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GAVIÕES DE PENACHO
A LUTA AÉREA NA GUERRA PAULISTA DE 1932

PRO BRASILIA
FIANT EXIMIA

OFERTA

Aos bravos entre os bravos, aos heroicos companheiros do 1.º
Grupo de Aviação Constitucionalista, que deram suas vidas por um
Brasil melhor e mais digno:
Capitão José Angelo Gomes Ribeiro
1.º Tenente Mario Machado Bittencourt
A homenagem sincera do Autor.
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PREFÁCIO
Finda a Revolução Paulista de 1932, tomei o firme propósito de prestar
uma homenagem sincera, digna, indelével, aos bravos amigos, aos
destemidos camaradas nela tombados em chamas, do alto dos céus, do alto
de seus sonhos de idealistas nobres, ao túmulo de esmeralda liquida do
oceano!
Se o Destino lhes deu por tumba um oceano, porque a terra não lhes
era bastante, se a Sorte não achou coisa mais digna desses heróis, que
envolveu-os em chamas para honrá-los na Morte como se fossem Vikings
antigos, que homenagem melhor que gravar-lhes os feitos brilhantes, as
arriscadas proezas, o destemor, a audácia e a bravura, de que deram
sobejas provas, e que, a par da educação, do caráter, da instrução,
sintetizavam nelas a alma da nova geração brasileira!?
Acicatado pelo compromisso moral que para comigo mesmo assumira,
coloquei mãos à obra na fixação de alguns dos mais destacados episódios,
da homérica luta aérea sustentada pelo 1.º G. Av. C., o grupo que se
celebrizou sob a alcunha de que é título este livro: “Os Gaviões de Penacho!”
Eu poderia pedir a um dos muitos intelectuais, ora comigo no exílio,
que prefaciassem esta obra, porém, eu desejava que ela fosse
exclusivamente minha, para não ter que repartir a responsabilidade dos
conceitos que nela vão expendidos.
Sócrates dizia: “Eu só sei, que nada sei!”, e, sentindo a justeza dessa
afirmação, eu desejava possuir uma cultura vasta, uma pena aprimorada,
para que a homenagem que aqui quero prestar aos meus camaradas mortes
pela causa que abraçaram, estivesse à altura do sacrifício que souberam
fazer!
Nunca senti tão gélidas, tão inexpressivas, tão abrutalhadas, as
palavras, as expressões da língua portuguesa! Como é lamentável a
impotência do homem, para traduzir seus pensamentos elevados, para
exprimir seus sentimentos delicados, para materializar os ideais sublimes
que elevam os seres à categoria de semideuses!
Parece, que a forma que esculpe as letras, automaticamente, com a
rigidez hierática que se lhe deu, encarcera o pensamento, a ideia!
Para contar o feito dos meus Gaviões de Penacho, dessas águias de
guerra, que foram aqueles camaradas, eu quisera que as palavras que eu
escrevesse fossem pedaços de minha carne, arrancadas palpitantes ainda,
do meu eu!
Palavras feitas de tecidos e fibras, de músculos e sons, de nervos e
perfumes, de sangue rubro e flores, de ritmo e vida! Palavras, animadas de
vibrações, de sopro vital, capazes de materializarem o pensamento!

Queria que elas pudessem conter, assim como a nuvem contém o raio,
a minha imensa admiração, a minha amizade de irmão, a minha alma de
soldado, todo o meu coração de aviador, que se elevam reverentes, como
sobe a fumaça de um incensório!
Quisera dispor de termos entusiásticos, ardentes, emotivos, desse com
que os tribunos de elite arrastam as multidões, porque, então, eu vos levaria
a ama-los como eles o mereciam!
Mas, não o posso! Porém, na simplicidade do que vos vou narrar, há
de ficar dentro, em cada um de vós, o ponto de exclamação de vossa imensa
admiração, pela bravura dos que souberam tão bem se bater por São Paulo,
pelo Brasil!
É que, os escudos onde eles traziam gravado o dístico: Pro Brasilia
Fiant Eximia!, eram os próprios corações!
Em 1934.
LYSIAS AUGUSTO C. RODRIGUES

Fonte: https://qrgo.page.link/MxkJc

Biografia

I.
SETOR SUL
Campo de Itapetininga
A “AGACHADA” DE ITAPEVA
Lagarteava o campo base de Itapetininga do sol quente de 28 de Julho,
no bochorno de uma tarde de bruma parda. Tudo caíra num marasmo
silencioso.
O vento, uma leve brisa, apenas, de quando em vez soprava
mornamente, ciciando ao de leve nas ramas das casuarinas do Leprosário
vizinho. Apenas o branco escandaloso dos muros do cemitério próximo,
alvejava, no pardo manto que adejava no ar.
Alguém que ali chegasse, normalmente teria sua atenção despertada
para o contraste daqueles vizinhos. Um, a atividade insana, a velocidade, o
movimento; outro, o perpétuo repouso, o descanso, a paz inalterável!
Mas, nesse meio dia, tanto de um lado como de outro, havia um
silêncio budista, uma paz de Nirvana!
Os mecânicos em folga, cochilavam no hangar. Anda, apenas, no ar
um zumbido, quase imperceptível. Aos poucos ele aumenta, cresce, avulta,
se caracteriza nitidamente.
Um dos mecânicos levanta a cabeça e escuta demoradamente; de
repente, dá um salto, gritando: “Avião!...”.
Uma centelha elétrica, talvez não fizesse os mecânicos todos se
levantarem tão depressa. Correm para o campo, escutam, e ansioso
perscrutam o céu. Há suspensa dentro em cada um, a muda interrogação:
“Amigo ou inimigo?”
Um deles, apontando na direção de Sorocaba exclama: “Dois!...”
“Onde?”, “Onde?” perguntaram alguns ansiosos. “Ali!”.
O telefone do hangar tilintava doidamente; naquela confusão, o
telefonista se afastara do seu posto, e, à advertência de alguém, vai
correndo atende-lo. É do QG.:
“Dois aviões escuros, rumo Itapetininga! Todos a postos!”

A ordem é transmitida pelo comandante do campo, e, num abrir e
fechar de olhos, as guarnições das metralhadoras da defesa aérea estão a
postos, à espera dos aviões assinalados.
Quando os dois aviões chegam sobre a cidade, são identificados logo;
são os Potez amigos. Depois de algumas voltas sobre a cidade, eles vêm
aterrar.
Do 116, saltam o Major Lysias e Motta Lima; do 212 saltam Gomes
Ribeiro e Mario Bittencourt.
O Major Lysias, que pela manhã desse mesmo dia assumira o
comando do 1.º Grupo de Aviação Constitucionalista, recém criado, já
determinara que o campo base do setor sul fosse o de Itapetininga; e, tendo
tido ordem de trabalhar em proveito desse setor, para ali se deslocara, e
dera ordem de deslocamento para todo o pessoal e material pertencente ao
Grupo.
Gomes Ribeiro recebe a missão de procurar inutilizar o avião inimigo
que trabalha nessa frente, um Potez T.O.E, o A 117. Como Mario Bittencourt
fosse ainda recruta, como observador, Gomes Ribeiro convida Motta Lima
para formar equipagem consigo, nessa missão.
Colocadas as bombas no avião, verificados os tambores de munição
das metralhadoras, o A 212 decola facilmente, ganha altura, e em pouco, o
avião era apenas um ponto negro sobre o fundo doirado do poente!
Mal Gomes Ribeiro decolara, já o comandante do Grupo chama o
Mario, e segue para o Q. G. afim de providenciar sobre alojamento e
alimentação de oficiais e praças do Grupo, já em trânsito para Itapetininga,
sobre material de pista, melhoria e iluminação do campo, etc.
A missão que Gomes Ribeiro e Motta Lima levavam, deveria durar de
hora e trinta a uma hora e três quartos.
Quando um avião sai em missão, todos estão calmos e sossegados,
enquanto o tempo não esgota; apenas, na fisionomia do comandante, do
Grupo, quando por acaso está em terra, o que era raro, paira sempre uma
sombra de inquietação, sempre que um avião do Grupo está fora, em
missão.
O tempo passa velozmente, mas, nesse dia, ocupadíssimo como está,
o comandante se distrai com os seus afazeres. A um dado momento, o
comandante olha as horas: 17:20!...
O coração lhe dá um salto no peito.
- “Mario?! Telefona para o campo perguntando se Gomes Ribeiro já
aterrou!”
E, quando Mario volta com a resposta negativa, pela qual o
comandante já esperava, mas, que queria confirmação, o comandante
emocionado, quer chamar o Mario para que o acompanhe, porém, de sua
garganta não som algum!

E, enquanto automóvel corre para o campo, o comandante se lembra
que deve dar o exemplo a todos os seus comandados, e se controla tão
bem, que todo aquele mundo de ansiedade e angústia, vai ficar sob uma
máscara serena, indiferente quase!
No campo, a mesma ansiosa expectativa em todas as fisionomias, fala
alto sobre a demora do avião.
Uns sentados, pensativos, outros recostados, cabisbaixos, outros
ainda, andando para lá e para cá, todos silenciosos, evidenciam a ansiedade
que os domina.
Entre os mecânicos que cuidam do A 116, de quando em vez uma
ordem incisiva, curta, é ejaculada entre os dentes cerrados!
No tom metálico das ordens de serviço que o comandante dá, a um e a
outro, há inflexões profundas! Mas, seus olhos falam expressivamente!
Quando alguém vem lhe falar, sobre a estranha demora do avião, ele
dizia:
“Menino! Isto é normal! Umas voltas a mais, um pouco de vento contra,
e o tempo da missão é ultrapassado sem se sentir! Gomes Ribeiro é um bom
piloto! Não há de ser nada!”
Cada vez mais, a ansiedade crescia, mas, o comandante mantinha fixo
a sua certeza: “Não há de ser nada!”
No campo, todo mundo estava de olhos postos na direção sudoeste. O
vento, que pouco a pouco crescera de intensidade, não permitiria ouvir o
ruído do motor, senão quando o avião estivesse já bem próximo.
De repente um mecânico grita: “O Potez!”
Todos olham o ponto indicado, cheios de emoção; os corações se
aliviaram, e tinham a certeza plena de que só poderia ser o avião de Gomes
Ribeiro.
Uma alegria intensa, traduzida por gritos, saltos e um vozear de
mercado, encheu o campo todo. Tinha sido uma transformação mágica.
Mario tornara-se exuberante como um italiano, enchendo os ouvidos de
todos, com seus ditos chistosos!
O avião rolava ainda, para o hangar, e já havíamos visto os inúmeros
furos de balas que ele trazia. A fisionomia da equipagem, sorridente, nos
antecipava a resposta da missão. Gomes Ribeiro salta, caminha para o
comandante, faz-lhe a continência, e diz:
“Missão cumprida! Avião inimigo destruído, em terra!”
E o comandante, abraçando-o apertadamente, dizendo:
“José! Eu sabia que a missão seria cumprida, mas, receei que
houvesse acontecido alguma coisa! Dê-me outro abraço!” E o apertado
abraço que o comandante lhe deu, foi mais pela sua volta intacto, que pelo
avião que destruíra.
Envoltos pela onda de carinho e afeto dos camaradas, desse carinho e
afeto que só há na aviação, lá foram Gomes Ribeiro e Motta Lima tomar o
café e o drink que os esperava no hangar!

Enquanto bebericava o café, Motta Lima, a quem o comandante,
perguntara como fora o trabalho, com a singeleza de expressão, que
caracteriza os bravos, narrava modestamente os detalhes da proeza, que
assinalara o primeiro dia de existência do Grupo!
Fazendo seus 150 Km/h, o A 212, mais tarde cognominado por “Nosso
Potez”, navegava num ar pardacento, espesso, quase palpável, rumo a
Itapeva, onde estava o campo de aviação inimigo.
A linha férrea, punha de quando em vez, reflexo de aço dos trilhos no
ar morno; as estações passavam, ficavam para traz, como pensamentos
importunos que a gente afasta.
Dentro em pouco, Itapeva cresce e avulta, distinguindo-se
perfeitamente a curva característica que a via férrea faz aí, desbordando a
colina onde está o campo de aviação.
Os quatro olhos pesquisadores da equipagem, que durante o percurso
esquadrinhavam todos os recantos do céu, que detalhavam cada pedaço do
terreno ocupado pelo inimigo, acabam de divisar, longe ainda, o Potez
inimigo aterrado num dos cantos do campo de aviação.
Gomes Ribeiro não hesita em aproveitar a oportunidade. Num
daqueles “piques” doidos, que tanto celebrizaram sua audácia, ele mergulha
até junto ao solo, “costurando’ com a sua metralhadora o avião inimigo! As
metralhadoras da defesa aérea do campo, cruzam fogos sobre o avião de
Gomes Ribeiro; as balas ao perfurarem a tela dos planos e da fuselagem,
ressoam como um “tam-tam” surdo!
Motta Lima, adverte Gomes Ribeiro, e localiza os ninhos das
metralhadoras que os hostilizam. Gomes Ribeiro que saíra do “pique” numa
cabragem brusca, roda sobre a asa, e toma para novo alvo os ninhos!...
Enquanto Gomes Ribeiro os metralha, Motta Lima, com calma e
precisão os bombardeia! As guarnições dos ninhos, fogem espavoridos com
esse ataque inesperado, sentindo os estilhaços das bombas zurzirem o ar, e,
as balas das metralhadoras de Gomes Ribeiro, que riscam sinusoides na
poeira do chão, assobia-lhes aos ouvidos!... Mais que tudo, o ronco aterrador
do motor a pleno regimento, nos “piques”, os desmoraliza!
Alguns dos fugitivos, ante saraivada, que Gomes Ribeiro e Motta Lima
lhes encimam, caem! Feridos? Mortos? Não sabemos ainda!
Gomes Ribeiro volta então “absoluto”, para terminar a “costura”
interrompida, do “Potez” inimigo. E nos “piques” se “agacha” no campo, e,
com as rodas quase tocando o solo, vem, de frente para o avião pousado,
metralhando-o, até quase dez metros de distância, quando sai “cabrando”!...
O ronco do motor sintonizava admiravelmente com o vaquetar metálico da
metralhadora!
Acabada a munição, a fúria sagrada vai se extinguindo, e eles voltam,
Gomes Ribeiro radiante por ter sido o primeiro a inutilizar o avião inimigo,
Motta Lima satisfeitíssimo com o seu bombardeio!...

Gomes Ribeiro, olhando o relógio verifica seu atraso, e fica
preocupado, com a ansiedade certa dos companheiros que o esperam; ataca
o motor, e ruma direto para Itapetininga, onde aterrara sem novidades.
O comandante repreende Gomes Ribeiro por ter arriscado sua vida tão
loucamente. “Pelos perigos que vocês afrontaram, eu não quero ter o prazer
de saber que outro avião foi destruído! Ouviu bem, José?!...” Vamos ao Q. G.
fazer os relatórios!”
O Coronel Taborda abraça a todos afetuosamente, mas, ao ter ciência
da forma pela qual Gomes Ribeiro e Motta Lima haviam destruído o avião
inimigo, sua fisionomia risonha se transforma e, em voz áspera e enérgica,
fisionomia contraída, como chefe, repreende aos dois, ameaçando-os de
punição severa.
Mas, na sua fisionomia zangada os olhos sorriam felizes!...
Ele compreendia a alma dos aviadores!...
Reza assim o Boletim n. 2 do 1. º G. Av. C., de 28 de Julho de 1932:
VII – LOUVOR
Louvo os Senhores Tenentes José Ângelo Gomes Ribeiro e Arthur da
Motta Lima pela brilhante execução dada à missão aérea que lhes foi
designada em Itapeva, e da qual resultou a superioridade aérea completa por
nossas forças.
Oficiais de reconhecida bravura e competência, mais uma vez firmaram
o conceito em que são tidos por este Comando e por seus camaradas.
.
Major Lysias
Comandante 1.º G. Av. C.
Aquele mês de Agosto corria doidamente, como se o próprio Tempo,
assustado com o zunir das balas, com ribombar dos canhões e o ronco dos
aviões, houvesse resolvido também, “pirar”!...
Os dias enevoados, envoltos em bruma parda, davam a impressão de
que algum santo, talvez o próprio patronímico do estado, houvesse coberto a
Terra com esse véu, para impedir que os que lá no alto habitam, vissem a
suprema covardia, a vergonha deprimente, de todos os outros estados se
lançarem ao assalto àquele, cujo único crime era ser mais capaz, mais
produtor, mais apto, o bravo e culto São Paulo!
Havia doze dias que os Gaviões de Penacho trabalhavam
encarniçadamente na defesa da frente sul. Enquanto na Guerra Europeia, os
pilotos faziam em média duas horas de voo diário, com descansos semanais,
os Gaviões, havia doze dias, que faziam uma média de cinco horas de voo
diário!

Mais ou menos uns 800 kg, de alto explosivo, eram atirados precisa e
eficientemente, cada dia, sobre as posições adversárias! Os efeitos haviam
sido de tal monta, que a progressão inimiga cessara por completo. O pavor
da aviação enclausurava o inimigo nos seus abrigos! O aparecimento de um
avião no ar, fazia cessar até o combate em terra! Estavam eles
desmoralizados, pelos bombardeios constantes, pelos ataques a
metralhadora!
Os rádios aflitos do adversário, pedindo reforços, pedindo aviação,
diziam bem da situação angustiosa em que se achavam, graças á aviação,
graças aos Gaviões!
Ninguém falava em descanso! Ninguém pedira uma despensa!
Ninguém queria folga, enquanto houvesse energia para combater!
Na manhã do décimo terceiro dia de trabalho, 8 de Agosto, o céu
estava limpo, o sol brilhante; havia muitos dias que isso não sucedia.
Estando o avião do comandante, o A 116, sofrendo limpeza de motor, a
missão da manhã, que era o bombardeio de Guapiara, seria feita só por três
aviões: Gomes Ribeiro e Mario, no A 212, Motta Lima num Waco, Capitão
Machado, da Força Pública, noutro Waco.
Quando os oficiais chegaram ao campo, já os aviões estavam na pista,
carregados com bombas, prontos.
Alguns minutos depois, os aviões formavam no ar a patrulha, e
seguiam rumo a Capão Bonito, num zumzum gostoso dos motores.
A cruz vermelha que encimava um hospital de sangue, chamava de
longe a atenção, mas, os olhos das equipagens vasculhavam o céu, para
não serem surpreendidos pela aviação inimiga.
Já Capão Bonito ficara para traz, e os contrafortes da serra se
detalhavam, quando o avião de Gomes Ribeiro balança fortemente as asas,
e muda repentinamente de direção. “Inimigo à vista!”
Os corações batem desusadamente! Era a primeira vez que os
adversários iam no ar, e a emoção era naturalmente grande. Haveria então
um combate aéreo?!... Era provável!
O avião inimigo era apenas um ponto negro, que se deslocava para o
norte; não vira a patrulha amiga. Como ele estivesse alto, nossos aviões, à
proporção que se dirigem para ele, ganham altura.
Motta Lima, prevendo uma possível fuga do adversário para o campo
de Itapeva, inflete ligeiramente na rota que trazia para opor-se a isso.
Não demorou muito, pois a distância entre os adversários era já
pequena, e o Potez inimigo se apercebeu do perigo que corria. Só havia uma
saída: fugir para o sul, e sem perda de tempo! Mas, já era tarde para passar
incólume, pois, Motta Lima o alcançaria!
O Potez inimigo, a pleno regímen, fila para o sul, preferindo arriscar
tudo. Os dois aviões, o inimigo e o de Motta Lima aproximaram-se cada vez
mais, um a querer fugir e outro disposto a impedi-lo! Sem querer, Motta Lima,
reedita nos ares, o episódio franco-britânico do “Tirez-vous les premiers, Mrs.

