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84º CORRIDA DO FOGO SIMBÓLICO DA PÁTRIA 

 

O acendimento do fogo simbólico da Pátria foi realizado, no sábado,  14 de 
agosto, no Monumento ao Expedicionário do Parque da Redenção, em Porto 
Alegre. O ato, que marca o início das comemorações dos 199 anos da Indepen-
dência do Brasil, contou com a presença de militares do Exército, Aeronáutica, 
Corpo de Bombeiros Militar e Civil do Rio Grande do Sul, associações de vete-
ranos do Exército e da Aeronáutica e autoridades civis. O evento foi realizado 
pela Liga da Defesa Nacional (LDN) do Rio Grande do Sul. 
 
A CONEXIS, como sempre, se fez representar, na pessoa de seu Coordenador 
Executivo TC Mario Gilberto da Silva Lescano e dos confrades: Vicente/1965, 
Rocha e Rodino/1973, Lisarb/1976, Evandir/1979, Silveira e Fleischmann/1986. 
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O ACENDIMENTO DA PIRA DA PÁTRIA 2021 

 

Mario Gilberto da Silva Lescano  

Na linda manhã do 1• de setembro de 2021, a CONEXIS parti-
cipou da cerimônia da LDN/RS, de Acendimento da Pira da Pá-
tria, no Monumento do Expedicionário, na Redenção!!! 

Assim como, na Corrida do Fogo Simbólico, que percorreu a 
nosso Rio Grande do Sul, a CONEXIS se fez representar por 
Confrades, na preparação!!! 

A especial parceria da LDN/RS e da CONEXIS, se fortalece a cada evento em 
saudação ao nosso Brasil, que congrega os sentimentos patrióticos dos brasi-
leiros!!! 

As comemorações dos 199 anos da Independência do Brasil revigoram a gran-
diosa Nação Brasileira!!! 

“ Brava gente brasileira/Longe vá temor servil/ Ou ficar a Pátria livre/ Ou morrer 
pelo Brasil” 

 

 

Luiz Alberto Negrinho de Oliveira 

O acendimento do fogo simbólico da Pátria, realizado hoje no 
Monumento ao Expedicionário do Parque da Redenção marca 
o início das comemorações dos 199 anos da Independência do 
Brasil. 

A Chama Patriótica ficará acesa até 07 de setembro no Monu-
mento. Durante a cerimônia, as Bandeiras do Brasil, do Rio Grande do Sul e de 
Porto Alegre foram hasteadas sob os acordes do Hino Nacional. 

O evento foi realizado pelo Comando Militar do Sul e  Liga de Defesa Nacional 
(LDN) do RS e contou com a presença de militares do Exército, Aeronáutica, 
Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Civis do RS e Associação de veteranos do 
Exército e autoridades civis. 



INFOCONEXIS  
Ano 1 - Edição 02 – Setembro / 2021 

Gestão Mario Gilberto da Silva Lescano 

              Porto Alegre, 01 de setembro de 2021                               Jorge Luiz Camargo Rangel 

 

 

A CONEXIS, como sempre, com o maior número de participantes dentre todas 
as Associações de Veteranos.  
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Comemorações de 7 de setembro 

 

O 7 de setembro é um dia muito importante para a história do Brasil, pois é considerado 

um momento marcante na efetivação da independência de nosso país.  

É entendido, do ponto de vista dos historiadores, como um dos marcos de fundação do 

Brasil. A importância da data é refletida nos eventos que são organizados todos os anos 

nesse dia. Para começar, é importante frisar que o dia 7 de setembro é um feriado nacio-

nal em que se comemora exatamente esse evento histórico. 

O dia 7 de setembro foi transformado em um feriado nacional por meio de uma lei sanci-

onada durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, em 1949. A Lei nº 662, de 6 de abril 

de 1949, declarava que “são feriados nacionais o 1º de janeiro, 1º de maio, 7 de setembro, 

15 de novembro e 25 de dezembro”. Essa lei foi levemente alterada por meio da Lei nº 

10.607 de 19 de dezembro de 2002, mas nessa se reforçou o caráter de feriado nacional 

para o 7 de setembro. 

Durante esse dia são realizadas comemorações pela Independência nas grandes cidades 

do Brasil. 
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Infelizmente, este ano, 2021, não teremos o Desfile da Independência. 
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“A minha história na Serraria!” 

