: 
Fazer uma ação frontal combinada com uma de flanco na direção FUNIL – 

PAREDÃO – CAMPINAS. 
 
VI – DISPOSITIVO INICIAL DO ATAQUE 

 A – INFANTARIA 
a) Ataque frontal: 

Será executado por três batalhões. 
À esquerda da linha férrea: 3.º Btl. da F. P. de PERNAMBUCO. 
À esquerda do 3.º Btl. da F. P. de PERNAMBUCO O 2.º Btl. da mesma força. 
À direita da linha férrea: o 8.º C. A. 
À direita do 8.º C. A.: I/13.º R. I. (menos uma Cia. e uma Sec. Mtr.) 
Na direção FAZ. OTÁVIO MIRANDA – CAMPINA DE MONTE ALEGRE: I Btl. 
da F. P. de PERNAMBUCO. 

b) Ataque de flanco: 
Será executado por toda a Cavalaria. 
Comandará o ataque de flanco o comandante do Esq. do 12.º R. C. I. 

 
B – ARTILHARIA 
Será disposta na região do MANDASSAIA e FAZ. DA ROSA, em situação de 

apoiar o ataque nas condições mais vantajosas. 
C – RESERVA 
1 Cia. do 2.º Btl. da F. P. de PERNAMBUCO, reforçada por uma Seção de Mtrs., 

mais uma Cia. reforçada de 1 Seção de Mtrs. do 13.º R. I. constituirão a reserva do Dest., 
colocadas inicialmente na turma 13, da estrada de ferro. 

 
VII – COLOCAÇÃO NOS LUGARES 
A – A colocação da Infantaria deverá estar terminada até uma hora antes do 

ataque. 



 
 

                                                                                                                                                                                                 

B – A ocupação das posições já estudadas pela Artilharia, deverá estar terminada, 
o mais tardar, antes do amanhecer. 

C – Todos os reconhecimentos visando a preparação do ataque, deverão ser feitos 
com a máxima discrição, pelos Cmts. de unidades. 

D – A organização dos depósitos (munição, víveres, água) deverá ser iniciada 
desde agora, sem que seja despertada a atenção do inimigo. 

 
VIII – OBJETIVO 
Base de partida – Determinada pelos Cmts. de unidades. 
Objetivo: Alturas que bordam a margem direita do rio PARANAPANEMA e ulterior 

progressão na direção LIGIANA – RECHAM, mediante ordem. 
 
IX – EXECUÇÃO DO ATAQUE 
a) O ataque será executado no dia 30 (trinta), às 7 (sete) horas, após rápido fogo 

da Art. sobre as posições de mtrs. inimigas. 
 
X – ARTILHARIA 
A Bia. do 6.º R. A. M. apoiará, sem mudar de posição, o ataque. 
 
XI – CAVALARIA 
O Esq. do 12.º R. C. I. e 2 pelotões do 2.º R. C. progredirão na direção FUNIL – 
PAREDÃO – CAMPINA, em íntima ligação com o I Btl. da F. P. de PERNAMBUCO. 
 
XII – AVIAÇÃO 
A aviação tem por missão: 
a) Cooperar no ataque, bombardeando as posições inimigas na região de 

LIGIANA. 
b) Metralhar as tropas inimigas que se desloquem para retirar ou reforçar seus 

elementos. 
c) Informar à Inf. das ameaças ou da retirada do inimigo, por mensagens 

lastradas. 
 
XIII – ENGENHARIA 
A Engenharia deverá deslocar pela estrada de ferro as balsas já confeccionadas 
para as proximidades do rio PARANAPANEMA, afim de emprega-las mediante 
ordem. 
 
XIV – LIGAÇÕES E TRANSMISSÕES 
A – Do comando – a partir das 7 (sete) horas de hoje. 
P. C. do Dest. – em ARACASSÚ; P. C. da D. I. – em SERRARIA. 
Eixo de deslocamento: Via. férrea. 
B – De combate: As ligações efetuadas entre os Cmts. de Btls. vizinhos mediante 
entendimento prévio. 
C – Transmissões: Eixo de transmissões do Dest.: Segundo a via férrea. 
 
XV – DISPOSIÇÕES RELATIVAS AOS T. C. 
a) Os T. C. dos corpos atravessarão o rio PARANAPANEMA após a conquista das 

alturas à sua margem direita. 
b) Os T. C. 2 só atravessarão o PARANAPANEMA mediante ordem. 
 
XVI – REABASTECIMENTO 



 
 

O alarma provocado por esta operação promoveu a reação dos 
elementos de 2.º escalão e o acionamento das reservas da defesa, a qual, 
apesar de sua energia, não logrou impedir que, da manobra posta em prática 
pelo 13.º R. I., resultasse o aprisionamento de 313 rebeldes e, por parte do 
Btl. pernambucano, 34. 

Vencidas as resistências frontalmente oferecidas às demais unidades 
do Dest., graças à intervenção da Sec. da 3.ª Bia. do 6.º R. A. M., colocada 
na FAZ. DOS ITALIANOS, poude o resto da tropa o rio e progredir na direção 
de CAMPINA DO MONTE ALEGRE, ANGATUBA, FAZ. e ESTAÇÃO 
ENGENHEIRO HERMÍLIO e LIGIANA. 

A progressão, assim, foi de 21 quilômetros pelos elementos mais 
avançados, tendo-se salientado pelo seu élan o 13.º R. I. 
 

O FIM 
 

Inegavelmente, como, muito bem, precisa o Cap. Alves Bastos às pág. 
152, ―vai pelo ar um sopro de derrota que ainda não se define bem mas que 
penetra no espírito dos combatentes de escól escorvando-lhe a concepção 
das heroicas loucuras salvadoras...‖ 

Tal é a razão porque já a 1.º, ante o ataque conjunto dos Dests. 
Boanerges e Marcelino, se processa a retirada dos defensores do CRISTAIS 
para além do vilarejo de TAQUARAL ABAIXO. 

Talvez por isso nos tenha sido facilitada a progressão e a conquista 
desse arraial. 

Não podíamos, porém, adivinhar as intenções do adversário e, de tal 
sorte, os motivos determinantes de sua conduta. 

A nosso ver, as resistências continuariam, obrigando-nos a perder 
tempo, que outra não podia ser a missão desses admiráveis combatentes. 

                                                                                                                                                                                                 

A – Em víveres – No dia do ataque, todos os homens devem ter consigo uma ração 
fria. 
B – Em munição – Centro de remuniciamento do Dest. – Est. ARACASSÚ. 
 
XVII – SERVIÇO DE SAÚDE 
A – Orgão de tratamento: 
Um P. S. na formação sanitária do 13.º R. I. 
B – Evacuações: 
Do P. S. para o Hospital de BURÍ: por via férrea. 
 
XVIII – PRISIONEIROS 
Serão apresentados ao P. C. do Dest. e, após interrogados, enviados para BURÍ. 

(a) Cel. J. S. Queiroz Saião 
Cmt. 

 



 
 

E foi assim que pernoitamos em TAQUARAL ABAIXO, de 1.º para 2 de 
Outubro, em contato, com as retaguardas adversas localizadas cerca de 2 
kms. além do RIO TAQUARAL, tiroteando pela noite a dentro. 

A 2, procurando estreitar esse contato, procedeu-se aos 
reconhecimentos e reconstituição das unidades, inclusive estabelecimento 
da nova linha de comunicações (agora pela PONTE DOS BUENOS e 
SERRARIA DOS AMERICANOS, o que quer dizer, retomando o emprego 
das viaturas), com o escopo de avançar o mais depressa possível na direção 
de S. MIGUEL ARCANJO. 

É inexato termos incendiado o arraial de TAQUARAL ABAIXO (pág. 
142/3). Seguramente esta falsa imputação proveio do equívoco de quem, ao 
longe, contemplou o fogo na macega pelo adversário afim de nos impedir a 
perseguição. 

Durante a noite de 2 para 3 os defensores abandonaram essas 
posições, rumo a S. MIGUEL, de maneira que, ao se reiniciar a progressão, 
logo se constatou esse recuo e, pouco depois, o abandono até de 
organizações defensivas iniciadas, em cujas proximidades grandes estoques 
de arame farpado jaziam abandonados, aplicados uns, e ainda inaplicados, 
outros (rede Brun). 

Pelo caminho, estrada em fora, todos os vestígios da passagem 
recente dos retirantes e vários artigos e mercadorias abandonados, jogados 
fora, numa quase flagrante demonstração de absoluta renúncia à luta. 

De cinquenta em cinquenta pessoas, pelo eixo da rodovia, se 
encontrava um cartucho embalado, cuidadosa e metodicamente abandonado 
por algum retirante gaiato... 

Indicava-nos o caminho e remuniciava-nos... 
Raia a manhã de 3 de Outubro, data já histórica para o Brasil, quando 

os primeiros elementos do 9.º R. C. I. se põem em marcha, rumo a S. 
MIGUEL ARCANJO. 

Mais uma vez o contendor se desprende do contato durante a noite, 
vencendo celeremente, em auto-caminhões, as distâncias, a seu destino, 
deixando diante de nós o vazio do abandono. Tudo deserto: fazendas, sítios, 
ranchos, casas isoladas... 

Atrás desse primeiro escalão, de reconhecimento, ansioso pela 
retomada do contato, a cavalo, o Cmt. do 9.º trote larga, vencendo, por 
lanços sucessivos, as diferentes linhas de alturas transversais à estrada. 

Seguia-o o Regimento, já respeitado por suas façanhas. 
Para trás, a cerca de 8 kms., mal se divisa, em baixo, as casinholas de 

TAQUARAL ABAIXO, que, seja dito de passagem, não parece pertencer a S. 
PAULO, tal a sua miséria a sua primitividade. 

De repente, cerca de 9 horas, surpreende-nos intensa fuzilaria à nossa 
retaguarda. A impressão é de que os Dests. Boanerges e Marcelino tinham 
sido surpreendidos e violentamente atacados dentro do arraial. 

Alguma cilada em que havíamos caído... 



 
 

Certamente estaríamos cortados e impossibilidades de socorrer 
aqueles Dests. e na iminência de receber, agora nós, pela frente, ou pelos 
flancos, o castigo de nosso arrojo. 

Como proceder? 
Procurávamos explicar o caso e esclarecer-nos quando divisamos, 

procedente de TAQUARAL e em vertiginosa carreira, um automóvel em que 
se destacava uma bandeira branca. 

Que significaria aquilo, de vez que o tiroteio, em TAQUARAL, 
permanecia intenso? 

Chega o auto e dele salta, risonho e transbordando alegria, o Ten. 
Moziul, ajudante de ordens do Gen. Waldomiro, declarando estar terminada 
a campanha e apresentando-nos a seguinte ordem: 

 
―P. C. em SERRARIA, 2 de Outubro. 
Ao Cmt. do 9.º R. C. I. 

Ordem n.º 68 
I – Acabo receber comunicação que rebeldes se submeteram 

incondicionalmente. 
II – Em consequência deveis seguir imediatamente para S. MIGUEL 

ARCANJO e ocupar esta localidade, onde aguardareis novas ordens.‖ 
(a)  Gen. Lima 

 
O tiroteio era devido à manifestação do incontido júbilo da soldadesca, 

ao saber terminada tão dolorosa provação. 
Atingimos S. MIGUEL ARCANJO, sem encontrar nenhum combatente 

paulista. Já tinham todos por ali se escoado, em direção a ITAPETININGA. 
Nenhuma autoridade civil havia no lugar, e, a população, quase toda 
ausente. 

Segundo declarações de alguns dos presentes, inclusive o padre 
Olegário Barata, vigário, foi morto, no combate do CRISTAIS, o Cap. alemão 
Alexandre de tal, que comandava ex-combatentes da grande guerra, em 
número de, aproximadamente, 150 homens. Seu corpo foi transportado para 
ITAPETININGA. 

As unidades presentes nesse setor eram o 4.º R. I., 7.º e 10.º B. C. R., 
14 de Julho, Btl. Alemão, Btl. Paulista Pirassunga e o Esq. do 11.º R. C. I. O 
efetivo total era estimado em cerca de 2.000 homens. 

O B. P. n.º 42, desta data, completava esclarecimentos: 
I – S. P. I. N. – Forneceu o seguinte boletim: 
a) Tendo o Cel. Herculano de Carvalho, Cmt. da F. P. P., cientificando 

ao governo revolucionário daquele Estado que a referida F. P. não 
mais entreteria hostilidade, porque estava empenhada em salvar o 
patrimônio paulista e manter a ordem, o Governo Provisório, por 
intermédio do Gen. Góes Monteiro, Cmt. do Ex. de Leste e da 2.ª R. 
M., ordenou ao referido Cel. que assumisse o governo da capital, 



 
 

depondo o interventor e fazendo os diretores das secretarias 
responderem pelo expediente das mesmas. As intruções do Gen. 
Góes foram cumpridas à risca pelo Cel. Herculano, o qual se acha 
investido de poderes para as funções para que foi indicado 
temporariamente. (a) Sales Filho; 

b) As forças paulista acabam de evacuar CAMPINAS. Para lá seguiu o 
Chefe do E. M., Gen. Paes de Andrade, para empossar as 
autoridades designadas pelo Gen. Jorge Pinheiro. (a) Sales Filho. 