les anglais”; sem o querer, pois com a sua calma irritante, espera estar bem
perto para atirar no outro avião!
Mas, antes que atirasse, recebe uma rajada de metralhadora que tira
lascas no bordo de ataque do plano superior do seu avião! Motta Lima, que
já trazia o avião inimigo, enquadrado no visor de sua metralhadora, dá-lhe
então, uma boa rajada ao longo da fuselagem, e, incontinente se cola à
cauda do adversário, metralhando-o doseadamente!
Para que o observador do Potez que foge, possa atirar no Waco de
Motta Lima, precisa “rabear”; é quando o alvo cresce para Motta Lima, que
não perde a oportunidade que se lhe apresenta!
No intervalo entre duas rajadas consecutivas, Motta Lima ouve crepitar
atrás e por cima do seu avião, uma metralhadora. Volta-se apressadamente,
mas sossega. É Gomes Ribeiro que não quer deixar de tirar também, sua
“casquinha”!
Sua alma de Gavião não se conformava de assistir à lutam e enquanto
Motta Lima respirava, ele encaixava a sua rajada oportunamente!
Dentro em pouco o Potez inimigo, picotado de balas, passa sobre
Itapeva; nem pensa em aterrar aí, porque sabe que tenta-lo é o mesmo que
se colocar ante um pelotão de fuzilamento. E ele segue doidamente para o
sul!...
Em Itapeva, Gomes Ribeiro desiste da perseguição, mas Motta Lima
segue-o ainda um bom espaço de tempo, só resolvendo voltar quando a sua
munição escasseia demais.
O Capitão Machado, da Força Pública, aturdido talvez, se limitara a
assistir o combate, quando sua cooperação era preciosa.
Quando os aviões, depois de terem cumprido conscienciosamente a
missão que se lhes dera, vieram aterrar no campo de Itapetininga, os
“Gaviões trepidavam de excitação. Todos eles sentiam, que desde primeiro
embate se haviam portado bem, e estavam contentes. E, enquanto Gomes
Ribeiro, que fora comandando a patrulha, relata ao comandante o que
passara, e recebe as felicitações dos outros oficiais, Mario deblatera num
círculo, e com gestos argos, detalha os incidentes da primeira luta aérea!
Já o café se ia prolongando numa palestra demorada quando o
comandante os adverte:
“Meus senhores? Vamos aos relatórios!” e num alvoroço enorme, lá se
foram todos para o Q. G.
O almoço, nesse dia, foi barulhentíssimo, cheio de risos e pilherias, em
que Mario era sempre primeira figura. Nem o comandante escapou à sua
verve!
Mas, havia missão à tarde, e às 15:00 horas, o comandante já
chamava a todos, para seguirem para o campo.
“Vamos seus preguiçosos!”
No campo, os mecânicos se desvelavam preparando os aviões. O
avião do comandante estava ainda indisponível. A patrulha escalada, era:

A 212 – Comandante e Aspirante Mario.
Waco C-2 – Tenente Gomes Ribeiro.
Waco C-3 – Tenente Motta Lima.
Era o regímen: se um folgava de manhã, trabalhava de tarde!
Os mecânicos, aqueles dedicados e esforçados camaradas de luta,
para os quais todo o elogio é pouco, já estão rolando os aviões à pista, onde
vão receber as cargas de bombas.
O Tenente Abílio, tinha sido escolhido para fazer parte da equipagem
com o comandante, de modo que Mario, que havia sido escalado para esse
voo, pensa magoa-lo aceitando (recruta que era!...) e, embora doidinho por
tomar parte na missão, cede seu lugar ao Abílio, porém, no fundo, crente de
que Abílio não aceitaria a oferta. Enganou-se! Abílio aceitou, e prazenteiro!
Mario, fica na pista, olhando a decolagem dos aviões, com uma
fisionomia tristíssima; estava “abichornado!”
E, a patrulha, pouco depois rumava para Buri, onde seria o
bombardeio, nessa tarde!
A luta aérea da missão da manhã, eletrizara os Gaviões! Gomes
Ribeiro e Motta Lima estavam possessos, pensando que o Potez não havia
sido abatido, e culpava a inércia de Machado.
Todos, no Grupo, trepidavam de ansiedade, desejosos de uma luta em
que fosse visto o avião cair abatido, sem contestações possíveis!
Na patrulha da tarde, só o comandante tinha certeza de que o avião
inimigo da manhã, havia sido abatido, ou pelo menos obrigado a aterrar fora
do campo.
Por isso, o comandante só se preocupa com a precisão do
bombardeio. Como soprasse um vento forte, ao chegar sobre Buri, faz o sinal
de dispersar, e procura o leito do vento para efetuar o bombardeio, quando
Abílio lhe mostra o avião de Gomes Ribeiro que assinala: “Inimigo à vista!”
O comandante, cuidadoso como sempre, antes de se absorver na
missão, como de costume, inspecionara o horizonte, como medida de
segurança contra um possível ataque aéreo, mas, pouco provável. Foi, pois,
uma surpresa para o comandante E, sem perda de um segundo, embora não
visse avião nenhum, segue o avião de Gomes Ribeiro. Pouco depois, Abílio
o vê; era um ponto minúsculo muito longe, a noroeste de Buri, rumando para
nordeste.
Motta Lima também não vira, mas, vendo os outros aviões assinalarem
o inimigo, olha para todos os lados: e nada vê! De repente, pensa que ele
pode estar à sua retaguarda, e se mete numa viragem vertical fechada para
tirar dúvidas. Não! Resolve então, seguir os outros dois, que já infletem para
este.
Alcança os aviões inimigos, e vê o adversário, quando este, já se
apercebendo de nossa presença, atacara o motor para fugir, para o sul.

Era tarde, porém! A patrulha amiga se estendera em linha, distanciados
os aviões uns dos outros por uns 500 metros, e barrava-lhe a passagem!
Os aviões amigos à proporção que a distância que os separa do avião
ditatorial diminui, chegam-se mais uns aos outros, convergindo serenamente!
Era um espetáculo “doido”!
O comandante, estando com um avião já batido, custa a ganhar altura,
mas sua posição, entre o sol e o avião ditatorial, lhe é otimamente favorável!
Por esta causa, ou por estar no ângulo morto de visão, do motor do avião
inimigo, o fato é que, parece que o piloto adversário não o viu, ou se viu, quis
arriscar o golpe, e filar entre os dois Wacos!
O avião do comandante cabrando, e o ditatorial picando, se aproximam
velozmente! Nem um tiro se ouviu ainda! O adversário espera não se sabe o
que! Talvez pressentisse a morte! Quando o avião ditatorial está por se
encontrar com o avião do comandante, este cabra doidamente, num estól
lindo, que põe um halo colorido em torno, na luz do sol poente! E, varre a
metralhadora o avião inimigo, do cubo da hélice à bequilha, por baixo!
Os dois aviões quase se entrechocaram no ar, mas, uma manobra
rápida do comandante, que “cedeu a mão”, faz com que a hélice do seu
avião não pegue os lemes do avião inimigo!
O avião inimigo dá uma rabanada para a esquerda, cabra de lado, e a
pleno regimen como vinha, mergulha num “piqué” quase vertical! Nenhum
dos Gaviões viu o busto do observador ou do piloto inimigo, nesse momento,
presumindo que, feridos pela rajada que o comandante lhes despejara por
baixo, a menos de dez metros, tivessem se afundado na nacelle. Quando o
avião ditatorial mergulha no “piqué’, já o avião do comandante fizera um
“retournement”, e lhe picava no encalço, no mesmo ângulo e a pleno
regimen!
O avião inimigo deixava após si, aquela fumaça branca que é a
gasolina se escapando sob pressão, e que caracteriza o avião abatido!...
Nesse piqué quase vertical, louco, em que todo o avião vibra e freme
desesperadamente, ainda a metralhadora do comandante, aproveita o alvo
no centro do visor! O A 116 parece que vai se despedaçar no ar! Era um
espetáculo emocionante aqueles quatro aviões, mergulhando quase na
vertical! Justificativa a cessação do combate em terra, como se verificou!
Eram verdadeiros Colidos de Guerra! 2150 rotações no conta-giros!...
E, o adversário, surpreendido, não havia sequer disparado um tiro!
O “pique”, que se iniciara a 1500 metros dava uma velocidade, superior
à da graduação do Badim, cujo ponteiro enguiçava preso no pino de limite!
A 500 metros do solo, Abílio vê as metralhadoras de terra, colocadas
em uma cota junto a Buri, hostilizarem os aviões e bate no ombro do
comandante para avisá-lo! O comandante fecha o motor, e lentamente vai
saindo do “piqué”, para que o seu Potez não feche as asas no ar!...

Gomes Ribeiro localiza o ponto onde o Potez se plantara, e, depois de
umas voltas vai como os outros efetuar o bombardeio, no ponto indicado pela
missão.
Motta Lima, que fazia uma viragem vertical, na hora de se engajar o
combate, quando avista de novo os aviões vê um picando sobre o outro, mas
não sabe qual o avião comandante
Ficou atrás; vê um espatifar-se no solo e outro ganhar altura. Fica
perplexo por alguns segundos, e resolve por as coisas em pratos limpos.
Procura se aproximar do Potez vencedor, colocando-se no ângulo
morto da cauda do Potez, até poder identifica-lo, pela direção que tomasse.
É que, havendo entre os adversários o Potez A 117, o Potez do
comandante fora pintado o 7 no lugar do 6, donde a natural confusão, visto
haver dois aviões iguais com o mesmo número!
O comandante, com a sua fleuma de quem não tem nervos, estava
calmo, e avisa Abílio que faça sinal de reunir nos outros aviões, para a
execução da missão!
Motta Lima que estava pronto para abater o Potez, caso ele tomasse o
rumo de Itapeva, ao ver o Abílio fazer sinais com os braços, pensa que o
observador está girando as metralhadoras de torre para o seu lado, e mais
alerta fica! Abílio, que já reconhecera o Waco de Motta Lima, entusiasmado
com o feito, faz uns gestos largos, e observa que Motta Lima se mete então,
no ângulo morto da cauda do Potez! Fica intrigado!
Mas, Gomes Ribeiro que vira o sinal, vem chegando para entrar em
forma; só então Motta Lima se convence de que o vencedor fora o
comandante!
O bombardeio, como sempre, foi preciso. E, naquela tarde linda e
fresca, ronronando como gatos satisfeitos, os aviões voltam para
Itapetininga!
Gomes Ribeiro e Motta Lima, depois de umas cabriolas de
contentamento, sobre o campo, aterram apressadamente, antes do
comandante; quando o comandante saltou do seu avião, junto ao hangar, já
todos sabiam do combate aéreo, e que o avião inimigo fora abatido no ar.
Recebido entre gritos de alegria, abraços e felicitações calorosas,
encaminham-se todos para o hangar, onde os esperava o drink e o
cafezinho!
E o tradicional “pick-pick” surge de repente:
“Como é, como é, como é?!...”
“Para o comandante nada?!”
“Tudo!”
Numa alegria incontida, todos exultavam com aquele dia, cheio de
emoções boas. Dois aviões abatidos num dia só!... E, hurras e vivas,
explodiam a cada momento!

Mas, o comandante atalha tudo isso, gritando: “Meus senhores!?
Vamos aos relatórios!”
No campo, ficaram os mecânicos, os infatigáveis companheiros, fatores
primordiais da nossa vitória, a tratarem dos aviões, talvez, com mais carinho
ainda! Ótimos mecânicos, e ótimos soldados!
O Coronel Taborda, e seus dedicados auxiliares receberam os
aviadores, que iam levar seus relatórios, com abraços apertados, que bem
traduziam a alegria que os dominava.
À noite, à hora do jantar, naquela simpática sala de jantar da “Casa dos
aviadores”, nesse dia, havia verdadeira felicidade entre os Gaviões!...
O Coronel Taborda, reconhecido pelos relevantes serviços que os
Gaviões vinham prestando no seu Setor, nesse dia espetacularmente
executado, publica no seu boletim diário, o seguinte (Bol. do Setor Sul, n. 14,
de 10 de Agosto de 1932):
XIX – CITAÇÃO
Dados os serviços que vem prestando as Unidades Aéreas, postas à
disposição deste Setor, este Comando chama a atenção dos demais
elementos de tropa para o seu espírito de sacrifício, eficiência e bravura,
concretizadas através de 12 dias de ininterrupta atividade nas seguintes
realizações:
A – reconhecimentos efetuados diariamente, muitas vezes em
condições particularmente difíceis;
B – bombardeios e ataques a metralhadora, de objetivos terrestres
importantes como sejam: Itapeva, onde se acha o Q. G. da tropa inimiga:
Buri, agrupamento da vanguarda invasora; regiões de Apiaí e Ribeira;
C – Inutilização de dois aparelhos inimigos, um no terreno de Itapeva e
outro abatido no dia 8 p. p., em pleno voo, sobre a região de Buri.
Tudo isso os vem colocando em situação de destaque na atual
campanha, e os tem tornado dignos de imitação por parte dos demais
elementos das Forças Constitucionalistas.”
Brasílio Taborda,
Cel. Comandante.
O General Klinger, detalhou o elogio, como se pode ver no Boletim n.º
194 de 12 de Agosto de 1932; que traz, além da transcrição do elogio do
Setor Sul, mais o seguinte:
“Este comando tem especial prazer em dar publicidade ao louvor que
representa essa citação de relevantes serviços, e determinar a menção

nominal destacada dos Srs. Major Lysias Augusto Rodrigues, 1.ºs Tenente
José Ângelo Gomes Ribeiro e Arthur da Motta Lima”.
O trabalho extenuante daqueles dias com três e quatro missões diárias,
se refletia nas fisionomias dos Gaviões, abatidas, com olheiras imensas,
rostos descorados, magros!
O material humano o ansiava por um descanso, mas ninguém o pedia.
Nem o pobre do Motta Lima, que uma desinteria escaveirava a olhos vistos.
E, quando menos se esperava, veio o descanso! Com que satisfação foi ele
recebido! Talvez a sorte grande não trouxesse tanto contentamento! Então,
ia se poder dormir longamente?! Bem, embrulhado nos cobertores, naquelas
manhãs gélidas, era realmente gostoso deixar-se o corpo descansar mais
umas horas!
Apesar de ser a manhã seguinte de descanso, ninguém pensou em ir à
noite à pequenina praça pública de Itapetininga, tão cansados estavam, além
de que, soprava um vento gelado, capaz de fazer sorvetes!
Brutalizados pelo cansaço, mal se findara o jantar, todos foram se
deitar, canimalizados pelo excesso de trabalho! Nunca, entretanto, se ouviu
uma queixa entre aqueles bravos!
Dentro em pouco todos dormiam, tendo muitas perguntas ficado sem
respostas, por ter adormecido em meio um dos palestradores.
Na manhã seguinte, à hora de costume, todos acordaram, mas
lembrando-se do desusado descanso, viraram depressa para o outro lado,
aconchegavam bem os agasalhos, e dormiam de novo, felizes com... tão
pouca coisa!
“O almoço está pronto!” do Angelino, bagaceiro do comandante, foi o
clarim da alvorada!
Depois de um almoço cuidadoso, em que Madame João César, nossa
delicada hospedeira, havia posto requintes, ficou resolvido que, a título de
esticar as pernas, se fizesse um passeio a pé. Mas, onde? Para que lado? O
Aderbal, fanático por brigas de Galo, lembrou-se que estavam num domingo,
e que, portanto, si havia na cidade um “rinhadeiro”, forçosamente haveria
rinhas.
E lá se foram todos, como um bando de colegiais “fazendo gazeta”,
alegres, descuidados, felizes, como se aquela vida de todo o dia, não tivesse
sequer as inquietações do tempo de paz!
Todos moços, fortes, cheios de vida, a alma de ideais repleta, pouco se
importavam com a Morte, da qual zombavam continuamente, habituados
como estavam a vê-la de perto quase que diariamente! O dia de amanhã? O
futuro? Deus quem sabe!...
Entre risadas e galhofadas, pondo um alarido na quietude pacata da
pacatíssima Itapetininga, chegou por fim o bando a destino. Alguns
aficionados rodeavam calados os “terreiro”, torcendo desesperadamente com

gestos ultrarridículos. A atenção dos torcedores foi despertada pelo vozerio e
tropel, que faziam os Gaviões que chegavam.
Sempre, as lutas empolgaram os homens. Assim foi em todos os
tempos.
Não fugiam à regra os Gaviões. Com o aumento da “torcida”,
aumentavam as apostas! O sol quente, com uma tepidez morna bem
feminina, dava aos corpos uma sensação de agradável bem-estar, no frescor
do dia!
Mas, bem diz o ditado: “Não há bem, que dure sempre...” No melhor da
festa chega um oficial de ligação, com uma ordem de missão imediata. Foi
um desapontamento geral! “Mas, que azar! Logo agora que o Branquinho
estava ganhando!...”
Ninguém gostou. Mas, ordem é ordem. E lá se foram todos, com um
pouco de raiva, por terem perdido aquele prazer ingénuo, mas tão bom!
A patrulha, constituída pelo Nieuport e três Wacos já estavam na pista,
pronta. Aderbal, Motta Lima com Mario, Camargo com o Leite, e Silvio com
Hugo Neves, se preparam para a execução da missão, tomando notas dos
detalhes.
Comandava o Grupo interinamente o Capitão Aderbal, pois que, o
comandante e Gomes Ribeiro haviam ido à fronteira do Paraguai buscar os
novos aviões.
Os aviões decolaram, levantando nuvens de poeira como a rinha de
galos levantara na alma dos Gaviões o instinto belicoso da fera que mora
dentro em cada nuvem.
As fisionomias haviam tomado uma rigidez cheia de ferocidade!
Aquelas, eram bem as faces das aves de rapina em busca de prezas!
Enquanto, do alto, o Nieuport vigiava os ares, os Wacos efetuaram o
bombardeio indicado. E que bombardeio?!... Parecia que as trincheiras,
naquela tarde, se convertiam em imãs, que atraiam as bombas lançadas.
Ótimo!
Normalmente, quando a patrulha devia se recolher, havia uma certa
morosidade no reunir; nesse dia ele foi particularmente rápido. Os Gaviões,
de cara fechada, cheios de uma cólera sagrada, pediam alguma coisa
emocionante, em que pudessem distender a crispação que os dominava a
todos.
A patrulha continua na missão de reconhecimento. De repente, Motta
Lima que ia à testa, mergulha num “piqué”. Os outros dois Wacos, nem
pestanejam em segui-lo, e mergulham também. Era um regimento de
cavalaria, que “inocentemente” se movimentava de dia, pela estrada de Buri
a Capão Bonito.
Apanhados em flagrante delito tático, foi debandado a metralhadora
pelos aviões! Naqueles piqués doidos em que as metralhadoras tratalavam
ritmando o ronco dos aviões, os Gaviões punham à larga o encarniçamento
feroz dos seus homônimos!

A cada “agachada” dos aviões, cavalos e cavaleiros rolavam pelo chão!
Em poucos instantes, a estrada estava limpa! Foi um Deus nos acuda! Os
aviões passavam para lá e para cá, repassavam, encarniçadamente! E ao se
gruparem de novo, em cima, cadáveres de homens e animais pontilhavam a
estrada!...
Já as fisionomias estavam menos rígidas. A missão prossegue. Mas,
não havia decorrido cinco minutos, e já Motta Lima, de novo toma a infantaria
que se afadiga no preparo de umas trincheiras, para alvo de suas
metralhadoras! Novo “bafafá!” Mais “piqués” e “rasemorfs” mortíferos! E logo,
as trincheiras foram varridas a bala! Mario constatou que em uma delas a
“Itapeva” fora completa!
Os Gaviões estavam ferozes! Com que afan e desse temor se
lançavam eles!
Como por encanto, os aviões se reúnem de novo, encima,
pressurosos; tudo se fazia, como se tratasse de um mero exercício. A
patrulha continua a missão. A cólera sagrada vai se abrandando! Já há
mesmo sorrisos nos olhos de alguns!
Aderbal, que fazia a proteção aérea, vem racionando sozinho:
“Estes prestes estão hoje com o cão! Eu só quero ver o que é que eles
ainda vão fazer!
Estes cãezinhos estão me tentando a dar uma agachada?!...”
Mas, seu raciocínio não terminara ainda, e já os Wacos mergulhavam
de novo! “Que será? Oh! Meu Deus, que inocência! Coluna de infantaria em
marcha, de estrada?!?... Então, lá vai mecha!...”
E nem o próprio Nieuport resistiu. Entrou na macabra dança, também!
O adversário, não tendo visto nossa aviação trabalhar de manhã, e
sabendo que, reduzida como era, para atender a todas as frentes,
frequentemente se deslocava de um ao outro extremo do estado, nesse dia
julgou que os Gaviões tivessem ido para longe, e que poderia, portanto, se
movimentar seguramente de dia! Erro, que lhes custou caríssimo!
Os aviões se empenharam doidamente contra a infantaria, numa fúria e
numa sequência de enlouquecer de raiva! Era um serviço “limpo”!
Ainda os Waco riscavam a estrada com as balas das suas
metralhadoras, e já o Aderbal observara que, uma das torneiras do radiador
do “Negrinho”, se abrira rompendo o freno, e deixava escapar a água. Isto
era a “pane” certa dentro de alguns minutos, e ele estava a quase meia hora
do campo de Itapetininga!
Normalmente, “pane” no Nieuport fora do campo, é avião quebrado! E
um pesar imenso que subiu ao coração, junto com uma raiva enorme. Pesar,
porque só havia aquele Nieuport, que tanto custara trazer; raiva, por ter se
deixado levar pela tentação de dar sua “agachada!”
Enfim, ia tentar salvá-lo, e para isso vai empregar toda a sua perícia.