 

GRATIDÃO DE UM CABO VELHO  

Nélio Waldomiro Ostjen – Cap Ref 

        

Ué, será que o 

carro preto pifou?!  
 

Foi a surpresa do 

pessoal, quando o 

Cmt Interino da Cia 

Mé Mnt embarcou 

no ônibus naquela sexta-feira, após o 

expediente.  

          No dia anterior solicitei libera-

ção do expediente da tarde para ir à 

Canoas buscar minha sogra, pois mi-

nha mulher estava para dar à luz.  

- Tens certeza de que em 

casa, a realização de um parto tem 

a segurança necessária?  

- Respondi afirmativamente, 

pois tinha confiança na parteira que 

atuara na Alemanha por ocasião da 

2ª Guerra e era muito eficiente. 

Tendo já realizado muitos partos 

com sucesso.  

- Na saída, fui chamado por  

Horácio, que estava  de serviço  de 

Sgt de Dia à Cia, me informando 

que o Cmt  deixou  ordem para que 

naquele final de semana o carro do 

Comando ficaria a minha disposi-

ção, as chaves estariam com o Sar-

gento de Dia e, também, dinheiro, 

caso necessitasse.  

          No dia seguinte, 27/03/1965, 

nasceu Lindajara de parto normal.  

          Já faz mais de 56 anos, mas ja-

mais esqueci o gesto nobre e  

altruísta de quem é um dos alvos de 

minhas orações.  

          O nome dele: Matias Moreira 

Matias   

          Por quê Cabo Velho? Lindajara 

até hoje, carinhosamente me chama 

assim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 
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RECORDAÇÃO DOS ANOS QUE VIVI NO 12º R C Mec, 2º R C Mec 

E EM OUTROS QUARTÉIS 

 

José Wohlgemuth Koelzer Neto – Cel Ref 

Iniciava-se o ano de 1959, quando um jovem conscrito apresentou-

se em 21 de janeiro daquele ano, no Quartel da Serraria, para prestar 

seu compromisso para com o EB e o Brasil, incorporando-se às fileiras 

de nosso glorioso Exército.  

Como recruta cumpriu com os seus compromissos junto ao Esquadrão 

de Comando e Serviços, tirando plantão no Alojamento, na Guarda do 

Regimento. Lá cursou o CFC e foi promovido a Cabo em junho. Como 

Cabo exercitou as funções de Cabo de Dia e da Guarda.  

Logo foi enviado para cursar o CFS que foi realizado no 6º BE no Partenon, donde após 

o seu término regressou aprovado para o Quartel de origem. Desempenhou várias fun-

ções, como Cabo do Boletim e na Fiscalização Administrativa, tendo permanecido até 

o final do ano de 1961. Como não logrou promoção até o final de 1961, resolveu prestar 

concurso para a EsSA (Três Corações – MG).  

Aprovado, em 1962, deslocou-se para aquela Escola, onde lá permaneceu até junho do 

mesmo ano, quando foi enviado para a EsIE, onde concluiu o CFS da QMG Burocrata. 

De lá foi classificado para a cidade de Cachoeira do Sul (3º GO 155), onde permaneceu 

até 1996, quando foi   transferido   para a   6ª  Cia Int em Porto Alegre.   Ali permaneceu 

até 1971, quando foi, após aprovação em Concurso, para a EsSE, onde cursou o Curso 

de Formação Oficial Dentista.  

Após a sua conclusão, foi classificado para servir no CFSol, em Tabatinga – AM, donde 

foi designado para o Pelotão Especial de Fronteira situado em Ipiranga, fronteira com o 

Peru e a Colômbia. Permaneceu até Jul de 1972, quando foi transferido, por escolha 

própria, para a Serraria – 12º R C Mec, para prestar serviço como Oficial Dentista. Lá 

permaneceu até o ano de 1987, quando foi convidado pelo Ex Cmt do Regimento – Cel 

Bulcão, que na época estava como Cmt do CPORPA, já como Major, e lá permaneceu 

até ir para a Reserva do EB, em 31 de março de 1993, no posto de Cel. Saliente-se que 

na Serraria teve bons amigos, como os, hoje, Gen Pujol, Gen Padilha , Gen Bulcão e 

TC Lescano, além de outros como o TC Souza Lima, o Cel Tulio e muitos outros Oficiais 

e Sargentos, alguns já falecidos”. 
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SONHO DE INFÂNCIA 

 

Angelo Pivotto Bresolin – Ten R/2 

 

Angelo Pi-

votto Bre-

solin (Ten 

Bresolin) 

tinha um 

sonho de 

infância, 

cursar a faculdade de 

agronomia. Filho de agri-

cultores, com recursos 

escassos, via essa possi-

bilidade distante. 