II - TELEGRAMAS: - O Sr. Gen. Waldomiro Lima recebeu, a proposito 
da cessação das hostilidades, os seguintes telegramas : 

a) Gen. Lima, SERRARIA - De acordo com as últimas informações, 
comunico-vos que já não existe mais governo sedicioso em S. PAULO, o 
qual acaba de ser deposto pelo Cel. Herculano de Carvalho, Cmt. da F.P. 
Este, cumprindo ordens do Governo Federal, por intermédio do Gen. Góes 
Monteiro, ocupou a capital e tomou conta do govêrno com o fim de manter a 
ordem até que se complete o desarmamento das tropas rebeldes. Apraz-me 
congratular-me convosco pela vitória definitiva da causa nacional, para cuja 
consecução cooperastes com tanta dedicação, nobre esfôrço e patriotismo. 
Cordiais Saudações. (a) Getulio Vargas; 

b) Gen. Lima - P.C. As hostilidades estão virtualmente terminadas com 
a promessa de submissão do Cmt. das tropas federais e irregulares de SÃO 
PAULO. Peço-vos realizar em ITAPETININGA O ato oficial de submissão 
das tropas rebeldes. Queira o prezado colega aceitar as felicitações de todo 
o Dest. do Ex. Leste pela vitória em que foi fator decisivo. Saudações. (a) 
Gen. Góes Monteiro, 

(a) Adalardo Fialho 
1.º Ten. Ch. do S. de Publicidade 

 
A campanha estava terminada. E a situação final das tropas do setor 

Sul era a constante do croquis junto. 
 

DESFAZENDO ENGANOS DE... "PALMO A PALMO‖ 
 
Dos livros por mim lidos sôbre os acontecimentos militares no Setor 

Sul, incontestavelmente o de maior valía sob o ponto de vista técnico-militar 
(como história militar) é o do Cap. Alves Bastos. Mas, ainda este, está 
impado de enganos e erros de apreciação, mesmo técnicos, que demandam 
corajosa e pronta retificação. 

Tal é a razão de ser dêste capitulo, em sucintos comentários. 
 
1) - A estrada de rodagem que passa em RIBEIRA, não procede de 

CÊRRO AZUL, e, sim, de BOCAIUVA, por OURO FINO, POÇO GRANDE E 
EPITACIO PESSOA (SALTO). Bem se vê que sua afirmativa, da pag. 25, se 
estribou apenas no superficial conhecimento da carta geográfica. 



 
 

Além disso, outro êrro é dizer que, partindo do PARANÁ, dois eixos 
naturais existem - o de RIBEIRA e o de ITARARÉ, sendo de importancia 
secundaria o de OURINHOS, em direção a AVARÉ e BOTUCATÚ. O vulto 
dessa importância dependerá, naturalmente, do objetivo. 

São, no entanto, tres os os eixos naturais, sendo que, principais, os 
servidos pelas vias férreas — OURINHOS ITARARÉ, com entroncamento 
em JAGUARIAIVA, e secundário, o de RIBEIRA, em face das dificuldades 
para o jogo de grandes efetivos por aí, onde a falta de recursos e as 
dificuldades de transporte são consideráveis. 

 
2) - Dizer "arco de circo", em vez de arco de circulo, "não traz muita 

honra" ao... revisor. Mas ainda ficou, na pág. 66 da 2.a edição, o cochilo do 
compositor. Evitemos as iras e represálias dos geômetras enquanto é 
tempo... 

 
3) Esforçam-se os críticos militares defensores da orientação do E.M. 

de ITAPETININGA em fazer crer ter ele encarado e preparado uma decisiva 
manobra contra o invasor, na região de BURI. 

Nenhum vestigio material, porém, existe, revelador dessa genial 
concepção gizada "com perfeição e acerto quasi matemático." 

Em traços gerais, consistia ela em deter a progressão do Dest. do Gen. 
Waldomiro em BURI e, com cerca de 1.500 homens (8. B.C.P. e ―14 de 
Julho") em CAPÃO BONITO, fazer um largo movimento contornante por 
GUAPIARA e RIBEIRÃO BRANCO, sôbre ITAPEVA e RONDINHA, visando 
as retaguardas adversas. Teoricamente, como idéa, nada mais simples, nem 
mais vulgar, nem mais judicioso. Assim mesmo, dadas as distancias e 
envergadura da operação, para o caso de grandes unidades — Divisões, ou 
Exércitos, nunca, porém, com Btls. ou Dests. de pequenos efetivos. 

Os pequenos conjuntos de revistas não trabalham nos grandes teatros 
municipais... Estes são reservados ás grandes companhias líricas... 

O sucesso dessa "realização dependia, porém, de dois elementos 
indispensaveis que falharam lamentavelmente: uma sólida resistencia na 
posição de BURÍ e a bôa e rápida execução do movimento contornante‖. 

Eram, apenas, dois... 
E, como se vê, tudo falhou. 
Nem podia deixar de ser assim. 
As tropas de Morais Pinto, acoitadas em CAPÃO BONITO, eram as 

que acabavam de ser batidas em ITARARÉ ("magotes de pirantes‖, como os 
classifica o Cap. Alves Bastos). Ainda estavam sob a emoção da "Maratona 
atribulada". Não se devia, pois, contar com elas para uma ação ofensiva de 
grande envergadura e alto estilo. Foi, aí, portanto, um desacerto. 

Para as manobras importantes - as melhores tropas. É com o machado 
e não com o cabo que se deve vibrar o golpe. 



 
 

As que se achavam em BURÍ, destinadas a receber o choque, na sua 
maior parte, recém-chegadas, sem treinamento e sem tempo de se 
organizarem defensivamente, nem de aprender o valor dessas organizações 
no terreno, não se achavam escalonadas em profundidade nem haviam 
organizado um plano de fogo, um plano de ligações... Nem sabiam como, 
nem 
a quantas andava Morais Pinto. 

Tinham de fracassar, pois não estavam à altura da concepção. 
Talvez fosse preferivel acumular tudo na defesa. Quem não tem ânimo 

para se defender, menos o terá para atacar. 
Além disso, Morais Pinto achava-se em CAPÃO BONITO, muito longe 

do local da manobra. Daí a ITAPEVA, por GUAPIARA e RIBEIRÃO 
BRANCO, leva-se alguns dias (infantaria, a pé). Mesmo transportada em 
automoveis, que teria de conseguir reunidos em número suficiente, 
necessitaria, pelo menos, dois dias para alcançar uma base de partida em 
condições de tirar resultado da operação. E não era de se fiar na resistencia 
dos defensores de BURÍ por mais de um dia. Nada, portanto, de acerto 
matematico nem de perfeição na idea, para o caso em aprêco. 

Acoima-se Morais Pinto de responsavel pelo insucesso. 
Vamos admitir que tivesse êle recebido instruções perfeitas a proposito 

e os meios correspondentes a 26 (é o próprio Cap. Alves Bastos quem 
declara: "si houvesse meios apropriados á ofensiva"). 

Tudo lhe correndo muito bem, estaria em RIBEIRÃO BRANCO ao 
anoitecer de 27. 

Que lhe sucederia a 27, ou a 28, pela manhã si, como tudo indica, não 
andasse tão rapidamente? 

Estaria sendo atacado ou seriamente detido pelo Dest. Boanerges, 
dotado de meios superiores em artilharia, o qual, nessa data, era senhor 
daquele arraial. 

Seria, devéras, "ilusório" esperar por essa ação de flanco, tanto mais 
quanto, apurando bem, não foi essa a missão recebida por Morais Pinto, 
que, aliás, foi ter a GUAPIÁRA antes de 28. E si de GUAPIÁRA não foi ter a 
RIBEIRÃO BRANCO, foi-o seguramente porque o surpreendeu não 
encontrar aí uma boa estrada para isso, estrada que figura nas cartas e que 
os oficiais do E.M. mandaram percorrer. Por aí não havia passagem para 
automoveis. Certamente, surpreendido, vacilou e... "pediu ordens". 

Tem-se de concluir, em suma, que, mesmo "realizada em boas 
condições essa ideia do comandante do Setor" não "era infalível o sucesso". 

E que seria dêsse Dest. si, quando retido, ou ás voltas com o Dest. 
Boanerges em RIBEIRÃO BRANCO, fôsse, como já lembramos, atacado 
pela retaguarda (Policia do PARANÁ), depois de vencidas as resistencias de 
RIBEIRA e APIAÍ (V. croquis). 

Finalmente, pelas ordens e contra-ordens dadas ás tropas que agiam 
na estrada GUAPIARA - APIAI - RIBEIRA (de 27 a 30 de Julho), tem-se de 



 
 

concluir que o E.M. de ITAPETININGA não pensava, então, absolutamente, 
em manobra sobre ITAPEVA ou BURÍ. 

E tanto não pensava, que, a 30, mandava Morais Pinto ceder uma Sec. 
A. Mth. para Tenório atacar RIBEIRÃO BRANCO. 

4) - Feliz não me parece ter sido considerar ITAPETININGA como 
"verdadeiro centro de gravidade do dispositivo defensivo" (pág. 128). 

Quando tudo indicava que o centro de gravidade do conjunto atacante 
se deslocava para CAPÃO BONITO, seria uma obstinação injustificável 
conservar ITAPETININGÁ como tal. 

De resto, a expressão não é adequada. ITAPETININGA jamais seria o 
centro de gravidade de um dispositivo defensivo no vale do 
PARANAPANEMA; quando muito, um centro de irradiação.  

 
5 - Ainda não existiam, a 15 de Setembro, os tão decantados 17.000 

unionistas, em todo o front, de 200 km., do Dest. Ex. Sul, quanto mais diante 
da frente, limitada, BURI - CAPÃO BONITO (pag. 134). Vejamos. 

Aí estavam: 
 
FAZ. ALBERTINA  
Dest. Saião - ARACASSÚ 
 
1.º Btl. F.P. PERNAMBUCO ..................... 588 
 
2.º Btl. F.P. PERNAMBUCO .. 483 
1.º Btl. F.P. RIO GRANDE (B.M.) ............. 386 
8.º C.A.B.M. ............................................. 380 
I/13. R.I... ................................................. 350 
1 Esq. 12. R.C.I. ...................................... 102 2.289 
Bia. 6.º R.A.M. ......................................... 175 
 
Dest. Melo 
FAZ. RODRIGUES ALVES_VARGINHA DO CAPIVARÍ 
 
2.º R.C.B.M ............................................ 417 
5.º Btl. B.M. .............................................. 380 797 
 
Dest. Dorneles 
PONTE DO BRISOLAS 
 
7.º R.I. ..................................................... 705 
I/8.• R.I. .................................................. 389 
3.° C.A.B.M. ............................................. 462 
1.° Btl. F.P. PARAÍBA. ........................... 506 2.062 
5.º R.A.M. ................................................ 302 



 
 

 
Dest. Plaisant 
PONTE DAMIÃO FERREIRA 
F.P. PARANÁ .......................................... 838 838 
3.° G.A.P. ………………………………..... 225 
9. R.A.M. …………………………………... 339 
 
Dest. Boanerges 
PONTE MARTINS 
 
II/8. R.I. .................................................... 395 
 
13. B.C. .................................................... 269 
II/13. R.I. .................................................. 252 
17.° C.A.B.M. ........................................... 253 1.169 
 
Dest. Marcelino 
entre CAPÃO BONITO e PONTE DAMIÃO (Reserva) 
 
F.P. STA. CATARINA .............................. 398 
14.° B.C.. .................................................. 314 
8.° Btl. B.M... ............................................ 387 
2.° Btl. F.P. PARAÍBA .............................. 616  1.715 

 
Grpt. Reguera 
CAPÃO BONITO 
(Reserva) 
 
12.° R.C.I. (-1 Esq.) ................................... 396 
9. R.C.I. ..................................................... 430 
IV/5.º R.C.D. .............................................. 93  919 
 
Cel. Medeiros 
BURI - FAZ. STA. INEZ 
 
14° R.C.I. ................................................... 517 517 
 
CAPÃO BONITO 
(Disponivel) 
 
5.° G.A.Mth. ................................................ 258 
 

  Soma... 10.306 1.299 
 



 
 

E o mapa do efetivo remetido a 18, com o oficio n.º 209, organizado e 
assinado pelo Cap. Djalma Dias Ribeiro, acusa um efetivo de 7.875 
combatentes, distribuídos pelos Dests. Miltom, Klingelhoefer e Castro e Silva. 
(204) 

A diferença é, pois, apenas de 2.500 a 3.500 homens, entre os quais 
grande número de A. 

Não é tão grande assim... Para quem ataca envolvendo uma ala... 
É falso, portanto, despudoradamente falso afirmar-se que éramos 

17.000 atacando apenas 3.000. Não eram "cinco mil recrutas mal armados 
neutralizando, neste Setor, os projetos de quinze mil soldados regulares, 
cheios de armamento e munição!..." (pág. 101). Renunciemos a ridícula 
balela, própria a engazopar os inocentes, os papalvos, os ludibriados, pois já 
é tempo de sermos sinceros. 

Sejamos honestos e verdadeiros ao escrever a história militar, já que o 
não podemos ser ao escrever a politica. 

 
6) - É natural e humano que se procure diminuir o valor e a capacidade 

do adversário (mais, politico, do que mesmo militar) e se lhe atribua 
propósitos ou intenções antitécnicas, contrárias aos ultra comezinhos 
princípios da arte militar. 

Toleram-se todos os "peixes", como aquele sofregamente devorado 
pelo bravo Honório de Sylos, ao chegar a CAPÃO BONITO, da retomada de 
ITARARÉ pelo Dest. Pedro Dias de Campos, pouco mais tarde 
fragorosamente destroçado em RIBEIRÓPOLIS. 

Admite-se que se atribua uma grande superioridade, em valor 
combativo e efetivos, aos contingentes de recrutas constitutivos da maior 
parte das tropas do Exército postas á disposição do Cmdo. do Setor Sul e se 
considere irregulares os Btls. da F.P.P., e até mesmo o 4. R.I., que combateu 
em TAQUARAL... 