Ganhar altura era o problema! E assim vai se aproximando do campo
base, até que não lhe foi mais possível manter o motor funcionando. Era
preciso aterrar!
Aderbal procura por todos os lados: Lá está um morro talvez sirva. Ao
chegar junto ao solo, vê-o semeado de pequenos cupins, cobertos pelo
capim! Mas não há mais remédio!...
O “santo era forte”, porque Aderbal depois de driblar alguns cupins,
consegue com sua perícia. Aterrar sem quebrar! Uff! Que suspiro de alívio! O
suor de angústia que porejava nele secou por encanto. O Nieuport estava
salvo!
Aderbal “gozava” lembrando-se de um certo piloto do Campo dos
Afonsos, que lhe tinha grande inveja, e que jurara que á primeira aterragem
do “Negrinho” fora do campo, ele se espatifaria. Mas, bem diz o rifão: “Praga
de urubu” magro, não mata cavalo gordo!”
Seu mau desejo não podia vencer a mascote do “Negrinho!”
Os outros pilotos, preocupados com a luta, não viram quando Aderbal
se afastou. Procurando-o por todos os lados, ao se reagruparem de novo,
não o viram no ar, como de costume. “Que teria acontecido ao “Negrinho?”
Quando vieram aterrar, vinham crentes de encontrar o Nieuport na
pista; e não o vendo, foram tomados de uma ansiedade doida. A “una voce”
todos indagam: “Onde está o Aderbal?” – “Não veio ainda!”
“Pane”? Nas nossas linhas ou nas inimigas? Ferido? Morto?” eram as
interrogações que se levantavam dentro em cada um. Era um pesar
profundo, uma emoção indescritível! É que ninguém avalia o que é perder-se
um companheiro de campanha, que afronta a morte conosco, que vive a
mesma vida de sacrifícios e perigos! Um companheiro, que muitas vezes
arrisca a sua vida para salvar a nossa, e a quem e por quem já fizemos
também o mesmo!
Não há entre os Gaviões um segundo de hesitação. É preciso procurar
o Aderbal e salva-lo se possível! Se o avião está em território inimigo, se
possível, aterrar junto e trazei-o, custe o que custar! O avião não poderá ficar
em poder do inimigo; bombardear-se-á até destruí-lo por completo!
Motta Lima torce as mãos desesperado, porque seu avião chegou
“penando” no campo, com uma bala no filtro de óleo. As que não
prejudicavam o funcionamento e utilização do aparelho, e eram tantas, não
se levava em conta!
Uma ordem, breve, incisiva, agita a todos. “Sargento Falcão?! Bombas
nos aviões! Reabasteça as metralhadoras!”
Alguns minutos depois, Camargo e Leite, Silvio e Hugo Neves,
retomavam voo em busca do companheiro ausente.
Se um aviador se extravia em tempo de paz, se seu paradeiro é
desconhecido, seus camaradas de arma se esfalfam por encontra-lo, esteja
onde estiver! Ainda está presente em nossas memórias as pesquisas feitas

pelos nossos aviadores na selvática região do Paranapanema, em busca do
aviador italiano Conde de Robilan.
Imaginem, pois, o desejo intenso que aguilhoava a todos aqueles que
iam procurar um camarada, um amigo, quase irmão!
O sol já começava a se esconder. Uma doce obscuridade começava a
se espalhar por toda a parte. E todos compreenderam a dificuldade imensa
de encontrar um avião pintado de verde-oliva, aterrando sobre um campo
verde, ao escurecer! Mas, fosse noite fechada mesmo, e ninguém hesitaria
em subir!
Não é possível ficar-se quieto, quando um Gavião do Grupo, onde
todos gozam diariamente um terrível “catch as catch can” com a morte, está
faltando!
Em pouco os aviões rumam para o sul, e se diluem na obscuridade
crescente!
Aderbal que se safara muito bem, é surpreendido por elementos da
retaguarda, de um posto médico vizinho, que o prendem. Não houve
documento, explicações, raciocínios, que demovessem o médico, suspeitoso
daquela aterragem insólita, da ideia de leva-lo preso! Que fazer? Conformarse!
Antes de seguir, porém, Aderbal toma todas as precauções para
desenfiar o avião, estaqueá-lo no solo por causa do vento etc., ante a
admiração dos circunstantes.
Vinha já de automóvel pela estrada Capão Bonito-Itapetininga,
escoltado, quando se vê os aviões amigos, baixo; compreende a ansiedade
dos companheiros, e seus gestos de amizade e desprendimento, indo
procura-lo naquela situação.
Faz parar o auto, salta para a estrada, e começa a agitar panos
desesperadamente, para chegar à atenção dos camaradas que voavam.
Estes, vendo aquele movimento insólito, baixavam, e Camargo e Silvio, com
seus observadores, se agitam reconhecendo-o, ficando satisfeitíssimos!
Silvio Hoeltz, o único piloto da Força Pública que topava qualquer
parada, e que tinha, pela sua bravura um lugar especial nos nossos
corações, começou logo a fazer uns “lamirés” para mostrar seu
contentamento.
Pouco depois aterram os aviões; e Motta Lima, que havia ficado
“afobado” por ver o valente e filosófico Camargo, o bom companheiro sempre
pronto para tudo, partir com Silvio, e ficar ele em terra por não ter avião
pronto, ao saber por onde vinha o Aderbal, salta na barata Chrysler do
Shangai, e arranca pela estrada para Capão Bonito!
O médico, que conhecia Motta Lima, não opôs dificuldades em
entregar o preso. E a 120 km/h, vieram eles para Itapetininga!
Dizer o que foram os abraços que o Aderbal recebeu é tarefa ingente.
O próprio Coronel Taborda, como os oficiais do seu estado maior, Alves
Bastos, Djalma, Penha Brasil, estavam emocionados quando o abraçaram.

O médico chega pouco depois ao Q. G. e Aderbal irônico, pois “achara
ruim” a prisão, lhe pergunta:
“Então, Dr., sou ou não sou o Capitão Aderbal?!...”
Mas, o Coronel Taborda, conciliador, justificando o médico, afirma:
“Cautela e caldo de galinha não fazem mal à ninguém, não é, Dr.?!”
Ao jantar, uma alegria transbordando, esfuziava de todos os lados.
Mas, uma interrogação surgiu de chofre: “E o nosso descanço?”
“Fica para outra vez!”
“Vamos dormir, que amanhã o serviço é duro!”

A RONDA
Com exceção do Potez 212, o “Nosso Potez”, que se achava em
Campinas no campo da Fazenda Chapadão, os demais aviões do Grupo
haviam se deslocado para São Paulo, de onde seguiriam para outra frente de
combate.
Motta Lima, que saira do Campo dos Afonsos um piloto quase recruta,
com o trabalho de guerra intenso, foi, aos poucos, aprimoramento sua
pilotagem, a ponto de, com os progressos feitos, tornar-se um piloto de
classe.
Por circunstâncias diversas, Mario Bittencourt estava formando
equipagem com Motta Lima, no “Nosso Potez”.
O 212, o “Nosso Potez”, estava ultra condecorado! Nada menos de 59
furos de balas, atestavam que havia visto o fogo de perto, não só nas
primeiras linhas, como nas retaguardas inimigas!
Assim como o cavaleiro ama ao cavalo que monta, o aviador ama o
seu avião! Ama, com esse amor entranhado que se tem por um ser vivo que
nos compreende, que demonstra esse bem querer por formas várias, que
parece adivinhar o que queremos, o que pensamos, o que sentimos!
No Grupo, como o “Nosso Potez” era de todos, todos estimavam o
velho companheiro de lutas, tendo para ele palavras de carinho e gestos
amigos.
Seu irmão gêmeo, o Potez 116, fora destruído por um incêndio, no
setor Norte, por uma bomba inimiga. Mas, o “Nosso Potez”, com a tela gasta,
avelhantado, sarapintado de verde de colorações diversas, de tonalidades
diferentes, com a faixa branca na fuselagem, era ainda bonito, alinhado!
Só os que podiam contemplá-lo de perto, é que viam o seu estado,
pedindo uma substituição de tela urgente. Ele estava como certas mulheres
já fanadas, que empadas de pomadas e pinturas, dão de longe um ar de
mocidade, e que, a pouca distância, causam espanto a quem tem a desdita
de contemplá-las!

Muitas vezes, no campo, ouvia-se um grito irado: “Desencosta daí!” Era
algum piloto ou mecânico do Grupo, reclamando contra alguém, fosse quem
fosse, que tinha tido a suprema audácia de encostar-se no “Nosso Potez!” E
logo vinham todos observar o ponto, onde esse ousado alguém se
encostara, a ver se havia mossas na tela, se havia sofrido o avião qualquer
dano!
Os mecânicos o estimavam, com essa estima que os soldados põem
nas animais mascotes da unidade! E o estimavam mais ainda, porque, se a
célula estava precisando de um reaperto, se a tela estava quase substituída
pelas “condecorações”, o motor funcionava maravilhosamente!
Nenhum piloto, e todos o haviam pilotado, pensava sequer na
possibilidade de ter uma “pane” e ser obrigado a aterrar fora do campo.
“Com o “Nosso Potez”?!”
“Capaz!...”
O comandante volta e meia o inspecionava; e, já prevenira os
mecânicos: “Este avião andou nas mãos de muito “aleijado”! Precisamos
manda-lo ao parque para um reaperto da célula e substituição da tela!”
Mas, a intensidade aérea era de tal forma premente, as missões
pedidas aumentavam tanto, que sempre se adiava a entrada do avião no
parque de reparações do Campo de Marte.
E, quanto mais ele era sovado, com mais carinho os mecânicos
zelavam por ele! Só a esses denodados mecânicos do Grupo, esses Dacios,
Barros, Brunos, Flavios, Amaros, etc., esses profissionais habilíssimos para
quem os motores e células de aviões não tinham segredos, só a esses
dedicados companheiros a quem nossas vidas estavam confiadas, deveu
São Paulo a possibilidade da magnífica performance, da estupenda
intensidade aérea, de que São Paulo pode se gabar, levada a efeito pelos
“Gaviões de Pennacho”!...
Todos os elogios para eles são poucos!
Necessidades de serviço, obrigaram o comandante a ir de Campinas a
Itapetininga. Motta Lima, cadavérico, extenuado pelo excessivo trabalho,
necessitava mais do que ninguém, de um descanso.
Mario, a quem não havia doença que abatesse, foi convidado pelo
comandante para ser um observador no voo Campinas-Itapetininga.
Pretendia ele no dia seguinte, cedo, voltar para São Paulo, e levar o Potez
finalmente para o parque.
Mario, que já estava um veterano, gostava imensamente de voar,
motivo pelo qual aceitou pressuroso. O avião sozinho, mas ele era do
barulho e sabia que o comandante “desmanivrava direitinho”, como dizia ele.
Ao entardecer de 16 de Setembro, o comandante descolava do Campo
da Fazenda Chapadão, rumando para Itapetininga, na bruma parda espessa,
que enevoava o ar!

Alegres e descuidados da vida, como sempre, o comandante e Mario
vão na manhã seguinte buscar o “Nosso Potez”, depois de uma noite bem
dormida. Gozando a manhã, iam palestrando, fazendo Mario cálculos sobre
o passadio da tarde em São Paulo! E o comandante sentenciosamente lhe
lembrou o conhecido apólogo da “Leiteira e o pote de leite”! Nem de
propósito! Um insistente e irritante pedido de São Paulo, é transmitido ao
comandante pelo G. do Setor Sul, para ir lançar boletins sobre as unhas!
Ora, o comandante sistematicamente se opunha a ir jogar boletins,
porque, alegava ele, “os aviões que temos para combater já são tão poucos,
como distraí-los para missões desta ordem?!” E com uma negativa formal, se
opunha sempre:
“Querem que o Grupo vá puxar o rabo do Diabo, ele vai, e comigo à
frente! Mas, ir jogar papeizinhos, não!...”
E ele ficava logo aborrecido! “Deem-me mais aviões, ou eu jogarei”
Mas, o dia amanhecera lindo, sem uma nuvem, com um sol de
primavera, e o comandante e Mario, felizes com a beleza do dia, haviam
amanhecido, cantando! Ante a insistência do pedido, condescendeu em ver
os boletins e uma ruga funda lhe atravessou a testa. Pressentimento do que
ia acontecer? E, contrariado embora, nesse dia comandante acedeu.
- “Mario? Vamos fazer a missão, e de lá seguimos diretamente para
São Paulo!”
- “Certo, comandante!”
O comandante e Mario já iam rolar para o extremo da pista para
decolar, quando chega apressado um enviado do Coronel Taborda:
“Lysias! O Coronel Taborda manda avisar que há quatro aviões
inimigos voando sobre as linhas! Para o senhor tomar cuidado!”
Virando-me para traz digo ao Mario, já debruçado como de costume,
sobre sua metralhadora:
- “Ouviste? Vamos, na certa, encontrar a ronda vai haver o Diabo!”
- “Também, uma ordem dessas!...”
- “Não, Mario! O erro é de quem fica em São Paulo sem voar, e dá
ordens, e faz pedidos dessa natureza!...”
- “Ora, comandante! Isso não tem importância!”
- “Pronto, Mario?!...”
- “Pronto, comandante!”
E voltando-me para os mecânicos, grito:
“Tira os calços!”
Em poucos minutos o avião se sumia para os lados de Capão Bonito,
no azul puríssimo daquele céu lindo. Na fisionomia dos ficaram, pairou um
pouco sob apreensão. Mas, João de Deus diz logo: “O comandante é o
piloto! Ele se safa bem!”
“Não há de ser nada!...”

Na gíria dos meios aeronáuticos, encontrar “a ronda”, é ter que se
haver lá em cima, com um número grande de aviões inimigos.
Mario, previdente, antes da decolagem, indagara do material bélico, da
munição com que podia contar.
Depois de uns 25 minutos de voo, foram identificadas as trincheiras
inimigas; enquanto o comandante inspecionava o céu, Mario atira uma
enorme quantidade de panfletos. Depois o avião segue sobre Capão Bonito,
e quando está no meio da missão, o comandante volta-se para Mario, batelhe no ombro, e lhe diz.
“A ronda!...”
Era uma patrulha de três aviões; dois Wacos de guerra, vermelhinhos,
e um Potez.
Nosso pressentimento se realizava! E nós a mais de 10 km dentro das
linhas inimigas, e muito mais baixo do que eles! Íamos lutar duramente, mas,
a primeira providencia era fazer o possível para alcançar nossas linhas! Cair
nas linhas inimigas, é que não podia ser!
O comandante desde logo começou a aproveitar uma primeira
vantagem, que lhe dava o escalonamento em altura da patrulha inimiga, e
procura filar para o norte, para alcançar as primeiras linhas! O Waco que
estava mais abaixo, procura impedir, mas, não contava que o Potez fosse
atacar. É surpreendido na manobra, e quando se vê a sós com um Potez a
ataca-lo, hesita sobre o que deve fazer!... No combate aéreo, a hesitação de
um cimo de segundo pode custar a vida, e, no mínimo, definir a luta em favor
do que agiu sem hesitações!
O “Nosso Potez” apanha o Waco numa virada vertical fechada, posição
ótima do alvo, a uns 50 metros de distância! O comandante preme o dedo no
gatilho da metralhadora, e esta não funciona! Partira-se o elo de fita!... Mas,
o comandante num centésimo de segundo “rabecou” o avião e gritou para o
Mario:
“Atira!” Sua voz foi coberta pelo vaquetear “Darne” de Mario!
O Waco, como se fora ferido por um raio, pois se apanhado em cheio,
de perto, pica bruscamente na tical, deixando empós de si o característico
penacho essência!...
Fora abatido!...
Um relâmpago brilhou nos olhos do comandante Mario! A luta
começava bem! A audácia e o sangue sempre venceram, e juntos com a
perícia de que detinham, haviam de dar trabalho!
Inspecionando cuidadosa e continuamente o céu. O comandante filava
para as linhas amigas; o Potez procurou não intervir na luta, conservando-se
como “mero espectador”! O outro Waco aproximava-se para o ataque. O
Potez inimigo ganha altura, talvez para fazer a preparação aérea, receoso de
intervenção de algum outro não constitucionalista! Ou quem sabe, sua
equipagem seria constituída por elementos já abatidos por nós agora de
moral abatido receavam a luta?!...

Já nos aproximávamos sensivelmente das linhas amigas, quando o
Waco, na esteira do “Nosso Potez’, chega ao alcance do tiro; Mario, porém,
calmo, admiravelmente bem controlado, espera que ele se aproxime mais, e,
dedo no gatilho, a alma nos olhos, completamente atento, aguarda a boa
oportunidade.
Esta não demorou! Ao ver os fogos das duas metralhadoras de capô
de avião inimigo, ao sentir as balas tamborilarem nos planos do “Nosso
Potez”, a equipagem pensou: “O Waco é melhor avião, mais manobreiro,
mas, o “Nosso Potez” nunca fez vergonha! É pena a metralhadora de capô
estar “enguiçada”!...”
Antes do “Nosso Potez” alcançar as linhas, já o combate se engajara!
As metralhadoras funcionavam com um sonido metálico característico!
As viragens verticais, as quedas de asa, os retournements, se
alternavam desencontradamente com as cabragens bruscas, os estóis e os
piqués violentos! Cada um procura tirar partido de um descuido do
adversário, e abatê-lo sem dó nem piedade! A questão é de vida ou de
morte!
A velocidade maior do Waco, sua maior maneabilidade, eram
compensadas pela maior perícia da equipagem do “Nosso Potez”, a ponto
daquele avião médio dar a impressão de que era como o Waco, um caçador
de elite!
Mario dosava homeopaticamente a munição de que dispunha, menos
de 300 tiros, pois, para abater o primeiro Waco lhe fora necessário dispender
algumas rajadas curtas; depois, ele sabia que o Waco dispunha de 1200 em
cada uma de suas metralhadoras!
Cada vez que o Waco se via em frente à metralhadora de capô do
“Nosso Potez”, se esquivava rapidamente, pois, não sabia que ela não
estava funcionando. Ah! Se ela tivesse funcionado, aquele Waco teria sido
fatalmente abatido, tais e tantas foram as vezes que ele foi enquadrado no
centro do visor, longamente!
A uns 800 metros por cima de uma fazenda (Fazenda do Cerrado),
situada nas proximidades da linha de frente, os aviões se encarniçaram
loucamente um contra o outro, durante quase 5 minutos, que pareceram
séculos! E Mario, sempre que uma boa oportunidade se apresentava,
pregava uma rajada curta, no Waco!
De quando em vez o tam-tam das balas na tela do avião, nos mostrava
a má pontaria do adversário!
E aquela fazenda, pintada de branco, com seu pátio cercado, aparecia
sob todos os ângulos imagináveis; à direita, à esquerda, em cima, em baixo,
enviesada, de traves, enfim, só faltou se a ver por dentro!
A velha carcaça do “Nosso Potez”, onde só o motor e a equipagem
estavam em condições, fazia prodígios, gemendo embora, rangendo,
trepidando, e surpreendia volta e meia o Waco em meio de uma manobra,

fugindo dele então desajeitadamente numa acrobacia, com mais algumas
balas no bucho!
O comandante estava doido de ódio porque sua metralhadora não
funcionava. Sua fisionomia contrata, dura, tinha a ferocidade das águias em
caça, a belicosidade dos gaviões em luta!
E nessa luta homérica, de um avião velho, que se desregulava mais a
cada nova acrobacia que era obrigado a fazer, com a munição escasseando,
contra outro avião novo e bem municiado, os aviões entram pelo território
amigo, se internando cada vez mais.
Agora, o comandante estava certo de, no caso de ser abatido, cair em
território amigo! E o perigo de ser abatido, crescia assustadoramente, com o
escasseamento da munição! Quando Mario esgotasse a munição, seria um
fuzilamento! Não! Ainda se tentaria um último esforço!
Foi então, que Mario cruzou estoicamente os braços; o avião inimigo
mais uma vez se aproxima, na doce ilusão de que vai facilmente, agora,
abater o “Nosso Potez”, e já começa a atirar cerradamente!
Seremos assassinados assim, friamente?
“Mario?! Atira!...”
“Acabou-se a munição!”
“Toda?”
“Sim! Vamos ser abatidos!...”
“Ah! Isso é que não! Morrer por morre, vamos morrer todos juntos!”
“Certo!”
Esse diálogo trágico, travado a uns 500 metros, entre rajadas de
metralhadoras e acrobacias violentas, tinha uma expressão profunda, como
nenhum dramaturgo ousara conceber! Sim! Morrer como um “Gavião de
Penacho”, com todas as honras, acompanhamento inclusive!...
E o comandante, cheio dessa ira sagrada que exalta os que defendem
um ideal nobre, resolve atirar seu avião de encontro ao do adversário,
lançando mão da última garra, do último recurso!
O Waco se aproxima, mas é surpreendido com uma viragem e um
piqué sobre ele! Safa-se com um estól violento!
De novo ele se aproxima, e de novo o comandante joga o “Nosso
Potez” contra o Waco! Esse desvia habilmente, mas, os aviões passam
como bólidos, a pleno regimen, tão juntos um do outro, que os remos das
hélices os sacodem violentamente! O espanto na face do piloto do Waco,
pode ser lido claramente, como por certo ele lera nos rostos da equipagem
do “Nosso Potez”, a decisão terrível que ela tomara de morrer matando!
Na terceira investida, o comandante procurou impedir a fuga do Waco
por uma acrobacia! Os aviões marcharam a pleno regímen um sobre o outro!
Mario fechou os olhos! Mas, o choque não se deu. O Waco conseguira se
safar, mas tão junto passaram, que davam a impressão de terem roçado!
Novo remuo, violentíssimo!