Em busca do sonho, se 

transferiu para Porto Ale-

gre em 1971. Em 1972 

frequentou o curso de ca-

valaria no CPORPA. Em 

1973 foi aprovado no 

curso de agronomia na 

Universidade Federal de 

Pelotas. Em julho do 

mesmo ano, fez o estágio 

de instrução no 12 R C 

Mec. Em 1974 iniciou o 

estágio de serviço no 

mesmo Regimento.  

Trabalhando no Exército 

em Porto Alegre, conse-

guiu a transferência para 

cursar agronomia a 

UFRGS. 

EM 1976, por conflito de 

horário, teve que optar en-

tre a faculdade e o Exér-

cito. Bastante contrariado, 

optou pelo sonho de in-

fância. No período do 

quartel, juntou economias 

suficientes para terminar 

o curso de agronomia. 

No estágio de serviço foi 

comandante do 2 Pelotão 

do 3 Esquadrão. Fez mui-

tas amizades e grande 

aprendizado. 

Trabalhou na ACISO em 

Arroio dos Ratos e Tapes. 

Foram anos de dedica-

ção, formação pessoal e 

financeira. 

Concluiu a faculdade em 

1980. Ingressou na EMA-

TER-RS onde se aposen-

tou em 2007. Tem dois fi-

lhos engenheiros mecâni-

cos. Vive na sua terra na-

tal, São João da Urtiga, 

com sua esposa. 

Agradece ao Exército 

pela realização do seu so-

nho. O vínculo que ainda 

mantém, o faz sentir-se 

valorizado ainda hoje. Só 

tem agradecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reminicências 

do 2 R Rec Mec 

Élio Fontoura Fleury – 

Cel Ref 

 

Nos apresenta-

mos prontos para o ser-

viço em 28 de fevereiro 
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de 1970, eu e o Rui, hoje 

Gen Ex Veterano. Che-

gamos nos achando os 

donos do mundo, dois 

aspiras de Cavalaria, um 

Pqd e o outro com o 

CIGS. 

O S1 nos levou 

ao Cmt, Tem Cel Ilus Fa-

gundes Ourique Mo-

reira, que de pronto nos 

questionou: Aspirantes, 

vocês conhecem os blin-

dados do Regimento, já 

dirigiram os mesmos em 

exercícios?  

Nós dois, um 

pouco encabulados, dis-

semos que já havíamos 

dirigido o jipe e partici-

pado de exercícios com 

o M3 e o M8 no Rio e 

nas manobras acadêmi-

cas. 

Imediatamente 

o Cmt mandou chamar o 

Cap Baldasso, Oficial de 

Moto do Regimento e 

lhe disse: “Cap Baldasso 

inicie um curso de mo-

torista para esses 2 aspi-

rantes com todas as via-

turas do Regimento, in-

clusive o Meia-lagarta, 

para que possam ter 

condições de servir em 

uma Unidade de Cavala-

ria Mecanizada”. 

E foi uma das ex-

periências mais gratifi-

cantes de nossa vida de 

oficiais de cavalaria. 

Cada viatura que con-

cluíamos o curso, o Cap 

Baldasso montava a 

Pista de Cross no platô 

em frente ao Regimento 

e o TC Ilus ia para lá nos 

examinar. Assim fomos 

formados motoristas de 

M3A1, Scout-Car, GM 

caixa seca, Meia-La-

garta, Pick-up e 

Jeep.            Os testes 

eram verdadeiros Cross 

de Cavalaria Hipo, mon-

tados pelo próprio Cmt, 

com todos obstáculos 

previstos para aquele 

tipo de viatura, com 

bandeirolas, partida e 

chegada e tempo crono-

metrado. 

A partir da con-

clusão do Curso de Mo-

torista, o Cmt nos disse 

que estávamos prontos 

para servir em um Uni-

dade de Cavalaria Meca-

nizada. Fui designado 

para o 2º Esqd Rec Mec, 

comandado pelo Cap 

Pereira Lopes e o Rui 

para o 1º Esqd Rec Mec, 

comandado pelo Cap 

Flavio. 