Tudo quanto vise deprimir o mérito do adversário. conquanto pouco 
inteligente, é aceitável no momento do delirio e da... derrota. 

Mas o que não se explica é que a 2.. Seção do E.M. de ITAPETININGA 
atribuísse ao de CAPÃO BONITO a intenção de, ao progredir na direção de 
S. MIGUEL ARCANJO, jogar sua C. na de ITAPETININGA. 

Falharam, aí, as "informações positivas dos agentes secretos". Ou, 
então, traíram seus emissores. 

E não se compreende como admitiu, o antagonista, que, tratando-se de 
um movimento envolvente, e mais amplo, portanto, pelo Sul, flanco exterior, 
fôssemos empregar a C. interiormente, numa ação frontal e lenta contra 
aquela importante cidade. 

No entanto, talvez nem mesmo a I. fosse eixada na direção daquele 
grande centro paulista.. 

                                                           
204 Vimos, à pág. 370 que este efetivo excedia 9.000 homens.  



 
 

A C. é que se deslocaria por S. MIGUEL – PILAR PIEDADE - COTIA, 
deixando-se ITAPETININGA á esquerda da I., que, segundo as 
circunstancias, talvez fosse a SOROCABA, senão a S. ROQUE. 

Não era nossa intenção fazer o jogo do adversário e, muito menos, 
renunciar as virtudes e possibilidades da preciosa arma nobre, 
principalmente no tocante á velocidade, tolhendo-a e manietando-a num 
enquadramento criminoso e nécio. 

Ela é a arma das grandes amplitudes, dos largos movimentos, das 
manobras de ala e destinada a cair - qual diria Napoleão - como o raio sobre 
o ponto fraco do inimigo sobre o flanco mal apoiado. 

Atribuir-lhe o outro papel, seria humilhá-la, deprimi-la, matá-la. 
0 2.º bureau paulista, como o serviço de espionagem, convenhamos, 

fracassou, arrastando no insucesso das previsões até a sólida reputação do 
Ch. E.M. e do Cmt. do Setor. 

Lastimável!... 
 
7) - Não era todo o 8. R.I., mas apenas o II. Btl. desse R. que, com um 

efetivo inferior a 400 homens, já tinha atravessado, na manhã de 17, o RIO 
DAS ALMAS (pag. 136). 

 
8) - Ao contrário do que foi afirmado á pag. 137, é atravessado a 

baioneta o paulista que alveja, pelas costas, um adversário, depois de ter 
sido por este poupado, qual vai descrito á pag. 392 deste trabalho. 

 
9) - Não existe estrada de rodagem do CERRADO para S. MIGUEL 

ARCANJO, quanto mais "bela estrada de rodagem de que podia dispor" 
(pag. 141). 

Do CERRADO até ao TAQUARAL ABAIXO, passando por FAZ. 
CAPUAVA e PASSO ANA ROMANA, só se vai por uma péssima trilha de 
cargueiro e, em certos trechos, como nas proximidades de TAQUARAL, 
apenas de pedestre, transpondo cursos d'água em primitivas pinguelas feitas 
de um ou dois paus rústicos, onde várias acrobacias puseram a prova a 
agilidade de alguns dos nossos camaradas da C. 

 
10) – Há um equívoco no que respeita ao ponto onde atravessámos o 

GUAPIARA e o PARANAPANEMA. Não foi nas cabeceiras, que, aliás, 
constituem sério obstáculo, pois as viaturas tiveram de ser abandonadas, por 
impossível sua travessia. (pag. 141) 

11) - É um tanto aventurosa a afirmativa contida na pag. 142, de que o 
segredo do nosso embargo consistiu nas manobras adequadas" da defesa. 

Efetivamente, em certos pontos, a reação foi bem oferecida, causando-
nos perda de tempo e dispêndio de material, senão que sacrifício de 
homens. PINHAL, ARACASSÚ, BURÍ (em Agosto) e TAQUARAL 



 
 

(CRISTAIS) merecem as honras de um registo especial na historia da 
Revolução. 

Não podia deixar de ser assim, entre guerreiros voluntários e 
ardorosos. 

Mas é preciso não esquecer, como vimos, que não éramos tão 
superiores, nem em número, nem em qualidade. 

Outrossim, que a progressão da direita estava, de alguma sorte, 
condicionada aos sucessos da esquerda. 

E as vantagens do terreno para a defesa ?... E o princípio da economia 
de forças?... 

 
Muito ainda se poderia corrigir e impugnar a essa pretensa "narrativa 

fielmente verídica", fazendo-lhe algumas mondaduras, tais como "a 
destruição de um avião no próprio campo adversário de ITAPEVA"; "o 
adversário projetar-se em chamas para o solo"; a Sec. A. do Ten. Quintães 
pretendendo neutralizar duas Bias, adversas; a "chacina habitual" do 
blindado... e quejandas. 

Mas... 
 

HOMENAGEM AO VALOR DOS CHEFES VENCIDOS 
 
O Gen. Bertoldo Klinger, tenha os defeitos que tiver, é conhecido como 

um homem puro, de costumes severos, exemplar em sua vida privada e, 
acima de tudo, como um Chefe de profunda e sólida cultura militar e de 
indeformável personalidade. 

Foi sempre, desde moço, quando ainda tenente, um distinguido entre 
seus camaradas, como um bom caráter e um verdadeiro mestre. 

Ninguém o ultrapassou na capacidade de trabalho e no destaque em 
que sempre se manteve entre seus pares, grangeando, na classe, uma 
auréola de incontestável competência e incomparável prestigio moral. 

Servira no Exército alemão, onde se distinguira por seu valor militar. 
Suas preleções nos corpos em que estivera e seus trabalhos 

publicados na "Defesa Nacional", confirmaram e ampliaram o excepcional 
conceito de técnico em que era tido. 

O "Clube de tiro a giz" marcou uma época. 
O que não se conhecia, porém, nem se podia avaliar, era a sua 

envergadura moral e a sua energia diante da adversidade, quando vencido. 
O fim da luta em 32 veio revelar mais esta face de sua inconfundível 
individualidade, tal como sucedera ao seu não menos valoroso auxiliar, Cel. 
Brasilio Taborda, uma das mais sólidas culturas do Exército. 

Incontestavelmente, estes chefes surpreenderam pela coragem e pelo 
estoicismo na hora da desdita, quando, em regra, todos procuram se furtar á 
ação do vencedor, ou seja, da justiça. 



 
 

E cresceram, majestosamente, no conceito popular e no de seus pares 
quando desfizeram, com o sereno aguardar dos acontecimentos que 
sucederam á derrocada, os aventurosos e precipitados juízos emitidos sobre 
sua atitude consequente. 

É admirável e digna de elogiosos comentários a sobranceira disposição 
em que permaneceram para manter a ordem, embora enfrentando todos os 
riscos da multidão irada e surpresa com o inesperado desfecho da 
campanha. 

Outro, uma vez vencido, talvez mesmo antes, abandonaria tudo á sua 
sorte, ao critério do vencedor e ao delírio das multidões, sem mais se 
preocupar com o controle, quer de seus comandados, quer de seus próprios 
atos. 

Mas, tanto o Gen. Klinger como o Cel. Taborda (o primeiro no comando 
da Região e o segundo na chefia da Polícia), desmentiram todas as 
verossimilhantes versões propaladas no intuito de os desacreditar e 
desmoralizar perante história e seus comparsas de aventura. 

Os telegramas e os rádios veiculavam a notícia de que o Chefe militar 
da revolução havia recomendado a permanência de aviões em MATO 
GROSSO, para que lhe permitissem a fuga mais rápida no momento azado. 

Outros, que não era encontrado na capital paulista, onde a multidão, 
exacerbada, pretendia justiçá-lo. 

Entretanto, quando era natural, ante as decepções e os desenganos, o 
abandono de tudo e o desinteresse por tudo, ele, impavidamente, 
equilibradamente, tudo previa, tudo coordenava, tudo recomendava por 
escrito, em detalhadas e esclarecidas instruções, para que o 
restabelecimento da normalidade se fizesse sem sacrifícios, sem prejuízos e 
em ordem. 

Formidável! 
Pairou, intrépido e solene, sobre o tumúlto. 
E venceu, decepcionando os detratores. 
Iniciou o movimento de rebeldia proclamando, sintética e sobriamente, 

como um profeta compenetrado da inspiração. (205) 
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PROCLAMAÇÃO N. 1 

 
A Nação Brasileira: 
I - A revolução brasileira de 1930 está falseada por uma ditadura de fato, que 

usurpou o poder para governar ao ditador nominal. Os Estados de maior expressão e 
responsabilidade levaram ao último extremo os seus esforços amigáveis em torno do 
governo provisório para reconduzi-lo a razão, reconciliá-lo com a Nação encaminhando-a 
para a ordem, libertá-lo das notórias injunções ilegítimas perturbadoras: preferiu ele, 
depois de indizíveis avanços e recuos, protelações e promessas, promessas, afirmações 
e ludíbrios, entregar-se ostensivamente a essa pressão, que a Nação repéle, na ilusão, 



 
 

Encerrou-o, coerentemente, como o iniciou, coordenando, 
disciplinando, regulando. (206) 
 

MORTOS E FERIDOS 
 
O espirito fértil e ultra criador do boateiro de todos os tempos e de 

todas as situações, combatentes das trincheiras ou dos cafés chics, 
exagerou sempre o vulto de nossas perdas. 

Ainda hoje não é difícil encontrar-se quem assevere terem 
ultrapassado de um milhar as baixas sofridas pelo Dest. de Ex. do Sul, entre 
mortos e feridos. 

Pura invencionice, como é fácil constatar pelas relações oficiais aqui 
transcritas e organizadas pelo S.S. do Dest. 

                                                                                                                                                                                                 

ele, de ser-lhe o aproveitador, de permanecer sine die detentor dum poder que de fato 
não exerce. 

II - Os Estados de MINAS, S. PAULO, MATO GROSSO, PARANÁ, SANTA 
CATARINA E RIO GRANDE DO SUL, assim esgotados os meios pacíficos, menoscabada 
a Nação em seus anseios de harmonia e ordem, a bem destas altas aspirações vitais, 
declaram rôtas as suas relações com o Governo Provisório Federal e concitam as demais 
regiões e populações do país a secundá-los nessa atitude. 

III - O objetivo desse rompimento é reconduzir a Nação no mais breve prazo 
possível ao regime constitucional. Para isso o Governo Provisório atual será substituído 
por uma Junta Governativa,  com poderes executivos e legislativos, que de início 
revalidara a Constituição de 91, com as alterações decorrentes dos citados poderes da 
Junta e, até segunda ordem, as já decretadas pelo Governo Provisório. 

Será prontamente nomeada uma "comissão constituinte", que deverá dentro de 
três meses elaborar o projeto da nova Constituição Nacional; esse projeto será 
amplamente publicado e submetido á discussão publica durante quatro meses. A mesma 
comissão examinará esses julgamentos de seu projeto e dentro de três meses 
apresentará á Junta a CONSTITUIÇÃO NACIONAL, que será adotada tal qual, só 
podendo ser novamente alterada na forma que a mesma há de estabelecer. 

Essa Junta Governativa Nacional será constituída de cinco membros: um do RIO 
GRANDE DO SUL, um de S. PAULO, um de MINAS GERAIS, um do DISTRITO 
FEDERAL e um do NORTE. Elegerá um de seus membros para Presidente da Junta e lhe 
fixará as atribuições, excluída a faculdade de resolver pessoalmente qualquer medida que 
faça lei ou interpretação de lei. 

 
206 8. - Para coordenar as referencias contidas em meus atos correlatos a esta fase de 
guerra e esclarecer aos meus camaradas, de claro que são minhas intenções, diante da 
impossibilidade de continuarmos a luta com qualquer expectativa de bom êxito: 

a) manter-me no meu posto, até que me seja dado substituto; 
b) contribuir para assegurar a ordem na cidade em tudo quanto compete ao 

comando da Região e, além disso, quando fôr solicitado pela Chefia de Policia. 
Concito a todos os meus camaradas que durante a luta realizaram com patriotismo 

e abnegação a obediência ás minhas ordens, a quo continuem a me assistir naqueles 
propósitos. 

(Aditamento ao Bol. n245, de 2-X-1932). 
 



 
 

Por elas se verá que, relativamente aos milhões de cartuchos gastos 
nos três meses de operações, o número de homens postos fóra de ação em 
combate foi muito reduzido. 

Acusam 99 mortos e 302 feridos, sendo que, dêstes, 39 em 
consequencia de bombardeios aéreos, 12 contundidos e 4 casualmente. 

Entre os primeiros figuram 18 oficiais, ou sejam, aproximadamente, 
18%, o que é uma percentagem expressiva os oficiais progrediam, com as 
suas unidades, em 1.º escalão. 

Arrastavam-nas. 
Creio que, das tropas paulistas, sempre mantidas na defensiva, o 

número de perdas foi consideravelmente menor. 
Aí se evidencia, como em todas as nossas campanhas internas 

pretéritas, desde 93, que ao nosso soldado falta aperfeiçoar-se no ramo de 
instrução que mais o deve caracterizar - o tiro e a disciplina de fogo. 

De nada valerão as grandes concepções e os magistrais planos dos 
nossos Chefes militares mais ilustres, si os nossos soldados, atirando mal, 
enfrentarem bons atiradores. A manobra, por melhor concebida que seja, 
nenhum valor terá desde que seu executante, o soldado, ponha fóra, sem 
resultado, sua munição. 

E aos nossos instrutores é preciso insistir sempre em que - fazer um 
soldado é fazer, antes de tudo, um atirador exímio. A cada bala devia 
corresponder um adversário posto fora de ação, especialmente levando-se 
em conta o sério problema que para nós constitui o fabrico e o transporte da 
munição. 