O piloto do Waco compreendeu que o “Nosso Potez” queria se estrelar
contra ele, antes que fosse abatido, e vendo que aqueles loucos sublimes
iam realizar de pronto o que pensavam, se atemoriza, e fazendo meia volta a
pleno regimen procura suas linhas!
O comandante procura no ar o Waco. Não o vê. Pergunta a Mario com
um gesto. Este sorridente lhe diz: “Ficou com medo! Foi embora!”
Um suspiro de alívio, duplo, sai dos peitos dos dois Gaviões!
“Ainda não foi desta vez, seu Mario!”
O “Nosso Potez”, completamente desregulado com as acrobacias
brutais a que fora submetido, não permitia a continuação da viagem para
São Paulo; orientou-se e foi aterrar com dificuldade em Itapetininga, onde
ninguém mais o esperava. Alguns mecânicos que ainda estavam no campo,
ficam pasmos ante o rendilhado das balas na carlinga e planos!
Mas, vendo a expressão feroz e o orgulho estampado nos rostos da
equipagem, exprimem tudo nestas breves palavras:
“A ronda?”
“Sim!” diz Mario.
“Quantos abatidos?”
“Um só! A metralhadora de capot se engasgou logo no início!”
“Misericórdia! Quanto buraco de bala, seu comandante!”
“É para diminuir o trabalho quando tivermos que tirar a tela!”
Chegaram são e salvos, mas só Deus sabe à custa de que energia, de
que esforços, de quanta audácia e desprendimento!
Ao tomarem o cafezinho no hangar o comandante perguntava ao
Mario:
“Quantos cabelos brancos mais arranjados hoje, Mario?”
“Comandante! Se o santo não é forte, e não põe a mão por baixo...”
“... nós hoje tínhamos “sobrado”, Mario! Escapamos de boa, por causa
dos tais papeizinhos!”
“Nós estamos com a razão, comandante! Devemos vencer!”
“Mario! Nós hoje ficamos devendo a S. Pedro! Ele que se esqueça de
no cobrar!”
“Ou que o faça bem tarde, comandante!”
“Deus te ouça, Mario. E dá cá um abraço apertado!”
Sorridentes, abraçados, lá foram os dois ao Q. G., fazer o relatório, e
dar o “estrilho’.
Mario, ainda muito excitado com a luta, que pusera a uma rude prova
seus nervos, “perde a linha”, mas, todos compreenderam, que era pura
excitação da luta, que ainda perdurava.
“Coronel Taborda? Eu sempre disse que não gostava de jogar
papeizinhos. Está vendo no que dá!?...” dizia o comandante, Mario,
estentoricamente clamava contra alguém que de São Paulo pedira a missão:
“Quem quer dar missões de suicídio, vai, não manda!...”

Quando à noite os dois foram se deitar, sentindo um esgotamento
imenso, o comandante confessava sinceramente:
“Mario! Hoje descobri que tinha sistema nervoso!”
“Pudera não! Assim, até um frade de pedra mostra o que tem!...”
E com uma risada gostosa, os dois se deram as boas noites!
Reza o Boletim do Setor Sul, n.º 53, de 18 de Setembro de 1932, o
seguinte:
ELOGIO
Cumpro o gratíssimo dever de citar aqui mais um ato de indomável
bravura praticado pelos denodados aviadores Major Lysias Augusto
Rodrigues e 2.º Tenente Mario Machado Bittencourt, que hoje sobre as
linhas inimigas, com o Potez TOE 212, mantiveram um combate aéreo contra
três aviões inimigos, pondo um fora de combate logo no início da luta.
A perícia e a bravura de Lysias Rodrigues e Mario Bittencourt, supriram
a inferioridade numérica e bélica de um aparelho lento contra três velozes e
bem armados. Posto o primeiro fora de combate e esgotada a pouca
munição de que dispunha o Potez, sem querer retirar-se da luta, porque seria
perseguido e possivelmente abatido, Lysias procurou chocar o seu aparelho
com o do inimigo, para que ao menos perecessem juntos.
Esse gesto de desprendimento pela vida assustou o inimigo, que se
afastou para evitar o choque, dando margem a que o nosso avião viesse
aterrar serenamente em nosso campo, depois de mais uma gloriosa façanha.
Louvo a estes dois bravos, pela indômita bravura que os levou a
procurar um suicídio heroico, e que lhes proporcionou vitória e salvamento.
- Por ato de distinta bravura, elevo ao posto de 1.º Tenente o 2.º dito
aviador, Mario Machado Bitencourt.

PROVAS DE ALTURA?!
Quando o professor Piccard, o celebre sábio belga, quis aprofundar os
seus já vastos conhecimentos sobre os raios cósmicos, teve que resolver o
problema da ascensão à estratosfera. Para isso imaginou ele um tipo
especial de balão, com uma barquinha esférica de alumínio, à qual adaptou
os instrumentos e aparelhos de que tinha necessidade.
Quando ele intentou subir tais alturas (16.800 metros), não poderia
pensar que os ditatoriais iam ser rivais respeitáveis! Não fora a eternização
da Ditadura, e não teríamos a Revolução Paulista; sem esta, não
conheceríamos essas “revelações”!...

Os Gaviões mais uma vez haviam se deslocado de Itapetininga para a
frente norte; vencendo o mar de nuvens que se estendia da Serra dos
Cristais a Jacareí, os aviões aterraram em Lorena ao entardecer de um dia
brumoso, sem novidade.
À noite, os dois Potez e os dois Waco em que haviam vindo, o
comandante e Abílio, Gomes Ribeiro e Mario, Motta Lima, Reinaldo, se
alinhavam distanciados, embaixo do renque de árvores que margina o
campo.
A manhã seguinte estava fria, e uma fraca cerração cobria tudo; mas, o
sol dentro em pouco adelgaçou-a, diluo-a, desfazendo-a completamente,
devagarinho.
No campo de Lorena há um bulício e um burburinho anormais. Junto
aos aviões, já na pista, trabalham mecânicos e serventes, civis, oficiais,
enfim, todos aqueles que estavam ligados ao Grupo. Uns lidam com os
motores, outros desencaixotam bombas, aqueles enchem as fitas de
munição das metralhadoras, mais além fixam bombas nos aviões, enfim,
todos estão ocupados, mesmo os oficiais, que de mapas em punho estudam
rotas, medem ângulos, preparando-se para a missão da manhã!
Sentados sobre caixas vazias, os que já terminaram seus estudos,
fumam displicentemente, pondo fumaradas brancas no ar frio da manhã!
Aos poucos a movimentação cessa, e à pergunta do comandante:
“Tudo pronto?” – um côro responde:
“Pronto, comandante!”
“Guarnições a postos!”
E aquela cena grandiosa de sempre, com um fundo litúrgico visível, se
passa, acolitada pelos mecânicos, em cada avião:
“Ninguém?”
“Ninguém?”
“Contato?”
“Contato!”
E os motores põem no ar a sinfonia profunda dos órgãos!
As hélices metálicas em movimento, despedem lampejos aos raios do
sol!
Um por um os aviões decolam, envoltos na poeira e orvalho,
pontilhados de irrisações maravilhosas, e rumam para os lados de Queluz.
A cerração, que se condensara em nuvens lá em cima, era tangida por
uma brisa fresca. Contornando umas nuvens, sobrepondo-se a outras, ou
atravessando-as céleres, sem que os pilotos se preocupassem em olhar a
“cruz do aviador” que a sombra do avião sobre as nuvens desenha irisada, a
patrulha seguia serena acompanhando a rodovia Rio-São Paulo.
Olhos perscrutadores pesquisam cada socavão das nuvens, cada
recanto do terreno, embaixo. Numa curva da estrada, onde se percebia bem
a rampa ascendente forte, galgando em etapas um morro, escavações

enormes, vermelhas, como feridas sangrentas da terra, chamavam a
atenção. É que havia tropa encurralada dentro delas!
Mal foi ela apercebida, e já os Gaviões mergulhavam no clássico
“piqué”, e iniciavam um bombardeio preciso, eficaz! Nenhuma bomba foi
perdida! Aquele bombardeio assim, era o fruto de um descanso bom, de uma
noite bem dormida!
Quando os aviões se reagruparam em cima, muitos corpos estirados
mostravam os efeitos da ação! E lá se vão os Gaviões mais adiante, cumprir
toda a missão.
Alguns minutos depois, no pátio de uma fazenda, está estacionado um
comboio de viaturas; soldados passam correndo a abrigar-se nas casas
pequenas que o limitam. Os Gaviões novamente entram em ação! Um grupo
de cinco bombas, é posto pelo Abílio, com precisão, sobre as viaturas!
Já próximo a Queluz, uma tropa se crê perfeitamente defendida, e é
então que o resto das bombas é utilizado! O avião do comandante descera a
400 metros sobre eles, para que o aproveitamento fosse o melhor possível!
Foi esplendido! E pelo leito da via férrea, pesquisando cada detalhe do
terreno, os aviões retornam ao campo.
Ao aterrar, são os aviões prontamente desenfiados sob as árvores,
porque, diz o comandante: “É possível que eles aproveitem a hora do
almoço, para nos fazerem uma visita!”
O almoço decorria alegre como sempre. Já havia quem falasse em
uma sesta depois do almoço, à sombra das árvores, antes da missão da
tarde. O telefone tilinta; alguém se levanta e o atende:
“Aviões inimigos a grande altura, sobre Cachoeira, rumo Lorena!”
Saem todos apressados para o campo, prontos para levantar voo, mas,
já é muito tarde, pois o inimigo está sobre o campo!
“Guarnições das metralhas a postos!”
Os mecânicos e serventes, abrigam-se longe do campo. O comandante
e os outros oficiais, se dirigem ao campo, e da orla ficam para assistir ao
bombardeio. Já as bombas descem assobiando, e o comandante as conta,
de cada vez:
“Uma! Duas! Três!...”
Motta Lima aproveita a oportunidade para fazer blague:
- “Chi! O professor Piccard vai ficando safado!...”
- “O professor Piccard? Por quê?” Pergunta Mario.
- “Mas, espia só a prova de altura! Daqui há pouco eles vão entrar na
estratosfera!...”
Foi um côro de gargalhadas, que se sucediam, porque eles de fato
estacam a uns 1800 metros a 2000 metros., e os Gaviões nunca fizeram
bombardeios a mais de 400 metros!...
E, quando as bombas começaram a cair na orla do campo, oposta
àquela em que se achavam os aviões, e mesmo fora do campo, um riso
comunicativo se estendia entre os Gaviões. “Lá vem duas! Vão cair fora!

Aposto $10000!” E antes que alguém aceitasse a aposta, já as bombas
tinham estourado lá longe!
As metralhadoras da defesa do campo catraqueavam longa e
inutilmente, tal a altura a que se achavam os aviões inimigos.
Logo depois, tudo se acalma. Os ditatoriais crentes de que haviam feito
alguma coisa se vão pressurosos.
No campo, o único estrago foram alguns buracos no chão, que Gomes
Ribeiro classificava de:
“Buracos de tapar com o pé!”
O comandante já reunia todos dizendo: “Vamos acabar de almoçar?”
quando uma gargalhada estala. E admirado ele vê o Aguinaldo saindo de um
buraco, cheio de lama, encabulado.
“Como é que você coube aí, rapaz?”
Mas, as risadas não o deixavam falar. Por fim, ele pergunta:
- “Já acabou?”
- “O que, Aguinaldo?”
- “O bombardeio!”
- “Mas, então você não viu?”
- “Não senhor! Não tive tempo!...”
As risadas redobraram.

O ESPIGÃO DO DIVINO MESTRE
A não ser no bombardeio de Guapeara, em que os Gaviões puderam
por seis aviões no ar, nenhuma vez mais se conseguiu tal efeito; algumas
raras vezes, houve patrulhas de cinco aviões!
O grupo dos Gaviões de Penacho era nada em número de aviões, era
coisa nenhuma na homogeneidade do material (três tipos diferentes em
cinco aviões!), mas, era tudo na alma das equipagens que os tripulavam era
tudo no espírito belicoso, combativo, dos Gaviões.
Os céus de São Paulo eram cruzados diariamente em todos os
sentidos, a todas as alturas, chovesse ou fizesse sol, fosse dia escampo ou
nublado, houvesse cerração ou bruma parda. Os Gaviões apareciam aqui e
ali, lá por além, inesperadamente, com tão pouca diferença de tempo que
parecia ter havido o milagre da multiplicação!...
Com um pouco mais e os Gaviões chegariam a possuir o dom da
ubiquidade!
Quando menos se esperava eles apareciam, e era um inferno o que
eles despejavam lá de cima, com precisão matemática, e com atroar de
motores e explosões de entontecer!
Naquele dia fora assim. Os pedidos do setor de Cunha haviam sido
insistentes, mostrando a necessidade de uma progressão até ao divisor de

águas, chamado Espigão do Divino Mestre, facílima se houvesse a
cooperação da aviação, porque o espírito combativo da tropa era ótimo!
Depois de um entendimento com o comandante daquele setor, sobre a
hora precisa e pontos a bombardear, ou atacar a metralhadoras, relógios
acertados, seguem os Gaviões para o campo de Lorena, onde estavam os
aviões.
Faltavam alguns minutos para a hora combinada, e os cinco aviões da
patrulha se aproximavam do ponto de reunião; das linhas combatentes já se
ouvia o ron-ron possante dos motores; pelos corações dos combatentes
passou célere a pergunta clássica:
“Amigos ou inimigos?”
Os Gaviões nunca haviam atuado nessa frente secundária, de modo
que o adversário não sonhou sequer que pudessem ser aviões inimigos.
Tudo estava a descoberto! As barracas alvejavam ao sol claro, como se o
adversário não tivesse aviação alguma! Inocência!...
Só a tropa amiga se preparava ansiosa, pronta a “arrancar” para a
frente!
A serra crescia ante os olhos dos Gaviões, perdendo a tonalidade
uniforme, e aos poucos deixando destacar o sombreado das árvores. Já
Motta Lima, que viera à testa com Mario, notava a bifurcação da rodovia, as
duas capelinhas assinaladas, e... as linhas inimigas!
“Mas, será possível?” Pensou o Aderbal, e os outros.
“Barracas? Acampamento? Eles estão doidos! Não sabem o que são
os Gaviões!!!...”
Mario, Aderbal, Silvio, Camargo, vendo tanta “inocência” não querem
acreditar que seja aquilo o inimigo.
Motta Lima e Mario discutem a bordo.
“É! Pode atirar, Mario! Você não vê o painel vermelho?!...” dizia Motta
Lima.
“Não é! É tropa amiga!” Insistia Mario.
“Se fosse tropa amiga o painel era o combinado! Seu peça!” Insistia
Motta Lima.
Mario lançou suas bombas; sua pontaria experimentada atingia
precisamente os pontos visados.
Juca Leite requinta em “dormir no ponto”! Os Wacos mergulhavam
como loucos! E ante aquela saraivada de bombas, que destruíam tudo,
matando, aleijando cortando as carnes humanas como navalhas afiadas,
arrancando barracas que eram atiradas para o alto em frangalhos, cavando
buracos profundos no chão, num ruído de enlouquecer, a tropa que é tomada
de pânico, foge sob o fogo das metralhadoras dos Gaviões! A debandada é
terrível E os magotes são perseguidos pelos aviões que “tiram finos” sobre
os fugitivos!
Durante longos minutos os Gaviões perseguem o inimigo, sem dó nem
piedade! O serviço fora “limpo”!

E, enquanto os aviões se reagrupam para a volta, a tropa paulista
fremente de entusiasmo, arranca num ataque fulminante, aproveitando o
caminho aberto pela aviação, e galga os alcantis do espigão do Divino
Mestre, que lhe permitira dominar a subida de Parati.
Farta e variada foi a colheita do butim de guerra!
À volta, os aviões foram aterrar em Guará, como fora combinado, por
ser melhor o campo. Mario e Aderbal estavam impressionados com a
possibilidade de ter havido um erro de localização da tropa.
Mas, logo seus rostos se encheram de alegria com as notícias trazidas
pelo Tenente Barbeta, oficial de ligação:
“O espigão do Divino Mestre foi tomado! Muito armamento e munições
apreendidos!”
E o telefone já anunciava de novo: “As tropas avançam sem
resistência! Objetivos atingido e ultrapassado! Parabéns!”
Alegres, radiantes, lá se foram todos para o banho e para o justo
descanso.
Mas, “o homem põe e Deus dispõe”.
Esse dia registraria ainda outro fato importante, na folhinha dos
Gaviões de Penacho! O telefone chama com urgência um dos oficiais
aviadores.
“O Q. G. informa que cinco aviões inimigos passaram sobre Cachoeira,
rumo Oeste. Vem alto!”
Não havia tempo dos Gaviões se vestirem, irem ao campo e
decolarem! Os autos corriam doidamente, mas, quando chegaram à orla do
campo, já o bombardeio se iniciara!
É interessante notar-se o amor que os mecânicos e serventes tinham
pelos aviões! Nunca, nenhum deles se preocupou com sua segurança
pessoal! Durante os bombardeios, eles ficavam com os corações nas mãos,
como os oficiais, por causa dos aviões! Eram tão poucos!
Não sei se em outras aviações e dá o mesmo. É bem possível.
As bombas, depois do assobio clássico, explodiam no campo,
formando um agrupamento médio em um ponto afastado, sem perigo algum
para os aviões. Todos achavam graça! Já alguns aviões se afastavam,
quando um piloto “manicaca” por inabilidade erra o agrupamento: sua bomba
se extravia. Vai cair muito longe das outras, e com tanta infelicidade para
nós, que cai sobre o Potez do comandante, o 116!... Uma chama imensa se
levanta!
As metralhadoras da defesa do campo, silenciaram! Os aviões se
afastaram! E no silencioso profundo que se faz, como uma homenagem
muda ao bravo combatente que se incinera, só um crepitar se ouve! O da
munição das metralhadoras, que explodem dando a salva de funeral!
Uma tristeza profunda invade a todos; mas, uma reação sobrevém
quase logo; um ódio intenso enche os corações, e o juramento de vingança
sobem ao céu, como oblatas fúnebres!

“Serás vingado Potez! Serás vingado!”
Perder um amigo, sente-se; mas, perder o avião no qual se voa, no
qual se combate, o avião que nos alegrou, que nos salvou a vida, que nos
compreendia, que nos obedecia cegamente, é muito, é tudo! Dói na alma!
“Foi o primeiro avião que eles nos destruíram, mas será o único!”
Morrera bravamente o 116! Encerrara sua missão com o fecho de ouro
do espigão do Divino Mestre! E nos corações dos Gaviões ficou tacitamente
estabelecido que a viagem obedeceria à norma: “Dente por dentaduras!” E
assim foi!
E, enquanto o 116 acabava de arder, havia nos olhos de todos
lágrimas sinceras. Como a afrontar o próprio fogo, a empenagem verde e
amarela rebrilhava ao sol poente, a afirmar simbolicamente, que de todo
esse incêndio a nacionalidade sairia ilesa!
E no lusco fusco da tarde, o letreiro Potez TOE, sobre o verde e
amarelo da empenagem, sobressaia com nitidez, como em nossos corações
sobressaia o desejo de um Brasil melhor, mais digno!