Pouco tempo de-

pois de assumirmos os 

nossos pelotões, o Cmt 

nos chamou e nos deu 

uma nova missão de 

criar dois Pel Op Es, um 

em cada Esquadrão, e 

organizá-los com os nos-

sos pelotões. 

Passamos a trei-

nar nossos Pelopes na 

granja do Regimento, lo-

cal hoje ocupado pelo 3 

B Com Ex. O então Cap 

Vet Melo o responsável 

pela granja nos deu um 
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tremendo apoio. Conse-

guimos criar um pe-

queno local de instrução 

com uma Pista de Rea-

ção composta por uma 

pista de cordas com-

pleta em uma trilha com 

diversos tipos de arma-

dilhas. Quando pronta 

as pistas dissemos ao 

Cmt que estávamos em 

condições de iniciarmos 

as instruções na Pista de 

Reação, e ele perguntou 

se já havíamos testado 

ao que dissemos que 

sim. Então foi ver e tes-

tou toda a pista reali-

zando passagem por to-

dos obstáculos. 

O 2º R Rec Mec 

foi para nós uma escola 

de formação, onde apri-

moramos nossa forma-

ção de oficiais de cavala-

ria e aprendemos 

muito, com o Cmt, com 

todos oficiais e com nos-

sos sargentos que nos 

transmitiram no dia a 

dia uma experiência rica 

da vivência na caserna. 

Tenho na memó-

ria gravado passagens 

inesquecíveis no 2º R 

Rec Mec, primeiro des-

file de uma tropa de ca-

valaria mecanizada com 

boina preta no 7 de se-

tembro de 1971; teste 

das novas viaturas a ser 

adquiridas pelo EB, o 

Cascavel, no seu pri-

meiro protótipo com ca-

nhão 37mm e o Urutu, 

no Plato do Regimento e 

no Pontal das Desertas 

em Itapoã. O Gen Argus, 

na época Cel, era irmão 

do Cel Ilus, e veio com 

os blindados para testar 

no então III Exército, na 

época comandado pelo 

Gen Breno Borges For-

tes. Já no Comando do 

Cel Câmara, recordo-me 

da Manobra Ponche 

Verde, em outubro de 

1972, quando foi mon-

tado um esquadrão 

completo do Regimento 

que atuou como o Esqd 

C Mec da 8ª Bda Inf Mtz 

na época sob o co-

mando do Gen Monta-

nha. Realizamos um 

deslocamento de 

1200km durante a ma-

nobra e nos trajetos de 

ida e volta. Saímos e 

chegamos com todas as 

viaturas.  

As histórias da-

quela época são muitas 

e vale nesse espaço re-

cordarmos esses mo-

mentos que não só nos 

aproximam como ir-

mãos de arma, como 

traz as nossas mentes o 

quanto contribuímos 

para formação do nosso 

EB de hoje e do nosso 

Brasil. Principalmente 

nos momentos mais di-

fíceis em que lutávamos 

contra o terrorismo que 

a esquerda utilizava 

para a tentativa de to-

mada de poder. 

Que esses mo-

mentos de ontem nos 

sirvam de sinalização 

para mantermos nossa 
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Nação livre dessa praga 

nefasta do comunismo 

aliado a um globalismo 

de interesses escusos. 

 

O CORNETEIRO 

(IN)VOLUNTÁ-

RIO! 

 

     Honório Repeto 

Chaves - Aluno nº 

13 - CFS/1976 

 

 Antes de passar direta-

mente ao assunto que 

deu nome ao texto, farei 

uma breve sinopse!  

 Mi-
nha 

passa-
gem 
pelo 

glori-
oso 

12º RC Mec foi rápida, 
apenas durante o período 
em que frequentei o CFS 
de Cavalaria, na época em 
que os cursos de formação 
eram regionais, o qual 
teve início em 26 Abr 76 e 
término em 22 Out 76. Eu 
fazia parte de um grupo 
que se autodenominou 
"Os recrutões", em virtude 
de termos incorporado no 

ano anterior, 1975, que 
era composto por 9 alu-
nos, todos oriundos de di-
versas guarnições do Rio 
Grande do Sul.  