As evoluções, as teorias, a marcialidade, a educação moral, a própria 
ginástica e a marcha podem vir depois da instrução de campanha. 

Tendo-se um bom atirador com as necessárias noções do 
aproveitamento do terreno, tem-se um soldado para a guerra. 

Todo homem caminha; logo, todo recruta, bem ou mal, passo certo ou 
não (o que não interessa em campanha), todo recruta marcha. 

É doloroso constatar que, enquanto, durante três meses e dispondo de 
aviões e bombas de alto potencial explosivo, perdemos apenas 400 homens 
(entre mortos e feridos), os jagunços, em CANUDOS, num dia só, a 28 de 
Junho, puseram fóra de combate quase 1.000 homens. 

O 7.Btl., ao mando do bravo Cel. Thompson Flores, perdeu, em meia 
hora, 114 praças e 9 oficiais (inclusive seu Cmt.). 

A 1." coluna sofreu, nesse dia, o desfalque de 524 homens, e, a 2., 
327. Ao todo, os fanáticos, que eram, apenas, bons atiradores e não 
dispunham de fabrica de cartuchos, causaram, só a essas duas colunas, 
num dia, 851 baixas! 

Excelentes soldados!... 
 
É possível que, em face da extensão da zona de ação e de seu 

desalinho inicial, hajam escapado ao S.S. alguns nomes de mortos 



 
 

(extraviados). Mas, admitida esta hipótese, é preciso convir em que esse 
número não excederia uns 10% do total. E teremos, então, ao todo, a perda 
de 110 mortos e, quiçá, 330 feridos, ou seja, englobadamente, números 
redondos, a insignificância de 440 baixas. (207) 

 
ARREMATANDO 

 
Encerremos estas memorias dos dolorosos episódios de 32 com a 

modesta homenagem da perpetuação dos nomes de mortos e feridos 
durante a campanha e as ultimas referencias do Comando ao dissolver o 
Destacamento de Exército do Sul. 
 

SOLDADOS DO DESTACAMENTO DE EXÉRCITO DO SUL! 
 

Está dissolvido o vosso Destacamento! Podeis ensarilhar as armas que 
empunhastes em defesa da integridade da Pátria! Quis o destino caprichoso 
que a revolução de 30, ao raiar o segundo aniversario de sua eclosão, 
encontrasse já vencido o golpe traiçoeiro que a vinha desfigurar no momento 
preciso em que conduzia com acerto e segurança, com elevação e 
brilhantismo, a obra gigantesca do soerguimento material e moral da Nação! 
Felizmente, as forças vivas da nacionalidade, compreendendo que chegára a 
hora crítica de sua história, pois nunca o cenario politico da República fora 
tão violentamente sacudido, reagiram com todas as energias de sua própria 
alma aos embates daqueles que se levantaram em terras de PIRATININGA. 
E venceram. 

Soldados! 
A vossa obra está terminada. E no momento em que dissolvemos o 

Destacamento de Exército do Sul, nunca é demais ressaltar o formidável 
esforço que realizastes para a consecução da vitória. A vossa derrota seria a 
volta do Brasil ao regime da corrupção politica que vinha, há mais de 40 
anos, entravando o progresso do País. Por isso, mais se alevanta, aos 
nossos olhos, o valor de vossa vitória. 

Não vencestes o grande povo paulista. Vencestes, sim, as manobras 
reacionárias da politica profissional que se insinuara no seio da laboriosa 
colmeia que S. PAULO representa. Derrubastes por terra, de vez, o espirito 
do passado que se debatia ainda, depois de golpeado a fundo, em luta 
contra a marcha ascensorial da Nação para a era das novas conquistas 
politicas e sociais. E vosso valor tanto mais avulta, quanto é certo que, para 
conseguir vosso ideal, estendestes vossa invencível espada sobre 40.000 
quilômetros quadrados do território rebelado, desde as barrancas de 
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ITARARÉ até além das margens abruptas do PARANAPANEMA e desde as 
terras roxas do ocidente até ás derradeiras plagas do litoral paulista! 

Fixastes, com a arremetida vigorosa que empreendestes nesses 3 
cruentos meses de campanha, página fulgurante de vosso valor militar, os 
verdadeiros contornos do grande movimento renovador que agitou o Brasil 
há 2 anos atrás. Porque estas a verdadeira revolução de 30, aquela que teve 
a virtude de separar os verdadeiros revolucionários, que desde 22 se batiam 
por um alto ideal, daqueles que insinceramente se lhe colocaram ao lado, á 
espera do momento propício para a trair. Dela sai uma Pátria melhor, alijada 
dos escombros do derrotismo, mais retemperada no caráter, enobrecida no 
duro sacrifício da luta armada. 

Soldados! 
A vós, devemos tudo isso! Muitos de vós tombaram, no calor de vosso 

desprendimento e do vosso patriotismo, regando com ardente e generoso 
sangue, a terra irmã que vos propúnheis redimir. A essas vítimas, que são a 
própria Pátria ferida e sacrificada, rendemos, no momento em que paz volta 
a imperar sobre a Nação, o preito de nossa mais profunda gratidão e 
veneração, numa homenagem respeitosa de todo o Exército do Sul. A elas, 
toda a nossa saudade e um último e carinhoso adeus. E a vós, soldados de 
têmpera de aço, a vós que a transpusestes, a passo de titãs, vales e montes, 
caudalosos rios e pantanais ingratos, a vós ainda, uma palavra de vosso 
chefe que de vós se orgulha Sede firmes em vossas convicções patrióticas, 
alertas na consolidação da obra revolucionaria e sabei honrar os vencidos 
tanto quanto soubestes ser fortes no fragor das batalhas. 

A Nação agradece o vosso esforço. Ela saberá reconhecer o vosso 
sangue derramado, assim como saberá fazer justiça para os traidores! 

 
(Do Boletim Diário n.º 103) 

 
UM REPARO A FAZER 

 
A' pag. 141, antes das palavras "O E.M.E. receava que", deve-se ler o 

seguinte: 
Ao contrário. 
O Gen. Klinger, como, de resto, todo o País, impressionou-se com a 

fulminante operação de ITARARÉ, seguida, como foi, de um rápido avanço 
sobre ITAPEVA. 

E lançou, então, datada de 24 de Julho, a seguinte intimação: 
 

"AOS NOSSOS ADVERSARIOS ATUAIS NA FRENTE DO PARANÁ 
 

Soldado da Ditadura! Apaga quanto antes esta mancha dos teus 
assentamentos de serviços! Coloca-te ao nosso lado, não volta mais as tuas 
armas contra teus irmãos, os soldados das forças constitucionalistas que só 



 
 

se levantaram porque outro recurso não mais havia para o respeito da 
vontade dos brasileiros dignos, para a defesa da dignidade dos brasileiros 
concientes. 

A Ditadura que tanto enganou a Nação, também só de enganos tem 
alimentado a tua dedicação. 

Abre os olhos, vê a verdade, tira as conclusões. 
Erraste em boa fé voltando-te contra nós, movido pela mentira da 

Ditadura. E o momento de emendares o teu erro. 
O RIO GRANDE tardou mas veio. 
O Dr. João Neves da Fontoura, ontem aqui chegado de avião do RIO 

DE JANEIRO, trouxe seguras informações a esse respeito. 
A luta está desencadeada no RIO GRANDE. De lá não vem mais um 

soldado em teu socorro. Já transpuseram a fronteira, entraram em SANTA 
CATARINA, e não tarda que estarão na tua retaguarda. A situação é perdida. 

Olha a verdade, tira as conclusões. Para que mais sacrifícios inúteis? 
Não queremos a tua desonra, que nos atingiria, porque somos irmãos. 

Declara-te pronto a cessar a luta armada. 
Conservarás as tuas armas e todo o teu material e te recolherás a tua 

guarnição de origem, si não preferires formar ao nosso lado". 
SÃO PAULO, 24 de Julho de 1932. 

(a) General Bertoldo Klinger 
 
Não foi feliz, o ilustrado e valoroso Gen. Seus termos não 

impressionaram bem aos adversários. Sentiram-se ofendidos e, 
consequentemente, o efeito foi negativo. 

―Soldado da Ditadura!‖ Era como si dissesse: Assalariado do déspota. 
"Apaga esta mancha". Purifica-te, lava-te, penitencía-te. 

―Estamos com os brasileiros dignos para a defesa da dignidade dos 
brasileiros conscientes‖. Estás em terreno oposto. Com quem estás? A quem 
defendes? 

"A Ditadura te engana". - És um inconsciente, um joguete, sem 
discernimento e sem vontade. 

"Abre os olhos‖. - És um obtuso, um ignorante, um imbecil. 
"E' o momento de emendares o teu erro‖. Precisas de instrução e de 

correção. Não sabes o que fazes. Não tens personalidade. Corrige-te. 
―Não tarda que estarão na tua retaguarda". Não reajas. Acobarda-te. 

Muda de proposito porque vais agora ser atacado pela retaguarda. Até ao 
presente, vá que nos combatesses porque não éramos tão fortes., Mas, 
agora, vamos receber novos aliados e estarás liquidado. Salva-te enquanto é 
tempo, pois doutra forma estarás irremissivelmente perdido. Adere á nossa 
causa e te salvarás. 

"Olha a verdade, tira as conclusões. Para que mais sacrifícios inúteis?‖ 
Não se vive de sacrifícios. Procura o bem estar, o gozo e a tranquilidade. 



 
 

Nós te concederemos tudo isto, desde que renegues o teu programa. Deixa 
que nós nos sacrifiquemos inutilmente. Poupa-te. 

"Não queremos a tua desonra"... 
Basta!... 
 

SUBSÍDIOS PARA A HISTÓRIA DA CONTRARREVOLUCÃO 
 

A que fica reduzida a falada "unanimidade" 
(Do ―Correio da Manha", de 27-X-1932) 

 
Em entrevista concedida ao Correio da Manhã, o general Manoel 

Rabelo declarou que o movimento contra-revolucionário de SÃO PAULO não 
tinha o apoio da unanimidade do povo paulista. 

Fez-se muito alarido em torno do entusiasmo popular em SÃO PAULO, 
pela causa entregue á habilidade politica do sr. Pedro de Toledo á 
capacidade militar do general Klinger.  

As contribuições dades a Comissão do Ouro renderam quatro ou cinco 
mil contos. 

A população de SÃO PAULO é de sete milhões de almas, mais ou 
menos. 

Dados oficiais colhidos nos próprios meios paulistas informam agora 
que as tropas da contrarrevolução não ultrapassaram de 36.207 homens, 
assim discriminados: 

 
TROPAS REVOLUCIONARIAS PAULISTAS 

 
1) - Setor do PARANÁ (do litoral a ITARARÉ) - 3.417 homens. 
2 - Setor do PARANÁ (Alta Sorocabana) de OURINHOS a 

PRESIDENTE EPITACIO - 2.200 homens. 
3 - Setor de MINAS GERAIS (de JOANOPOLIS a PORTO ISAAC, 

incluindo-se a segunda linha, isto é, RIBEIRÃO PRETO, BARRETOS, 
OLIMPIA, etc.) - 9.875 homens. 

4) - Setor de MATO GROSSO (fronteiras com SÃO PAULO) de 
PORTO TABOADO a PRESIDENTE EPITACIO 920 homens. 

5) - Vias férreas em direção a MATO GROSSO (Noroeste e 
Sorocabana) — 450 homens. 

6) - Setor de MATO GROSSO (interior daquele Estado) - 1.420 
homens. 

7) - Setor Norte (fronteiras com o RIO DE JANEIRO) de AREIAS, 
CRUZEIRO, etc., até LORENA - 8.320 homens. 

8) - Setor Norte (fronteiras com MINAS GERAIS) de TUNEL a 
CAMPOS DO JORDÃO, SÃO BENTO DO SAPUCAT, etc. - 5.160 homens. 

9) - Setor Norte (litoral) de CUNHA, SANTOS, até CANANEA - 3.050 
homens. 