TÁTICA AÉREA?!
Por uma coincidência interessante, revivemos naquele dia, certa
manhã de trabalho no setor norte.
Na carta que temos em mão, e da qual vamos reproduzir um trecho,
ver-se-á isso facilmente.
“As nuvens grandes que se amontoavam, mal deixando ver uns
buracos aqui e ali, não impediram que o nosso comandante, Gomes Ribeiro,
Motta Lima e Reynaldo, decolassem para uma missão de bombardeio.
Iam na altura de Lavrinhas, quando o comandante assinala: “Inimigo à
vista”, quase ao mesmo tempo que Gomes Ribeiro. Um havia visto um
Potez, e o outro havia observado outro Potez!
É desnecessário dizer-te, meu caro amigo, que eles não esperaram um
momento para ir para cima dos inimigos. Gomes Ribeiro, seguido de Motta
Lima, “picou”; o comandante “cabrou”. Reynaldo assistiu; nem para cima,
nem para baixo!
O avião do comandante procura cortar a retirada do Potez inimigo,
ainda longe, mas, este picando a pleno regímen foge despudoradamente
para os lados de Rezende! A distância que separava os dois aviões não
diminuía nem de um centímetro! O chão passa veloz sob eles, tão veloz que
os morros e vales se nivelam!...
O comandante, eu o conheço bem, devia estar furioso! Na certa, com a
cara afilada, os olhos brilhantes, pequeninos, aquelas grossas sobrancelhas
enrugadas de um lado só, aquela fisionomia que nos dava susto, que nos

fazia respeita-lo, mas, que nos fazia também estima-lo pelo destemor com
que afrontava todos os perigos! Aquele comandante leva a gente ao inferno,
não é A ...!?
Mas, o piloto inimigo, passou por Rezende e rumou para o Rio, não
querendo saber de conversas com o comandante; adivinhou quem lhe vinha
pela... popa!
Contaram-me que o comandante estava nesse dia disposto, se o outro
quisesse aterrar em Rezende, a arriscar tudo para abatê-lo! Imagina tu,
abatê-lo sobre Rezende! Que gozo teríamos, hein?! Ele nem sequer pensou
no perigo de encontrar-se com a “ronda”, tal era a “secura” de pegar o outro!
Pois olhe, só quando o comandante viu, que ele não ia para Rezende,
foi que desistiu da perseguição. Caboclo bom!
Mas, o comandante nesse dia achou em que descarregar a raiva; umas
bestas, que estavam fazendo instrução de recrutas, e que podiam esperar
tudo do avião que passava, menos dez bombas de uma vez, em cima deles!”
O avião inimigo perseguido pelo comandante, quando se viu livre, veio
aterrar em Rezende; mas aí, todos haviam visto a corrida que levara, e
crivaram-no de diretas e indiretas.
Atarantado, o piloto ditatorial lançava a culpa sobre os ensinamentos
dados pela Missão Francesa: “É da Tática Aérea, atrair o inimigo para as
próprias linhas!” Mas, sorrisos irônicos lhe diziam bem, o que os outros
pensavam sobre a “sua tática aérea”!...
Gomes Ribeiro e Mario, no 212, e Motta Lima no Waco, apertam
estreitamente o Potez, que baixo, fazia reconhecimento próximo de Queluz.
Motta Lima mete-se no “piqué”, e absorvido pela atenção, vai picando,
picando com o alvo sempre dentro do visor da metralhadora, até sentir que o
está fazendo um pouco de dorso! Assusta-se e regressa depressa o avião.
Gomes Ribeiro, porém, mais calmo, cola na cauda do Potez inimigo,
junto, bem junto atirando-lhe rajadas, que pipocam na tela do avião inimigo!
Logo depois, a metralhadora de capot de Gomes Ribeiro se engasga,
mas Mario, para quem ele põe o alvo em posição de tiro, continua o “baile”,
ao som dos assobios das balas!
O adversário de Gomes Ribeiro era um “inocente”, e se sua
metralhadora não engasga, era um piloto de menos entre os ditatoriais!
Quem seria ele?!
“La lutte cessa faute de combatents!”
Esgotada a munição, Motta Lima e Gomes Ribeiro voltam, depois de
cumprida a missão; o desengajamento se dera sem dificuldades, puxando o
Potez inimigo a pleno, para chegar às suas linhas, antes que Reinaldo, com
seu avião veloz e manobreiro, com sua cinta de munição cheia, se
resolvesse a intervir na luta, o que não sucedeu!

Nesse dia quente, em que a tarde, por preguiça pura, caia lentamente,
os céus de Lorena presenciaram outro combate aéreo, desenrolado de modo
semelhante.
As missões da manhã estavam feitas a contento, e os Gaviões,
deixando seus aviões aterrados no campo de Guará, às mãos fiéis e
cuidadosas dos mecânicos, haviam ido cheios de alegria, almoçar no hotel.
Comandava interinamente o Grupo, o Capitão Aderbal, pois o
comandante ainda não havia voltado do Paraguai onde fora buscar um
Curtiss Falcon, com Gomes Ribeiro.
À tarde, estavam eles descansando, quando uma telefonada do Q. G.
avisava que “dois aviões inimigos passavam nas linhas de frente, rumo
oeste”.
Em três tempos estavam todos nos automóveis, rodando a toda
velocidade para o campo.
Aderbal no “Negrinho”, Silvio no seu Waco, decolam imediatamente;
Reinaldo não decolou!
Um outro piloto, que nunca havia voado durante a campanha, mas era
doidinho para dar ordens, instava com Motta Lima que saísse no Potez, cujo
funcionamento não estava inspirado confiança, piloto que todos no Grupo
sabiam que era valente como as armas: este, agastado, retruca:
“O senhor durante a campanha nunca voou! Porque não aproveita a
oportunidade, agora?!...”
O outro não gostou da pergunta e... retirou-se!
Aderbal ganha logo altura, e já estava a uns 1000 metros de altura,
quando vê um Waco vermelho e outro avião de caça, Nieuport ou Wibault,
bem altos.
O Waco vermelho, por tolice ou por desconhecer o Nieuport, “mete-se
a balão”, e picou sobre o “Negrinho”.
Salvando-se mutuamente, com rajadas de metralhadoras, os dois
crescem um para o outro, com velocidade fantástica! Dão a impressão de
que um vai estrelar-se de encontro ao outro!
O “Negrinho” continua em linha reta para cima, atirando sempre! Só a
uns 20 metros de distância, foi que o Waco vendo que o Nieuport não lhe
dava caminho, sai bruscamente numa viragem à esquerda!
Mas, nem terminara ainda a manobra, e já Aderbal lhe está na cola! E
metralhava-o sem piedade!
Cada manobra que o Waco fazia o Nieuport o acompanhava de perto!
Ele virava, girava, volteava e nada!
O Nieuport impiedosamente atrás a metralha-lo! Desesperado ele se
mete no “piqué” vertical para fugir, mas, mesmo aí o Nieuport não o deixa!
A tropa em baixo, boquiaberta assistia aquela luta aérea eletrizante, de
um Gavião brincando com a “inocente” perdiz! O combate em terra cessara!
O espectador era empolgante!

No piqué o Waco começa a fumegar! Tomara sua dose! E Aderbal que
contava liquida-lo ali mesmo, vê com ódio suas metralhadoras se
engasgarem! Esgotarem-se a munição!
Mas, Silvio, destemido como sempre, entra na luta e continua a
“chumbar” o vermelhinho, perdendo-o logo de alcance, por ser o outro muito
mais veloz!
O “vermelhinho” fora baleado no tanque, mas a uma altura do mesmo,
que lhe deixava ainda gasolina para alcançar Rezende! Sorte! Porque, senão
ele deixaria os ossos pelos morros das cercanias, junto com os destroços do
seu avião!
O outro, “terrível” avião de caça, na certa, algum “bravo piloto de
arquibancadas”, foi um “mero espectador da luta! Faltou-lhe coragem para
intervir, ou então estava empregando uma nova “tática aérea”!...
Estas cenas eletrizantes dos combates aéreos, eram motivo bastante
para firmar o conceito dos Gaviões, que aceitavam qualquer luta, houvesse
ou não superioridade de material!...
Mas, do lado dos ditatoriais, era engraçado! Só aceitavam a luta
quando a superioridade deles era flagrante! Em igualdade de condições,
fugiam sempre!
Todas as vezes que levavam uma corrida, na frente norte,
principalmente, era certo voltarem pouco depois em massa, a fim de
efetuarem o bombardeio dos campos, onde presumiam estarem aterrados os
aviões constitucionalistas! Na frente de Campinas se dava o mesmo! Na de
Itapetininga, aí então não ousavam sequer vir ver nosso campo!
Eles queriam destruir os aviões em terra, já que nunca foram capazes
de abater um só dos aviões constitucionalistas, ou de força-los sequer a
aterrarem fora dos campos de aviação!
O Waco vermelho quando aterrou em Rezende, como se tivesse se
transformado em espumadeira, tais e tantos eram os furos de balas, alarmou
os “iróes”! Logo após, quatro aviões saiam para bombardear o campo de
Lorena, o que fizeram conscienciosamente, apesar dos Gaviões estarem
pacatamente aterrados em Guaratinguetá!...
Seria vontade de justificar a saída, ou medo de alguma “pega” dos
Gaviões!?... Talvez, nova “tática aérea”!...
À noite, Mario comentava irônico:
- “Agora eu estou gostando dos ditatoriais!...”;
- “Porque?”;
- “Já sabem correr... com tática!”
Uma gostosa risada aplaudiu-o, longamente!

II.
SETOR DE MOGI MIRIM

Campos de Mogi Mirim – Chapadão – Hipódromo e Viracopos

UMA PERMANÊNCIA AÉREA
A manhã de 27 de Agosto estava linda! Céu claro, luminoso; uma brisa
fresca picava a pele, pondo arrepios de mulher beijada!
Viera a ordem, pedindo um serviço excepcional na frente do setor de
Mogi Mirim. Como “desgraça pouca é bobagem”, e como não houve nunca
no Grupo dos Gaviões o exemplo de uma ordem ficar por cumprir, todos se
prepararam para a execução da missão.
Mas, voar com aquele frio, que lá em cima devia ser muito mais
intenso, era duro! Quantas e quantas vezes, apesar dos cachecóis, luvas,
suéter, máscaras de lã, casacos de couro etc., não chegavam os Gaviões
arroxeados, enregelados, tiritantes!?... Bem diz o ditado: “É a necessidade
que põe a lebre a correr!”
A invenção do café e do drink, após as aterragens, tinha sua razão de
ser! O café e o cognac eram necessários, mesmo aos que não gostavam de
álcool, como o comandante.
Quem mais reclamava contra o frio, era o Aderbal. Parecia uma
queixada, tanto batia os dentes!
Mas, nesse dia, o sol devagar foi dissipando a cerração, e cedo ainda,
já os aviões decolavam indo aterrar no campo de Mogi Mirim, sem
novidades.
À tardinha, depois de cinco horas de voos em missões de
reconhecimento e bombardeio, as equipagens estavam cansadíssimas!
Entrava dia e saia dia, e era aquela voga puxada!
Indo para o Hotel Brasil, onde o comandante do setor afirmara haver
reservado aposentos e providenciado alimentação, nada acharam. O Hotel
cheio à cunha, parecia uma antecâmara do inferno!
Mas, nunca os Gaviões se apertaram.
“Resolveram” fazer da sala de visitas alojamento, e meia hora depois,
juncada de colchões e travesseiros, passara a ser o novo “ninho”! E o jantar,

e as demais coisas imprescindíveis a um conforto sumário, foram obtidas
quase que pela violência.
O parco jantar foi engolido às pressas, e todos, com mais pressa ainda,
foram se deitar. Só pensar em dormir já era uma coisa deliciosa; dormir
mesmo, isto era o paraíso!...
Havia dias, que não tinham descanso algum, correndo do sul para
norte, para aqui e para acolá, num Deus no acuda, em que as condições
atmosféricas nunca eram levadas em conta! Era uma dobadoura, para fazer
a balança da vitória pender para o lado de São Paulo, isto é, para o lado do
Brasil!
Às 4 horas da manhã do dia 28, dormiam todos a sono solto. Silvio e
Camargo roncavam como burgueses apatacados! Juca Leite sibilava como
uma locomotiva! Uma bola de carne humana, era no que havia se
transformado o Hugo Neves! E, aqueles corpos mal começavam a se sentir
repousados, quando batem fragorosamente à porta.
Um ou outro se remexe. Batem outra vez, mais forte e mais
longamente.
Alguém resmoneia qualquer coisa, vira para o outro lado e dorme de
novo!
A porta, desta vez, quase veio abaixo! E o clássico “quem é?”, que uma
voz estremunhada pronunciou, é precedido e seguido de sossego.
“Abram depressa!”
Já outros acordaram; a porte abre-se:
“O comandante está aí?”
“Está! Ali!”
“O Coronel Manda prevenir que Itapira foi evacuada pelas nossas
tropas. A aviação deve partir imediatamente, para não cair em mãos do
inimigo!” e o oficial de ligação que trouxe essa desagradável alvorada, com
os signos do terror estampados no rosto, sai correndo1...
“Dentro em pouco estarão aqui! Fujam!” disse ainda de longe!...
Verdade ou mentira era preciso agir com rapidez, porque, “se
perdêssemos os aviões por desídia, quando o comandante voltasse de Mato
Grosso, nos esfolaria vivos!”
E num instante, todos prontos seguiram para o campo, incitados pelo
Aderbal, com o refrain: “Depressa, gente!”
Quando chegaram ao campo do Hipódromo, era ainda noite fechada, e
pior, intensa cerração! Decolar “no escuro”, não era novidade para os
Gaviões que já haviam feito essa proeza; era difícil, mas possível. Porém,
onde aterrar com aquela cerração?!
Tudo foi preparado, para um caso de necessidade decolar-se assim
mesmo; instruções foram dadas sobre o ponto e meios de aterragem. O
silêncio era profundo em torno! Nem o menor ruído, nem o clássico cantar
dos galos! E os Gaviões decidiram esperar até o mais tarde possível, até
clarear, resolvidos a defenderem o material a todo o transe!

O tempo corria com uma lentidão desesperadora.
Nem viva alma! Nada!
Mario, que tinha às vezes intuições notáveis, dizia conversando:
“Você vai ver Aderbal, que tudo isso é medo! Não há inimigo algum em
Itapira! Não pode ter andado de noite tanta coisa! Lembra-se onde os vimos
ontem à tardinha? Então?!...”
Por fim começou a clarear; e, nada do inimigo! Aderbal chama Motta
Lima, e decidem fazer um voo de reconhecimento, para ver o que há de
positivo! E os dois Wacos sobem, já com sol alto, e exploram as estradas de
rodagem a via férrea, os capões de mato, Itapira, vão adiante, longe, e... está
tudo deserto! Ninguém!...
Só chegando ao Rio de Peixe, posição onde na véspera os Gaviões os
havia deixado, foi que se viu sinal de vida, sinal do inimigo!...
Sem comentários!...
E voltando o campo, os Gaviões são informados do que se passa. A
aviação está em primeira linha e entre ela e o inimigo só há a “terra de
ninguém”! Mas nos peitos daqueles homens, homens de verdade,
estabeleceu-se logo uma decisão enérgica. Retirar, nunca. Então, só há uma
solução: uma permanência!
“Vamos fazer uma permanência?” pergunta Aderbal.
“Vamos!...” foi resposta uníssona.
“De 15 em 15 minutos parte de um avião; só se para para o
reabastecimento.
Trabalharemos o dia todo! Certo?”
“Vamos embora! Saio eu em primeiro lugar!”
E foi assim, com essa simplicidade enervante, que os Gaviões
resolveram manter fora das mãos do inimigo a “terra de ninguém”, que a
covardia de alguns abrira ao adversário.
E aquelas fisionomias jovens, onde a bravura e o destemor reçumavam
se tornaram graves a princípio, avaliando a responsabilidade da pesada
empreitada que tomavam; depois, assumiram aquele ar de belicosidade, que
os caracterizava quando iam para a luta!
A infantaria retirava, a artilharia abandonava as posições? Que
importava!
Não havia ninguém ali para defender o Brasil, deixando o território
paulista exposto à sanha saqueadora do invasor?! Lá estavam os Gaviões
de Penacho para isso! O inimigo não passaria! E eles... não passaram
mesmo!
Das 6 da manhã às 15 da tarde, sem cessar um instante, os aviões
bombardearam e metralharam o inimigo! Trens, comboios de viaturas,
tropas, depósitos etc., eram atingidos e perseguidos duramente!
E cada avião que aterrava, com o motor no ralenti, era abastecido de
bombas e cintas de munição, num abrir e fechar de olhos, Os mecânicos se
desdobravam numa dedicação digna de nota!

A azáfama de abrir as caixas de bombas, empilhá-las à mão era
enorme; o ruído das cintas metálicas de munições, guisava os ares! As
próprias equipagens, enquanto fumavam, auxiliavam o serviço para que
menos demorada fosse a permanência no campo! Pareciam todos atacados
de frenesi patriótico! “Eles não passariam!...”
Durante nove horas, sem descanso algum, estiveram os Gaviões de
Penacho fazendo as mais arriscadas proezas, os mais loucos golpes de
audácia! A tropa inimiga, estupefata por não poder avançar sem um tiro, por
estar sendo brutalmente hostilizada pelos Gaviões, ouvindo o desmoralizador
ronco dos aviões em piqué, e estourar contínuo das poderosas bombas,
sentindo cair a todo o momento seus elementos, que as metralhadoras do
aviões ceifavam, se amedronta, aterroriza-se, e, em pânico, retira-se,
debanda desordenadamente, para além das posições que ocupava!...
Ante aqueles doidos sublimes que um ideal tornara capaz de fazer
milagres, ante aqueles bravos Gaviões decididos a tudo, ninguém resistia!
Tudo cedia à ferocidade de suas garras!...
Os comboios de viaturas, os trens, a tropa, tudo cedia, tudo recuava a
toda a pressa, sofrendo ainda a perseguição tenaz, encarniçada daquele
punhado de bravos que defendiam São Paulo, que defendiam o Brasil, os
Gaviões de Penacho!...
Quando um avião aterrava, havia quem, entre risos, contasse os furos
de balas que os aviões traziam. Eram inúmeros! Mas, nem um só em pontos
vitais dos aparelhos! Ninguém se impressionava por isso! Furos de balas?
Mas, já havia antes, tantos, tantos!...
E todos arrancavam de novo, nessa porfia de loucos! E foi assim, que a
coroa de louros dos Gaviões, a coroa de glória, que eles teceram dia a dia
com seus feitos de destemor e desprendimento, foi assim que os Gaviões lhe
juntaram mais uma folha brilhante!
Naquela exaltação patriótica indizível, todos esqueciam o cansaço,
esqueciam que desde o jantar da véspera nada havia comido ou bebido! E já
eram quase 15 horas!
Era preciso partir! Não podia eles ficar nas primeiras linhas à noite, sob
pena de perder o material, e serem aprisionados!
E, enquanto mastigavam uns sanduiches, que o Changai
misteriosamente arranjara, começaram todos a sentir que estavam caindo
aos pedaços de cansaço! Nove horas de voo, em missão, era duro! Mas ter
que ainda fazer mais 1 hora e tanto, até ao outro campo!? Era preciso, havia
de se fazer!
E naquelas fisionomias abatidas, de olheiras negras e imensas,
naquelas faces onde a poeira vermelha, as manchas de óleo e o tostado do
sol, punham máscaras chinesas, em todas elas havia o sorriso, a satisfação
do dever cumprido, muito além dos seus limites naturais!
E de novo decolam os aviões, rumando para Itapetininga! As viaturas
com o material e os mecânicos, o escalão rolante, sai logo após, com toda

aquela gente exausta, dormitando aos solavancos dos carros, mas com a
placidez serena da consciência estampada em todos aqueles rostos!
As aterragens em Itapetininga foram más, mas sem danos. Não era
para menos! Mais de dez horas de trabalho efetivo nesse dia! O extremo
cansaço impedia coisa melhor!
Um café forte e um drink, entre a parolagem alegre do João de
Almeida, do Pellegrini e do Larrabure, que não se cansavam de pedir
detalhes, e que o cansaço impedia de responder-lhes, como eles queriam.
Sem demora vão para a sua “casa dos aviadores”, o lindo bungalow que o
Snr. e Mme. João César cavalheirescamente haviam posto à nossa
disposição!
O jantar estava apetitoso, mas um ou outro teve coragem de descer
depois do banho, para jantar. Todos queriam dormir, e muitos já estavam nos
braços de Morpheu, há muito!...
E, no rádio que ficara ligado, troava a voz quente entusiasta, potente
do “speaker” Ladeira, celebrando o valor daqueles bravos, que tanto haviam
feito por São Paulo naquele dia, ali inertes, prostrados pela canseira gloriosa
de defender o Brasil!
Talvez, eles fossem os únicos que não o ouviam nessa noite!...
ELOGIO
Em vista do extraordinário esforço desenvolvido pelo 1.º Grupo de
Aviação Constitucionalista, na zona Oeste do Estado, onde com espírito de
sacrifício e cooperação executou missões, algumas das quais fora do quadro
normal do trabalho afeto à 5.ª arma, elogio, chamando a atenção da aviação
constitucionalista para o fato, os senhores oficiais:
Capitão Aderbal da Costa Oliveira
1.º Tenente Arthur da Motta Lima
1.º Tenente Sylvio Hoeltz
2.º Tenente Mario Machado Bittencourt
2.º Tenente José Daniel de Camargo
2.º Tenente Hugo Gavião de Souza Neves
2.º Tenente Eugênio Sodré Borges.”
São Paulo, 29, Agosto 1932.
Por um lapso lamentável, não reza o Boletim, os nomes de outros
cooperadores dessa jornada inesquecível, que se portaram de moda a
merecer iguais encômios, e que são:
2.º Tenente José Ferraz Leite
2.º Tenente Antônio de Lara Filho.

Seria uma injustiça clamorosa esquecer também os nomes dos
dedicados mecânicos, que como o pessoal navegante, deram o melhor do
seu esforço.
1.º Sargento Dacio Lucena da Cunha
1.º Sargento José Barros da Silva
1.º Sargento José César Falcão
2.º Sargento Teodomiro Brum e os demais, sem exceção alguma.