 A expectativa de todos 
era enorme, pois corria 
nos "boletins de baia" que 
o CFS do Doze, como era 
chamado, era uma "pre-
paração para o inferno", e 
isso apavorava a maioria 
dos  novatos, pois o pouco 
tempo de serviço e o ainda 
não adquirido "macete" 
para lidar com as  adversi-
dades da caserna, tornava 
penoso e psicologica-
mente alucinante qual-
quer atividade que,  até 
então, era desconhecida! 
Esse problema era menos 
dramático para os "anti-
gões", como chamávamos 
aqueles que possuíam 
mais de um ano de ser-
viço.  

Vale destacar que esses 
anos de serviço não repre-
sentavam assim tanta an-
tiguidade, pois 
nosso curso ainda foi 
abrangido pela idade-li-
mite de 24 anos, o que foi 
modificado no ano se-
guinte, que fixou em 33 
anos o limite de idade 
para inscrição no CFS/77, 
que passou a funcionar na 
EsSA a partir daquele ano. 
Por conta disso, carregá-

vamos nas costas a res-
ponsabilidade de encerrar 
"com chave de ouro", a 
temporada de formação 
de sargentos na tropa, fin-
dando conosco a honrosa 
missão do "Velho Doze" 
de formar graduados com-
batentes de Cavalaria, cu-
jos feitos lhe creditavam 
inúmeros elogios no âm-
bito da força, pelo traba-
lho realizado, cujo mérito 
se refletia no bom desem-
penho de seus "pupilos", 
distribuídos pelo Brasil a 
fora!  

Outro detalhe que deixava 
a alunada de cabelos ouri-
çados, era o "chavão" uti-
lizado pelo Comandante 
do Regimento, o saudoso 
Cel Cav QEMA WALTER 
KLUGE GUIMARÃES, que 
em cada vez que se dirigia 
ao CFS, ao encerrar suas 
palavras, sempre acres-
centava: "Nosso objetivo é 
que vocês saiam sargen-
tos na verdadeira acepção 
da palavra!" Aquilo era 
traduzido em nossas men-
tes, atordoadas pela en-
xurrada de “papiros” que 
nos eram distribuídos, 
como um verdadeiro ter-
remoto de atividades alta-
mente rigorosas, estres-
santes e exaustivas, que 
rendia longos comentá-
rios nos raros momentos 
de descontração, do tipo 
"essa acepção da palavra 
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não tá me deixando dor-
mir"!  

Para se entender o episó-
dio que passarei a narrar, 
é necessário que se co-
nheça o fato de que 
eu, oriundo do 7º RC Mec 
– Sant’Ana do Livramento-
RS, havia me qualificado 
naquele ano como corne-
teiro-clarim, sendo que 
também veio, da mesma 
OM, o cabo engajado João 
Carlos Ocaña Apoitia, de 
saudosa memória, cuja 
qualificação militar era 
Atirador/CC.  

 
Em meados de abril, fo-
mos informados da data 
em que aconteceria o 1° 
ELD, tendo como "TO" 
a região da Praia das De-
sertas, no Parque Itapuã, 
às margens da Lagoa dos 
Patos.  

A expectativa era grande, 
pois os "bizús" passados 
por ex-alunos que serviam 
conosco em nossas unida-
des de origem, eram desa-
lentadores, pois diziam 
que toda "bizonhice" por 
ventura demonstrada em 
sala de aula, lá era co-
brada na enésima potên-
cia! Se a memória não me 
trai, o exercício aconteceu 
nos dias 05, 06, 07 e 08 de 
maio, quando o outono já 
estava prestes a se despe-

dir e o inverno já anunci-
ava que não seria dos mais 
brandos!  

No segundo dia (06/05), 
quando já estávamos “fa-
miliarizados” com a re-
gião, após tê-la percorrido 
em quase toda sua totali-
dade, num cadenciado 
“hop-hop”, de fuzil cru-
zado ao peito, com o uni-
forme adequadamente 
“camuflado” pelos vestí-
gios do terreno que mar-
geava os lacustres ali exis-
tentes, depois que era de-
vidamente pisoteado pe-
las inúmeras “visitas” que 
ali fazíamos, houve uma 
pausa para o jantar. Após 
a recontagem da tropa, le-
vantamento de feridos, 
ajustes de equipamento, 
etc, o instrutor, enalte-
cendo a primorosa organi-
zação do exercício, anun-
ciava que “até a corres-
pondência seria entregue 
no local”, o que causou ar-
repios na espinha daque-
las criaturas desfiguradas, 
famintas e delicadamente 
“umedecidas” pela brisa 
liquefeita que repousava 
no leito do lago que orna-
mentava o acampamento! 
Isso acontecia porque, por 
ocasião da entrega de car-
tas que ocorria no aquar-
telamento, era necessário 
fazer o devido pagamento 
para recebê-las, através 

de uma muito bem execu-
tada “completa de 10”!   