 
 

Total das tropas contrarrevolucionárias - 36.207 homens. Destas tropas 
cumpre frisar que o voluntariado paulista contribuiu com 22.395 homens, 
conforme demonstrativo abaixo: 
 

VOLUNTÁRIOS 
 
1.- Batalhão Acadêmico "14 de julho (ITARARÉ) 800; 2.º - Batalhão 

―Floriano Peixoto" (ITARARÉ) (quase todo aprisionado) - 200; 3. 200; 3. 
Batalhão "Marcilio Franco" (ITARARÉ) - 200; 4.° - 1.º Batalhão do R.G. "9 de 
Julho" (RIBEIRA) 400; 5.0 - Batalhão Voluntários de AVARÊ (ITAPORANGA) 
- 200; 6. - 2.* Companhia da Brigada do Sul (ITAPORANGA) - 150; 7.0 - 4.º 
Batalhão Caçadores Voluntários (ITAPORANGA) - 250; 8.° - 3.º Batalhão 
Caçadores Voluntários (Brigada do Sul) (APIAT-GUAPIÁRA) - 150; 9. - 4.º 
Batalhão Caçadores Voluntários (Brigada do Sul) (APIAI-GUAPIÁRA) (parte) 
- 150; 10. – Batalhão Legionarios Paulistas (APIAI-GUAPIÁRA) (CAPÃO 
BONITO) - 250; 11. - Reservas do 2.° Regimento Cavalaria Divisionario 
(ITAPEVA-BURI-ITAPETININGA) - 150; 12. Batalhão Borba Gato (ITAPEVA-
BURI-ITAPETININGA) 250: 13.º - Batalhão Pirassununga (ITAPEVA-BURI-
ITAPETININGA) -- 200; 14. - 2º Batalhão Brigada do Sul (ITAPEVA-BURÍ-
ITAPETININGA) 400; 15.º - 2º Batalhão do Regimento "9 de Julho" 
(ITAPEVA-BURI-ITAPETININGA) 400; 16." - Companhia do Regimento de 
Cavalaria do Rio Pardo (ITAPEVA-BURI-ITAPETININGA) - 120; 17.0 – 
Brigada do Sul (1.. 3.° e 5. Batalhões) (OURINHOS-SALTO GRANDE-
PRESIDENTE EPITACIO) - 1.200; 18.0 Batalhão Constitucionalista de 
PRESIDENTE PRUDENTE (Idem) 250; 19. Batalhão Barbosa e Silva (Idem) 
- 250; 20. --- 1.° e 2.° Batalhões de SÃO MANOEL (Idem) 500; 21. - Batalhão 
Raposo Tavares (JOANOPOLIS) - 150; 22. Batalhão "Paes Leme‖ (parte) 
(BANDEIRANTES, fronteira a BRAGANÇA) 200; 23 Batalhão Voluntario "23 
de Maio‖ (SOCORRO-AMPARO-SERRA NEGRA) - 200; 24. 3.º Batalhão 
Caçadores Voluntários (Idem) 250; 25. Batalhão Caçadores (reservas) 
(LINDOIA) 250; 26. Batalhão "Justiça" (ELEUTERIO) - 200; 28. Batalhão 
"Paes Leme‖ (parte) (ELEUTERIO) 200; 29. - 1.º Batalhão ―Esportivo" (parte) 
(ELEUTERIO) - 100; 30. Batalhão "Antônio Prado" (MOGI-MIRIM)-200; 31.º-
1.º Batalhão ―Esportivo‖ (parte) (ESPIRITO SANTO DO PINHAL)-100; 32.º 
_Companhia Regional "9 de Julho‖ (Idem) - 130; 33. - 1.º Batalhão 
Voluntarios do MMDC (parte) (SÃO JOÃO DA BOA VISTA) – 250; 34.° - 
Batalhão ―Rio Grande do Norte‖ (Idem) - 130; 35.º - 1.º Batalhão MMDC 
(parte) (PRATA e CASCATA) 250; 36.º Batalhão Caçadores Voluntários 
(CACONDE) 150; 37.º - Três Batalhões do "Regimento 9 de Julho‖ (parte) - 
(J. TAVARES fronteira GUAXUPÉ) - 400; 38.° - Batalhão ―Anhanguera‖ 
(MOCÓCA) 250; 39.º - Batalhão "Francisco Glicerio" (parte) (MÓCÓCA) — 
125; 40.º - Batalhão do MMDC (MOCÓCA) - 250; 41.º Companhia do 
―Regimento Marcondes Salgado‖ (PORTO CEMITERIO) 100; 42. Companhia 
do Regimento "Marcondes Salgado‖ (GUARACI) 150. 43.0 Companhia do 



 
 

Regimento Marcondes Salgado‖ (PORTO SAPÉ) 150; 44.º - Companhia do 
―Regimento Marcondes Salgado‖ (PORTO ISAAC) 120; 45.º - Companhia do 
―Regimento Marcondes Salgado‖ (Idem) - 100; 46.0 — Batalhão ―Francisco 
Glicério‖ (parte) 125; 47.º - Regimento Cavalaria RIO PARDO (parte) 
(RIBEIRÃO PRETO) - 250; 48.º 250; 48.º - Quatro Batalhões de Voluntários 
(RIBEIRÃO PRETO) - 800; 49. Grosso do Regimento "Marcondes Salgado‖ 
(BARRETOS) – 700; 50. — 1.º Batalhão CATANDUVAS, NOVO 
HORIZONTE, etc., (OLIMPIA) 450; 51. - 2.º Batalhão CATANDUVAS (NOVA 
GRANADA) 250; 52.0 — Batalhão ―Anhanguera‖ (parte) - 100; 100; – 53. 
Batalhão "Brigada do Sul‖ (PORTO TABOADO) - 200; 54.º Companhia do 
Regimento "Marcondes Salgado‖ (Idem) 150; 55.º – Batalhão Voluntários 
RIO PRETO, CATANDUVAS, etc. (Idem) — 120; 56.º — Companhia 
Batalhão Voluntários "RIO PRETO" (ITAPÚRA) - 80; 57. Companhia "Brigada 
do Sul‖ (MARRECAS) — 120; 58. Batalhão "Brigada Sul‖ (PRESIDENTE 
EPITACIO) — 250; 59.0 – Batalhão Voluntários Noroeste (parte) (Estrada F. 
Noroeste) 200; 60.º - Batalhão ―Brigada Sul‖ (Estrada F. Sorocabana) 250: 
61. - Batalhão Voluntários Noroeste de SÃO PAULO (CAMPO GRANDE) – 
250; 62.0 - Batalhão Naval de SANTOS (TUNEL) — 100; 64. – Batalhão 
"Piracicabano‖ 700; 65. - Batalhão ―Esportivo‖ (PIQUETE) - 120; 66. Batalhão 
"Major Santino‖ (PIQUETE) — 250 ; 67.0 - 1.- Companhia do MMDC (Lobos 
cinzentos) (PIQUETE) - 120: 68. 1. Batalhão Voluntários do "Major Agnelo" 
(CAMPOS JORDÃO-SÃO BENTO SAPUCAT, etc.) - 400; 69. - Batalhão ―7 
de Setembro" do dr. Mucio Costa (Idem) - 250; 70. 1.º Batalhão Engenharia 
Voluntários - 400; 71. 400; 71.º 6.º Batalhão Caçadores Voluntários - 400; 
72.º - Batalhão Voluntários (SANTOS e litoral); 750; 73. - Tiro Naval de 
SANTOS (parte) (SÃO JOSÉ DOS BARREIROS) 360; 74. 5. Batalhão 
Caçadores Res. (QUELUZ) - 420; 75.º - 2.º Batalhão Caçadores Res. 
(QUELUZ) - 420; 76. - 1. Batalhão Caçadores Res. (QUELUZ) - 420; 77.0 - 
4.º Batalhão 420 Caçadores Res. (CRUZEIRO-QUELUZ-PINHEIROS) 78. - 
Batalhão "Paes Leme" (parte) (Idem) - 400; 79. Batalhão "Baía" (Idem) - 250; 
80. - 2. Companhia do MMDC de SANTOS (Idem) -120; 81.0 - Batalhão 
Voluntários de ITAPETININGA (Idem) - 400; 82.0 9.º Batalhão Caçadores 
Res. - 450; 83. - 8.º Batalhão Caçadores Res. - 400. Total, 22.395. 

 
Retrospecto: 
Voluntários 22.395 - Força Publica, 10.200 - Exercito que pegou em 

armas, 3.612. - 36.207. 
Fica-se compreendendo claramente o que foi a "unanimidade Paulista" 

- que só conseguiu enviar 36 mil e poucos homens para a linha de frente - 
quando possuía desde o princípio 66.000 fuzis o que causou assombro 
quando confessado pelo coronel Herculano de Carvalho nas "Razões da sua 
ação". 

Quantos reservistas possui SÃO PAULO? 



 
 

Qual a contribuição de sua população da retaguarda, que sirva de 
índice do entusiasmo real da população pela rebelião de julho? 

O demonstrativo vai nos elucidar: 
1.º) - Reservistas da 2.a Região (SÃO PAULO e GOIAS), mais de 

550.000 - Voluntários que se apresentaram, só 22.395 - ou sejam do seu 
Exercito mobilizável, apenas 4 %. 

2.º) - Pessoas de ambos os sexos, casadas em SÃO PAULO, 1 milhão 
e 300 mil - ou sejam 1.300.000 alianças. 

Alianças doadas até 28 de setembro, segundo a "Gazeta" de SÃO 
PAULO, - Interior, 36.380 - Capital, 50.740 - 87.120 ao todo. 

Isto é, das alianças existentes em SÃO PAULO, foram entregues 
apenas – 6 ½ %. 

3.º) Donativos em metais preciosos (Campanha do Ouro). Até 28 de 
setembro, segundo a mesma "Gazeta", foram de 18.808 avaliadas em 
4.641:605$760. 

4.º) - Donativos em gêneros, bois, cereais, terras, instrumentos, 
maquinas, etc., - segundo dados do sr. Manoel Olinto Romeiro, da imprensa 
de SÃO PAULO, não ultrapassaram 49 mil contos. 

5.º) - Donativos em dinheiro, (subscrições, impostos de renda 
antecipados, capacetes de aço, etc.) até meados de setembro cerca de 
7.000 contos. 

Portanto o total das dádivas da população da reta guarda não chegou a 
72 mil contos. 

Calculada a fortuna privada de SÃO PAULO em 28 milhões de contos -
- Vê-se que os 72 mil contos hiper-patrióticos, não representam nem sequer 
1%, mas apenas quatro décimos da fortuna total dos paulistas – o que é um 
índice miserável do propalado entusiasmo. 
 

CONCLUSÃO 
 

A conclusão a se tirar daí é que a maioria da população paulista, 
pensava como o general Rabelo, isto é, que a Revolução de 9 de julho não 
passava de um meio dos políticos decaídos regressarem novamente ao 
poder como aliás já confessou o Sr. Marrey Junior. 

 
 

SAUDAÇÃO DO PROFESSOR ALCÂNTARA MACHADO 
aos estudantes da Faculdade de Direito de S. Paulo  

que nas linhas de frente estão restituindo aos brasileiros o Brasil. 
 

11 de Agosto de 1932 
 

O milagre do radio permite ao homem compartir com Deus o poder de 
onipresença. Apertamos, através do espaço, contra o peito os corações 



 
 

fraternos e entre os dedos as mãos amigas. Fechai os olhos, para que a 
ilusão seja completa, meus queridos, meus incomparáveis estudantes da 
Faculdade de Direito de São Paulo. 

Venho convidar-vos a assistir comigo à sessão comemorativa da data 
luminosa de 11 de Agosto. A Congregação acaba de entrar no salão nobre 
da escola, tão vosso conhecido. Está completa. Compareceram todos: os 
vivos e os mortos. Ramalho, Crispiniano, José Bonifácio o Moço, João 
Monteiro, Brasilio Machado, Pedro Lessa, João Mendes saem da tela, do 
mármore, do bronze, e tomam assento no doutoral. Porque todos 
compreendem que a sessão de hoje é a mais solene de quantas se 
realizaram nesta casa; e que nunca se fez mais oportuna a afirmação de que 
a Faculdade é o sacrario da lei, o sensório juridico do país. A parte reservada 
ao auditorio, aquela que costumais enfeitar com a vossa mocidade e alegrar 
com a vossa turbulencia, parece vazia. Mas, si prestardes atenção, vereis 
que se vai povoando de sombras. São os manes de quantos vos precederam 
nas arcadas do velho mosteiro franciscano que, sabendo-vos empenhados 
em defender as fronteiras territoriais de S. Paulo, hoje confundidas com as 
fronteiras morais da nacionalidade, vêm ocupar os lugares reservados aos 
estudantes. Dos corpos vaporosos só distinguimos as cabeças iluminadas 
pela imortalidade. Aparecem-nos todos, restituidos á juventude, tais quais 
forjaram o espirito, laminaram a palavra, fortificaram a conciencia nesta 
fabrica de homens livres, nesta oficina de cidadãos. 

Na multidão que se acotovela não custa divisar as maiores figuras da 
nobiliarquia espiritual do Brasil. Ali estão reunidos Rui Barbosa, Joaquim 
Nabuco, Silveira Martins. Os poetas constituem um grupo numeroso, 
dominado pelos tres numes tutelares da Faculdade. Vemos claramente a 
cabeleira romantica, a fronte escampada, os olhos ardentes de Castro Alves, 
os olhos pensativos de Alvares de Azevedo, os olhos amortecidos pela 
insônia de Fagundes Varela. Outros se lhes ajuntam: Bernardo Guimarães, 
Pedro Luis, Raimundo, Cepelos, Ricardo Gonçalves. Em torno de Teixeira de 
Freitas e Lafaiete... Mas para que continuar? Nenhuma geração se esqueceu 
de mandar os seus delegados mais representativos. 

Dos professores vivos não ha quem se atreva a falar. Mas de repente 
assoma á tribuna o ultimo Andrada; e, no silencio que se faz mais largo e 
mais profundo, aquele verbo, que matou a escravidão, dirige a cada um de 
vós, revolucionarios de 9 de Julho, o mesmo elogio, com que saudou a 
Grabriel dos Santos, revolucionario de 42: 

 
"Soldado da liberdade 
... não renegaste a bandeira 
nas horas da tempestade...‖ 
 
Brasilio Machado se levanta; e traspassando-vos a alma com o olhar 

flamejante, repete a peroração de um de seus discursos: 



 
 

 
―Para nós, se é mister que a espada fulgure, tomemo-la, não para 

suspender o espolio dos vencidos, mas as duas conchas serenas da 
Justiça!" 

 
João Mendes quer dizer-vos alguma coisa. Não pode. Com um soluço 

na garganta, levanta simplesmente a mão trêmula e traça no ar uma 
benção... 

Agora são os moços de todos os tempos que têm a palavra. 
É Fagundes Varela: 
 
―Basta de humilhações!... 
A terra de Cabral está cansada 
de ultrajes suportar. A seus clamores 
No seio das florestas ressuscita 
no mundo de guerreiros que não teme 
o troar dos canhões. Um povo ardente 
se levanta inspirado... 
do pendão auriverde à sombra amiga.‖ 
 
Vem a seguir Castro Alves: 
 
"... Eu sei que a mocidade 
é o Moisés no Sinai 
Das mãos do Eterno recebe 
as tábuas da lei. Marchai! 
Quem cai na luta com glória 
tomba nos braços da historia, 
no coração do Brasil‖. 
 