A FORRA
Ao chegarem os Gaviões no novo campo de Campinas, o de
Viracopos, preparado para a atuação ali dos novos aparelhos de que eles
dispunham, o moral das tropas do setor, e principalmente da população civil,
estava abatidíssimo com as constantes incursões dos Waco de Guerra,
“vermelhinhos”, da ditadura!
Por imperícia ou maldade, os bombardeios que pareciam visar o
campo do Hipódromo e a “gare” da Paulista, atingiam sempre as ruas da
cidade, tendo algumas bombas caído a cerca de 1500 metros dos alvos
visados! E civis, velhos, mulheres e crianças, porque os homens validos
estavam nas linhas de frente, eram não só atingidos por estilhaços das
bombas, mas, principalmente por projéteis de metralhadoras, que sadistas
do mal, covardemente faziam uso contra a inerme população civil!
Os Gaviões foram designados para o cobro àquele estado de coisas.
Nunca, os Gaviões haviam partido para uma missão com maior satisfação, e,
paradoxo aparente, com maior ódio!
Satisfação, porque sabiam que iam cessar aqueles assassinos torpes,
uma vez que, todas as missões dadas aos Gaviões eram cumpridas
religiosamente, quaisquer que fossem os obstáculos que surgissem! Ódio,
por ter que enfrentar inimigos tão vis! A imprensa publicou-lhes os nomes
vergonhosos!
Começava a desfazer-se a bruma na manhã de 21 de Setembro,
quando os aviões chegaram a Viracopos. Logo à chegada, o “Nosso Potez”
sofreu um acidente, que causou ferimentos gravíssimos em José Leite, e
ameaça da perda de uma vista a Camargo!
Reajustado em Itapetininga, o “Nosso Potez”, cuja sina era não seguir
para o Parque, devido aos pedidos instantes de Juca Leite e Camargo, que
não queriam de forma alguma deixar os companheiros, seguiu para
Viracopos, d’onde seguira à tarde para São Paulo. Não tinha de ser!

Um acidente era fato virgem na campanha, e esse, com os bravos
companheiros de tantas lutas, à chegada do novo campo onde íamos
trabalhar, trouxe uma dolorosa dúvida, uma pesada suspeita:
“Nos seria a sorte adversa, naquele campo?!...”
Mas, a despeito das preocupações todos estavam prontos para agir!
As informações ministradas pelos elementos do setor (da F. P.), não
eram precisas; sentia-se a falta de sinceridade, de envolta com a
incapacidade!
O “Negrinho”, o “Kyri-Kyri”, o “Kavuré-y”, e o Waco verde, estavam
abrigados sob hangares de lona, num capão de mato à orla do campo; às
10:45 já o comandante e o Abílio, no “Kyri-Kyri”, e o Aderbal no “Negrinho”,
ganhavam altura sobre o campo e se afastavam para Campinas, onde a 100
metros iam esperar o “Kavuré-y” e o Waco de Motta Lima.
O dia, enfumaçado com aquela terrível bruma parda, que por todo o
mês de Agosto e princípios de Setembro pairara sobre o Estado, estava
terrivelmente quente, abafadiço.
Depois do Falcon e do Nieuport rodarem por algum tempo sobre
Campinas, ao durarem 11:00 horas rumaram para o norte ao encontro do
adversário, mantendo-se a 1.500 metros, porque sabiam que eles viriam
muito, como sempre. Havia dois Wacos vermelhos naquela frente, que para
o Falcon e Nieuport não eram adversários sérios. Foram ao seu encontro;
estavam já avistando Pedreira, quando um Waco, sozinho, surge a uns 2.500
metros de altura, com rumo a Campinas.
Era a primeira vez que os Falcon iam trabalhar nesse setor, portanto
nem sua pintura de alumínio, nem seu perfil, eram conhecidos dos
adversários.
O Waco, com a bruma só viu os adversários perto, e ao ver pela proa
um avião médio prateado, não se sabe o que pensou! Em vez de procurar
reconhecer com quem tinha de se haver, crendo talvez ser um velho avião
pintado de novo, sonhando com certeza abate-lo, ser premiado, promovido, e
que sei mais, mete-se em “piqué” para atacar o “pobre” Falcon!
Era a fábula da leiteria e o pote de leite, se transformando na do
carneiro que foi buscar lã!...
O “Kyri-Kyri” subia todo cabrado, e, quando o Waco chegou perto,
levou três rajadas, daquelas que o comandante sabia dar! A surpresa
desnorteou-o! Cabra bruscamente, mete a asa esquerda em baixo e procura
picar! Já leva algumas balas no bucho!
O Waco ainda não entrara no “piqué” e já o Falcon tinha terminado um
retournement à direita, e estava na sua cauda! A metralhadora do Falcon
“costurava” ... cada vez que o Waco ficava no centro do visor!
O avião novo do comandante, o “Kyri-Kyri” era ótimo! Aguentava
“piqués” verticais com ou sem bombas, fazia todas as acrobacias, até voo de
dorso!...

E quase na vertical veem o Waco, o “Kyri-Kyri”, e a princípio um pouco
distanciado, porque procurara contornar o Waco para cortar-lhe a retirada, a
pleno regímen o Nieuport! Os cabos assobiam estridentemente,
acompanhando o ritmo das metralhadoras! Mas, o “Negrinho” se despeja
como um meteoro atrás dos dois, e passa como um relâmpago pelo Falcon
em busca do Waco!
O comandante pensava: “Quando o céu estava livre eles atiravam
bombas, metralhavam a população inerme! Agora que tem a oportunidade de
mostrar a valentia, fogem, fogem!...”
Já o comandante havia aceito luta em desigualdade flagrante de
forças; mas não querendo deixar de dar ao adversário uma oportunidade
para lutar, reduz motor, ganha altura e vai fazer a produção aérea, para ver
se um a um eles aceitam a luta!
O Waco desce, desce, com o “Negrinho” a ganhar distância
sensivelmente. O chão cresce, aumenta, detalha-se, e quando o Waco
regressa, sai arrancando folhas das arvores!...
E, desmoralizado, dobrando esquinas, procura alcançar seu campo,
voando baixíssimo. As tropas em terra, que haviam assistido a luta, pois o
combate fora se afastando para dentro das linhas ditatoriais, procuram
auxiliar o Waco, e abrem cerrando fogo contra o “Negrinho”!
O tamborilar das balas na folha metálica do revestimento do avião
adverte Aderbal, que num instante ganha altura! Agachadinho, com o rabinho
entre as pernas, lá se vai um dos “heróis” do bombardeio de Campinas, bem
assustado com esfrega que levara!
E o comandante e Aderbal ganham altura, se juntando a Gomes
Ribeiro e Motta Lima que veem chegando; a patrulha automaticamente entra
em forma, rumando todos para o campo de aviação de Mogi Mirim, já tão
nosso conhecido, e que iam bombardear! Era aí o ninho dos “heróis!...”
Quando chegaram lá, já o alarma havia sido dado pelas linhas de
frente, e os Wacos decolavam, e ficavam voando baixo sob a proteção da
defesa aérea do campo! Fracassara a surpresa!
Todos voltaram descontentes. Agora eles sabiam que estávamos ali
com quatro aviões, e só arriscariam golpes de surpresa! Iriamos novamente
à tarde, ver se os destruíamos, mas, as probabilidades eram poucas.
Realmente, novamente avisados pelas linhas de frente da nossa
passagem, os aviões decolavam ao chegarmos sobre o campo! Ficaram
todos os gaviões furiosos!
E ficou resolvido, então, tentar a surpresa na hora, bem cedo, e chegar
a Mogi Mirim dando uma grande volta para não ser assinalado pelas linhas
de combate. “Ah! Se o material estivesse pousado no campo, faríamos um
servicinho limpo!...”
À noite, o vento forte e frio, fazia bater a lona dos hangares de
campanha do campo de Viracopos. Brum, o esplendido e devotado
mecânico, que nunca abandonava o seu avião, enrolado num cobertor,

dormia sob a asa do aparelho! As equipagens dormiam placidamente,
sonhando com atos audaciosos na surpresa do dia seguinte!
A bruma da manhã seguinte, se estendia preguiçosamente sobre toda
a região; só pouco depois de 8:30 horas foi que se pode decolar. O “KyriKyri” com o comandante e Abílio, o “Kavuré-y” com Gomes Ribeiro e Mario, o
Waco verde com Motta Lima e Hugo Neves, e o “Negrinho” com o Aderbal,
decolam rumo a Campinas.
O comandante à testa da patrulha, inflete francamente para oeste, para
fugir às vistas das linhas inimigas, e entrar em Mogi Mirim vindo de oeste.
O campo de Mogi Mirim era de terra vermelha, e sendo vermelhos os
Wacos ditatoriais, era preciso uma grande atenção para localiza-los; quando
decolavam ou aterravam, a nuvem de poeira que se levantava facilitava a
observação. Mas, quatro aviões potentes como os dos Gaviões, não podiam
passar despercebidos, mesmo soprando o vento contra a direção de marcha,
como era o caso.
Quando íamos chegando perto, vimos bem a poeirada de dois aviões
que decolavam! Ficaram todos possessos! Mas, de repente, houve um
pasmo geral! Uma poeira de um avião que rolava, nos faz ver enfileirados,
asa com asa, mais cinco “vermelhinhos”! Foi um susto e um “gozo”!... Então,
ali enfileirados junto à cerca, para nos dar uma “ronda” à tarde?! Não! Esses
não darão mais ronda em ninguém! Agora, vamos aproveitar a oportunidade
e liquidar alguns, vingando o “Potez do Comandante”!... Agora toca a vez de
tirarmos a forra!
Esses pensamentos, rápidos como relâmpagos, vieram enquanto os
aviões se ajeitavam para entrar no “piqué”. Desde há muito adotaremos o
processo de bombardeio em “piqué” seguido pelos americanos, que nos
davam um rendimento muitas vezes melhor que o método francês. Todos
estavam treinadíssimos, e era difícil perder-se uma bomba!
Quando Gomes Ribeiro e Motta Lima mergulharam, o comandante
preocupou-se com a possibilidade de um encontro no ar, logo afastada.
As bombas de Gomes Ribeiro e as de Motta Lima, caem juntas no
grupo de aviões enfileirados, enquanto o clamor poderoso dos motores se
ouve! E mal a cabragem termina, já novo “piqué” se segue!
O comandante espera que eles acabem, e fica apreciando a fogueira
imensa que se ateou lá embaixo, porque as bombas haviam caído justo
sobre os aviões! Uma chama imensa, de um brilho fortíssimo, e lá estão os
Wacos novinhos pagando o que os ditatoriais haviam feito ao “Potez do
Comandante”!
Era um espetáculo grandioso aquele! O fogo embaixo, ajudado pelo
vento forte, queimava os outros aviões, juntinhos, estupidamente alinhados
junto à grade! Que “gozo”! E, enquanto Gomes Ribeiro e Motta Lima, caem
de metralhadoras sobre os ninhos da defesa aérea, o comandante que vê o

Waco rolar para decolar, ataca-o. As bombas são lançadas uma por uma,
com sangue frio e precisão!
A primeira bomba cai à direita do avião que rola, e ele continua sua
marcha. A segunda bomba cai à esquerda, bem mais próximo, e ele faz a
curva para decolar. Quando ataca o motor e levanta a cauda para decolar.
Quando ataca o motor e levanta a cauda para decolar, a terceira bomba cai
junto! O motor para, o avião estaca! Ele estava fora de combate!
E já o comandante se agacha de metralhadora sobre um grupo de
ditatoriais abrigados atrás das arquibancadas
Tudo isso à luz daquelas gambiarras gigantescas, os “vermelhinhos”
ditatoriais, que haviam vindo pressurosos da frente norte para dar nos
Gaviões a: “ronda”! Estreparam-se!
E reagrupada lá em cima, a patrulha dos Gaviões vê um dos Wacos
vermelhinhos, agachadinho sobre o rio, fugir para as alterosas! Não vale à
pena persegui-lo! A lição foi dura!
E nas fisionomias dos Gaviões há uma grande alegria! Abílio e Mario
trocam cumprimentos de avião para avião!
Com a esfrega da véspera, eles sabiam que tinham que abandonar o
setor, ou seriam abatidos! Pediram socorro urgente, ansioso, desesperado, a
Eduardo Gomes, o “dono” da aviação ditatorial. Ele veio pessoalmente, com
seis Wacos vermelhos, novos em folha! E teve o desprazer de vê-los todos
destruídos!
E as vidas que aí se perderam?!...
Gomes Ribeiro, fazia cálculos e dizia:
“Morreram na certa, entre mecânicos, serventes e metralhadores, uns
12 homens! Não deixo por menos!...”
Informações posteriores vieram, infelizmente, confirmar seus cálculos.
Haviam ficado fora de combate mais de 30!
Às 10:00 da manhã, já a notícia havia se espalhado, mas a princípio
não lhe deram crédito, porque achavam que eram um “peixe” grande demais!
Mas a confirmação não demorou a vir!
À tarde, para confirmar o efeito moral, voltamos para lançar mais 300
kg de alto explosivo sobre eles!
No campo de Viracopos não havia dentadura que coubesse dentro das
bocas! Todos riam, e os dentes estavam em exposição! Riam os olhos, as
bocas, as fisionomias, e, “mirabile dictu”, até os aviões!...
O comandante, porém, puxou as orelhas de Gomes Ribeiro, porque de
volta, deixando de lado todas as recomendações deram uma sessão de
acrobacia, sobre Campinas, que se assustou!
O sargento Falcão quando soube dos detalhes, repetia
mecanicamente: “Virge! Isto é que é bombardeio, seu comandante!”
Algum tempo depois de estarem os aviões aterrados surgiu um
“vermelhinho”. Não houve decolagem para não denunciar nosso campo. Isto

serviu de base a certo “herói” ir se gabar entre os ditatoriais de nos ter dado
caça?!... Risum teneatis!...
Com o brilhante feito dos Gaviões regozijou-se São Paulo inteiro! Os
rádios clamavam “urbi et orbe” o feito, que evidenciava com que energia e
desprendimento agem os que lutam por um ideal nobre, por uma causa
santa, como era aquela de querer um Brasil consciente, justo, digno, dentro
da Lei!

TRAVESSIAS DURAS
No dia 25 de Agosto parecia ainda madrugada, quando os Gaviões
acordaram, no Hotel São Bento.
O meio dia de descanso da véspera convidava seriamente a prolongalo, e como a manhã surgisse chuvosa, enevoada, com um ventinho gelado, a
turma toda dormia placidamente sob os muitos agasalhos. Aderbal,
exagerado com o frio, engordava a olhos vistos à proporção que vestia mais
camisas de lã, sweaters, agasalhos, e que sei mais!
Engolido o café às pressas, vestidos os capotes de couro, amarrados
os cachecóis, luvas, óculos e capacetes em punho, uns, cartas, mapas e
mais agasalhos, outros, saem todos apressados, entre os cumprimentos
amáveis dos porteiros e “grooms”, que lhes davam um amável “até à volta”,
rumo ao Campo de Marte!
A Serra dos Cristais, encoberta por nuvens baixas, que davam um
“teto” baixíssimo, apenas deixava entrever através da garoa, os contrafortes
mais baixos!
“Está muito fechado! Vamos esperar um pouco mais!”
E entre as piadas do Mario, o tempo escoava, viscoso como uma
lesma! Aquilo já não era mais garoa, era chuva miúda, e não dava a
impressão de que fosse passar logo!
A missão exigia urgência, e isto trazia um grande descontentamento a
todos. “Diabo de tempo que não melhora!...”
Mais algum tempo decorreu, e o tempo sem alterar-se!
“Bom. O tempo não melhora. A missão tem que ser feita: Vamos tentar
passar. Quem não puder, volta!”
Este “volta” causou espécie. Não era costume sair e voltar, sem que a
missão fosse cumprida. Mas, aquele dia estava “bravo” o tempo! Enfim...
A mesma cena grandiosa de sempre, de um desprendimento pela vida,
sobre-humano, cena cheia de modéstia e simplicidade, passou-se de novo
ali, tendo apenas por testemunhas os mecânicos, aqueles dedicados
companheiros, tão nossos amigos, e que bem compreendiam o valor do
gesto, pois suas fisionomias estampavam a grande, a enorme preocupação
que os dominavam!

Os aviões rodam nos calços; as equipagens estão prontas; as
metralhadoras são experimentadas; tudo em ordem.
Motta Lima e Mario, devem seguir em missão especial para o Triângulo
Mineiro; os outros, devem ir para Mogi Mirim. Passarão a serra?!...
Os aviões decolam e, ainda a 150 metros, já estão entrando nas
nuvens. Os mecânicos, no campo, em posturas exóticas, olham os aviões
que a garoa e as nuvens encobrem, emocionados, torcendo calados pelos
azes com quem mais simpatizavam.
Se dentro de meia hora não voltassem, eles partiriam com o escalão
rolante, para o ponto previamente designado!
Quarenta minutos depois da partida dos aviões, o comboio desfilava
vagarosamente pelo portão do Campo de Marte!
Dizer o que foi a travessia da Serra dos Cristais com aquele tempo, é
obra para dramaturgos do estofo de Poe ou de Ibsem. Para retratar esse
drama, curto e intensamente vivido, é preciso que se conheça os perigos a
afrontar; e só o relato deles põe calafrios na gente!
Se o piloto tenta subir, ganhar altura, tem que navegar e se orientar
largo tempo na bruma. Até que altura estarão as nuvens? 3.000? 4.000
metros? Achar-se-á aí céu limpo?
E a descida, tendo que furar o mar de nuvens em sentido inverso? Não
estarão os morros cobertos, e o perigo de entrar por um morro adentro? E o
perigo da bruma vir até junto ao solo?
Mas, se o piloto tem que navegar entre as nuvens e o solo, “à velha
portuguesa”, como o solo não é plano, as dificuldades não são menores,
nem os perigos. Mas, se sobe por causa das nuvens, não se desce por
causa do solo; e, quando os dois quase se juntam, é preciso navegar sábia e
habilmente, desviar-se dos obstáculos, contorna-los, esperar por vez,
rodando dentro de um vale, minutos que são séculos, que uma lufada de
vento, mais forte, abra uma nesga numa garganta, para por ela se poder filar!
E os “remuos” a baixa altura? O perigo de ser “placado”
involuntariamente contra o solo, ou tocar uma árvore, um poste, fios etc.?
Se quer chegar são e salvo do outro lado, é preciso audácia, calma,
inteligência e golpe de vista, ou se corre o risco de uma incineração ou
empalamento!
Motta Lima e Mario, preferem a navegação “à velha portuguesa”; os
demais, preferiram ir por cima! Mas, a partir de Jundiaí, felizmente o céu se
abria em grandes “buracos” que permitiram a chegada a Mogi Mirim sem
novidades maiores, apesar das imensas dificuldades vencidas.
Motta Lima, que tivera igual quinhão de obstáculos, a partir de
Campinas apanha chuva à vontade, indo aterrar para reabastecimento em
Ribeirão Preto, ele e Mario rivalizando com o campo daí: encharcados!...
Quando o Capitão Motta Lima saiu de São Paulo, fora instruído pelo
comandante das Unidades Aéreas, de que todas as providências estavam

tomadas nessa cidade, no que dizia respeito ao reabastecimento à execução
da missão de que tinha sido incumbido.
Constataram eles aí justamente o contrário do que lhes fora afirmado.
Mesmo as promessas do comandante do setor, um coronel da Força Pública,
de que tudo providenciaria enquanto Motta Lima e Mario almoçavam, ficaram
no tinteiro. E como eles desejavam não quebrar a norma dos Gaviões, e
executar a missão, tiveram que ir à “gare” ferroviária buscar essência e óleo,
fazer o transporte abrir as caixas e latas, e sempre sozinhos, reabastecerem
eles próprios o avião, sem auxílio de quem quer que fosse! Tal atitude não
lhes causou surpresa, porém!
“Mais merece o Brasil” era a frase de estímulo do Grupo, com que os
dois se animavam mutuamente.
E com todo mau tempo, apesar da chuva impertinente, lá arrancavam
eles de novo; a missão tinha de ser feita, e o seria!
Escurecia já, e no lusco-fusco do dia já se viam as luzes acessas; a luz
elétrica das estações e lugarejos se refletia nas nuvens baixas, e já Uberaba
ficara para trás esfogueando as nuvens com seu clarão forte. Mais adiante o
Rio Grande, largo, sinuoso, se estira barrento.
Ao sobrevoa-lo, a equipagem do avião vê bordejando-o, como que a
demarcar suas curvas femininas, uma quantidade enorme de vagalumes,
porém, a luz azulada que lhe é peculiar estava agora bem vermelha!
O tan-tan da tela lhes adverte que é a infantaria inimiga que os
hostiliza, atirando doidamente contra o pobre Waco, que as condições
atmosféricas obrigavam a voar à altura de ler as tabuletas das estações!...
E, noite fechada, sob chuva torrencial, na grande escuridão reinante,
Motta Lima consegue localizar e aterrar sem novidade, no pântano que havia
sido o campo de aviação de Ribeirão Preto. Fora uma proeza!
Mas, a faina diária não estava terminada. Lá se foram eles arranjar
lonas para cobrir o avião, cortar madeira para estaqueá-lo, arranjar guardas
para vigiá-lo à noite etc.
E só às 22:30 é que podem ir tratar deles mesmos, exaustos pelo dia
terrível de trabalhos e emoções que aquela missão lhes acarretara.
No dia seguinte, cedo ainda, são despertados com a ordem de “partir
com qualquer tempo para Mogi Mirim, onde seus serviços eram
necessários”.
E Mario, brincando dizia: “à velha portuguesa, seu Motinha!”
“Assim nem precisa carta; vou lendo os nomes das estações!” dizia
Motta gracejando.
Mas, já a saída fora difícil naquele lameiro. A chuva tamborilava grossa
nos planos do Waco, castigando duramente os rostos da equipagem, forçada
a voar a menos de 100 metros., e que atentamente vigiava as árvores mais
altas, os postes etc., óculos nas testas, pois se embaciavam a todo instante,
tirando a visibilidade.