Após o anúncio da entrega 
pelo instrutor, o sargente-
ante aparece com uma 
caixa de papelão, num for-
mato retangular, de apro-
ximadamente 40 cm de 
comprimento, e chama o 
destinatário: “Aluno 15 - 
Ocaña!” e entrega-lhe a 
caixa, ordenando-lhe que 
a abrisse. Aberta a caixa, o 
Al 15 retira de dentro uma 
corneta com bocal, pronta 
para o uso! Imediata-
mente percebi que devia 
ter havido algum equí-
voco, pois certamente o 
destinatário era eu, por 
ter sido corneteiro na OM 
de origem e, provavel-
mente, o encarregado de 
preparar o referido pa-
cote, trocou-me pelo Al 
Ocaña, pois este era ori-
undo da mesma OM!  

Tão logo o Al 15 tirou a 
corneta da caixa, o Instr 
Ch lhe informou que a par-
tir daquele momento ele 
passaria a executar os to-
ques necessários, durante 
todo o exercício! Apavo-
rado e sem nada enten-
der, o Al 15 replica que 
não sabia tocar nada, pois 
não era corneteiro, ao que 
o instrutor então pergunta 
quem é que sabia tocar 
aquele instrumento! Per-
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cebi que o “pepino” aca-
baria vindo parar em mi-
nhas mãos, então comecei 
rapidamente a fazer uma 
avaliação entre os prós e 
os contras, caso eu assu-
misse a missão, lem-
brando das falhas de exe-
cução que certamente 
iriam ocorrer, devido ao 
longo tempo decorrido 
sem contato com o instru-
mento, imaginando o 
quanto teria que ‘pagar” 
por cada falha que ocor-
resse, tudo isso enquanto 
o instrutor dizia: “En-
quanto não aparecer al-
guém que toque a cor-
neta, o curso não vai jan-
tar!” Quando ouví o ulti-
mato, percebi que teria de 
assumir, pois se não o fi-
zesse seria cobrado pelos 
colegas, que até então ha-
viam se mantido calados, 
demonstrando uma fiel 
solidariedade e um exem-
plar espírito de corpo, pois 
todos tinham conheci-
mento da minha qualifica-
ção de corneteiro! Entre-
tanto, antes que eu me 
manifestasse e diante do 
risco de ficarmos sem o 
jantar, eis que surge a 
ação salvadora de um “ex-
pert” no assunto: O Al 08 - 
Carlos! O nosso querido 
“Carlão”, como era cari-
nhosamente chamado, to-
cava trompete na fanfarra 
que haviam criado em sua 
OM de origem, o 9° RCB de  

São Gabriel-RS, como cola-
borador voluntário, pois 
não possuía a qualificação 
de músico!  

A alunada suspirou alivi-
ada com a atitude corajosa 
do nobre 08, e eu mais 
ainda, pois parecia que já 
estava sentindo as conse-
quências das falhas que 
certamente aconteceriam 
por ocasião dos toques!  

Porém, nosso heroico vo-
luntário, embora tendo 
um ótimo domínio do 
trompete, conhecia ape-
nas os toques mais co-
muns da caserna, que 
eram usados no dia a dia e 
em formaturas da OM, 
não tendo aprendido 
aqueles toques menos 
usados. Tão logo os instru-
tores perceberam isso, co-
meçou a solicitação de to-
ques inusitados, proposi-
tadamente escolhidos 
para deixar em maus len-
çóis o nosso corneteiro, 
mas este, demonstrando 
uma excelente desenvol-
tura diante daquelas situ-
ações, e mesmo fazendo 
parte do grupo de nova-
tos, não titubeava em exe-
cutar tais toques, mesmo 
que fosse necessário fazer 
uma discreta “comple-
mentação verbal” para o 
bom entendimento dos 
mesmos! Dessa forma,  

quando recebia a ordem 
para tocar, por exemplo, 
EMBARCAR, o Carlão, sem 
hesitar, lascava umas no-
tas do DESCANSAR, outras 
do OMBRO-ARMAS e ou-
tras do SENTIDO, e com-
pletava, numa verbaliza-
ção digna de um ventrílo-
quo, com a frase “vamo 
embarcá pessoal”, o que 
era prontamente execu-
tado por todos, demons-
trando um perfeito enten-
dimento do toque que ha-
viam acabado de ouvir!  