E, depois, voltando-se para outros, que não os paulistas e os que se 

batem ao vosso lado, ei-lo que prossegue: 
 
"Basta de cobardia! A hora soa 
e vós cruzais os braços... Cobardia! 
E murmurais com fera hipocrisia : 
- É preciso esperar... 
Esperar... Mas o que? 
 
Pedro Luis não se contém; e conclama, evocando a figura de Nunes 

Machado: 
 
"Vem dizer aos guerreiros do futuro 
que, si caso o horizonte está escuro, 



 
 

nem por isso eles devem vacilar. 
Vem dar força dos bravos á fileira, 
que eles não de seguir tua bandeira 
e com ella na frente hão de marchar.‖ 
 
Quem é aquele mestiço, que vem de Recife trazer-vos o seu estimulo? 

Tobias Barreto. Lá não quiseram ouvi-lo. Não faz mal. Escutai estes versos, 
que, feitos para outros, são vossos, exclusivamente vossos: 

 
"Juntemos as almas gratas 
de colegas e de irmãos. 
O vento que acorda as matas 
nos tira os livros das mãos. 
A vida é uma leitura, 
E quando a espada fulgura, 
quando se sente bater 
no peito heroica pancada, 
deixa-se a folha dobrada, 
enquanto se vai morrer". 
 
Um moço franzino, pequenino, mofino se aproxima da tribuna; e de 

súbito se transforma num gigante. E' Rui Barbosa, é o verbo do direito, é o 
condestável da liberdade, é a voz augusta do semeador das palavras 
eternas: "Debaixo destes tetos duas evidencias há que nos consolam, nos 
desmaginam, e chegam a desconvencer-nos da morte: a continuidade da tra 
dição e a continuidade da justiça... Bolonha, famosa outrora entre as cidades 
letradas. . . se chamava por antonomásia, a um tempo, a douta e a livre, 
associando nas suas antigas moedas á legenda solene de seus direitos, 
"libertas‖, o foro por excelencia de mestra: "Bonomia docet". A São Paulo, 
indisputávelmente, lhe cabem os dois títulos no mesmo brasão: professa a 
liberdade e ensina a justiça‖. 

Depois de Rui ninguém tem mais o que dizer. E a assembleia se 
dissolve, enquanto Bittencourt Sampaio entoa, acompanhado por Carlos 
Gomes, uma das estrofes do hino acadêmico, estrofe que vai de quebrada 
em quebrada afirmar á nossa terra, ainda e sempre, que hoje mais do que 
ontem e menos do que amanhã: 

 
"O Brasil quer a luz da verdade 
e uma coroa de louros também. 
Só as leis que nos deem liberdade 
ao gigante das selvas convém". 
 
Eis aí o que neste ano glorioso de 1932 a sessão comemorativa da 

fundação dos cursos jurídicos, meus queridos discípulos. Discípulos? Não. 



 
 

Porque a vossa atitude em 28 de Maio e em 9 de Julho inverteu os valores e 
destituiu de seus cargos todos os mestres. Os únicos professores, que hoje 
existem no território nacional, sois vós e os vossos companheiros de armas. 
A trincheira é a vossa cátedra. E o Brasil inteiro está aprendendo convosco: 
o Brasil sitiado pelas trevas, emudecido pela censura, emasculado pelo 
medo, e o Brasil que para a vossa vitória trabalha nas oficinas e nos campos, 
nos hospitais e nos transportes; o Brasil que em vão procura limpar na bacia 
de Pilatos as manchas do sangue do Justo, e o Brasil que vos ajuda a 
carregar a cruz do sacrifício. Com o coração dilatado de orgulho e os olhos 
rasos de lagrimas, eu vos saudo, em nome da Faculdade de Direito, nesta 
hora em que fazeis á patria a oblação sublime de vossa vida, meus jovens 
professores de bravura consciente, de dignidade cívica e de heroísmo sem 
par!‖ 
 

SÃO PAULO VENDIDO 
 

Jamais poderiam imaginar os que partiram para a trincheira em 32, e lá 
ficaram para sempre ou voltaram mutilados, que o sangue por eles vertido e 
os sacrifícios por eles feitos fossem transformados, um ano depois, em 
penhor da solidariedade paulista ao déspota que humilha SÃO PAULO e 
desgraça o Brasil!!! 

Os "constitucionalistas‖ de ontem e governantes ditatoriais de hoje, 
arrojam-se aos pés do inimigo, aplaudem os seus atos mais criminosos, 
ratificam os poderes de que ele lançou mão para nos metralhar e 
asseguram-lhe o apoio de SÃO PAULO, para que se perpetue no governo 
desta republica de mistificações e ludíbrios !!! 

Os nossos mandatários, sob o pretexto de que é preciso não perturbar 
os trabalhos da constituinte eleita, na sua absoluta maioria, de acordo com 
os caprichos da ditadura, esquecem os mais sagrados compromissos e 
transigem cobardemente. 

Ainda agora, quando se faz um desafio á nação, pretendendo eleger 
presidente "constitucional" o réprobo que, em três anos de governo 
discricionário, suprimiu todas as liberdades, desrespeitou todas as leis, 
desorganizou a administração, defraudou os cofres públicos, anarquizou as 
forças armadas e teve sempre como aspiração máxima o aniquilamento de 
SÃO PAULO, o que se verifica é uma verdadeira "maratona" disputada pelos 
que supõem dispor dos nossos destinos, para ver quem consegue primeiro 
as boas graças do Catete. 

O interventor "civil e paulista", ex-revolucionário, ex-"constitucionalista", 
ACABA DE FIRMAR, POR ESCRITO, com o Sr. Getúlio Vargas, UM PACTO 
DEFENSIVO E OFENSIVO, SEGUNDO O QUAL SÃO PAULO PODERÁ 
ARMAR-SE, MAS SOB O COMPROMISSO DE HONRA DE EMPREGAR AS 
SUAS ARMAS NA DEFEZA DO ATUAL DITADOR QUE, POR SUA VEZ, SE 
OBRIGA A MANTER NO GOVERNO DO ESTADO O SR. OLIVEIRA. 



 
 

O Snr. Getúlio tem conhecimento de uma forte corrente militar e politica 
que trabalha, na sombra, pela candidatura do Sr. Góes Monteiro. Precisa, 
portanto, de amparo, necessita de sustentáculo. 

E SÃO PAULO, vendido pelos próprios filhos, vai servir de escora ao 
seu prestigio oscilante, armando-se para combater o Exército. 

Sacrificados de 23 de Maio e 9 de Julho, eis o fruto do vosso sublime 
desprendimento, do vosso magnifico holocausto!!! 

Felizes de vós que tombastes na gloriosa jornada e que não estais 
assistindo, na hora presente, a esta suprema miséria !!! 

Si ainda animásseis com as vossas presenças e com os vossos ideais 
o cenário bandeirante, serieis crucificados enquanto os traidores desfrutam 
as posições que conquistaram, mercê do vosso heroísmo. 

No Brasil de hoje, os judas de todos os matizes não procuram os 
ramos de uma figueira, mas se dependuram nas interventorias e nas 
cadeiras de deputados. 

Onde estarão os ex-combatentes que não trocaram o ideal pelos trinta 
dinheiros? 

Não! Mil vezes não! Pelo bom nome, pela honra e pela dignidade de 
SÃO PAULO, 28 de Setembro não pode ter sido o ponto final! 

BANDEIRANTE 
(Boletim distribuído na capital paulista em 1933). 

 
A DESPREOCUPAÇÃO COM A FRONTEIRA DO PARANA 
 
Já estava impresso este livro, quando o Cel. Klingelhoefer produziu, no 

Clube Piratininga, em S. Paulo, uma conferencia sobre a campanha, 
intitulada "De ITARARE' ás margens do PARANAPANEMA‖, a qual foi, mais 
tarde, reproduzida pela "Gazeta", e ulteriormente, contestada em fascículo 
profusamente distribuído, pelo Cel. Alfieri. 

Nessa conferência, aludindo ao descuido havido com a fronteira 
meridional (V. págs.. 36/37), assim se pronuncia aquele comandante 
paulista: 

"Do setor Sul não se falava, não era tido em consideração, era 
considerado sem importância, e, devido a este modo de pensar, a nossa 
fronteira, Sul, dispunha apenas, de uma cobertura de vigilância, cobertura 
esta sem articulação em profundidade e que nada escorava; teria fatalmente, 
que caír ao menor embate sério do inimigo e S. PAULO abriria as portas á 
invasão. 

Seja incompetência, seja traição, nada foi feito de antemão e o setor ía 
ser atacado pelas melhores tropas brasileiras!... 

(Conferencia do Cel. Klingelhoefer). 
 

"Ha quatro dias mandei um ex-oficial alemão, von der Marvitz, da 
família do celebre general de cavalaria, a ITAPEVA. 



 
 

Von der Marvitz tinha-me pedido dois homens decididos e ía tentar 
incendiar os hangares da aviação inimiga daquela cidade; já deveria estar de 
volta hoje; não tenho noticias desta pequena incursão em território inimigo; e 
como os aviões continuam a nos sobrevoar, penso que o proposito não 
tenha sido atingido". 

(Do Cel. Klingelhoefer). 
 

M.M.D.C. 
 

M.M.D.C. designação que foi dada a uma repartição encarregada de 
alistamento e de aprovisionamento durante a campanha. 

São as iniciais dos nomes ou prenomes de quatro das vítimas do 
movimento de 23 de Maio, em prol da autonomia de S. PAULO. Miragaia, 
Martins, Dransio e Camargo. 

Foi esquecido, por inadvertência dos que a intitularam, o nome de 
Alvarenga, também vitimado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DOIS DOCUMENTOS HISTÓRICOS INÉDITOS 
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DESTACAMENTO DO EXÉRCITO SUL 
QUARTEL GENERAL 

 
Relação nominal dos mortos em combate  

durante o período revolucionário de 9 de Julho a 3 de Outubro de 1932 
 
 

Pontos e 
Graduações 

Unidades Nomes Observações 

Tenente Coronel B.M.R.G.S. Aparicio Gonçalves Borges Cons. ferimts. 26/7/32 
Tenente Coronel 17° C.Aux. Jeronimo Teixeira Braga Rio das Almas a 16/9/32 

Capitão 5° R.A.M. Antonio Gomes dos Santos Cerrado a 22/9/32 
1° Tenente 8° B.C. Herminio Bier 5/9/32 
1° Tenente 8° R.I. João Andrade Aguiar 18/7/32 
1° Tenente B.F.Cunha Marcilio dos Santos Leal 30/9/32 
1° Tenente 

Comissionado 
8° R.I. João Pedro Muller Burí a 12/8/32 

1° Tenente 
Comissionado 

9° R.C.I. Emilio Antonio Jeckel Cap.S. Antonio a 27/8/32 

1° Tenente 
Comissionado 

13° R.I. João Gomes da Silva 28/9/32 

2° Tenente 15° B.C. Hinon Fonseca da Silva Itararé a 18/7/32 
2° Tenente 8° R.I. Ernesto Campos da Silva 18/7/32 
2° Tenente 7° R.I. Ildefonso Schilling 18/8/32 
2° Tenente 7° R.I. Anacleto Marques da Silva Idem 
2° Tenente B.M.Pern. José Oscar Alves Barbosa Neto 22/8/32 
2° Tenente B.M.R.G.S. Jocelin de Andrade 13/9/32 
2° Tenente B.F.Cunha Manoel Lemos de Moraes 30/9/32 
2° Tenente B.M.R.G.S. Arisoli Fagundes 26/7/32 
2° Tenente Btl. Pern. José Oscar Alves B. de Melo 22/8/32 
1° Sargento F.P.P. Manoel da Silva Rosa Colapso Cardiaco,18/8/32 
1° Sargento F.P.P. Waldomiro Pereira Bom. aéreo a 1°/9/32   
1° Sargento F.P.P. Aristeu da Silva Rocha Rio das Almas a 17/9/32 
2° Sargento 7° R.I. Elpidio Barbosa 23/8/32 
2° Sargento 3° C.Aux. Municil Machado 16/8/32 
2° Sargento 3° C.Aux. Sebastião Ortiz 18/9/32 
2° Sargento F.P.P. José Olympio da Rocha 20/7/32 
2° Sargento F.P.P. Alvaro Lima Bom. aéreo a 21/8/32 
2° Sargento 12° R.C.I. Osvaldo Amaral Ferreira 6/9/32 
2° Sargento F.P.S.Cta. José Dias 11/9/32 
2° Sargento Btl. Pern. João Goin de Araujo 31/8/32 
3° Sargento 3° C.Prov. Ardelino Rodrigues 15/8/32 
3° Sargento B.M Pern. Antonio Xavier Sales 22/8/32 
3° Sargento 3° C.Aux. Ardelino Rosa 15/8/32 
3° Sargento 5° R.C.F.P.P. Aristides Ribas da Silva 20/7/32 
3° Sargento 17° C.Aux. João Bruno da Silva 26/8/32 
3° Sargento B.M.RG.S. Manoel Fontoura Charão 26/7/32 
3° Sargento F.P.S.Cta. Ernesto Nunes Santana 11/9/32 



 
 

3° Sargento 9° R.C.I. Dacio dos Santos 31/8/32 
3° Sargento 13° R.I. Ubaldo Ribeiro Lopes 1°/10/32 
3° Sargento 13° R.I. Nilo Valter Gaertner Idem 
3° Sargento Btl. Pern. Antonio Xavier de Sales 22/8/32 