As nuvens baixas, compactas, unidas, formavam um teto cor de
chumbo, impossível de transpor. E raspando árvores, contornando morros,
afrontando as intempéries, olhos atentos em extremo, nas fisionomias
contratas, sacudidos pelos remuos e rajadas do vento, lá se vão eles através
de todos os obstáculos aterrar sem novidade em Mogi Mirim!
Enquanto Motta Lima e Mario iam ao Triângulo Mineiro, o resto do
Grupo bombardeara conscienciosamente as posições inimigas em Barão de
Ataliba.
Ante um pedido aflitivo da frente de Jardim, o Aderbal, que comandava
interinamente o Grupo, deu por missão o bombardeio das posições inimigas
aí.
Nessa região o tempo também estava péssimo; nuvens baixas, chuvas
de quando em vez, em bátegas fortes; os picos dos morros, alteando-se
desigualmente em cotas sempre superiores a 800 metros, desafiavam entre
nuvens a audácia dos Gaviões. Mas, os Gaviões não achavam que lhes
tosasse o topete!
Debaixo de um chuvisqueiro impertinente, Motta Lima e Mario decolam
em primeiro lugar; logo após Aderbal com o “Sinistro”.
Não vão pensar que o “Sinistro” era algum avião novo! Não! Esse
rotundo personagem apresentou-se na manhã desse dia no campo, com o
comandante do setor, que o apresenta como observador, conhecedor
perfeito da região, onde se ia efetuar a missão. Ele próprio dizia “conhecer a
região como palma de sua mão”!
Não era costume no Grupo afastar-se um veterano, fosse para quem
fosse. Não sei porque Aderbal acedeu nesse dia, mas, saiu-lhe cara a
experiência!
As dificuldades na ida, foram superadas sem maiores entraves; o
bombardeio foi cheio de peripécias e perigos, porque Jardim está circundada
de morros, que as nuvens cobriam.
Nos vaivéns dos “piqués” e das voltas, das entradas e saídas
constantes das nuvens, o “Sinistro” se desorientou, e quando Aderbal lhe
perguntou:
“Rumo para voltar?”
Ele olha para baixo, para cima, para a direita e esquerda, e depois,
com um ar desolado e aflito, do seu volumoso corpo sai um “Não sei!”
compungido, espremido como um miado de gato esfomeado!...
Mentalmente o Aderbal calcula o rumo da volta, e logo depois, a rota
certa para o campo. Algum tempo mais tarde, Aderbal constata a
proximidade do campo e aborrecido como estava com a inutilidade que
levara como observador, resolve aborrecê-lo, tortura-lo, para que nunca mais
se “meta a balão”!
“Observador, onde estamos? Que localidade é essa? Para que lado
está Mogi?!”

O “Sinistro” nem se mexe, horrorizado com a responsabilidade que fora
procurar. Ele pensava ir dar um belo passeio, mas, entre os Gaviões, uma
missão não era divertimento.
Já com os “piqués” na vertical, no bombardeio, ele ficara “grogue”; e
quando Aderbal picava para metralhar, cada rajada correspondia a um susto,
e um encolhimento no canto oposto da nacele.
“Tanto susto, e ainda enrascado com esse diabo de rumo? Que rumo
seria?!...”
Penalizado, por fim, Aderbal lhe diz:
“Isto é Eleutério, seu palerma!”
O “Sinistro” dá um suspiro de alívio que quase provoca um remuo no
avião! E monologa: “Este capitão é mesmo seu “falado”!...”
Aderbal aterrava pouco depois em Mogi Mirim, resmungando:
“Este peste dizendo que conhecia a região como a palma das mãos!?...
Nem Eleutério ele sabia o que era!?...”
E tirando de frio, gritava esfregando as mãos: “Camargo, providencia
um cafezinho quente, que estou gelado!”
Mas, já Juca Leite e Silvio veem ao encontro do Aderbal, trazendo da
cantina de emergência um drink; e Juca Leite lhe diz:
“Capitão! Veio ordem de São Paulo para nos recolhermos lá com
urgência!”
“Que há de novo ?!”
“Não sei não Senhor! Não explicaram!”
“Bom! Então previna os mecânicos que saímos dentro de uma hora.
Tem. Xavier de Brito! O escalão rolante sai para São Paulo dentro de hora e
meia!”
E, enquanto os Gaviões saboreavam, palestrando, o café quente,
avivou-se entre Camargo e Motta Lima, uma velha discussão sobre a
passagem da serra. “É por cima!”. “Não é! Melhor é por baixo!”
Aderbal interviera brincando, e diz: “Por cima ou por baixo, quem não
chegar a São Paulo hoje, é...!”
E na tarde enfarruscada e fria, o vento tange as nuvens pejadas
d’água, furiosamente, fazendo os aviões solavancarem duramente lá em
cima; mas, a ordem é ir à São Paulo, e, apesar do comandante ter dito, que
quem não pudesse passar alterasse em Campinas, não passou por nenhum
deles semelhante ideia.
À saída o tempo estava péssimo, e o que parecia impossível, piora
ainda mais, verificou-se à proporção que se aproximavam da serra!...
Motta Lima forçou a passagem por baixo; Camargo por cima.
“Foi uma coisa doida!” Dizia Motta Lima. “Durante cinco minutos, rodei
em viagem vertical dentro de um vale deste tamanhinho, esperando uma
brecha na garganta da serra para poder passar! Puxa! Foi dura a passagem!”

“Barbaridade” dizia Camargo. “Tempo assim nunca tinha pegado na
serra! Pensei que fosse entrar por um telhado adentro sem sair das nuvens!
Cruz, credo!”
Quando Camargo aterrou no Campo de Marte, já o Waco de Motta
Lima estava guardado no hangar. Motta chegara primeiro. Aderbal resolvera
ficar em Campinas, cuidadoso com a responsabilidade que lhe pesava nos
ombros, de estar comandando os Gaviões. Ansioso, telefona para o Campo
de Marte, para saber se os camaradas já haviam chegado lá.
Camargo atende, e querendo bancar, embora estivesse vendo o avião
de Motta Lima dentro do hangar, diz ao Aderbal:
“O avião de Motta Lima está acabando de aterrar e...” duas sonoras
gargalhadas o interrompem; era Mario e Motta Lima “gozando-o”!...
Quando o Major Ismael chega pressuroso, antes de cumprimentar
mesmo, pergunta:
“E o capitão?”
Respondeu-lhe Mario muito depressa: “O capitão? O capitão é!...”
O Ismael fica pasmo com a resposta, e mais ainda com as gargalhadas
dos Gaviões. E eles já entravam no automóvel para irem ao Q. G., rindo
perdidamente, o Ismael ainda não tinha desfeito a expressão de pasmo que
a resposta de Mario lhe causara!
Assim, modestamente, sem reportagens sensacionais, nem reclames
espaventos, os bravos Gaviões faziam proezas de arrepiar, quase que
diariamente, pela causa nobre a que se dedicaram de corpo e alma, à causa
de São Paulo, pelo Brasil!

III.
SETOR DE SANTOS
Campos de Marte – Praia Grande

OS VIKINGS AÉREOS
A superstição humana, tão bem estudada por Freud, em seu livro
“Totem”, não tem limites; varia com cada indivíduo, com cada temperamento.
É função relativa da educação, das taras ancestrais e, até, das
condições mesológicas em que vive o indivíduo. É quase um instinto, que a
instrução por vezes encobre sob tênue camada de verniz, mas que não
afasta totalmente.
É, talvez, uma consequência do instinto religioso, que perdura dentro
de todos os seres humanos, qualquer que seja a posição que ocupa na
escala do desenvolvimento intelectual.
Quanto mais próximo do perigo, e da morte consequentemente,
maiormente ela se manifesta.
Na aviação, onde a vida e a morte lutam braço a braço, diariamente,
pela supremacia, então, a superstição é flagrante corriqueira.
Não há aviador algum, seja de que raça ou nacionalidade for, que não
a tenha manifestado pelos amuletos, mascotes, santinhos, cacoetes etc.
Essas manifestações assumem, pela presença constante da morte, o
aspecto de uma defesa instintiva, quase que automática, pela inconsciência
com que se as pratica por vezes!
Três fumantes acendem seus cigarros com o mesmo fósforo; se um
aviador estiver entre eles, mesmo distraído, ele não acenderá o seu cigarro.
Eu nunca vi pilotos aviadores usarem fósforos de cera. Por quê? Não se
sabe. Eles acreditam que não traga “good luck”, e basta.
Um gato preto que cruza a frente de quem passa, um pio noturno de
uma coruja, um saleiro entornado, um espelho quebrado, um quadro que cai,
enfim, a legião desses pequeninos nadas que vemos a cada passo, não se
compara à força maléfica, para muitos, de um dia 13, sexta-feira!
Não faltam pretensos sábios, “blasés”, que se metam a profligar essas
“tolas crendices”, mas, como não aceita-las se a repetição de coincidências
estranhas, reafirma a cada passo as observações anteriores?!...

Os sábados eram dias terríveis para a aviação constitucionalista! Por
quê? Ninguém explicava! Limitávamos a constatar as coincidências,
temendo-as cada vez mais!
Não há esse que tendo seus amuletos, não tenha neles uma fé cega,
absoluta! Perdê-los, deixa os proprietários numa ansiedade indescritível, na
certeza de um mal próximo inevitável!
No dizer original do povo, o amuleto deixa “o corpo fechado” aos males
e acidentes!
Constantemente os aviadores constitucionalistas recebiam presentes
de santinhos, mascotes, amuletos etc., acompanhados de votos fervorosos
de saúde e integridade física.
Não havia um só avião que não tivesse diversas mascotes.
No avião do comandante havia: uma girafa de metal, um soldadinho
paulista, e dois bonequinhos de lã “Charlot e Ninette”, que lhe haviam sido
ofertados. O avião de Motta Lima tinha um gato preto e branco de biscuit
“Charlote e Ninette” etc. O de Gomes Ribeiro, umas santinhas de prata; o de
Aderbal uma placa valiosa com a imagem de uma santa.
Particularmente, cada piloto e cada observador tinha seu amuleto. O
comandante não largava nunca um urso pequenino marrom, presente de sua
filhinha, que ele adora, e que sendo o brinquedo predileto dela, ao ver o filme
“Asas”, fez questão que o comandante, andasse sempre com ele.
Gomes Ribeiro trazia sobre o coração uma carteira com o retrato do
filho, por quem tinha adoração, e que não se cansava de mostrar a todos.
Motta Lima trazia ao pescoço um colar de ouro, que um garoto de cinco anos
fora pessoalmente levar-lhe de presente, com um santo. Mario, não se
separava nunca de um objeto qualquer, que não me recordo, presente de
sua mãe, de quem nos falava com um carinho comovedor, a ponto de a
amarmos sem a conhecermos!
E assim, um por um se “defendia” e se considerava à salvo de males
maiores.
Desde o início das hostilidades, havia entre os Gaviões dois objetivos
que os tentava sobremaneira: a esquadra e os objetivos militares do Rio de
Janeiro.
A esquadra, porque bombardeando-a, o efeito moral seria grande, e o
efeito material imediato, a abertura do porto de Santos, necessário ao
intercâmbio comercial! Mais, ainda, o rumor do bombardeio era capaz de
despertar as consciências adormecidas pela covardia!
O Rio, porque lá havia arsenais, fábricas de munições, parques de
aviação, quartéis, ministérios, fortalezas, depósitos etc., as consequências
morais e políticas que o bombardeio acarretaria, talvez viessem fazer mudar
num momento a face dos acontecimentos militares, precipitando-os
favoravelmente à São Paulo.

A escassez do material de voo, a escassez de pilotos fazia com que os
Gaviões vivessem se deslocando de um lado para outro do Estado, indo
mesmo às barrancas do Paraguai em suas missões, agindo sempre
decisivamente no ponto mais necessário.
Em consequência, estes projetos foram sendo postergados, para
quando houvesse um maior número de aviões, para que os golpes fossem,
como sempre, duros, bem duros, para o adversário!
Com a chegada dos aviões Falcon recrudesceram as atividades
aéreas, e os combates aéreos, os bombardeios, os reconhecimentos, se
reproduziam com uma frequência de extenuar a todos. O serviço aéreo
intenso esgota o pessoal navegante, como o técnico!
Ninguém pedia descanso: só se dava um ligeiro descanso, quando a
turma havia chegado ao extremo limite da resistência física!
Cinco às seis horas de voo diário, era normal! Houve jornadas de oito e
nove horas! Não conheço exemplo de dedicação igual! Não havia hora de
serviço, como não havia dia ou noite, bom ou mau tempo!
As fisionomias andavam cadavéricas, abatidas, mas, nas olheiras
fundas, os olhos brilhavam como carvões em brasa! Luzia lá dentro a chama
sagrada de um ideal!
Quando em Mogi Mirim os Gaviões levaram a cabo um dos seus mais
brilhantes feitos da campanha, incentivando três aviões inimigos, inutilizando
dois outros, e pondo mais um indisponível, num bombardeio memorável,
mais eficiente que o de Caputera, Guapeara ou da Fazenda do Alemão, o
Conte. julgou de bom aviso dar a todos um descanso!
Na tarde desse dia 21 de Setembro, à hora do aperitivo, aproveitando o
espírito levantadíssimo dos Gaviões, e a chegada da boa notícia de quem
um avião de bombardeio recentemente adaptado para pegar seis bombas de
90 kg, estava esperando piloto no Campo de Marte, o comandante fala aos
seus Gaviões da intenção que tinha de começar a agir no setor de Santos,
contra esquadra.
Foi uma alegria doida! E logo, Mario puxa um “pick-pick” ao
comandante exuberante como nunca! Gomes Ribeiro, de ordinário sisudo,
carrancudo, está risonho pilhérico!
A animação das palestras, em voz alta, as risadas gostosas, os ditos
que se entrecruzam, diziam bem da impressão enorme que a promessa da
realização do sonho, causava nos corações dos destemidos Gaviões!
E Gomes Ribeiro insistia: “Comandante! Esta semana chegam mais
quatro Falcon! Quando expulsarmos a esquadra, vamos no dia seguinte ao
Rio? Eu preciso passar na janela de minha casa, porque quero ver meu
garoto!” E ria-se contentíssimo!
Aquelas duas ações projetadas, depois do formidável golpe de Mogi
Mirim, iam deixar o moral da aviação ditatorial, “lá embaixo!” ... Um golpe de
surpresa dessa ordem não é brincadeira!

Todos, vendo a justeza dos golpes, se regozijavam antecipadamente, e
se sentiam felizes!
E o descanso foi dado em São Paulo, onde namoradas, parentes,
noivas e queridas, aguardavam impacientes e ansiosas os Gaviões, para o
aconchego carinhoso de algumas horas!
Nunca, um descanso foi mais oportuno, nem mais bem gozado!
À noite, ao jantar, o comandante fez questão que jantassem todos
juntos; Gomes Ribeiro alegou ter que jantar com os tios, mas não faltaria
mais tarde; Abílio, Borges com as noivas; Hugo e Motta Lima, com as
namoradas, e assim por diante, de tal modo que ao jantar compareceram
apenas Aderbal, Mario, Nenê Lara e comandante
Na manhã do dia 24 de Setembro, sábado, um vento gelado empurrava
as nuvens esparsas, tênues, para noroeste; o dia prometia ficar bonito, pois,
entre as nuvens se via um céu bem azul!
A pouco e pouco, porém, se formou uma bruma parda, incômoda, igual
à que durante quase toda a campanha nos perseguia!
Às 10:00 horas todos estavam no Campo de Marte, cheios dessa
alegria sã que dá um descanso bom e a certeza de que se vai fazer um
esforço útil à coletividade.
Íamos iniciar um período de ações mais proveitosas a São Paulo, do
que as até então levadas a efeito.
Com grande surpresa nossa o campo encheu-se de visitantes, como se
houvesse alguma festa. Não gostamos. Estávamos acostumados a trabalhar
sem publicidade; e, não gostávamos porque sentimos que uma daquelas
coincidências lamentáveis ia se verificar.
Gomes Ribeiro tinha uma ojeriza especial aos padres, porque, não sei.
E alegava em seu favor, fatos anteriores. Dizia ele:
“Por que não gosto? Lembra-se do “Taguató”? Foi só o padre o benzer
para ele ir-se embora! Lembra-se do “Nosso Potez”? Por que se quebrou?
Não há um único caso de quebra de avião no Grupo, que não haja padre no
meio!...”
“Mas, José, escuta! Os padres são homens como nós!”
“Que nada! E o “Kyri Kyri”? E o Waco verde? Que o que!?...”
Desde que o “Taguató” se quebrara, José ficava zangado sempre que
um padre se aproximava do seu avião.
É, pois, difícil, descrever a raiva de Gomes Ribeiro, quando chegar ao
campo, vê o Machado com três padres tirando retrato em frente ao seu
avião, o “Kvuré-y”!
Com gestos bruscos, em que seu braço quebrado tomava atitudes tão
particulares e tão nossas conhecidas, ele se dirige ao Ivo com aspereza,
dizendo:
“Ou você proíbe a entrada dessa gente aqui, ou eu não voo mais! Está
é a última vez!...”
Mal sabia ele, que nesse momento profetizava seu destino!...

Mas, o comandante que conhecia o seu fraco, aproxima-se e fala-se do
filhinho, que ele adorava. A fisionomia de Gomes Ribeiro se acalma por
encanto, um sorriso se abre no seu rosto simpático, e logo ele puxa do bolso
o retrato do menino e põe-se a contemplá-lo amorosamente, enquanto o
comandante batendo-lhe no ombro, lhe diz:
“José! Assim é que eu gosto de te ver: Sorrindo! Olha que tu és feio, e
se fazes cara de fome, ficas insuportável!” Riram-se os dois.
Logo depois, Mario, seu fiel amigo e observador, amarrando à cabeça
de José o lenço de seda multicor que ele trouxera de Campo Grande, o fazia
rir com suas pilherias, de novo!
O Aderbal ia sair no avião de bombardeio, o Laté transformado, mas,
uma pane de última hora, um entupimento qualquer, retardava a saída dos
Gaviões. Ficou combinado que o comandante e Abílio no “Kyri-Kyri”, Gomes
Ribeiro e Mario no “Kavuré-y”, Motta Lima e Hugo Neves no Waco verde,
sairiam com bombas, fariam o primeiro bombardeio, e aterrariam no Campo
da Praia Grande onde se reabasteceriam de bombas, já com antecedência
enviadas.
Aderbal, assim que saísse iria para a Praia Grande se lhes juntar, para
cooperar na ação.
Pouco depois os três decolavam, ganhavam altura, entravam em
forma, e rumando para Santos se diluíam na bruma espessa do daí!
Uma expectativa cheia de esperanças alegres palpitava em todos os
corações daqueles que sabiam a missão que os Gaviões iam empreender
esse dia!
Os Gaviões tinham saído, haveria novidades à tarde! Não era esse o
costume?!...
Santos cochilava no silêncio da tarde quente, quando ouve o ronronar
dos possantes motores dos aviões constitucionalistas. A princípio assustase.
“Serão os “Savoias”?” Não! Eram os aviões prateados de faixa negra!
Eram os Gaviões de Penacho!
Todos os olhos os buscam com simpatia, e inúmeras preces sobem
aos céus, fervorosas, acompanhando-os!
Vendo os aviões se dirigirem mar adentro, todos compreenderam a
grandeza da missão a que se propunham.
Gomes Ribeiro voava a uns 1.800 metros; o comandante a 1600
metros, e Motta Lima logo abaixo.
Os pilotos e observadores detalham cada navio em baixo; localizam os
objetos cuidadosamente, e vendo um cruzador lá adiante, em frente ao farol
da Moela, resolvem tacitamente começar por aquele, e para lá se dirigem.
Gomes Ribeiro faz a curva para meter-se no leito do vento, e mergulha
no “piqué”. O comandante acompanha-o com o olhar, e, quando o avião de