E, dessa forma, o exercí-
cio transcorreu normal-
mente, sem que tivés-
semos sido penalizados 
pela minha indecisão, 
embora eu tenha carre-
gado, durante todo o 
resto do exercício, um 
certo “peso na consci-
ência” por ter deixado 
em apuros o prezadís-
simo colega e grande 
amigo de todos!  
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Os aniversariantes de 
setembro 

 

01 – Sd Campos/1992  

02 – Sd Oslaj/1995 

         Sd Lima/2004 

03 – Cap Gonçalves/1968 

         Sd Cleomar/1989 

         Sd Neves/2002 

04 – Sd Aguiar/1973 

        Cb Aguiar/1992 

       Cb Jefferson/1993 

06 – Cb Ezequiel/2008 

         Sd Borges/1972 

07 – Sd Chamberlain/1987 

         Sgt Mazui/1997 

         Sd Quenon/1997 

         Cb Ferneda/1998 

         Cb eugênio/1997 

08 – Cap Herculano 

        Cb Heuller/1981 

        Sd Dinarte/1969 

        Sd Castro/1977 

        Sd Dorneles/2000 

        Sd Vicente/1982 

09 – Sd Webber/1976 

        Cb França/1988 

        Sd Cardoso/1983 

        Sd Martinewski/2017 

        Sd Morales/1980 

10 – Sd Carneiro/1984 

11 – Sd Neves/1969 

        Sd Rosa/1973 

        Sd Nogueira/1976 

        Sd Melo/2000 

12 – Ten Newton/1965 

        Sd Cito/1976 

        Cb Guedin/1986 

        Sd Araújo/1974 

        Sub Locatelli 

13 – Sd Araujo/1973 

        Cb Andre/1998 

        SD Francisco/1995 

        Sd Geremia/1980 

        Civ André 

14 – Sgt Lautert/1989 

        Civ Evandro 

15 – Cb Ernesto/1973 

        Sd Gelak/1983 

        Sgt Freitas/2014 

        Sd Coruja/2004 

        Sd O. Garcia/1988 

17 – Sgt Goularte/1963 

        Sd Etchebest/1974 

        Sd Gonçalo/1977 

        Cb De Paul/1979 

  

        SD Madruga/1986 

        SD Yamaguchi/2009 

18 – Sd Lopes/1973 

        Sd Chagas/1976 

        Sd Nestor/1982 

        Cb Joel/1996 

19 – Gen Bassoli/1984 

        Sgt Adilson/1966 

        Sd Anibal/1965 

        Sd Roberto/1982 

        Sgt Otoniel/1967 

20 – Sub Evilácio Saldanha 

21 – Sd Espindola/1984 

        Cb Valmir/1981 

        Sd Renato/1990 

22 – Ten R/2 Milton/1970 

        Sd Adir/1969 

        Sd Paré/1974 

        Sd Moura/1986 

        Sd Gallas/1987 

23 – Cap Dias/1972 

        Ten Santana/1976 

        Cb Diovane/1994 

        Sgt Seeger/1984 

        Sd Goularte/1973 

        Sd Mendes/2014 

24 – Sd Auélio/1986 
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       Sd Ramos/1979 

       Cb Teixeira/1987 

25 - Ten Ari/1966 

       Sgt Nelson/1966 

       Sd Paulo/1976 

       Sd Fulvio/1980 

26 - Gen Padilha/1978 

       Ten Dos Reis/1987 

       Sd Bertoloti/1982 

 27 – Ten Azeredo/1963                            

       Ten De Carli/2015 

       Sub Josmar/2020 

       Cb Volnei/2002 

       Sd Magalhães/1991 

       Sd Bueno/2004 

       Sd Rosa/1985 

28 – Sd Brum/1967 

         Cb Moresco/1996 

29 – Sd Dionata/2018 

        Cb Sutil/1985 

30 – Maj Pacheco/2017 

        Sub Menezes/1966 

        Cb Leão/1980 

        Sd Simões/1986 

 

 

 

 

 

 

 

 