Cabo 13° B.C. Manoel Vieira Cons. fermts. 27/8/32 
Cabo 9° R.C.I. Ricardo Silveira Fayet 27/8/32 
Cabo 3° C.Aux. Sebastião Castro 15/8/32 
Cabo 5° R.C.F.P.P. Romario Manoel Lopes 1°/8/32 
Cabo 5° R.C.F.P.P. Silvio da Silva Junior 14/8/32 
Cabo 5° R.C.F.P.P. Lindolfo das Chagas Barbosa 1°/8/32 
Cabo F.P.Paraná Antonio Pereira de Carvalho 23/9/32 
Cabo B.M.R.G.S. Timoteo Alves 26/7/32 
Cabo B.M.R.G.S. Carlos Molina 21/7/32 
Cabo B.M.R.G.S. Claudionor Silveira Flores 26/7/32 
Cabo 2° R.C.B.M. João Rodrigues dos Santos 14/9/32 
Cabo 5° R.C.D. Altino de Lima 21/9/32 
Cabo 2° R.C.B.M. Florencio Baldez Bomb. aéreo a 30/7/32  
Cabo 2° R.C.B.M. Miguel Arcanjo Severo Bomb. aéreo a 30/7/32 

Soldado 8° R.I. Osvaldo Ribeiro Guimarães 30/7/32 
Soldado 8° R.I. Moacir Albuquerque Idem 
Soldado 8° R.I. Otavio Sturne França 18/7/32 
Soldado 8° R.I. Ernesto Flôres Neto Idem 
Soldado 8° R.I. Jaime Jorge Silveira Idem 
Soldado 8° R.I. Manoel Nunes Sobrinho Idem 
Soldado 8° R.I. Salatiel Sutil Arruda Idem 
Soldado 7° R.I. João Carlos Machado Cons. pneumon. 27/8/32 
Soldado 7° R.I. Secundino Rodrigues Leão 6/8/32 
Soldado 7° R.I. Eduardo Roschoff 17/8/32 
Soldado 7° R.I. Marcelino Teolindo Brun Idem 
Soldado 7° R.I. Marcilio Gomes da Silva Bomb. aéreo a 21/8/32 
Soldado 7° R.I. Benjamim Constante Carlete 15/8/32 
Soldado 5° G.A.Mth. Gustavo Roberto Stange Bomb. aéreo a 21/8/32 
Soldado 5° B.E. Alfredo Kolts Bomb. aéreo a 20/8/32 
Soldado 14° B.C. Pedro Batista de Carvalho  
Soldado 14° B.C. Carlos Mariano Coelho  
Soldado 14° B.C. Angelo Justi  
Soldado 14° B.C. José Vargas  
Soldado 14° B.C. João Eugenio dos Santos  
Soldado 9° R.C.I. Francisco Pereira 27/8/32 
Soldado F.P.Paraná Advonzir de Araujo 20/7/32 
Soldado F.P.Paraná Venceslau Barbosa Vieira Idem 
Soldado F.P.Paraná Osmario Fornaroli Bomb. aéreo a 23/8/32 
Soldado F.P.Paraná Manoel de Almeida Garret 18/9/32 
Soldado F.P.Paraná Aquiles Camargo Idem 
Soldado F.P.Paraná Pedro José da Trindade 20/9/32 
Soldado F.P.Paraná Ernesto Godoi Disp. de F.M. a 24/9/32 
Soldado 5° R.C.D. Israel Tolentino 20/7/32 
Soldado 1° B.I.B.M. Josias Vitorino da Silva 15/8/32 
Soldado 8° B.R.B.M. Almericido França 23/9/32 
Soldado B.M.R.S. Elias Anes 26/7/32 



 
 

Soldado 17° C.Aux. Jovenal Reginaldo 16/9/32 
Soldado 17° C.Aux. Emilio Morosso Idem 
Soldado 3° C.Aux. Osvaldo Mendes Guimarães 30/7/32 
Soldado 3° C.Aux. David Fernandes Sobrinho 20/8/32 
Soldado 3° C.Aux. João Bueno 15/8/32 
Soldado 3° C.Aux. Manoel Rodrigues Lima Idem 
Soldado 3° C.Aux. Elfrides Flôres Idem 
Soldado 3° C.Aux. João Batista da Silva Idem 
Soldado 3° C.Aux. Pedro Mateus Idem 
Soldado 3° C.Aux. Itagiba José da Silva Idem 
Soldado 3° C.Aux. Marcos Ribeiro Rocha Idem 
Soldado 3° C.Aux. Dinarte Gonçalves Idem 
Soldado Bd. Pern. José Lucio da Paz 31/8/32 

Chauffeur F.P. Paraná Evaldo Schvartz Bomb. aéreo a 22/8/32 
 

22 de Outubro de 1932 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DESTACAMENTO DO EXÉRCITO SUL 
QUARTEL GENERAL 

 
Relação nominal dos feridos em combate  

durante a Revolução do 9 de Julho de 1932 
 

Postos e  
Graduações 

Unidades. Nomes Observações 

Ten. Coronel 1° B.I.F.P.P. Pedro Scherer Sobrinho 2/8/32 
Capitão 2° Btl. Pern. Braz Calmon de Oliveira 22/8/32 
Capitão 3° C.A.B.M.  Pedro Godoi 31/8/32 
Capitão 17° C.A.B.M. Antonio Paraguassu’ Idem 
Capitão Btl. F.V. Ibá Jobim Meireles Bomb. aéreo a 4/8/32 

1° Tenente 14° B.C. Omero Del Carmini Bertuci (Contundido) 
1° Tenente 5° R.C.D. João Batista Mendes Filho Bomb. aéreo a 23/7/32 
1° Tenente 3° C.A.M.B. Saul Missel 28/9/32 
1° Tenente 17° C.A.M.B. Silvio Alves Rosa Em recon. a 30/8/32 
1° Tenente 1° B.I.F.P.P. Francisco Deodoro Carneiro 14/9/32 
1° Tenente 2° Btl. Pern. Manoel da Costa Gomes 22/8/32 
1° Tenente 

Médico 
3° C.I.A.P. Dr. Tito Osorio Torres Bomb. aéreo a 7/9/32 

2° Tenente 14° B.C. Silvio Pinto da Luz (Contundido) 
2° Tenente 14° B.C. Carlos de Meneses Brito Idem 
2° Tenente 14° B.C. Odilo Dantas de Castro Silva Idem 
2° Tenente 1° B.I.B.M. Alfredo Gomes de Jacks Idem 
2° Tenente 1° B.I.F.P.P. Pedro Francisco da Silva 19/7/32 
2° Tenente 2° B.I.F.P.P. João Pinheiro 30/8/32 
2° Tenente II/8° R.I. Otacilio Avelino da Silva 18/7/32 
2° Tenente 

Comissionado 
II/8° R.I. Dorinel Teixeira da Luz 16/9/32 

2° Tenente 
Comissionado 

7° R.I. Adão de Castro Almada 3/8/32 

2° Tenente 
Comissionado 

5° G.A.Mth Ernani Assis Corrêa 3/8/32 

2° Tenente 
Comissionado 

5° G.A.Mth Carlos Lassance Cunha Bomb. aéreo a 19/9/32 

Aspirante a 
Oficial 

5° R.C.D. Ilo Chaves da Fontoura 19/7/32 

Sargento 
Ajudante 

3° C.A.B.M. Helio Cunha 15/8/32 

1° Sargento 3° C.A.B.M. Valdemiro Reis Idem 
1° Sargento 5° R.C.D. Etevaldo Vernes Almeida Em recon. a 21/8/32 
2° Sargento 8° C.R.B.M. Oracio de Souza Leal 22/9/32 
2° Sargento 8° C.R.B.M. Julio Davi Torres 29/9/32 
2° Sargento 7° R.I. João Rodrigues da Silva 23/8/32 
2° Sargento 1° B.I.B.M. Miguel Barbosa das Neves 26/7/32 
2° Sargento 1° B.I.B.M. Fonciano da Silva Marques Idem 
2° Sargento 2° B.I.F.P.P. Miguel Demetrio 13/9/32 



 
 

2° Sargento II/13° R.I. João Alves Teixeira  
2° Sargento II/8° R.I. Luiz Valdemar Keru 16/9/32 
2° Sargento 3° C.A.B.M. Pedro Cruz 31/8/32 
2° Sargento 13° B.C. Moacir Fonseca Lopes 16/9/32 
3° Sargento 12° R.C. Pedro Leaci Corrêa 18/9/32 
3° Sargento 9° R.C. Janotas Fernandes Barbosa 23/9/32 
3° Sargento 9° R.C. Arquimino Fialho Idem 
3° Sargento 1° B.I.B.M. Otavio Bernardino de Souza Bomb. aéreo a 22/8/32 
3° Sargento 1° B.I.B.M. Ovidio Kneipp 26/7/32 
3° Sargento 1° B.I.B.M. Frazão Dutra Idem 
3° Sargento 14° B.C. Herminio da Rosa Luz (Contundido) 
3° Sargento 14° B.C. Joaquim Moisés Pinheiro Idem 
3° Sargento 14° B.C. José Valerio Gouvea Idem 
3° Sargento 14° B.C. Bernardino Neto Junior Idem 
3° Sargento 14° B.C. Arnaldo Hubbe Idem 
3° Sargento 2° R.C.B.M. Aladino Joaquim Paz 26/7/32 
3° Sargento 2° R.C.B.M. Pedro Segundo da Silveira 12/8/32 
3° Sargento 2° R.C.B.M. João Olimpio da Rocha 26/7/32 
3° Sargento 1° B.I.F.P.P. Trajano Domingos Idem 
3° Sargento 1° B.I.F.P.P. Eurico Zitiwiski Idem 
3° Sargento 1° B.I.F.P.P. Claro Alexandre Fernandes 19/7/32 
3° Sargento 1° B.I.F.P.P. João Alberto Munhoz 13/9/32 
3° Sargento 2° B.I.F.P.P. Avelino Pinheiro 18/7/32 
3° Sargento II/8°R.I. Florisbal Gonçalves Oliveira 16/9/32 
3° Sargento II/8°R.I. Manoel Gomes de Leira 22/8/32 
3° Sargento 2° Btl. Pern.  Ernesto José da Cunha 24/9/32 

Cabo 8° C.R.B.M. Artur Vieira Rodrigues 29/9/32 
Cabo 8° C.R.B.M. Carlos Teixeira 19/9/32 
Cabo 2° R.C.B.M. Antonio Vieira Duarte 1°/10/32 
Cabo 2° R.C.B.M. Francisco de Almeida Bomb. aéreo a 21/7/32 
Cabo 2° R.C.B.M. Francelino Inacio de Souza Idem 
Cabo 2° R.C.B.M. Virgilio Venerando Alves 1°/10/32 
Cabo 2° R.C.B.M. Adolfo Pedro Vitorino Jardim 15/8/32 
Cabo B.M.R.G. Licerio Gomes de Melo 22/8/32 
Cabo 1° B.I.B.M. Pedro Timoteo da Rosa Idem 
Cabo 1° B.I.B.M. Delfino Marques dos Santos 26/7/32 
Cabo 1° B.I.B.M. Manoel Tomás Jacinto Bomb. aéreo a 3/7/32 
Cabo 1° B.I.B.M. Ataliba Fagundes Martins 10/8/32 
Cabo 7° R.I. Americo Gonçalves Moreira 15/8/32 
Cabo 7° R.I. Ari de Oliveira 17/8/32 
Cabo I/5° B.E. Ulices da Cruz  Bomb. aéreo a 20/8/32 
Cabo 8° R.I. Nicolau Rodrigues Porto 12/8/32 
Cabo II/8° R.I. Tomás Pinheiro 18/9/32 
Cabo II/8° R.I. Hodacio Dias da Rocha Idem 
Cabo II/8° R.I. Orlando Vieira 31/8/32 
Cabo II/8° R.I. José Alves Marques 16/9/32 
Cabo II/8° R.I. Jorge Ficher de Carvalho Idem 
Cabo II/8° R.I. Indalecio Rodrigues Idem 
Cabo II/8° R.I. Arquimedes Nunes Filho Idem 
Cabo 14° B.C. Liberato José dos Santos (Contundido) 



 
 

Cabo 14° B.C. Casemiro Matos Idem 
Cabo 14° B.C. Antonio Felicio dos Santos Idem 
Cabo 5° R.C.D. Ataide Atalio de Souza Bomb. aéreo a 4/8/32 
Cabo 5° R.C.D. Francisco Ribas da Silva 19/7/32 
Cabo 17° C.A.B.M. Otaviano Assumção 31/8/32 
Cabo 17° C.A.B.M. Manoel Xavier Martins Idem 
Cabo 1° B.I.F.P.P. Venancio Alves Pereira 19/7/32 
Cabo 1° B.I.F.P.P. Manoel Francisco Vieira 18/9/32 
Cabo 3° C.A.B.M. Meneleu Fagundes 16/8/32 
Cabo 3° C.A.B.M. Miguel Antunes 15/8/32 
Cabo 3° C.A.B.M. Vitor Rodrigues 31/8/32 
Cabo 3° C.A.B.M. Elvidio Dutra 14/9/32 
Cabo 2° Btl. Pern. Antonio José da Luz Amaral 22/8/32 
Cabo 2° Btl. Pern. José Maria Tenario Vilanova Idem 
Cabo 2° Btl. Pern. Vicente Idalino da Silva Idem 
Cabo 2° Btl. Pern. Adauto Alfredo de Mendonça 23/8/32 
Cabo 2° Btl. Pern. Francisco José de Oliveira Idem 
Cabo 2° Btl. Pern. José Gomes Delgado Idem 
Cabo 2° Btl. Pern. Francisco Pedro da Silva 31/8/32 
Cabo 2° Btl. Pern. Benedito Pereira da Silva 15/9/32 
Cabo 13° B.C. Nicanor Assumção 1°/8/32 