Gomes Ribeiro desaparece encoberto pela asa do próprio avião, olha para o
objetivo para ver o efeito dos projéteis!
Quando o avião de Gomes Ribeiro reaparece detrás da asa, o
comandante vê uma bola de fogo imensa que desce, cercada de pedacinhos
de papel prateado que bailam no ar! Fica pasmo!
A princípio, vendo a bola que descia, acreditou que fosse alguma das
bombas, que por defeito tivesse começado a se queimar no ar, em vez de
explodir lá embaixo. Procura o avião de Gomes Ribeiro e não o vê!
Acompanha então com o olhar a bola de fogo, que vai cair no oceano, ao
lado do navio, levantando enorme coluna d’água!
Vendo destroços sobrenadarem, o comandante compreendeu que
houvera a bordo o que ele temia, e que não se cansara de advertir Gomes
Ribeiro da possibilidade de sobrevir: um engasgamento de válvula com
retorno de chama, e consequente explosão!
Aquela bola de fogo a descer vertiginosamente para mergulhar no
Oceano, era o avião de Gomes Ribeiro e Mario Bittencourt!
Aos poucos o comandante se refaz do pasmo estupidificado em que se
quedara, ao ver um impossível realizar-se! Sábado! Aquele dia era sábado!
Estava escrito! E cheio de dor e de ira, inicia o seu bombardeio, controlandose o mais possível, para que suas bombas vinguem os camaradas mortos
por um acaso estúpido!
O motor matou-os! As suas bombas tentarão fazer o mesmo aos
adversários!
As bombas descem assobiando, em busca do alvo. Rebentam junto ao
navio, fazendo-o oscilar e causando muitas vítimas a bordo!
Motta Lima que fazia uma viragem quando o “Kavué-y” explodira, nada
viu; procurando o avião de Gomes Ribeiro, não o vê, e na ansiedade em que
fica, não consegue enquadrar bem o alvo! “José? Onde estará o José”. Fica
cismando!
O navio fila em busca de outras paragens, não sem ter antes crivado
de projéteis os destroços do avião de Gomes Ribeiro, para justificar a estulta
pretensão de tê-lo abatido, quando a mais comezinha noção do dever de
soldado mandava que tudo fizesse para socorrê-los! Eram irmãos! Em
campos opostos, mas irmãos!
O comandante aturdido com a desgraça que ferira aos seus Gaviões,
àqueles amigos inesquecíveis, ruma para São Paulo, a fim de dar
conhecimento aos chefes da desgraça que açoitara ao grupo. Motta Lima vai
aterrar na Praia Grande, sem ter ainda compreendido o que se passara.
Durante o percurso, Abílio nota que o comandante sacode
ininterruptamente a cabeça como se estivesse estonteado por uma dor
imensa; pelo espelho-visor, Abílio observava sua fisionomia alterada, pálida,
descomposta!
Ao saltar do avião no Campo de Marte, o comandante anda como se
estivera embriagado, e de sua boca sai apenas um murmúrio:

“Morreram!...”
Ao entrar no Q. G. sem dar uma palavra a quem o vinha cumprimentar,
entra no gabinete do General Klinger, faz a continência, e aos solavancos
mal pode pronunciar, ante a pergunta aflita do General Klinger: “O que há?” –
a frase: “Gomes Ribeiro e Mario Bittencourt morreram carbonizados no
decorrer da missão!”
O assombro, o espanto, a dor, se pintam nos rostos de todos os que ali
estavam. O General Klinger vai se sentando aos poucos, e diz baixinho:
“Perdi cinco mil homens!...”
O golpe fora rude demais para ele!
A notícia correu célere pela cidade. Foi como se um manto de luto
houvesse se aberto sobre todos! Lia-se em todos os olhos o estupor, o
pânico que a desgraça trouxera!
Todas as bocas comentavam a audácia, a bravura, o destemor
daqueles dois inesquecíveis Gaviões, que tudo haviam sacrificado, inclusive
as próprias vidas preciosas, em prol de um Brasil melhor!
O Ser Supremo reconhecendo o mérito deles, deu-lhes uma morte
gloriosa! A mais gloriosa!
Outrora, os conquistadores Vikings ao morrerem eram incinerados com
seu navio e suas armas, para que só o fogo e o oceano pudessem mostrar a
força de sua grandeza, únicas capazes de merecerem a honra dos seus
restos mortais!
José Ângelo Gomes Ribeiro e Mario Machado Bittencourt, foram os
Vikings do Ar!
Só o fogo e o oceano foram dignos dos seus restos mortais! Morreram
com seu avião, com suas armas, com seus amuletos, e com eles morreu a
resistência heroica de São Paulo!
Tornaram-se por sua grandeza um símbolo!
No dia seguinte, três aviadores entram num restaurante para almoçar:
Automóvel Club. Um deles, abatido, olhando o retrato dos amigos mortos,
sente os olhos marejados d’água e chora, com esse choro profundamente
doloroso do homem que não sabe chorar!
Dentro em pouco se controla, aos poucos readquire a calma, e com
esforço hercúleo murmura:
“Desculpem-me, almocei aqui pela última vez, com o José. Sua
lembrança comoveu-me, Desculpem-me!”
Os outros dois enxugando também os olhos rasos d’água,
tartamudearam:
“Ora, comandante!”
Um deles, mais tarde, perguntava:
“O Senhor sabe que a Marinha anda se gabando de ter abatido o
Gomes Ribeiro?!”
“Não é possível! Só por gabolice e pelo desejo nojento de tirar
proventos pessoais de sua morte, é que dirão isso!

Eu muitas vezes preveni o José, do perigo de picar a pleno regímen.
Uma válvula que se engasga, um retorno de chama e explosão inevitável.
Foi o que lhe sucedeu. Podem crer!”
Se de bordo tivessem atirado nele quando ele picava, eu veria, pois
estava justamente observando o alvo. A atirarem, o fariam de preferência
sobre o avião de Motta Lima, muito mais baixo, muito mais visivel!
Além disso, a 1.800 metros, não há metralhadora que ponha os
projéteis a uma polegada um do outro; os destroços do avião do José, aí
estão por documento!
Eles atiraram, sim, mas quando os destroços do avião flutuavam!
Covardes!”
“O comandante sabe que eles hostilizaram os barcos que tentavam
recolher os restos mortais de Gomes Ribeiro e de Mario?”
“Sei! Razão pela qual achei hipócrita e miserável a fita das
homenagens posteriores! Covardes!”
Reza o Boletim n.º 59 do 1.º Grupo de Aviação Constitucionalista, de
26 de Setembro de 1932:
EXCLUSÃO
São excluídos do estado efetivo deste Grupo, por falecimento no
cumprimento do dever, os Senhores Capitão José Ângelo Gomes Ribeiro e
1.º Tem. Mario Machado Bittencourt.
É com o coração partido que excluo deste Grupo os oficiais acima
mencionados, padrões de glória que eram, da unidade, do Estado, do próprio
Brasil!
Gomes Ribeiro, sisudo, reservado, fisionomia fechada, era a simpatia
em pessoa; Mario Bittencourt, vivo, exuberante, era a alegria personificada, o
entusiasmo da mocidade com todo o seu élan.
Gomes Ribeiro o bom senso que pesava, media e contava, tinha
repentes de audácia louca que aturdiam; Mario Bittencourt tinha a
despreocupação dos jovens sonhadores, mas o julgamento seguro de um
experimento.
Mario, era um grito ardente de desafio na alegria de viver; José uma
afirmação solene de audácia na certeza do saber! Um completava o outro!
Ambos valentes, destemidos, corajosos, capazes da audácia fria que
desconhece o temor, capazes do golpe louco que afronta a Morte!
Esse conjunto ideal da “equipagem perfeita” agia sem falar nos atos
mais nobres, mais loucos, mais brilhantes!
Sacrificando tudo pelo ideal que abraçaram, deram um exemplo
nobilitante de patriotismo, que deve ser evidenciado amplamente. O exemplo
que suas vidas materializavam há de ser aproveitado, não só na aviação!

A lealdade cativante, a bravura serena, a noção precisam do dever
para com sua pátria, é padrão para todos os brasileiros!
A amizade que nos uniu, a saudade imensa que nos punge, despertará
sempre em nós o desejo de bem servir o Brasil como eles o fizeram!
Cultuemos suas memórias!
Determino em consequência:
A – o grupo conservara luto oficial por oito dias;
B – comparecimento incorporado às exéquias da Abadia de São Bento;
C – Batismo do avião Falcon recém-chegado, com o nome: JOSÉ MARIO”.
As maiores homenagens, as mais sinceras e luzidas, foram porém, as
que os Gaviões lhes prestaram nos seus corações!
O Capitão Joaquim Alves Bastos, chefe de Estado Maior do Setor Sul
durante a campanha, que tão brilhante oficial demonstrou ser na guerra
como na paz, não se esqueceu de fixar no seu livro “Palmo a Palmo”, um alto
relevo de Gomes Ribeiro e de Mario Bittencourt.
Diz ele textualmente:
Pouco terão seguido, como o autor destas linhas os remígios
audaciosíssimos dos pássaros constitucionalistas.
Essa trindade de escol constituída pelo Major Lysias Augusto
Rodrigues, Tenentes José Ângelo Gomes Ribeiro e Arthur da Motta Lima, em
torno da qual se congregavam os demais aviadores paulistas, fartou-se de
ostentar ao sol do nosso Setor as suas façanhas escandalosamente
ousadas...
Suas aventuras incríveis contavam-se pelas saídas em voo.
Era hoje a destruição de um avião no próprio campo adversário de
Itapeva; amanhã, uma esquadrilha inteira posta em fuga; mais tarde, um
combate aéreo com toda essa espetaculosidade empolgante em que as
tropas do Paranapanema viam o adversário projetar-se em chamas para o
solo. E tudo isso em coordenação com as operações...
Os bombardeios aéreos feitos sobre as posições adversárias e os
reconhecimentos de suas reuniões, seus movimentos, são trabalhos de
admirável perfeição.
Os adversários os temiam e só se aventuravam pelos nossos céus
quando a esquadrilha constitucionalista ausente estava trabalhando algures.
O pequeno número de pilotos e de aparelhos transformara os nossos
aviadores em eternas aves migratórias.
Foram eles os combatentes de todos os dias que, sem repouso,
cruzavam o céu paulista para atender à região onde mais forte era a pressão
sofrida.

E nesse peregrinar incessante excederam-se as horas de voo previstas
para o material que se desregulava já em trepidações avisadoras.
Os nossos “passarinhos”, como eram chamados, alheios ao perigo
subiam e combatiam sempre.
Os aviões novos, a custo adquiridos no estrangeiro, tardavam a
chegar. Por fim, lá vinham um a um chegando no seu voo prateado, asas
abertas sobre as extensões de Mato Grosso, diretamente para os setores de
combate.
Mas já então, na antessala dessa “debacle” paulista, as operações se
desarticulavam em combates locais, impróprios à cooperação da quinta arma
combatente.
No Setor Sul tudo se conservava em ordem, mas lá não iam mais os
aviões que se ocupavam agora em retardar a avalanche encachoeirada
rolando já na direção perigosa de Campinas...
Um dia, a 23 de Setembro, sob um mau signo é decidido o ataque
aéreo aos navios de guerra que bloqueavam Santos.
Num sábado brumoso o ronco forte dos motores ergue os atacantes
que rumam para o mar.
No centro da esquadrilha, num Falcon novíssimo, vai José Ângelo com
o seu observador predileto, Machado Bittencourt.
Por obra do acaso ou do superlativo da maldade humana eles faziam
neste dia o seu “último voo...”
Mal atingiam a fimbria do oceano, num piqué fantástico, com o
aparelho em chamas, se sumiam eles nas águas, para sempre...
- E quem desaparecia assim na brutalidade inexplicável daquela súbita
explosão?
- José Ângelo Gomes Ribeiro e Mario Bittencourt, dois lídimos heróis
desta campanha, familiares de todos os perigos imagináveis.
Não sei porque, mas a temeridade louca de José sempre nos parecera
uma predestinação ao sacrifício. De Machado Bittencourt, ao contrário, era
um anelo de glória para a vida; essa vida boa era ele, vivida intensamente a
todos os momentos...
Agora dormem. Não falaremos da memória deles.
A vida é o momento presente – eles o viveram bem...
E sob o peso cruciante deste golpe fecharam-se, a bem dizer, as asas
constitucionalistas.
Era tempo também, que elas tinham vivido muito esse largo momento
de três meses!...
Já o jornal A Gazeta de São Paulo, publicou na sua edição de 25-91932 o seguinte artigo:

Partiram-se as invitas asas da gloriosa águia do campo de marte
José Ângelo Gomes Ribeiro, o grande “az” constitucionalista, morreu
ontem, tragicamente, sob o céu de Santos.
“Az” dos “azes” da Constituição, grande como ninguém nas missões
que cumpriu, arrojado e hábil, sereno e profundamente técnico, teve por
túmulo o Oceano, o único digno da grandeza de sua competência indiscutível
e da pureza de seus princípios.
Morreu pela Constituição! Morreu como um gigante! O seu nome, glória
da Aviação Nacional, será o lábaro que há de conduzir, doravante, os nossos
“azes” à conquista de novas vitórias.
Gomes Ribeiro era um símbolo da Aviação Constitucionalista.
A recordação desse herói será um incentivo a mais para a vitória de
São Paulo.
A perda, não é possível negá-la, é tremenda.
É impressionante.
Ele era um príncipe no campo de Marte. Impôs-se, pelo alto valor de
sua incomparável escola de pilotagem, à admirável e ao respeito de seus
companheiros de arma; impôs-se, pela modéstia e simplicidade com que se
referira às inúmeras e luminosas vitórias que conquistou sob o céu de São
Paulo, pela reintegração do regímen da Lei e da Ordem; impôs-se, pela
firmeza de seu caráter, que era um exemplo edificante de princípios puros;
impôs-se, pela bondade de seu coração. Possuia o grande coração dos
eleitos do heroísmo, do arrojo e do desprendimento impressionante.
Moço de raras virtudes. Padrão de orgulho da Aviação Nacional. Figura
de autêntico soldado: Inteligente e hábil, valente e consciente; realizador e
sereno; grande, mas sempre dentro da suave moldura da modéstia que o
tornava brilhante e querido.
A pena treme.
Gomes Ribeiro não devêra morrer. A sorte, injusta, ingrata, que tantas
e tantas vezes lhe sorriu, oferecendo-lhe fama e glória, abandonou-o
friamente quando, em defesa dos sagrados princípios de São Paulo, dava
cumprimento a uma grande missão sobre as águas de Santos. Abismou-se
num daqueles “piqués” medonhos, estridentes e sibilantes, que só ele sabia
fazer, sobre o Oceano grande e indomável. Abismou-se como gigante
enfurecido, perdendo-se na vastidão das águas revoltas do Oceano. E na
grandeza comovente desse Mar, encontrou o seu túmulo, o único digno dos
grandes pilotos.
Foi notável e insuperável pelas missões que desempenhou em todos
os setores desta guerra que nos destrói vidas do valor de Gomes Ribeiro.
Tantas foram as vitórias desse glorioso piloto, que não é fácil
rememora-las uma a uma. Destacam-se, no entanto, pela importância e
valor, o ataque que levou a efeito sobre o campo da aviação ditatorial em
Itapeva, onde, com risco da própria vida, destruiu um “Potez” de bombardeio.

Desta feita, com tal ousadia se portou o herói que agora choramos, que o
coronel Taborda, viu-se constrangido a censurá-lo em boletim. No setor
Norte, destacamos, da vida dessa figura impressionante, o ataque que levou
a efeito sobre Cunha, em companhia de outros “azes” constitucionalistas, e
que redundou no desbarato completo de 3000 ditatoriais, com a brilhante
vitória do comandante Mario Abreu. Depois, ainda no setor Sul, protegeu de
tal forma uma ação do Major Lysias, que este abateu um avião inimigo. E, há
quatro dias, quando já traçava no livro da sua vida gloriosa, as últimas
páginas de “az” de guerra, que o era como ninguém conseguiu sê-lo até o
momento, nesta luta em São Paulo empenha toda a sua fortuna, todo o
sangue de seus filhos – e agora, dizíamos – escreveu a mais notável vitória
da aviação de guerra sul-americana. Conseguiu-se, o herói da Aviação
Constitucionalista, por intermédio dele “piqué” vitorioso e fatal, agora, que o
abismou nas águas de Santos. Ainda está na memória de todo São Paulo.
Atacando a nossa esquadrilha o campo ditatorial de Mogi Mirim, coube ao
arrojo e ao pulso de ferro de Gomes Ribeiro, abismar-se terrizantemente,
sobre três aviões inimigos, fazendo-os saltar, envoltos em chamas, pela
precisão de suas granadas incendiárias.
Arrojo, temeridade, sangue frio, habilidade e vitória completa!
Esse é o “az” de guerra, cuja perda, desde ontem, os paulistas choram
tão tristemente.
Morreu como devera e como desejava, talvez: na loucura alarmante do
“piqué” tão da sua eleição. Teve por túmulo, para tanta grandeza luminosa, a
imensidão do Oceano. E o Mar era o único túmulo digno do capitão Gomes
Ribeiro.
A Aviação Constitucionalista não tinha ainda o seu herói. A sorte coube
a Gomes Ribeiro.
Ele, como ninguém mais, o autêntico e glorioso herói.
Para tanta bravura, para tanta abnegação das esquadrilhas de São
Paulo – o sacrifício de um grande piloto se impunha!
Paulistas, descubramo-nos!
José Ângelo Gomes Ribeiro, morreu!
Não esqueci por um minuto sequer, a sua memória e o seu passado e
tomai nota que as asas da invicta Águia do Campo de Marte, partiram-se.
Glória a José Ângelo Gomes Ribeiro!
Morreu como um gigante de aço e teve por túmulo a monumental
vastidão do Oceano.
Glória, à Águia invicta.
MONTE.

O Boletim n.º 5 do 1º .G. Av. C., de 31 de Julho de 1932 publica:
II – COMISSIONAMENTO NO POSTO DE SEGUNDO-TENENTE
Atendendo aos relevantes serviços que veem prestando à causa
constitucionalista, comissiono durante o período das operações de guerra, no
posto de Segundo-Tenente da Arma de Aviação, o reservista Dr. Mario
Machado Bittencourt...
O Boletim do Setor Sul n. 44 de 9 de Setembro de 1932, publica:
HONRAS MILITARES
Conforme proposta do Senhor Comandante do 1.º Grupo de Aviação e
atendendo às necessidades de serviço, concedo as honras e funções de
capitão, enquanto durarem as operações, aos Senhores. 1.os Tenentes José
Ângelo Gomes Ribeiro e Arthur da Motta Lima,... (transcrição do Boletim
Regional n. 221 de 08/09/1932).

INTEGRANTES DO 1º GRUPO DE AVIAÇÃO CONSTITUCIONALISTA
1º G. Av. C. – Gaviões de Penacho
Pessoal Navegante do 1.º G. AV. C.
Major Lysias Augusto Cerqueira Rogrigues
Capitão Aderbal da Costa Oliveira
Capitão José Ângelo Gomes Ribeiro
Capitão Arthur da Motta Lima
Capitão Ismael Guilherme
Capitão Reinaldo Gonçalves
Capitão Machado Sebastião
1.º Tenente Mario Machado Bittencourt
1.º Tenente João Sylvio Hoeltz
1.º Tenente Camargo Daniel
1.º Tenente Pedro Luiz Pereira
1.º Tenente Rosario Russo
2.º Tenente Abílio Pereira de Almeida
2.º Tenente Hugo Gavião Souza Neves
2.º Tenente José Ferraz Leite
2.º Tenente João Leite da Silva
2.º Tenente João Baumgartner
2.º Tenente Augusto Meireles
2.º Tenente Prudente Sampaio
2.º Tenente Eugênio Borges
2.º Tenente Nicolino dos Reis Costa
2.º Tenente Júlio Costa
2.º Tenente José Gomes Ribeiro Filho
2.º Tenente Armando Bordallo
2.º Tenente Paulino Vasques

Piloto
Piloto
Piloto
Piloto
(Força Pública) adido
(Força Pública) adido
(Força Pública) adido
(Civil) Observador
(Força Pública) Piloto
(Civil) Piloto
(Força Pública) Piloto adido
(Civil) Piloto Adido
Observador
(Força Pública) Observador
(Civil) Observador
(Civil) Piloto
(Força Pública) Piloto adido
(Civil) Observador
(Civil) Observador
(Civil) Observador
Observador
(Força Pública) Civil Observador

(Força Pública) Observador
(Civil) Piloto
Observador

Oficiais à disposição
2.º Tenente Clovis K. Larrabure (Comandante Campo Itapetininga)
2.º Tenente João Pereira de Almeida (Almoxarife)
2.º Tenente Vicente Pelegrini (Secretário)
2.º Tenente Raul Barbeta (Ligação)
2.º Tenente Manoel Borges Morais (Comandante Campo Viracopos)
Pessoal de Mecânica e Manutenção
1.º Sargento Dacio Lucena da Cunha
1.º Sargento José Barros da Silva
1.º Sargento José César Falcão
2.º Sargento Teodomiro Brum

PALAVRAS FINAIS

Dulce et decorum est pro pátria mori!
Virgílio

Ah! Moriran las cosas y los hombres;
Mas, siempre entre las vastas mortandades,
Flotará em las futuras soledades
Uma inmórtalidad: la de los nombres
De los héroes de todas las edades!
Santos Chocano

SUSTENTAE O FOGO QUE A VICTÓRIA É NOSSA!