Soldado 13° B.C. Evanesio de Oliveira 30/9/32 
Soldado 12° R.C.I. Valter Pain de Souza 18/9/32 
Soldado 12° R.C.I. Feliciano Fagundes Machado Idem 
Soldado 12° R.C.I. Paulo Silveira Bomb. aéreo a 3/9/32 
Soldado 12° R.C.I. Segundo Xavier Idem 
Soldado 12° R.C.I. Darci Alves Guimarães 20/9/32 
Soldado 8° C.R.B.M. Antonio Pizato Idem 
Soldado 8° C.R.B.M. Paulo Roliem Alves Ferreira 24/9/32 
Soldado 8° C.R.B.M. João Pedro Aguiar 27/9/32 
Soldado 8° C.R.B.M. Mauricio da Silva Carvalho 29/9/32 
Soldado 8° C.R.B.M. Manoel Pereira Lobo Idem 
Soldado 8° C.R.B.M. Carlos Silva 23/9/32 
Soldado 9° R.C.I. Paulino da Fontoura Kenof Idem 
Soldado 9° R.C.I. Ervandil Leidsmann Idem 
Soldado 9° R.C.I. Francisco da Silveira Idem 
Soldado 9° R.C.I. Alberto Martins Roig 4/8/32 
Soldado Btl. F.V. Olmiro Rodrigues Martins 15/8/32 
Soldado B.M.R.G. Albertino Varques 22/8/32 
Soldado 1° B.I.B.M. Eduardo Meson 22/8/32 
Soldado 1° B.I.B.M. Otilio Fernandes da Cruz Idem 
Soldado 1° B.I.B.M. Elói Silveira Idem 
Soldado 1° B.I.B.M. Valdomiro dos Santos Rabelo Idem 
Soldado 1° B.I.B.M. Fortunato Camargo da Silva 26/7/32 
Soldado 1° B.I.B.M. Marcelino Brito Soares Idem 
Soldado 1° B.I.B.M. Valentim Prado do Nascimento Idem 
Soldado 1° B.I.B.M. João Tavares de Lima Idem 
Soldado 1° B.I.B.M. Antonio Francisco de Souza Idem 
Soldado 1° B.I.B.M. Otacilio Reichert Idem 
Soldado 1° B.I.B.M. Aldo dos Santos Idem 



 
 

Soldado 1° B.I.B.M. Albino Silva Idem 
Soldado 1° B.I.B.M. Brasiliano Ferreira da Cruz Idem 
Soldado 1° B.I.B.M. Fernando de Fernandes 20/7/32 
Soldado 7° R.I. Pedro Bonfada 3/8/32 
Soldado 7° R.I. Gentil Linhares Idem 
Soldado 7° R.I. Emilio Estefano 5/8/32 
Soldado 7° R.I. Olmiro Stock 6/8/32 
Soldado 7° R.I. Romano Gracioli Idem 
Soldado 7° R.I. José Bartolomeu Faversino 8/8/32 
Soldado 7° R.I. Candido Vieira 7/8/32 
Soldado 7° R.I. Mario Fagundes da Cunha 9/8/32 
Soldado 7° R.I. João Candido Baneto 8/8/32 
Soldado 7° R.I. João Antonio de Oliveira 17/8/32 
Soldado 7° R.I. Artur Lopes da Silva Idem 
Soldado 7° R.I. Alcides Lourenço de Brito Idem 
Soldado 7° R.I. Toropy José Cortes Idem 
Soldado 7° R.I. José Favarim 21/8/32 
Soldado 7° R.I. Harvei de Avila 22/8/32 
Soldado 7° R.I. José Alfredo Jorge 26/8/32 
Soldado 7° R.I. Manoel Adão Barbosa Idem 
Soldado 7° R.I. Pedro Gaspar 12/9/32 
Soldado 1° G.A.Mth. Arthur Chefer Bomb. aéreo a 21/8/32 
Soldado 1° G.A.Mth. Gaspar Valeski Idem 
Soldado 1° G.A.Mth. Lauro Corrêa Reguier Idem 
Soldado 1° G.A.Mth. Adolfo Frederico Guebel Idem 
Soldado 1° G.A.Mth. Napoleão Krassoski Idem 
Soldado 1° G.A.Mth. João Carculos Idem 
Soldado 1° G.A.Mth. João Vitorino da Cruz Veiga Idem 
Soldado 1° G.A.Mth. Antonio Cavinski Bomb. aéreo a 22/8/32 
Soldado 1° G.A.Mth. Gastão Geronimo dos Santos Bomb. aéreo a 4/8/32 
Soldado 1° G.A.Mth. José Gidione 29/9/32 
Soldado 1° G.A.Mth. Jorje Zela Vítima de acid. 19/8/32 
Soldado I/5° B.E. Pedro Isbussia Bomb. aéreo a 20/8/32 
Soldado I/5° B.E. Demetrio Ribeiro dos Santos Idem 
Soldado I/8° R.I. Caetano Stantari Carvalho Idem 
Soldado I/8° R.I. Osvaldo Rocha Lopes Idem 
Soldado I/8° R.I. Hebert Reincke 12/8/32 
Soldado I/8° R.I. Aderbal Pitaguras Idem 
Soldado I/8° R.I. Aldo Speri Idem 
Soldado II/8° R.I. Felisberto José Ribeiro 18/7/32 
Soldado II/8° R.I. João Cancio Machado Idem 
Soldado II/8° R.I. Joaquim Rodrigues dos Santos Idem 
Soldado II/8° R.I. Avani Marcondes Rocha Idem 
Soldado II/8° R.I. Carlos Nunes Senina Idem 
Soldado II/8° R.I. Colatino Marques Idem 
Soldado II/8° R.I. Jesuino Carbom Bomb. aéreo a 30/7/32 
Soldado II/8° R.I. Daniel Carraro 31/8/32 
Soldado II/8° R.I. Egidio de Oliveira Idem 
Soldado II/8° R.I. Aparicio Nunes Idem 
Soldado II/8° R.I. Hermes Patricio Gomes Baltaz Idem 



 
 

Soldado II/8° R.I. Evaldino Floriano Soares Idem 
Soldado II/8° R.I. Otelo Goularte de Lima Idem 
Soldado II/8° R.I. Benedito Bueno de Camargo Idem 
Soldado II/8° R.I. Estevam Jalmuzuy 31/8/32 
Soldado ― Antão Pereira Azambuja Idem 
Soldado 14° B.C. José Francisco Vidal (Contundido) 
Soldado 14° B.C. Luiz Pires de Morais Idem 
Soldado 14° B.C. Antonio Luz Nunes Idem 
Soldado 14° B.C. Arquimedes Castro Faria Idem 
Soldado 14° B.C. José Venancio Ribeiro Idem 
Soldado 14° B.C. José Felix da Silva Idem 
Soldado 14° B.C. Lavinio Manoel Valerio Idem 
Soldado 14° B.C. Pedro Clemente Idem 
Soldado 14° B.C. Lindolfo Francisco da Silva Idem 
Soldado 14° B.C. Olegario Luciano Idem 
Soldado 14° B.C. Adaltino Chagas Bomb. aéreo a 21/7/32 
Soldado 2° R.C.B.M. Delmar Araujo Idem 
Soldado 2° R.C.B.M. Carlos dos Santos Bomb. aéreo a 23/7/32 
Soldado 2° R.C.B.M. Alcides Manoel da Silva 20/8/32 
Soldado 5° R.C.D. João Lima Prestes Bomb. aéreo a 23/7/32 
Soldado 5° R.C.D. Laudemiro Lamiescki 19/7/32 
Soldado 5° R.C.D. Manoel Guilherme Idem 
Soldado Dest.15° B.C. Manoel Gonçalves Idem 
Soldado 15° B.C. Marcelino Mendes 18/7/32 
Soldado 15° B.E. Francisco Nogueira 25/8/32 
Soldado 24° B.C. José Alves Cereno 21/9/32 
Soldado 17° C.A.B.M. Antonio Gomes da Silva 31/8/32 
Soldado 17° C.A.B.M. Mario Dias de Souza Em recon. a 30/8/32 
Soldado 17° C.A.B.M. Waldomiro dos Santos 31/8/32 
Soldado 17° C.A.B.M. Mario Protasio de Oliveira Idem 
Soldado 17° C.A.B.M. José Rosa da Silva Idem 
Soldado 17° C.A.B.M. Mario Ramos Idem 
Soldado 17° C.A.B.M. João Mario de Oliveira Idem 
Soldado 1° B.I.F.F.P. Orlando Gonçalves 19/7/32 
Soldado 1° B.I.F.F.P. Reinaldo de Quadros Idem 
Soldado 1° B.I.F.F.P. João Batista Chaves Idem 
Soldado 1° B.I.F.F.P. Antonio Alves de Freitas Idem 
Soldado 1° B.I.F.F.P. José Pinheiro 14/9/32 
Soldado 1° B.I.F.F.P. Antonio da Silva Santos Casualmente a 30/8/32 
Soldado 1° B.I.F.F.P. Altevir Gonçalves Cordeiro 15/9/32 
Soldado 1° B.I.F.F.P. Aristides Gonçalves 1°/8/32 
Soldado 1° B.I.F.F.P. Lauro do Amaral Idem 
Soldado 1° B.I.F.F.P. João Cardoso Idem 
Soldado 1° B.I.F.F.P. Augustó Rocha da Silva Idem 
Soldado 1° B.I.F.F.P. Irací Francisco da Silva Idem 
Soldado 1° B.I.F.F.P. Esteclinio Alderico Toniolo Casualmente a 22/9/32 
Soldado 2° B.I.F.P.P. José de Almeida Casualmente a 28/8/32 
Soldado 2° B.I.F.P.P. João Múller Filho 1°/8/32 
Soldado 2° B.I.F.P.P. Lourival Farias Pereira 18/9/32 
Soldado 2° B.I.F.P.P. José Virgilio da Silva 13/9/32 



 
 

Soldado F.P.P. Betoldo Necker 1°/10/32 
Soldado II/13° R.I. Adolfo Americo  
Soldado II/13° R.I. Salvador José da Silva  
Soldado II/13° R.I. Domingos Vidigal  
Soldado 3°C.A.B.M Teodolino da Silva 15/8/32 
Soldado 3°C.A.B.M Feliciano Barbosa Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Adoaldo Múller Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Valdomiro Estualano Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Pompilio Brisola Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Trindade de Oliveira Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Francisco Francez Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Frederico Sousa Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Iniz Cheles Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Domario Sousa Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Nicanor Pontes Idem 
Soldado 3°C.A.B.M João Tobias Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Onofre Feliciano Bueno Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Norberto Vieira 15/8/32 
Soldado 3°C.A.B.M Manoel Azevedo Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Luiz Chicate Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Hortencio Prestes Idem 
Soldado 3°C.A.B.M João Pedro dos Santos Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Otavio Gomes Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Juvenal Barbosa Idem 
Soldado 3°C.A.B.M José Camargos Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Pedro Ferreira Bono Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Pedro Batista Oliveira Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Joaquim Pedroso Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Francisco de Lima Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Alcides Corrêa Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Avelino Campos Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Acelino Ferreira da Silva Idem 
Soldado 3°C.A.B.M José Julio da Silva Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Defino Tavares Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Vidal Alves Fagundes Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Aristides Santos Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Jardilino de Jesus Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Doma dos Santos Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Vitor Roque Idem  
Soldado 3°C.A.B.M Jeraldo Prats Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Francisco Gonçalves Idem 
Soldado 3°C.A.B.M João Carvalho 18/9/32 
Soldado 3°C.A.B.M João Cavalheiro Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Manoel Leiria 31/8/32 
Soldado 3°C.A.B.M João Antonio Ribeiro 14/9/32 
Soldado 3°C.A.B.M Medina de Castro 15/8/32 
Soldado 3°C.A.B.M Ernesto Ribeiro Idem 
Soldado 3°C.A.B.M Emiliano Passls Idem 
Soldado 13° B.C. Daniel Paterno 26/9/32 
Soldado 13° B.C. Alvaro Caldeira 28/9/32 



 
 

Soldado 13° B.C. Julio José Custodio 31/7/32 
Soldado 13° B.C. Noé Perri 15/9/32 
Soldado 13° B.C. Anésio Castro 16/9/32 
Soldado 3° Btl. Pern. Olavo José Caldeira 28/9/32 
Soldado 1° Btl. F.V. Pedro José do Nascimento 1°/10/32 
Soldado 2° Btl. Pern. Armando Fernandes de Sá Bomb. aéreo a 4/9/32 
Soldado 2° Btl. Pern. Antonio Lourenço de Santana 22/8/32 
Soldado 2° Btl. Pern. Antonio Casé da Silva Idem 
Soldado 2° Btl. Pern. Severino Barbosa de Andrade Idem 
Soldado 2° Btl. Pern. Olimpio Gomes Pereira 23/8/32 
Soldado 2° Btl. Pern. Manoel Ferreira dos Santos Idem 
Soldado 2° Btl. Pern. Luciano Fernandes Doria 31/8/32 
Soldado 2° Btl. Pern. João da Silva Idem 
Soldado 2° Btl. Pern. Amaro Gonçalves de Souza Idem 
Soldado 2° Btl. Pern. Rocini José de Araujo Idem 
Soldado 2° Btl. Pern. José Severino dos Santos 13/9/32 
Soldado 2° Btl. Pern. Higino Torres da Silva 21/9/32 
Soldado 2° Btl. Pern. Severiano Campelo 23/9/32 
Soldado 2° Btl. Pern. Celestino Paulo do Nascimento 1°/10/32 

 

 

 

 

 

 
São Paulo,16 de Novembro de 1932 
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